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PRIMERA PART: EL SECTOR PRIMARI DESENVOLUPAMENT RURAL I
CONSERVACIO DE LA NATURALESA

L1i~61a. Introduccj6 al sector prjmari

El marc de I'agricultura tradicional.- Agricultura i desenvolupament económic.- La
dimensi6 económica del sector primari en perspectiva.

L1i~ 2a. La modemitzaci6 de! sector agrari

L'evoluci6 de la dimensi6 i altres caracterlstiques de les explotacions agraries a
partir de I'estudi deis censos agraris.- La transformaci6 estructural de I'activitat
agraria.- L'agricultura a temps parcial.- La composici6 de la producci6 agraria i els
desequilibris oferta-demanda: "impacte de l'adhesi6 a la C.E..- La balan~a
comercial agraria.

L1i~ 38•La polltjca agraria

Antecedents principals.- La polltica agraria com a polltica sectorial i com a pollticade rendes.- La polltica agraria de la C.E. i la seva reforma: implicacions pel sector
agrai espanyol.

L1i~ 4a. Desenyolupament económje itransfoUDaei6 del medi rural

La idea del desenvolupament rural com a desenvolupament plurisectorial.
Activitats no agraries en el medi rural.- Polltica mediambiental i polltica agraria.- La
protecci6 de I'agricultura de la montanya i de les zones desfavorides.- La protecci6
deis espais naturals.- Els nous enfocaments de la problematica forestal.

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

L1i~ 5a. La jndÚstria espanyola'lmpacte de la erisj i el procés d'íliustament

L'estructura del Producte Industrial abans de la erisi.- Crisi economica i crlsl
industrial: factors determinants.- L'ajust industrial espanyol: la polltica de
reconversi6.

L1i~ 6a. Trets basjcs del sector industria!

Recuperaci6 de la inversi6 i renovaci6 de I'equipament productiu.- Els canvis en elconsum aparent del sector industrial.- L'evoluci6 de I'estructura productiva en el
perlode 1985-1994.- La presencia del capital estranger.



L1ic;67a. Ela factors de competitjvjtat de la jndústria

El factor técnic.- Dimensi6 i concentraci6 industrial.- El finan9ament de la indústria.
Costos laborars.- Evoluci6 de la productivitat.

Uic;6 sa. Capacjtat competitjva i polltjca industrial

Tipus de canvi nominal i tipus de canvi efectiu real.- La Balan9a comercial industrial
i la seva evoluci6.- La indústria espanyola a la UE: capacitat competitiva.- Les
Iiníes d'una nova politica industrial: elllibre blanc.

Uí9Ó9a. L'empresa pública en la jndústria espanyola

El paper de I'empresa pública industrial en una economia mixta.- L'estructura
orgaOltzativa.- Les necessitats d'ajust de I'empresa pública industrial.- Els canvis
d'orientació en els anys SO.-Estratégia actual.

Ui9Ó 1Oa. La problematjca enelgétjca

La erisi de 1973 i la planificació energética a Espanya.- El balan9 energétic.
Aproximació económica i industrial a les diferents fonts d'energia primana.- El
subsector eléctric.

TERCERA PART: ELS SERVEIS

Ui9Ó 11a. Els seNe;S a Eapanya' una visjó de conjunt

Introducció i aspectes generals del sector.- Factors que impulsen el creixementdeis serveis.- Evolució recent i etapes en el seu creixement.- Composició per
branques.- La desigual terciarització d'Espanya.

Ui9Ó 12a. Els aspectes económica més rel!evants

L'ocupació a les activitats de serveis.- La productivitat.- La regulació idesregulació.- La intemacionalització deis serveis.- Els serveis en el sistema
productiu.

Ui90 13a. La Iiberalitzaci6 j modemjfzacjó del sistemafjnancer

El procés de reforma i liberalització a partir de 1973.- La crisi bancaria.- L'augment
de la competéncia.- L'eficiéncia del sistema financer: repercussió sobre I'empresa.
La modemitzaci6 del sistema i la innovació financera.

L1i90148• Intermedjaris j mercats financers

La banca privada.- Les caixes d'estalvis.- La banca pública.- La preséncia de la
banca estrangera.- Els marges financers i els comptes de resultats.- El mercat
monetari.- El mercat de capitals i la borsa de valors.

L1i9Ó15a. La recepcjó turlstjca

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

Ui9Ó 16a. El sistema de transports j comunjcacions

La importancia del transport en el contexte de ractivitat econOmica.- La
regularització del sector i els nous criteris liberalitzadors.- La politica d'inversions
en el transport terrestre: la carretera i el ferrocarril.- Impacte de les innovacions
tecnolegiques en els miljans de transport i comunicacions.

CINQUENA PART: EL SECTOR EXTERIOR

Ui9Ó 17a. La balanQ8 comercial

La progressiva obertura a I'exterior de I'economia espanyola.- Les exportacions i
les importacions: estructura i evolució.- El deficit de la balan98 comercial.- La
politica comercial exterior.

Ui9Ó 1Sa. La balanQ8 de seNeis j les transferéncies

Estructura de la balan98 de serveis.- Transferencies: públiques i privades.- El seu

paper compensador del déficit comercial en determinats perlodes.- El saldo de labalan98 per compte corrent.

Ui9Ó 19a. EIs movjments de capital

Les entrades de capital a lIarg termini i el finan98ment de I'economía.- El saldo de
la balan98 de capital.- El deute extem.- El nivell de reserves.
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Agricultura y Sociedad
Economía Industrial
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Per a cada 1Ii~ es facilita bibliografia especialitzada. A1l1arg el curs s'editen
lectures de carécter obligatori.

NORMES O'EXAMEN

Per avaluar rassignatura es realitzaré un examen final en la data que assigni la
Facultal

HORARI TUTORIES

DIMARTS 15 a 16.30 h.
DIJOUS 15 a 16.30 h.


