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Temas para Prova 3 –
Sistema Monetário e Financeiro Internacional 10 de Dezembro de 2010
1. Entende a relação entre a um déficit comercial, a conta corrente e a conta de
capital.
2. Entende como o déficit comercial dos Estados Unidos provoca importação do
capital.
3. Entende como o déficit comercial dos Estados Unidos está ligado com os
superávits comerciais de certos países (principalmente na Ásia do Leste – como
Japão e China entre outros) e como a exportação de capital de estes países
aumenta as reservas internacionais
4. Entende a natureza de este “jogo” com China principalmente a “fábrica” e os
Estados Unidos o “shopping”
5. Entende a diferença entre o modelo de desenvolvimento chinês (“export-led
growth”) com o modelo brasileiro do passado (“growth-cum-debt”)
6. Entende porque este “jogo” não pode continuar para sempre e que um dia o
sistema monetário e financeiro internacional vai enfrentar um colapso.
7. Sabe que significa “NAFTA” e “ALCA”
8. Entende porque os Estados Unidos não atuam como “líder” no sentido de
“gansos voadores” para América Latina
9. O que significa o modelo de “gansos voadores” para Ásia?
10. Qual é o papel de Japão no processo de desenvolvimento asiático?
11. Qual é o papel da comunidade chinesa fora da República Popular de China no
processo de desenvolvimento econômico na região?
12. Porque China aceita o papel de funcionar como “fábrica” para o mundo?
13. Explique os superávits e déficits comerciais (conta corrente) em termos de taxas
de poupança
14. Discute as alternativas: globalização – regionalismo – nacionalismo
15. Entende a ameaça do protecionismo para o bem-estar econômico
16. Discute o papel de Brasil como “líder econômico” para América Latina
17. O que significa “guerra cambial”
18. Qual é a posição do Brasil na “guerra cambial”?
19. Quais são as causas principais da “guerra cambial”?
20. Quais são os riscos principais se a “guerra cambial” se intensifica?
Mais recursos: http://continentaleconomics.com/AulasOnlinePolEcInt.html

