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PROGRAMA

Part 1 Els grans sectors

1.- L'agricultura: tres decades de erisi

La crisi de l'agricultura tradicional. L'agroindústria. La
balancracomercial agro-alimentaria. L'adhesió a la CEo La reforma
de la PACo Protecció al medi ambient i crisi de l'agricultura
productivista.

2.- El desenvolupalIentindustrial a Espanya

El protagonisme de la indústria en el desenvolupament deIs
seixanta. Les relacions banca- indústria. L'empresa
multinacional. Les PYMES. L'empresa publica. La
desindustrialització. Deslocalització industrial i noves
activitats.

3.- EIs serveis: els grans deseonequts

El procés de terciarització. Urbanització i creació de nous
serveis. El sector financer. El comercr interior. Turisme.
Transport i comunicacions.

Part II Aspectes tematics de l'economia espanyola

4.- Poblaeió i Doviments .igratoris

El creixement de la població i la seva distribució. Exode rural.
Urbanització i concentració de la població. Emigrants versus
immigrats.

5.- Mereat de treball: poblaeió activa, ocupaeió i atur

Les taxes d'activitat i la seva
L'economia submergida. L'atur. La
flexibilització del mercat de treball.

composició.
política

L'ocupació.
laboral. La



6.- BalanQB de paqaments

Balanc;:acomercial. Estructura de les exportacions i importacions.
Taxes de cobertura. Deficit comercial. Ingressos per turisme i
remeses d'emigrats.

7.- Els moviments exteriors de capital

La inversió estrangera. Inversió directa. Inversió en immobles.
Inversió en cartera. Inversió espanyola a l'estranger.

8.- Els desequilibris territorials

Nivell deIs desequilibris territorials. Regions pobres i riques.
La política regional. La política comunitaria de desenvolupament
regional.

9.- Un exemple de sector industrial tradicional: el cas del
textil

La cadena textil. Importancia de l'activitat. Localització.
Reestructuració i Reconversió. situació actual i perspectives.

10.- Els sectors industrials punta: la química

Desenvolupament del sector. Localització. Subsectors: Química
inorganica de base, petroquímica, •••• Les grans multinacionals
i la seva presencia en el sector espanyol. Problematica actual
i perspectives.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

No hi ha llibre de text a cap de les parts de l'assignatura:
aquest sera substitult per una serie de lectures que s'editaran
periodicament. A més a més es poden consultar les obres basiques
següents:
Ramon Tamames. Estructura económica de España. Ultima edició.
Alianza Universidad.i del mateix autor Introdución a la economía
española. i de J. L.Garcia Delgado (editor) España. Economía.
Espasa. .
I les revistes Información Comercial Española, Boletín de
Información Comercial Española, Papeles de Economía Española,
Agricultura y Sociedad, Revista de Estudios Agro-sociales, entre
altres.


