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PRIMERA PART:CRISI ECONOMICA 1PROCES D'AJUSTAMENT A ESPANYA

Lliyó la. La crisi económica (1): 1974-77

L'economia espanyola a l'inici deIs anys 70.- La genesi de la crisi: els trets específics del
cas espanyol.- La política económica en front la crisi (1974-1977).

Lliyó 2a. La crisi económica (11):DeIs Pactes de la Moncloa a 1985

EIs Pactes de la Moncloa i els seus resultats.- El segon xoc energetic i les seves
conseqüencies.- La política d'ajust positiu a la crisi.- L'evolució económica: creixementt
inversiót aturt inflaciót deficit públic i deficit exterior.- Principals característiques de
l'economia davant el procés d'integració a la CEo

SEGONA PART: CRElXEMENT. OBERTURA 1DESEOUILIBRIS A L'ECONOMIA
ESPANYOLA

Lliyó 3a. L'expansió económica a partir de 1985 fins a 1990

Trets característics de l'expansió económica. L'evolució económica a través deIs quadres
macroeconómics.- La recuperació de la inversió~-El finanyament de l'economia.
Creixement i distribució funcional de la renda.

Lliyó 48 L'obertura a l'exterior i evolució deIs desequilibris

L'economia espanyola en el contexte internacional: l'adhesió a la comunitat i la major
obertura a l'exterior.- Creixement económic i desequilibris.- Aparició de noves tensions
inflacionistes: l'evolució deIs preus per sectors.- La competitivitat i el deficit exterior de
l'economia espanyola.- La insuficiencia de l'estalvi intem.- La incorporació d'Espanya al
S.M.E.

Lliyó 58 Anillisi de l'evolució més recent de l'economia Es.panyola

Canvi de tendencia en l'evolució de l'activitat económica: valoració de la nova etapa
recessiva.- La política económica davant el Mercat Unic i la Unió Económica i Monetaria.
El procés de convergencia amb la resta de paisos comunitaris.- La crisi del S.M.E. i les
perspectives de la Unió Económica i Monetaria.- Les recents directrius de política
economica.

TERCERA PART: EL SECTOR PUBLIC

Lliyó 6a. El creixent pes del Sector Públic

Delimitació deIs diferent subagents del Sector Públic espanyol.- El model constitucional
d'economia mixta i la intervenció de l'Estat.- Dimensió iestructura del Sector Público



Lli~ó 7a. La Reforma fiscal a Es.panyai el pressupost de l'Estat

El procés de reforma fiscal obert el 1977: principis i característiques.- L'actual discussió
sobre el sistema tributari: l'hannonització fiscal amb la C.E.- Aproximació a l'estructura
deIs ingressos de l'Administració Central.- La despesa pública: components automatics i
despesa discrecional.- La inversió pública.

Lli~ó Sa. El sistema de Seguretat Social

El model de Seguretat Social establert a Espanya.- Evolució deIs ingressos i les despeses.
La necessitat de la Reforma financera.- La Seguretat Social actual: prestacions i
finan~ament.

Lli~ó 9a. EIs Ens Territorials: importancia i financament

El marc autonomic espanyol.- El finan~ament de les Comunitats Autonomes.- Les
Corporacions Locals.

Lli~ó lOa. El deficit públic

Concepte i naturalesa del déficit públic.- L'aparició del deficit i les seves causes.- El seu
finan~ament i conseqüencies financeres.- Perspectives: deficit estructural vs. deficit
conjuntural.- Deficit, impostos i creixement de la despesa pública.- El deute público

QUARTA PART: RECURSOS HUMANS 1ACTIVITAT ECONOMICA

Lli~ó 11a. La població espanyola

El creixement de la població i la seva distribució.- La transició demografica a Espanya:
característiques principals.- L'evolució de la natalitat.- L'evolució de la mortalitat.- Les
projeccions demografiques.

Llicó 12a. EIs moviments mi~toris

Exode rural i concentració urbana.- EIs canvis als fluxes migratoris a partir de 1975.
L'emigració a l'exterior i el retom deIs emigrants.

Lli~ó Ba. La població activa

Les taxes d'activitat i la seva composició.- Dinamica i estructura sectorial de la població
activa.- La "població potencialment activa".



Evolució i característiques des de la crisi.- Distribució de l'atur per sectors economics.
Diferents causes explicatives de l'atur a Espanya.- L'atur estructural: el grau de mismatch
ocupacional i espaial.- Característiques i flexibilització del mercat de treball.- Conclusions
de diferents estudis elaborats per a l'economia espanyola.

Lliyó ISa. EIs salaris i el mercat de treball

La crisi economica i la transició política: el trencament del sistema de relacions laborals.
La política de concertació sobre l'ocupació.- Necessitats i perspectives d'una política de
rendes.
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- Banco de España, Informe anual, Madrid

- J.L. García Delgado (dir.) España. Economía, Espasa Calpe, Madrid, 1990.

- J. Viñals (ed.), la economía española ante el Mercado Unico europeo, Alianza Economia,
Madrid, 1992.

- Articles i informes de les següents revistes:

Papeles de Economía Española
Boletín Económico del Banco de España
Investigaciones Económicas
Información Comercial Española
Hacienda Pública Española
European Economy

- Principal s fonts estadístiques de l'economia espanyola:

Contabilidad Nacional i TIO. INE
Encuesta Población Activa
Estadísticas del Banco de España
Pressupostos de I'Administració Central
Censos de població .
Balanya de pagaments
EUROSTAT

Per a cada lliyó es facilita bibliografia especialitzada. Alllarg el curs s'editen lectures de
caracter obligatori per a cada apartat del programa.

AVALUACIO: EXAMEN SEMESTRAL



HORARI TUTORIES

DILLUNS 12 a 2 H.
DIMECRES 12 a 2 H


