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Introducció

Aquesta assignatura ofereix una aproximació a la transformació del model pro-

ductiu i les polítiques econòmiques en les darreres dècades en el context de

globalització economicopolítica.

Específicament, la transformació del model productiu serà analitzada a par-

tir de posar l’èmfasi actual en dos eixos que semblen determinar les políti-

ques econòmiques sectorials i globals recents: l’economia del coneixement i

l’economia verda, ambdues sorgides dels canvis tecnològics i de preocupaci-

ons mediambientals que es comencen a percebre a la dècada dels anys setanta

del segle passat.

Mitjançant aquestes dues temàtiques, el curs proposa entendre com el model

productiu global és un model dinàmic d’àmbit global, i en mostra les poten-

cialitats, limitacions i alternatives.
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Objectius

Les competències�transversals del Màster Universitari en Anàlisi de l’Entorn

Econòmic que es treballen en aquesta assignatura són:

• Capacitat per a l’anàlisi crítica i la síntesi.

• Capacitat per a l’aprenentatge i l’actualització permanents.

• Capacitat per a adoptar i promoure actituds i comportaments en conso-

nància amb una pràctica professional ètica i responsable.

Les competències�específiques del Màster Universitari en Anàlisi de l’Entorn

Econòmic que es treballen en aquesta assignatura són:

• Capacitat per a extreure coneixement rellevant que sigui útil per a la de-

finició d’estratègies, en un context globalitzat, per part de l’entorn insti-

tucional local.

• Capacitat per a elaborar estudis econòmics avançats que tinguin per ob-

jectiu assessorar els diferents agents socials institucionals en els seus pro-

cessos de presa de decisions.

• Capacitat per a generar i transmetre informació econòmica dirigida a pú-

blics no experts en economia.

Les competències enunciades es concreten en els objectius�generals següents:

1. Analitzar els elements, tant els de realitat objectiva com subjectiva, del

procés de canvi dels models productius i les seves polítiques econòmiques.

2. Entendre les conseqüències materials i ambientals de l’economia del co-

neixement.

3. Aprofundir en la relació entre recursos naturals, natura i canvi productiu.

4. Ser capaços d’analitzar i valorar propostes de política econòmica per al

canvi de model productiu amb l’ús de pensament crític.

5. Reflexionar sobre les diferents alternatives al model productiu actual.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Una introducció al model productiu
Ramon Ribera Fumaz

1. La transformació del capitalisme

2. Claus per a entendre la transformació del model productiu i les políti-

ques econòmiques

Mòdul didàctic 2
Globalització, cadenes de valor i política industrial
Albert Puig Gómez

1. Aproximació teòrica a la política industrial

2. Cadenes de valor globals i política industrial

Mòdul didàctic 3
L’economia verda
Hug March Corbella

1. L’emergència de l’ambientalisme modern: població, creixement i crisi

ambiental

2. D’Estocolm 1972 a Rio de Janeiro 1992, passant per les crisis energèti-

ques i l’Informe Brundtland

3. L’emergència dels paradigmes dominants en la gestió ambiental: moder-

nització ecològica i ambientalisme de mercat

4. Desafiament industrial o oportunitat de negoci? L’economia verda

Mòdul didàctic 4
El model energètic
Aurèlia Mañé Estrada

1. Conceptes bàsics

2. Un nou model energètic renovable i alternatiu?

3. Reflexions finals: Fonts d’energia renovable, un model energètic alterna-

tiu?

Mòdul didàctic 5
Repensant el model productiu
Hug March Corbella i Ramon Ribera Fumaz

1. Una lectura crítica de la “neoliberalització” del medi ambient

2. (De)creixement econòmic

3. Model productiu, polítiques econòmiques i justícia social
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