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ECONOMIA ESP ANYOLA

TITOL 1: L'EVOLUCIO ECONÓMICA POSTERIOR ALS PACTES DE LA
MONCLOA

Lliyó 1a. La crisi económica

L'estat de I'economia espanyola en la crisi económica deis anys setanta- La
política económica previa al 1977. - Contingut deis Pactes de la Moncloa.
Aplicació de la nova política económica.

Lliyó 2a.La segona part de la crisi económica. 1979-1985

Creixement económic, inflació, atur i déficit públic. - El comportament del
sector exterior.- La política d'ajust.- La reconversió industrial.

Lliyó 3a.L'expansió económica. 1985-1990

La sortida de la crisi. - El nou impuls d'integració d'Espanya en institucions
intemacinals.- El creixement económic.- El rescalfament de I'economia i les
mesures de refredament.

Lliyó 4a.L'evolució recent de I'economia, 1990-1993

La crisi económica.- Política económica.- Els desequilibris actuals de
I'economia espanyola.- La conjuntura económica.- Perspectives de futuro

TITOL 11: EL SECTOR PUBLIC

Lliyó 5a.Model económic i sector públic

El model constitucional d'economia mixta i la intervenció estatal.
Aproximació a les dimensions i estructura del sector públic.

Lliyó 6a.Les Administracions Públigues (1)

La reforma fiscal: criteris inspiradors, etapes i principal s figures impostives.
EvoluGió i estructura deis ingressos públics centrals.- Evolució i estructura
de les despeses públiques centrals.

Lliyó 7a.Les Administracions Públigues (11)

La Seguretat Social: prestacions, finanyament i problemes de viabilitat.- El
sorgiment i consolidació de les Comunitats Autónomes.- Les Corporacions
Locals.



Lliyó 8a.Les Administracions PúbliQyes (111):el déficit públic

Conceptes de deficit públic: el deficit en termes de Comptabilitat Nacional.
Trets basics del deficit públic 1976-1982.- Evolució i caracteristiques en el
periode 1983-1992. - Perspectives en el camí de la convergencia europea.

TITOL ID: RECURSOS HUMANS 1 ACTIVITAT ECONOMICA

L1iyó 9a.La població es.panyola

Creixement de la població espanyola i distribució.- L'evolució de la natalitat i
la mortalitat a Espanya. - Les migracions espanyoles en el creixement i la
crisi. - Concentració urbana i éxode rural.

L1iyó 10a.població activa i atur

Fonts estadístiques. Evolució de I'estruetura sectorial de la població activa.
Atur i "població potencialment activa" a Espanya.- Evolució de I'atur.
Política económica i causes estructurals de I'atur a Espanya: objectius i
resultats.

Lliyó 11a. Salaris i mercat de treball

El model salarial deis anys 60.- Crisi económica i transició política: la ruptura
del sistema de relacions laborals.- El marc legal vigent. La política de
concertació i les seves conseqüencies.



BIBLIOGRAFIA

Per cada Ili~ó sera facilitada una bibliografia especialitzada.

Igualment, tindran caracter basic les lectures que s'editaran alllarg del curso

Caldra consultar, també, les col.leccions de diferents revistes, principalment, Información
Comercial Española, del Ministerio de Economía y Hacienda; Investigaciones EconÓmicas,
de la FundaciÓ Empresa Pública; Papeles de Economía Españoléb de la ConfederaciÓn
Española de Cajas de Ahorros; Agricultura y Sociedad, del Ministerio de Agricultura, Pesca
y AlimentaciÓn; I'Informe anual, del Banco de España; i Economía Industrial, del Ministerio
de Industria y Energía. EIllibre més complet per les dues primeres lli~ons és el de José LuÍs
García Delagado (oo.), Es.paña. EconomÍéb Espasa Calpe, Madrid, 1988.(E 6 (46) Esp]

EXAMENS

Es valorara la comprensió deis temes donats i, en especial, la capacitat de raonament a l'hora
d'explicar els fenómens económics.

Exemple de preguntes posades per examen durant el curs 1992-93:

- Contingut i rellevancia deis Pactes de la Moncloa.

- La política de refredament de l'economia a Espanya.

- EIs desequilibris actuals de l'economia espanyola.


