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

Lli9Ó la. Introducció al sector primari

El marc de l'agricultura tradicional, - Agricultura i
desenvolupament económic,- La dimensió económica del sector
primari en perspectiva.

Lli9Ó 2a, La modernització del sector agrari

L'evolució de la dimensió i altres característiques de les
explotacions agraries a partir de l'estudi deIs censos
agraris.- La transformació estructural de l'activitat
agraria.- L'agricultura a temps parcial.- La composició de la
producció agraria i els desequilibris oferta-demanda:
l'impacte de l'adhesió a la C.E.,- La balan9a comercial
agraria.

Lli9Ó 3a• La política agraria

Antecedents
sectorial i
la C.E. i
espanyol.

principal s.- La política agrarl.a com a política
com a política de rendes.- La política agraria de
la seva reforma: implicacions pel sector agrai

Lli9Ó 4a. Desenyolupament económic i transformació del medi
rural.

La idea del desenvolupament rural com a desenvolupament
plurisectorial. - Activitats no agraries en el medi rural.
Política mediambien·tal i política agraria.- La protecció de
l'agricultura de la muntanya 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

Lli9Ó Sa. La indústriaespaIlYolai Impacte de la crisi i el
procés d'ajustament

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



Lli9Ó 6a. Trets basics'del sector industrial

Recuperació de la inversió i renovació de l'equipament
productiu.- Els canvis en el consum aparent del sector
industrial.- L'evolució de l'estructura productiva en el
període 1985-1993.- La presencia del capital estranger.- Cap
a un nou model industrial.

Lli9Ó 7a. El factor tecnic

El model tecnológic del creixement.- Aproximació a la despesa
en I+D a partir de la crisi.- La dependencia tecnológica de
1'exterior.

Lli9Ó 8a. Altres factors de competitiyitat de la indÚstria

Dimensió i concentració industrial.- El finao9ament de la
indústria.- Costos laborals.- Evolució de la productivitat.

Lli9Ó 9a. Capacitat competitiva i política industrial

Tipus de canvi nominal i t;ipus de canvi efectiu real.- La
Balan9a comercial industrial i la seva evolució.- La
indústria espanyola a la UE: capacitat competitiva.- Les
línies d'una nova política industrial.

Lli9Ó lOa. L'empresa pÚblica en la indÚstria espaoyola

El paper de l'empresa pÚblica industrial en una economia
mixta.- L'estructura organitzativa: l'Institut Nacional
d'Indústria. - Les necessitats d'ajust de l'empresa pÚblica
industrial.- Els canvis d'orientació en els anys 80.
Estrategia actual.

Lli9Ó 11a. La problemAtica ener~etica

La crisi de 1973 i 'la planificació energetica a Espanya.- El
balan9 energetic. - Aproximació económica i industrial a les
diferents,fonts d'energia primaria.- El subsector electric.



TERCERA PART: ELS SERVEIS

Lli9Ó 12a. Els seryeis a Espanya: una yisió de conjunt

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

Lli9Ó 13a. Els aspectes econOmics més relleyants

L Iocupació a les activitats de serveis.- La productivitat.
La regulació i desregulació. - La internacionalització deIs
serveis.- Els serveis en el sistema productiu.

Lli90 14a. La liberalitzaciÓ i modernització del sistema
financer

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

Lli90 15&. Intermediaris i mercats financers

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

Lli9Ó 16a. La recepciÓ turística

El desenvolupament del turisme a Espanya i les
característiques de la demanda.- L'oferta d'allotjament
turístic i els problemes de la comercialització.- La política
espanyola de turisme de masses.- L'activitat turística en el
sistema econOmic espanyol.

Lli9Ó 17a. El sistema de transports i comunicacions

La importancia del transport en el contexte de l'activitat
econOmlca.- 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 tecnolOgiques en els mitjansde transporto i
comunicacions.



CINQUENA PART: EL SECTOR EXTERIOR

Lli9ó lSa. La balan~a comercial

La progressiva obertura
espanyola.- Les exportacions
evolució. - El deficit de la
comercial exterior.

a IJexterior de l'economia
i les importacions: estructura i
balan9a comercial.- La política

Lli9Ó 19a. La balan~a de seryeis i les transferencies

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

Lli9ó 20a. EIs moyiments de capital

Les entrades de capital a llarg termini i el finan9ament de
l'economia .- El saldo de la balan9a de capital.- El deute
extern.- El nivell de reserves.
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Per a cada lli9Ó es facilita bibliografia especialitzada. Al
llarg el curs s'editen lectures de caracter obligatorio

NORMES DI EXAMEN

Per avaluar l'assignatura es realitzara un examen final en la
data que assigni la Facultat.

HORARI TOTORIES

DILLUNS
DIMECRES

15 a 17 h.
12 a 13.30 h.


