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ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE L’ECONOMIA ESPANYOLA
Curs acadèmic  2002/2003

Professor: 

Javier Asensio
Grup 52

PRIMERA PART: RELACIONS AMB L’EXTERIOR I FACTORS DE COMPETITIVITAT

Lliçó 1ª. La capacitat de finançament exterior i el procés d’obertura de l’economia espanyola

Balança de pagaments i magnituds agregades bàsiques.- Visió de conjunt: el saldo per compte
corrent 1964-2000.- La progressiva obertura a l'exterior de l'economia espanyola.- La política
comercial exterior.- La liberalització comercial. 

Lliçó 2ª. La balança per compte corrent

Tipus de canvi nominal i tipus de canvi efectiu real.- Les exportacions i les importacions: estructura
i evolució.- El dèficit de la balança comercial.- Estructura de la balança de serveis.- La balança de
rendes.-Transferències: públiques i privades.

Lliçó 3a. Els moviments de capital i la presència de capital estranger 

Les entrades de capital: inversió directa i inversió en cartera.- La presència del capital espanyol a
l’exterior.- El saldo del compte financer.- El nivell de reserves.

Lliçó 4ª. Canvi tècnic i dimensió de l’empresa espanyola

El factor tècnic i la incorporació de nova tecnologia.- La posició tecnològica d’Espanya en l’àmbit
europeu.- La política de I+D.- Dimensió i concentració de l’empresa espanyola.

Lliçó 5ª. La dotació de capital i la productivitat del treball

La inversió a l’empresa espanyola.- El finançament de la inversió i els costos financers.- La
productivitat del treball.- Els costos laborals i els CLU.

SEGONA PART: EL SECTOR INDUSTRIAL I EL SECTOR ENERGÈTIC 

Lliçó 6a. La indústria espanyola: impacte de la crisi i el procés d'ajust

L'estructura del producte industrial abans de la crisi.- Crisi econòmica i crisi industrial: factors
determinants.- Impacte de la crisi sobre l’estructura productiva espanyola.- L'ajust industrial: la
política de reconversió.

Lliçó 7a. Evolució i especialització productiva del sector industrial 1985-1999

La integració a la C.E. i la indústria: una visió de conjunt.- Importància de la indústria a l’economia
espanyola: VAB i ocupació.- Canvis en la configuració del sector: consum aparent i estructura
productiva.- La empresa pública a la indústria espanyola.

Lliço 8ª. Capacitat competitiva, capital estranger i política industrial
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La balança comercial industrial i la seva evolució.- La indústria espanyola a la UE: capacitat
competitiva.- Els avantatges comparatius de la indústria espanyola.- Penetració del capital estranger
a la indústria.- Les línies d'una nova política industria en el marc de la Unió Europea.

Lliçó 9a. El sector energètic

La crisi de 1973 i les mesures d’ajust.- Característiques bàsiques del sector energètic a Espanya.- La
planificació energètica.- Els canvis en la regulació.- El subsector elèctric.

TERCERA PART: ELS SERVEIS

Lliçó 10a. Els serveis a Espanya: una visió de conjunt

Introducció i aspectes generals del sector.- Evolució i etapes en el seu creixement.- Factors que
impulsen el procès de terciarització.- Composició per branques. 

Lliçó 11a. Els aspectes econòmics més rellevants

La creació d’ocupació i la productivitat.- La regulació i desregulació.- La internacionalització dels
serveis.

Lliçó 12a. La liberalització i modernització del sistema financer 

Estructura institucional del sistema financer espanyol.- La posició financera dels sectors
institucionals.- El procés de reforma, liberalització i competència.- La innovació financera.- El
sistema financer espanyol en el context de la UEM.- Eficiència i rendibilitat del sistema creditici. 

Lliçó 13ª. Intermediaris i mercats financers: canvis institucionals

Bancs i caixes d'estalvi.- La banca estrangera.- El procès de concentració.- Estructura del balanç i
compte de resultats.- Mercats monetaris i de capitals.

Lliçó 14a. L’activitat turística

El desenvolupament del turisme a Espanya.- Les característiques de la demanda i els seus factors
determinants.- L'oferta d'allotjament turístic.- La política turística.

Lliçó 15a. El sistema de transports i comunicacions

La importància del transport en el context de l'activitat econòmica.- La regularització del sector i els
nous criteris liberalitzadors.- La política d'inversions en el transport terrestre: la carretera i el
ferrocarril.- Impacte de les innovacions tecnològiques en els mitjans de transport i comunicacions.

QUARTA PART: EL SECTOR PRIMARI 

Lliçó 16a. La modernització del sector agrari

Introducció: el marc de l’agricultura tradicional.- La producció final agrària i la seva evolució.- La
dotació de factors: reducció i encariment del factor treball.- La creixent importància dels inputs
agraris.- L’augment de productivitat i la capitalització del sector.- El factor terra: la dimensió de les
explotacions. 

Lliçó 17. Les conseqüències de les transformacions del sector agrari
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La transformació estructural de l'activitat agrària.- La composició de la producció agrària i els
desequilibris oferta-demanda: l'impacte de l'adhesió a la C.E.- La balança comercial agrària.
Productivitat, preus i transferències de renda.- L'agricultura a temps parcial.

Lliçó 18.- La política agrària 

La política agrària com a política sectorial i com a política de rendes.- La política agrària
comunitària i la seva reforma: implicacions per al sector agrari espanyol. 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- J.L. García Delgado (dir), Lecciones de Economía Española, ed. Civitas, 2001, 5ª edició
- J.L. García Delgado (dir), España, Economía: Ante el siglo XXI, Espasa Fórum, 1999

El primer dia de classe es donarà als alumnes una bibliografia per lliçons.

AVALUACIÓ

L’avaluació es farà mitjançant un examen final per escrit (90% de la nota) i un treball per escrit
(10%) sobre temes que es proposaran a classe.

HORARI TUTORIES

Dimarts i dijous de  15.30 a 17.00
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