
f)eparlarnrnl d'Ecnnnmia Aplicada

r,linri A

n~19~AcJblm.lll1,rcl'l,mat. SI',in

Tel.: 1.1)~SI 11> 'o

Fn(1¡5SI,,')2
TrIex:520~OFllll('1 E

U"~
¡:nl\ClIILII :\uh11lIlm:t ,Ir !l;lrl't'lolI:[

ECONOMIA ESPANYOLA 11

CURS ACADEMIC 1993/94

(Segon semestre)

Prof.

20n Curs

Grup 04

Anna Matas

....•
•....



PRH1P.RA PART: E_L SECTOR PRIMARI, DESENVOLUPAMENT RURAL I
COti~EFVACIO DE Ll\NATURALES A

Llic~ la. Introducció al sector primari

El marc de l'agricultura tradicional.- Agricultura i
de~envolupament econbmic.- La dimensió econbmica del sector
primari en perspectiva.

Llicá 2a. La mo~ªrnització del sector agrari

L'evolució de la dimensió i altres característiques de les
explotacions aqr~ries a partir de l'estudi deIs censos
aqraris. - La transformació estructural de l'acti vitat
agraria. - L'agri cultura a temps parcial. - La composició de
la producció aqr~ria i els desequilibris oferta-demanda:
l'impacte de ]'adhesió a la C.E ..- La balanc;:a comercial
aqraria.

LliQó 3". La política agr~ria

Antecedents principals.- La política agrAria com a política
sectorial i com a política de rendes.- La política agr~ria
de la C.E. i la seva reforma: implicacions pel sector agrai
espanyol.

Lliyó 4a. Desenvolupament economic i transformació del medi
rural.

La idea del desenvolupament rural com a desenvolupament
plurisectorial. - Acti vitats no agr~ries en el medi rural.
Política mediambiental i política agr~ria.- La protecció de
l'agricultura de la montanya i de les zones desfavorides.
La protecció deIs espais naturals.- Els nous enfocaments de
la problematica forestal.

SEGONA PART: LA INDUSTRIA, ELS FACTORS DE COMPETITIVITAT I
L'ENERGIA

Lliyó 5a. La indústria espanyola: Impacte de la crisi i el
procés d'ajustament

L'estructura del Producte Industrial abans de la crisi.
erisi economica i crisi industrial: factors determinants.
L'ajust industrial espanyol: la política de reconversió.-



Recuperació de la inversió i renovaC10 de l'equipament
productiu.- Els canvis en el consum aparent del sector
industrial.- L'evolució de l'estructura productiva en el
període 1985-19g2.- La política industrial en el marc de la
C.E.

Llicó 7a. El factor tecnic

El model tecnologic del creixement.- Aproximació a la
despesa en I+D a partir de la crisi.- La dependencia
tecnologica de ]'exterior.- Les noves tecnologies.

Llicó 8a. Altr~p factors de competitivitat de la indústria

Dimensió i concentració industrial.- El finan9ament de les
relacions banca-indústria.- Costos laborals.- Evolució de la
productivitat.

Lli<;::ó9a. Inter:canvisexteriors i internacionalització del
capital estranger

La Balan9a comercial industrial i la seva evolució.- La
indústria espanyola a la CE: capacitat competitiva.- Capital
estranger i la seva presencia a Espanya.

Lli9Ó lOa. L'emp-resapública en la indústria espanyola.
El paper de l'empresa pública industrial en una economia
rnixta.- L'estructura organitzativa: l'Institut Nacional
d'Indústria.- Evolució de la seva presencia sectorial.- Les
necessitats d'ajust de l'empresa pública industrial.- Els
canvis d'orientació en els anys 80.- Estrategia actual.

Lli9Ó 11a. La problematica energetica

La crisi de 1973 i la planificació energetica a Espanya.- El
baln9 energetic.- Aproximació economica i industrial a les
diferents fonts d'energia primaria.- El subsector electrice



El sector S0rveis: la seva composicl0.- principals
caracteristiques econbmiques de les activitats de serveis.
L'expansió deIs serveis en el contexte de canvi estructural
de ¡'economia espanyola.

Lli(,::ó13a. EI!?_serveisa les economies modernes

Evolució deIs scrveis.- La productivitat en el sector.- La
reaulació i desregulació.- Aparició de nous subsectors: els
serveis avan9ats a les empreses.- El comer9 internacional de
serveis.

Lli(;o14a. Lª-.Jib~ralitzaci6i modernització del sistema
f inallc.eJ:;:

El procés de reforma i liberalització a partir de 1973.- La
crisi bancaria.- L'augment de la compet~ncia.- L'efici~ncia
del sistema financer: repercussió sobre l'empresa.- La
modernització d'"1. sistema i la innovaci6 financera.

LliQo 15a• Interm_ediarisi mercats financers

La banca
pública.
financers
El rnercat

priv~da.- Les caixes d'estalvis.
La pres~ncia de la banca estrangera.
i els comptes de resultats.- El mercat
de capitals i la borsa de valors.

La banca
Els marges
monetari.-

Lli96 16a. El comerc interior

Aproximació a les estructures de la distribució comercial a
Espanya.- Noves tend~ncies en el camp de la distribuci6 i
les estructures comercials.- La intervenció pública en
mat~ria de comer9 interior i consumo

Lli9ó 17a. La recepció turistica

El desenvolupament del turisme a Espanya i les
caracteristiques de la demanda.- L'oferta d'allotjament
turistic i els problemes de la comercialització.- La
politica espanyola de turisme de masses.- L'activitat
turistica en el sistema econbmica espanyol.



Lli(:')IBa. ~sjs_tema de transports i comunicacions

La importAncia del transport en el contexte de l'activitat
econhmica. - La forta regulari tzació del sector i els nous
cdteris liben'llitzadors.- La pol1tica d'inversions en el
transport terre~tre: la carretera i el ferrocarril.- Impacte
de lps innovaciolls tecnologiques en els mitjans de transport
i comunicacions.

CINQl1ENA PART:_EL SECTOR EXTERIOR

LU <;ó 19a. La_b~llanca comercial

La proqressivn obertura a
esp~nyola.- Les pxportacions i
i evolució.- Po! déficit de
política comercial exterior.

l'exterior de l'economia
les importacions: estructura
la balan9a comercial.- La

LU <;6 20a. L-ll__ ba lanca de serveis i les transferencies

Estructura de la balan9a de serveis.- Transferencies:
públiques i privades.- El seu paper compensador del deficit
comercial en determinats per1odes.- El saldo de la balan9a
per compte corrpnt.

Llic;ó 21a. EÜLTIloyiments de capital

Les entrades de capital a llarg termini i el finan9ament de
l'economia.- El saldo de la balan<;:a0'" r:"\pital.- El deute
extern.- El nivell de reserves.



BJRLIOGRAFIA

- n~nco de Esp0ña, Inform~ anua¡, Madrid

- .1. L. García Delgado (dir.) España, Economía, Espasa Calpe,
M¡:¡drid, 1993.

- ,1.L. Garcíél f)¡:>lgado(dir), Lecciones de Economía Española,
ed. Civitas, ]Qq]

- ~. Viñals (¡:>,l.),la economia espaflola ante el Mercado
Unir.o europeo ..Alianza Economia, Madrid, 1992.

- Articles i informes de les següents revistes:

P~peles de Economía Española
noletin Económico del B~n~o de ESDaft~
Investiqacionl'>s Económicas
lnformación comercial Española
Aqricultura y Sociedad
Economía Industrial
Revista Econ~mica de Catalunya
European Economy

Per a cada llicó es facilita bibliografia especialitzada. Al
lJ~rg el curs s'editen lectures de caracter obligatorio per a
cada apartat del programa.

HORARI TUTORIES

DILLUNS
DIMECRES

12 a 2 H.
12 a 2 H


