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PRIMERA PART: EL SECTOR PRIMARI. DESENVOLUPAMENT RURAL 1
CONSERVACIO DE LA NATURALESA

Lli~ó la. Introducció al sector primari

El marc de 1'agricultura tradicional.- Agricultura i
desenvolupament econbmic.- La dimensió econbmica del sector
primari en perspectiva.
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Lli~ó 2a. La modernització del sector aqrari

L'evolució de la dimensió i altres caracteristiques de les
explotacions agrAries a partir de l'estudi deIs censos
agraris. - La transformació estructural de l'acti vitat
agrAria.- L'agricultura a temps parcial.- La composició de
la producció agrAria i els desequllibris oferta-demanda:
1'impacte de l'adhesió a la C.E ..- La balan~a comercial
agrAria.

Lli~ó 3'. La politica agrAria

Antecedents principals.- La polittca agrAria com a politica
sectorial i com a politica de rendes.- La politica agrAria
de la C.E. i la seva reforma: implicacions pel sector agrai
espanyol.

Lli~ó 4a. Desenvolupament econbmic i transformació del medi
rural.

La idea del desenvolupament rural com a desenvolupament
plurisectorial.- Activitats no agrAries en el medi rural.
Politica mediambiental i politica agrAria.- 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 1
L'ENERGIA

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

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



Lli~ó 6a. Trets bAsics del sector industrial

Recuperació de la iÍlversió i renovaaió de l'equipament
productiu.- Els canvis en 'el consum, aparent del sector
industrial. - L'evolució de l'estructura productiva en el
perlode 1985-1992.- La,polltica industrial en el marc de laC.E.

TERCERA PART: ELS SERVEIS

Lli~ó 12a. Visió de con1unt

El sector serveis: la seva composició.- Principals
caracterlstiques economiques de les activitats de serveis.
L'expansió deIs serveis en el contexte de canvi estructural
de l'economia espanyola.

Lli~ó 17a. La recepció turlstica

Lli~o 14a. La liberalització i modernitzaci6 del sistema
financer

El procés de reforma i liberalització a partir de 1973.- La
crisi bancaria.- L'augment de la compet6ncia.- L'efici~ncia
del sistema financer: repercussió sobre l'empresa.- La
modernització del sistema i la innovació financera.

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
turlstica en el sistema economica espanyol.

La banca
Els marges
monetari.-

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

Lli~o 151• Intermediaris i mercats financers

La banca
pública. 
financers
El mercat

Lli~ó 13a. Els serveis a les economies modernes

Evolució deIs serveis.- La productivitat en el sector.- La
regulació i desregulació.- Aparici6 de nous subsectors: els
serveis avan~ats a les empreses.- El comer~ internacional deserveis.

Lli~ó 16a. El comere interior

Aproximació a les estructures de la distribuci6 comercial a
Espanya.- Noves tend~ncies en el camp de la distribució i
les estructures comercials.- La intervenci6 pública en
mat~ria de comer~ interior i consumo

Lli~ó ,a. El factor, t6cnic

El model tecnologic del creixement.- Aproximació a la
despesa en 1+0 a partir de la crisi.- La depend6ncia
tecnolog1ca de l'exterior.- Les noves tecnologies.

Lli~ó8a. Altres factorsde competitivitat de la indústria

Dimensi6 i concentració.industrial.- El finan~ament de les
relacions banca-indústria.- Costos laborals.- Evolució de la
productivitat.
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Lli~ó 9a• Intercanvis exteriors iinternacionali tzaci6 del
capital estranger

La Balan~a comercial industrial i la seva evoluci6. - La

indústria espanyola a la CB: capacitat coyetitiva.- Capital
estranger i la seva pres6ncia a Espanya.

Lli~ó lOa. L'empresa pública en la indústria espanyola

El paper de l'empresa públ ica industrial en una economia
mixta.- L'estructura organitzativa: l'Institut Nacional
d'Indústria.- Evoluci6 de la seva pres6ncia sectorial.- Les
necessitats d'ajust de l'empresa pública industr1al.- Els
canvis d'orientaci6 en els anys 80.- Estrat6gia actual.

\.Lli~6 11a. La problematica enerqetica

La crisi de, 1973 i la planificaci6 enerq6tica a Espanya.- El
bal'n~ enerq6tic. - Aproximaci6 economica i industrial a les
diferents font~ d'enerqia primaria.- El Subs8ctor 8l6ctric.



Lll~ó 18a. El slstema de transports 1 comunlcaclon.

La lmportAncla del transport en el contexte de l'actlvltat
economlca.- La forta 'requ',l'arltzac16del .ector 1 els nous

'crlterl. l1beraUtzadors.- La poliUca d'lnver.lons en el
transport 'terrestre: la carretera 1 el ferrocarrl1.- Impacte
de les lnnovaclons tecnoloqlques en el. mltjan. de transport1 co.unlcacloft•.

CINQUENA PART:, EL SECTOR EXTERIOR

Lll~ó 19a• La balanca comerclal

La proqresslva obertura a
espanyola.- Les exportaclons 1
1 evolucló.- El dtflc1t de
politlca comerclal exterlor.

l'exterlor de l'economla
les lmportaclons: estructura
la balan~a co.erclal.- La

Lll~ó 20a. La balanca de servels 1 le. tran.fertncles

Estructura de la balan~a de servels.- Transfertncles:
p~bllqu~s 1 privades.- El seu paper compensador del dtflclt
comerclal en determlnats perlodes.- El saldo de la balan~aper co.pte corrent.

Lll~ó 21a. Els movlments de capltal

Les entrades de cap1tal a llarq termln1 i el finan~ament de
l'econo.1a.- El saldo de la balan~a de capital.- El deute
extern.- El nivell de reserves.
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Balanza de Pagos. Banco de España.

EUROSTAT.

Durant el curs s'editaran lectures de carActer obligatori,
i es facilitarA per a cada lli¡;:o bibliografiaespecialitzada.

SISTEMA D'EVALUACI6:

Examen final que constara d'una part teorica ( 3 o 4

preguntes i un tema) i un exercici practico
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Anu~rio El Pals. El Pals.

Nota d'Economia. Departament d'Economia i Finances.
Generalitat de Catalunya.

Perspectiva Econbmica de. Catalunya. Cambra de Comer¡;:deCatalunya.

Economla Industrial. Ministerio de IndustrIa.

Perspectives econbmiques de l'ONDE. ONDE.

Perspectivas de la Economla Mundial. FMI.
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