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INTRODUCCIÓ

Evolució de l' economia catalana en eIs darrers anys
EIs principals trets macroeconómics deIs darrers quinze anys. Aspectes principals de
I'actual conjuntura económica ..

V OBERTURA DE L' ECONOMIA

EIs fluxos comercial s amb l' exterior

L' anatisi quantitativa iels problemes metodológics .L' impacte de l' obertura a l'
exterior. El model de "relacions exteriors " catala. Les estrategies exportadores
privades i públiques.

Les inversions directes de l' estranger
Analisi temporal.Repercussions de les IDE sobre l' activitat económica. Factors de
localització i estrategies públiques dI atracció de capital forani. IDE i balan~
tecnológica.

Les relacions amb 11Unió Europea
Preparació i procés dI integració específic de Catalunya a la CEE. El " grau de
sensibilitat 11 de les forces económiques front al procés dI integració .Fluxos dI
ingressos i despeses Catalunya- UE . L' aprofitament deIs recursos procedents de l' UE
Projectes conjunts amb di altres regions . EIs projectes en relació a la Mediterrama

Catalunya i els processos de convergencia real amb d' altres CCAA i amb d' altres
regtons europees
Comparació Catalunya - resta de CCAA . Catalunya com "regió económica" en el
context de la Unió Europea .



ECONOMIA I TERRITORI

Economia de l' area metropolitana de Barcelona

Barcelona en l'espai económic de Catalunya.
Relacions residencia - treball entre Barcelona i l'area metropolitana.
Renda i valor afegit a Barcelona-ciutat, Área Metropolitana i Regió Metropolitana.
Barcelona i la globalització de l'economia.

INDÚSTRIA I POLÍTICA INDUSTRIAL

Visió vertical : Sectors

Analisi de sectors representatius .

Visió Horitzontal : Polítiques
Mesures administratives que afecten al conjunt de la indústria

EVOLUCIÓ RECENT D' ALTRES ACTIVITATS ESTRATEGIQUES

L' agroindustria en el marc de la UE .
EIs recursos humans , tecnológics i financers.
Agricultura i medi ambient .
Les noves activitats industrials i comercials.

Turisme i intemacionalització

El turisme tradicional i l' explotació económica de les noves activitats de lleure.
Relació entre conjuntura económica i turisme .
Touroperadors i beneficis de les activitats turistiques a Catalunya.
La qüestió a l' entom del caracter específic de les activitats turístiques.

LA COMPETITIVITAT GLOBAL DE L' ECONOMIA

Les característiques de l'empresa catalana
Grandaria i grau d 'intemacionalització. El finan~ent de les activitats. Tecnologia i
formació.

El mercat de treball

Característiques de la població ocupada i la població desocupada
Costos laborals, tlexibilització i processos de negociació en el context de la UEM

Les finances públiques
El paper de les finances publiques catalanes en el marc estatutari .
La discussió recent sobre el model de finan~ent autonómic: repercussions per a
Catalunya.



EIs factors de competitivitat de l' economia catalana : una revisió
Definició i mesura . Punts forts i febles de l'economia catalana. Un intent de delimitació
dI escenaris futurs .

Catalunya davant la tercera fase de la Unió Monetiuia
Escenaris possibles de l' economia catalana en la UEM La posició deIs diferents
agents económics
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HORAR! DE TUTORIES:

Dimarts i divendres de 9 a 10,30 h. Despatx B3-038

AVALUACIÓ
Examen final:

Dos temes prenent com a base les explicacions a classe i la bibliografia de referencia.
Treballs dirigíts:
La realització de treballs dirigíts, previa presentació dluna proposta, és voluntiuia.
Ajuda a pujar nota, peró no allibera de l' examen final. EIs treballs han d' utilitzar
materials publicats despres del mes de Juny de 1996 i s' han de presentar a classe
abans del 15 de Maig.


