
  

LES ETAPES DE LA INDUSTRIALITZACIÓ ESPANYOLA

1. Els inicis (fins 1900)

2. 1900-1939

3. 1939-1959

4. 1959-1974

5. 1875-1985

6. Actualment



  

1.Els inicis de la industrialització espanyola

La industrialització espanyola començarà tard i 
amb timidesa, degut a:

●Predomini de la noblesa terratinent, que viu de rendes i se'n 
despreocupa
●Pervivència dels gremis artesananls, contraris a la industrialització
●Baix nivell d'instrucció de la població espanyola (gran analfabetisme)
●Poca capacitat de consum, i per tant, escassa demanda
●Inestabilitat política del segle XIX (invasió napoleònica, guerres 
carlines, conflictes monàrquics...)



  

1.Els inicis de la industrialització espanyola
La indústria fins el 1900:

Factors de l'arrencada

●Existència d'uns pocs empresaris emprenedors (burgesia)
●Inversions de capital estranger al ferrocarril i mineria
●Repatriació de capitals  de les ex-colònies

Base tecnològica:

●Hidràulica
●Vapor

Localització geogràfica:

●Nord peninsular: Ferro a Biscaia. Carbó a Astúries

●Catalunya: tèxtil de cotó i de llana



  

2.La indústria espanyola fins 1939
(1900-1939)

Etapa de creixement accelerat.

Causes:
●El creixement de la població (abundància de mà d'obra barata)
●Espanya, neutral, es va beneficiar durant la I Guerra Mundial.

Reculada: 
La Gran Depressió i sobretot, la Guerra Civil (1936-1939), van 
provocar la desaparició de bona part de la indústria espanyola.



  

3.L'estancament de la indústria espanyola
(1939-1959)

Aïllament internacional de l'Espanya feixista.
Política econòmica d'autarquia:

 
La indústria espanyola disposava del mercat interior sense 
competència estrangera, però amb endarreriment tecnològic i 
escassetat de matèries primeres.

Creació de l'INI (Instituto Nacional de Industria) que va impulsar la 
creació d'indústries estatals en sectors claus de l'economia, comprant 
patents i llicències estrangeres (seat, endesa, iberia, pegaso...)



  

4.L'arrencada de la indústria
(1959-1974)

El Pla d'Estabilització (1959) significava la liberalització 
de l'economia i la fi de l'aïllament internacional, gràcies 
al suport dels Estats Units.

Augment de la productivitat industrial i inici de les 
exportacions.

Edat daurada de l'economia mundial que afavorí 
l'arribada a Espanya de multinacionals estrangeres 
degut a:
●Mà d'obra abundant i barata
●Escassa conflictivitat laboral (sindicalisme prohibit)
●Ràpid creixement del consum dels espanyols



  

5.Crisi mundial i reconversió industrial
(1979-1985)

Espanya es va veure afectada per la crisi 
industrial mundial deguda a:

●La necessitat de mà d'obra abundant va permetre augmentar els 
salaris i això va significar una reducció dels beneficis empresarials.
●L'augment del preu del petroli a partir de 1973 va disparar els costos 
de producció
●La competència dels Nous Països Industrialitzats (NPI) que inundaven 
els mercats de productes més barats.

A Espanya s'afegiria la inestabilitat política de la Transició democràtica



  

5.Crisi mundial i reconversió industrial
(1979-1985)

La inflació i l'augment dels costos van provocar 
una pèrdua de competitivitat i una caiguda de les 

exportacions.

Als anys 80 es comencen els plans estatals per 
a la reconversió de la indústria espanyola, 

especialment dels sectors menys competitius.

La conseqüència va ser un  fort augment de 
l'atur
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