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PART I: EL DESENVOLUPAMENT DE L’ECONOMIA CATALANA.

Tema 1: Caracter ístiques generals del model de desenvolupament a partir

de 1960

El model de desenvolupament econòmic en els anys 60.

La crisi dels anys 70 com a crisi del model.

La política econòmica de la transició i els seus efectes sobre el teixit industrial de

Catalunya.

Les bases de l’expansió econòmica del període 1986-1991.

Tema 2: Catalunya com a una Economia Oberta

L’entorn macroeconòmic: Crisi i recuperació 1992-1998. Producció i Demanda Interna.

La Demanda Exterior.

La Balança de Pagaments.

PART II: ELS FACTORS DE PRODUCCI Ó.

Tema 3: El mercat de treball I: la poblaci ó activa

Explosió demogràfica (1950-1975) i estancament demogràfic (1976-1996).

Població: Activa, Ocupada, Assalariada, Aturada.



Tema 4: El mercat de treball II: context, moderaci ó salarial, reforma

El context institucional.

Flexibilitats: Interna vs. Externa.

La reforma del mercat de treball.

Tema 5: La localitzaci ó de l’activitat econ òmica a Catalunya

Trets generals de la localització de la producció.

Desequilibris territorials a Catalunya.

Tema 6: Economia de Barcelona

Delimitació de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Barcelona i la globalització de l’economia: segmentació productiva i especialització.

La localització de l’activitat econòmica a la RMB.

Les xarxes de ciutats.

Tema 7: Estructura econ òmica i financera de l’empresa

Grandària de l’empresa industrial catalana.

Productivitat i capital humà en la indústria.

De l’estratègia de contenció de costos i flexibilització externa a la d’intensificació de la

inversió i noves formes de flexibilitat.

Tema 8: Composici ó sectorial de l’economia catalana

Agricultura i ramaderia.

Indústria: canvis en l’especialització productiva.

Els serveis: la terciarització de l’economia.

El turisme.



Tema 9: El finan çament de l’economia catalana

Estalvi i finançament.

El sector Bancari a Catalunya: Bancs i Caixes.

Dèficits fiscals.

La inversió pública a Catalunya.

Tema 10: La pol ítica econ òmica a Catalunya

Federalisme Fiscal ?: Competències econòmiques.

El finançament de la Generalitat i la reforma d’aquest.

Polítiques econòmiques sectorials vs. Polítiques econòmiques instrumentals.

Tema 11: Pol ítiques territorials

Planejament territorial: el Pla Territorial General, Plans Territorials Parcials.

Planejament urbanístic: el Pla General Metropolità.

Planejament estratègic: Pla Estratègic de Barcelona, Pacte Industrial Metropolità.

Els punts essencials d’aquesta bibliografia es troba a disposició de l’alumnat al

servei de fotocòpies degut al reduït nombre d’exemplars existents a la

Biblioteca.

Les lliçons impartides a classe seran extretes en la seva totalitat d’aquesta

bibliografia, encara que excepcional es podrà fer ús de bibliografia

complementària que prèviament haurà estat subministrada pel professor a

Banco de Bilbao (diversos autors) (1994); L’economia catalana davant el

canvi de segle; Barcelona.



Revista Econòmica de Catalunya (1994, 1997 i 1998):

Número monogràfic sobre Economia Catalana (N.25).

Números monogràfics sobre la Barcelona Metropolitana (N. 33-34).

Cambres de Catalunya (1999); Mem òria Econ òmica de Catalunya.

Maluquer de Motes, J. (1998); Hist òria Econòmica de Catalunya ss.XIX i XX;

Edicions de la UOC Proa.

AVALUACI Ó

Modalitat A: Examen Final de 3 a 4 preguntes llargues a escollir 2 o 3 per

desenvolupar.

Modalitat B: Examen Final tipus test (50% nota final).

Cada dos temes, a desenvolupar un epígraf per escrit, en grup i a

presentar en horari de classe (50% nota final).

Ambdós exàmens es podran resoldre amb la bibliografia de referència del

servei de fotocòpies i les lliçons magistrals realitzades durant l’horari de curs.

HORARI DE TUTORIES

Dimarts de 12’00h a 13’30h.

Dimecres de 15’30h a 17’00h.

Despatx: B3-056 Departament d’Economia Aplicada.

Telèfon contacte: 93.581.34.15

e-mail contacte: magarcia@volcano.uab.es


