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ECONOMIA CATAlANA
(La internacionalització de l' economia catalana)
CURS 1995-1996 . Segon Semestre
Prof Joan Clavera

1·-JJll[OºllCció~J::,,~ollldó deIs estllJlis d~J~e~o1Jºmia cataJ!!!lª _e!L~I~--º-ª-rreL',-ªnys
Que és el que s' estudia de l' economia catahma

l.' OHF.RTlTRA DE 1_' ECONOMIA

Incidencia del gnm d' obertura d' una economia en el cas de regions o palsos d' una
grandaria similar a Catahmya Els Iímits i les possihilitats de les CC AA espanyoJes
en el disseny d' estrategies d' internacionalització. Vna visió global del gnm d'
(lbertura de l' economia catalana
3-EJs f1u'(os comerciaJs amb l' exterior

t' analisi quantitativa

i els prohlemes metodológics .L' impacte de J' ohertura a J'
exterior El rnodel de "reladons exteriors " catahi. Les estrategies exportadores
privad es i públiques.

Preparació i procés d' integració específic de Catalunya a la CEE El procés de
convergencia en relació a d' altres CC AA .Fluxos d' ingressos i despeses CatalunyaVE .. E)s projectes en relació a la Mediterrimia

El model industrial catah\ considerat com una conseqiit'-ncia de les relacions entre
)' estaJ"i propi l' estalvi proce~ent de l' estranger Anitlisi temporal .Repercllssions

i

de les IDE sobre el teixit industrial catala Factors de localització i estrategies
públiques d' atraeció de capital forani. TDE i balan~a tecnológica

6.- El sector de la distrihució
Característiques principal s del sector. La presencia de capital estranger. La
polemica entom a les grans superficies comercials en una economia oberta.

FACTORS ESTR<\ TEGICS

lnstituc10ns i analisi quantitativa Relacions amb la balan~a tecnológica. Analisi de
casos singulars .

Les infrastmctures Jineals tradicional s ( autopistes , trece, ete) i la seva incidencia
económica.
les infrastmctures discontinlles ( ports ,aeroports , 70nes logístiques) EIs nou"
sectors estrategleS . les telecomunicacions

ASP[CTES Dl:

V

EVOLUCIÓ RECFNT DE SFCTORS TRADICIONALS

EN lTNA ECONOMJ

0\

OBERTA

Els recursos humans , tecnológics i financers
Agricultura i medi ambient .
Les noyes actÍ\~tats industrials i comercials.
10.- Turisme i intemacionalització

El turisme tradicional i l' explotació económica de les noves acth~tats de neure
Relació entre conjuntura económica i turisme .
Touroperadors i beneficis de les activitats turístiques a Catalunya.
La qiiestió a l' entorn del cankter específic de les activitats turistiques.

1..0\

COMPETITlVITAT

GI,OBAl, DE L' ECONOMl.\

Definició i mesura. Punts forts i fehles de l'economia catalana. Un intent de delimitado
d' cscenaris fhturs .

AnRlisi de les principal s mesllres per a les pimes des del punt de vista de la política
económica autonómica .
12.- El mercat de trebaJl
Caracteristiques general s L' impacte de la reforma laboral. Mercat de treball i formació

.u._- .r-ªrnlJlnJ'a_di!'1lnt_lal~J:cera fase de la UnióJ~1..9netári-ª

La integració monetaria i les economies regionals . Mobilitat de capitals
única . reptes per a una economia industrial
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Dilluns i divendres

de 9 a 10.30 h. Despatx B3-01S

AVAIJUACIÓ
Ex..amerLfiº~I:Dos temes prenent com a base les explicacions a classe i la bibliografia
de referencia.
Treballs dirigits:La realització de treballs dirigits, previa presentació d'una proposta, ¿'s
voluntaria. Ajuda a pujar nota, peró no alJibera de l' examen final. Es imprecindible
aprovar l' examen final; es a dir els treballs nomes milloren la nota a partir d' haver .
aprovat l' examen. Els treballs han d' utilitzar materials publicats despres del mes de
Juny de 1995 i s' han de presentar en sessió pública - a classe - abans del 15 de Maig.

