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PRIMERA PART: EL SECTOR PRIMARI. EL DESENYOWPAMENT RURAL I LA
CONSERVACIO DE LA NATURA

Lliyó 1a. Introducció al sector primari

El marc de I'agricultura tradicional.- Agricultura i desenvolupament economic.- La
dimensió economica del sector primari en perspectiva.

Lliyó 2a. La modemitzaci6 del sector a~

L'evoluci6 de la dimensió i altres característiques 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:
I'impacte de I'adhesi6 a la C.E..- La balanya comercial agraria.

Lliy6 38• La polítjca a~a

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

Lliyó 4a. Desenvolupament economjc j transformacjó del medj
llWl1..

La idea del desenvolupament rural com a desenvolupament plurisectorial.- Activitats no
agraries en el medi rural.- Política mediambiental i política agraria.- La protecció de
I'agricultura de la muntanya i de les zones desfavorides.- La protecció deIs espais naturals.
Els nous enfocaments de la problematica forestal.

SEGONA PART: LA INDÚSTRIA. ELS FACTORS DE COMPETlTlYITAT I
·L'ENERGlA

Lliyó Sa. Introducció a la jndÚstria:

Activitats Industrials i creixement economic.- EIs precedents industrials a Espanya. La
industrialització espanyola deIs anys seixanta i primeres setanta. - Crisis economica i crisi
industrial. - L'ajustament industrial i la política de reconversi6.

Lliy6 68 • Crejxement j competjtjyjtat de la jndÚstrja:

EIs indicadors de competitivitat i la seva evoluci6: L'esfory inversor i la modernitzaci6 de
I'equipament productiu.- EIs canvis en I'estructura de la producci6.- La política industrial en
el marc de la Uni6 Europea.



Lliyó 78 El factor tecnic

El paper de la tecnologia.- La innovació: medició i resultats. - Aproximació a l'esfor~
tecnologic espanyol,- La importació de la tecnologia.

Lli~ó 88 Altres factors de competitiyat

Dimensió i concentració industrial.- El factor empresarial: models organitzatius i estrategies
empresarials.- Les relacions banca - indústria. - La productivitat.- EIs costos laborals.

Lli~ó ~ Intercanyis exterjors i intemacionalització del capital

La balanya comercial industrial i la seva evolució.- La indústria espanyola a la VE:
capacitat competitiva.- La presencia del capital estranger.

Lliyó loa L'empresa pública

Presencia, funcions i evolució de l'empresa pública .- L'estructura organitzativa de
l'empresa pública a Espanya- Participació sectorial. - EIs canvis d'orientació deIs últims
anys.- El procés de privatització.

Lli~ó 118 La probJemAtjcaener~etica

Les crisis del petroli i la modificació del balany energetic. - Aproximació economica i
industrial a les diferents fonts d'energia primaria. - El subsector electric.



TERCERA PART: ELS SERVEIS

Lli~ó 12a. Els seryeis a Espaoya: una yisió de COlUunt

El sector serveis: La seva composició.- Principals característiques economiques de les
activitats de serveis.", L'expansió deIs serveis en el context de canvi estructural de
I'economia espanyola.

L1i~ó13a. Els seryeis a les economies modernes

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

Lli~o 14a. La libera1itzaci6i modernitzaci6 del sistema
financer

El procés de reforma i liberalitzaci6 a partir de 1973.- La crisi bancaria.- L'augment de la
competencia.- L'eficiencia del sistema financer: repercussió sobre I'empresa.- La
modernització del sistema i la innovació financera.

Lli~o 158• Intermediaris i mercats finaocers

La banca privada.- Les caixes d'estaIvis.- 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.

Lli~ó 16a. El comen' interior

Aproximació a les estructures de la distribució comercial a Espanya.- Noves tendencies en
el camp de la distribució i les estructures comercials.- La intervenció pública en materia de
comer~ interior i consum

Lli~ó 17a. La recepci6 tuástica

El desenvolupament del turisme a Espanya i les característiques de la demanda.- L'oferta
d'allotjament turfstic i els problemes de la comercialitzaci6.- La política espanyola de
turisme de masses.- L'activitat turística en el sistema economic espanyol.

• Lli~ó 18a. El sistema de tranS,portsi comunicacions

La importancia del transport en el context de l'activitat economica.- La regulaci6 del sector

i els nous criteris liberalitzadors.- La política d'inversions en el transport terrestre: lacarretera i el ferrocarril.- Impacte de les innovacions tecnologiques en els mitjans de
transport i comunicacions.



CINQUENA PART: EL SECTOR EXTERIOR

Lli~ó 19a. La balan~a comercial

La progressiva obertura a l'exterior de l'economia espanyola.- Les exportacions i les
importacions: estructura i evolució.- El deticit de la balan~a comercial.- La política
comercial exterior.

Lli~ó 20a. La balan~a de seryeis. les transferencies i la balan~a cOrrent

Estructura de la balan~a de serveis.- Transferencies: públiques i privades.- El paper
compensador del deticit comercial.- El saldo de la balan~a per compte corrent.

Lli~ó 21a. EIs moyiments de capital

Les entrades de capital a llarg termini i el finan~ament de l'economia.- El saldo de la
balan~a de capital.- El deute extem.- El nivell de reserves.

BIBLIOGRAFIA

Té el caracter de lectura béisicaelllibre

- lL. García Delgado (dir), Lecciones de Economía Española, ed. Civitas, 1995

Igualment tindran caracter béisicles lectures que en forma de dossier s'editaran durant el
curso

Com a llibres de consulta es recomanen:

J.L.GARCÍA DELGADO, España Economía, ed. Espasa Calpe, Madrid 1993
R. TAMAMES, Estructura Económica de España, Ed. Alianza, Madrid 1992, 228 edició

Caldra consultar, també, les col.leccions de diferents revistes, principalment, Información
Comercial Española, Papeles de Economía Española, Boletín Económico del Banco de
España, Economía Industrial y Revista de Economía Aplicada.

AVALUACIÓ
Les úniques proves escrites seran els examens finals, que constaran d'un minim de
tres preguntes i un maxim de cinc.

No sera permesa la sortida i nova entrada a les aules durant la realització deis
examens.

HORARI DE TUTORIES

Dilluns: de 15,30 a 16,30 h.
Dijous: de 10,30 a 13 h.


