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PROGRAMA

Part 1 Els sectors de l' economja espanyola

1.- Vagricultura: tres dkades de crisi

Caracteritzaeió general del sector agrari espanyol.
La crisi de l'agricultura tradicional. La bal8O~ comercial agro-alimentaría. L'adhesió a la CEo
La reforma de la PACo Els excedents i la crisi de l'agricultura productivista. Els conflictes
internacionals. Els acords del GATI. La situació espanyola i la reforma de les diferents
OCM.

2.- El sector energetic

Recursos energetics i industrialització. La dependencia del petroli. La crisi deIs setanta i les
seves repercusions en el bal8O~ energetic espanyol. Les contradiccions de la política
energética espanyola. La politica energetica als últims 8Oys.

3.- El desenvolupaDlent industrial. Esp.ny.

Trets bAsics de la industrialització espanyola.

Configuració deIs sectors industrials. Tipologia deIs sectors industrials. El protagonisme de la
indústria en el desenvolupament deIs seixanta. La localitzaeió de la indústria espanyola. Les
relacions b8Oca-indústria. L'empresa multinacional. Les PYMES. L'empresa pública. La
desindustrialització. Deslocalització industrial i noves activitats. Competitivitat de la indústria

espanyola en relació a altres paisos.



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

La cadena textil. Els origens del sector. Importíincia de I'activitat. LocaIitzaeió.
Reestructuració i Reconversió. Competencia internacional i deslocalització productiva. Noves
configuracions de l' activitat productiva. Pautes internacionals de l'activitat textil. Situació
actual i perspectives.

5.- Un sector intermig: I'alimentació

Les especificitats del sector.
Importíincia de la activitat en rocupació i la producció industrial. Canvis en el consum i en
els mercats de l' a1imentació. L'empresa de l' alimentació: dualisme, dispersió, cooperativisme,
etc. Competitivitat i estructura empresarial La concentració de la distribució i els c:anvis en el
sector. Problematica.

6.- EIs secton industrials punta: la qufmica

Desenvolupament del sector. LocaIitzaeió. Subsectors: Quimica inorganica de base,
petroqufmica,.... Les graos multinacionals i la seva presencia en el sector espanyol. La
configuració mundial de la química. Problematica actual i perspectives.

7.- EIs serveis: els grans desconeguts

El procés de terciaritzaeió. Explicacions al ereixement deIs serveis. Urbanització i creació de
nous serveis. Canvis en les pautes de l' ocupació en els serveis. Composieió del sector per
subsectors. El creixent protagonisme del sector públic. Creixement i reestructuració del
sector.

8.- El sector financer

Estructura institucional del sector financer: el sistema creditici. El Bane d ·Espanya. Els
bancs. La banca estrangera. Les caixes d·estalvi. Les borses.

9.- El turisme

Espanya: potencia turlstica a nivell mundial. Turisme i balan~ de pagaments. Turisme i
activitat económica. El turisme de masses. Turisme de sol i platges versus turismes selectius.
Desenvolupament rural i turisme. Turlsme i medi ambient.
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10.- Població i moviments migratoris

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

11.- Mercat de treball: població activa, ocupació i atar

Les taxes d'activitat i la seva composició. L'ocupació. L'economia submergida. L'ator. La
política laboral. La flexibilitzaeió del mercat de trebalI. La reforma del mercat de trebalI.

12.- El sector públic. Seguretat Social i Sanitat

Els sector públic: definició i estructura institucional. Els c:anvis a les despeses públiques en
les ú1times tres décades. El deficit públic. Les empreses públiques. Les Comunitats
Autónomes. Peculiaritats de la Segurctat Social espanyola. La financiació de la Seguretat
Social. El sistema de pensions. Creixement i reforma de la Sanitat pública. Probleroatica i
perspectives.

13.- El sector exterior

Balan~ comercial. Estructura de les exportacioos i importacions. Taxes de cobertura. DCticit
comercial. Ingressos per turisme i remeses d'emigrats. La inversió estrangera. Inversió
directa. Inversió en immobles. Inversió en cartera. Inversió espanyola a l'estranger.
Endeutament

14.- EIs desequilibris territorials

Nivell deIs desequilibris territorials. Regioos pobres i riques. La polftica regional. La politica
comunitaria de desenvolupament regional.


