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En aquest període l’economia espanyola va conèixer un intens 

creixement econòmic, coincidint amb la política “desarrollista”, que 

l’apropava al model d’industrialització del món occidental avançat, 

si bé encara allunyada dels seus paràmetres socials i tecnològics .

amb forts desequilibris territorials,

amb el manteniment d’una renda per càpita molt inferior a la mitjana 

del seu entorn europeu,

amb un elevat nivell d’inflació i un mercat laboral feble i precari,

amb un greu problema de manca de competitivitat industrial,

amb un alt nivell de dependència tecnològica i energètica,

i amb el manteniment d’un elevat nivell d’intervenció estatal (manca 

de liberalització real).
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EL FENOMEN DEL 

TURISME MASSIU1
Inici del fenomen del turisme de masses a Espanya, que

suposà l’entrada massiva de capital (en divises) a les
zones on aquest fenomen es va donar.

El turisme es va estendre per

zones com el litoral andalús i

valencià, les illes Balears i sobretot

el litoral català, que acumulava

el 30% de tots els allotjaments
turístics de l’Estat.

La prosperitat econòmica

de molts països europeus

va estendre l’hàbit de les

vacances d’estiu i del
turisme.





L’EMIGRACIÓ A 

EUROPA

La manca d’oportunitats 

laborals a moltes regions 

d’Espanya i la demanda de mà 

d’obra no qualificada a Europa 

va donar lloc a un fenomen 
massiu d’emigració.

Els països amb major 

recepció d’emigrants 

espanyols van ser França, 

Suïssa, Bèlgica, Holanda i 

Alemanya.

Els emigrants enviaven 

importants remeses de 

divises (estalvis del 
salari), a Espanya.

Entre 1961 i 1970 més d’un milió 

i mig de persones van 

abandonar Espanya per 

buscar un lloc de treball a 

l’estranger.

Alhora, l’emigració va disminuir 

les borses d’atur i va alleugerir 

les pressions socials a les 

regions més deprimides
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LES INVERSIONS 

ESTRANGERES A 

ESPANYA

Es va produir un gran volum d’inversió de

capitals des de l’exterior, sobretot en el capítol

de tecnologia, que va resultar essencial per al
desenvolupament industrial.

Un gran nombre d’empreses multinacionals

europees i nord-americanes van instal·lar

factories i delegacions a Espanya, buscant una

baixa fiscalitat, baixos salaris i una conflictivitat
laboral molt inferior a altres països de l’entorn.

Seu central de Coca-Cola a Madrid, l’any 1967. El gegant nord-americà havia 

arribat a Espanya ja als anys 50, i durant la dècada dels 60 va obrir 8 factories 

embotelladores a diferents punts del país..
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