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I PART. Política econOrnica conjuntural

1.- La política económica conjuntural en el sí de la política económica
2.- Les tecniques de la política conjuntural
3.- EIs objectius
4.- EIs instruments
5.- Conflictes i rigideses
6.- La política económica conjuntural a Espanya 1974/91

II PART. Política económica de concertació

7.- EIs diversos ambits de la concertació
8.- Els agents
9.- Les tematiques
10.- La negociació col.lectiva, els salaris
11.- Concertació i canvi tecnológic
12.- La coneertació social a Espanya 1978/91

III PART. Política económica de l'babitatae

13.- El mereat de bens duraders
14.- Oferta i demanda d'babitatges
15.- La formació deIs prens del sOl
16.- La financiacio de l'habitatge: el credit hipotecari
17.- Els agents del mercat inmobiliari
18.- El parer de les administracions públiques
19.- La qüestió de l'babitatge a Espanya

IV PART. Política econimJica ioraanització de I'estat

20.- Estat unitari, estat autonómic, estat federal
21.- La despesa pública i I'ingrés públic
22.- EIs models de finan9AJDent de I'estat autonómic i el federal
23.- El finanQament de les autonomies a Espanya
24.- El finanQament de les entitats locals
25.- Política económica i entitats locals

V PART. Panorama de les esttateaies económjQJ1es d'esQJ1eqa a Euro,pa

A. L'estrategia socialdemocrata

26.- El replantejament al centre i al nord d'Europa
27.- EIs partits socialistes mediterranis
28.- Ellaborisme

B. L'ensulsiada deIs comunistes



29.- La política económica de Gorbatxov
30.- EIs plantejaments economics després de120 d'agost

VI PAlIo Política econiunica de la defensa

31.- Ieoria econiunica. política económica i defensa

32.- La doctrina de les represalies masives (1953) i el complex militar-industrial33.- La coexistencia pacífica i la doctrina de la resposta graduada (1960)
34.- Conseqüencies económiques de la pau

AVALUAClÓ

Parcial s alliberatoris a la fi de cada semestre. Les notes obtingudes en els examens parcial s
son valides fins el setembre. EIs examens final a tenen una avaluació única i, en
conseqüencia, no alliberen parcials.

TUTORIES

Dimarts de 12 a 13'30 bores.

Dimecres de 10'30 a 12 bores.


