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PRItERA PMT. DESENVOLlPNENT 1 CRISI EOlNOMICA.

TeA!iI1. L".auge econotllic. (1961 - 1973 ).

1.1 Antecedents historis. El model autarquic.
1.2 La planificació del desenvolupament.

1.2.1 El Pla d'Estabilització de 1959.
1.2.2 Estrutura productiva dels anys 60.
1.2.3 Les hipotéques del model de creixement.

TeA!iI2. L&Icrisi econiÑllic&I(I): 1974 - 1977.
2.1 Causes i caracter diferencial de la mateixa.
2.1 La resposta económica del capitalisme corporatiu i la

problematica de la transcició política.

TeA!iI 3. L&I crisi econÓ6lic&l (II) i el procés d"&ljus~4MeI1~de
'''econotllf&l: 1978 - 1985.

3.1 La naturaleza industrial de la crisi.
3.2 Democracia, estabilització económica i política de rendes.
3.3 Política monetaria vs. política de rendes en la trans;ció.
3.4 Creació de l"instrumental fiscal i monetari.
3.5 Les bases económ;ques i financeres de l"Estat del Benestar.
3.6 Consequencies macroeconómiques de la política de sanejament

i reforma. L" inflexi6 de l"economía. Les bases de
1"expansi6 econ6mica.

SEGONAPMT. CREIlCEMENT. LI8ERAI..ITZACIO EXTERIOR 1 DESEQUlLI8RIS.

TeA!iI4. Ins~rlMltN1~sper l'élndlisi de 1"&IC~ivi~&I~econÓ6lic&I.

4.1 Comptes i magnituts agregades basiques.
4.2 El fluxe circular de la renda i la comtabilitzaci6 de les

operacions econó.iques.
4.3 La comptabilitat al-economía espanyola bases 1980 i 1985.
4.4 Els fluxes financers.
4.5 L-analisi input - output.
4.6 Indicadors i analisi de cojuntura.

TeAiI5. L "expansi6 econÓ6lic&I
'iber&lli~z&ICi6.

Fins 1987. ReForlUl, es~&lbili~&I~ i

5.1 La recuperaci6 de la capacitat de financiació de l-economía i
de l-;nversió.

5.2 Cre;xement i distribució funcional de la renda.
5.3 Efectes de l-integració de l-economía espanyola a la CEE.
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Te11k3 6. La des.acelerl3Cióprogresiva de l"'expil!lSió.
6.1 El con~licte al vo1tant de la ~unci6 redistributiva de
'-Estat.
6.2 La resistencia a la baixa de 1-in~laci6. L-in~laci6 dua1.
6.3 La prob1ematica del déficit exterior, la manca de política
.indusria1 i la controverssia liberalitzaci6 - obertura exterior.
6.4 La necessitats de ~inanciaci6 de les AA PP ; de l-economía en
general.

TeAiI 7. L -econtM1a espél!WOla en 131 perspectiva de 113 unió
ec~ica i IIIOnetd,-iaeuropea.

7.1 Consequeéncies del Tractat de Maastricht.
7.2 La restricci6 camviaria ; la poítica monetaria.
7.3 El Pla de convergencia amb Europa d-abril de 1992.
7.4 Les turbul enci es ~inanceres del SME i el comportament de 1a
pesseta.

Te11k3 8. La situ.ació I3CtUéllde 1"'8ConoIII1aeSp¡!!WOla.

8.1 Diagnostic de la situaci6.
8.2 Les 1imitacions del m6de1 de creixement.
8.3 Les opcions de política econ6mica.

IERCERA PMT ( 1 ). EL MMC INSTITUCIONM.. SECTOR Pla.IC.

Te11k3 9. En'oc teoric i deli.itl3Ció del Sector Públic.

9.1 Intruments d-ana1isi a 1-hisenda pública.
9.2 Delimitació i organització del SP.
9.3 La dimensi6 del SP.

Te11k3 10. Pressupost despeses i ingresos del SP.

10.1 Els PP GG EE. El cicle pressupustari.
10.2 Els ingresos.

6.2.1 Estructura económica i funcional.
6.2.2 Les polítiques de despesa.

10.3 E1s ingresos.
10.3.1 Estructura econ6mica.
10.3.2 El sistema tributari.

10.4 El déficit púb1ic i la seva ~inanciaci6.

Teaa 11 • Els dgents del Sector Públic ( I .J.
11.1 El Sector Púb1ic Central.

11.1.1 Organitzaci6
11.1.2 Analisi -ecom6mica.
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11.2 El sistema de Seguretat Social.
11.2.1 Institucions.
11.2.2 Prestacions i financiació.

11.3 Les empreses públiques •

. TeAa 12. Els qgen~sdel sec~or públic ( II.1.
12.1 Les CC AA i el módel de finan9ament.
12.2 Problemática actual, i futur de l-hisenda auton6mica.
12.3 Les corporacions locals.
12.4 Consideraci6 del SPSC a Catalunya.

Tellél 13. Evolució i ~lisi de Sec~orPúblic.

13.1 Trets genera1s del comportament de 1-hisenda pública del 1975
fins l-actua1itat, des de la perspectiva de les variables
fonamentals.
13.1.1 Característiques basiques.
13.1.2 Desequilibris.

13.2 L-actuaci6 econ6mica i financera de les AA PP.
13.2.1 Periodo 1975 - 1985, avan9 de la integració a la CEE.
- Tendencies
- Política presupuestaria.
- Política de despesa.
- Política tributaria.
13.2.2 Periodo 1986 fins 1- actua1itat.
- Contexte.
- Política pressupuestaria.
- Tributació.
- Despesa.
- Reconverssi6 i privatitzaci6.

13.3 El SP i l-assignaci6 de recurssos.
13.3.1 Distorssions impositíves i activitat econ6mica.
13.3.2 Despesa pública i competi tivitat.

TeAa 14. El SP en el proctls de cOl1vergencid.aIIIb Id CEE.

14.1 Consideracions preliminars.
14.2 Aspectes microecon6mics

14.2.1 Composici6 de la despesa: Infraestructures i
ccordi naci 6.

14.2.2 Qualitat dels serveis públics: Gesti6 pública.
14.2.3 Distorssions impositives i convergencia real.

14.3 Aspectes macroecon6mics.
14.3.1 Estabilitat pressupuestaria i convergencia nomi

nal.
14.3.2 Disciplina fiscal i reforma del procés pressu

puestari.
14.3.3 Convergencia econ6mica i financiaci6 de la des

pesa.
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IERCERA PMT ( II ). B... MMC INSTITUClONAl... B... SISTEM FINNtCER.

Te&!I15. El 'Ffl?#1l!'1Cdeent-de l"'ec~fa.

-15.1 Act;us ; pass;us f;nancers
15.2 Els ;ntermed;ar;s financers.
15.3 Fluxes de fons
15.4 Integració dels corrents financers ; reals de l'economía.

Te/1k316. Evolucfó del sfst-eAil 'Ffl1i!!lnCeren la t-ransició i la
deiIIocr iiIC ia.

16.1 El marc econom;c des de la perspectiva financera.
16.2 El procés de lliberalització del sistema financer.
16.3 La crisi económica i la reglamentació bancaria.
14.1 Estructura actual.

Te&!I17. La polrt-ica IIIOI1et-Aria.
17.1 La demanda de diner.
17.2 L'oferta de diner.
17.3 La base teórica de la política monetaria.
17.4 La configuració de la nova política monetaria
17.5 L'eleci6 de l'objetiu monetari intermitj.
17.6 El mecanisme monetar; i la seva relació amb l'estructura fi

nancera.
17.7 El paper de la política monetaria.

Te&!I18. Int-er1lH1diaris i aerCdt-s 'Fil1i!!lnCers

18.1 El Banc d'Espanya.
18.2 Les entitats de crédit. El sistema bancari.
18.3 Les entitats de crédit. El sistema de caixes d'estalvi.
18.4 altres intitucions financeres.
18.5 Els marges financers i els comptes de resultats de les en

titats de crédit.
18.6 Carater;stiques principals del sistema d'intermediaris finan

cers respecta a altres paisos de la CEE.
18.7 La competencia i l'impacte de la integraci6 europea. Les

estratégies competitives.
18.8 Les relacions sistema financer - industria.
18.9 El mercat monetari.
18.10 El mercat de capitals i la borssa de valors.

QUMTA PMT. B... MMC EXTERIOR.

Tea:I 19. Les rel4Cions ext-eriors de l"'econOlllfa.
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19.1 La progressiva internacionalitzac;ó ; interdependencia de
l-economia.

19.2 Les claus del procés d-integració a la CEE.
19.3 Les teoríes explicatives del comer9 internacional.
19.4 Factors de competitivitat.
19.5 Especificació de les funcions d-exportació i importació.
,19.6 Els fluxes de capital.

TeAa 20. La bd1if1!1Pi1per cOIIIpte corrent.

20.1 La balan9a comercial.
20.1.1 Principals caracteristiques del patró comercial. Vo

lúm, estructura i regionalització.
20.1.2 El déficit de la balan9a comercial.
20.1.3 La politica comercial exterior.

20.2 La balan9a de serveis. Volúm, estructura i regionalització.
20.3 La balan9a de transferencies. Volúm, estructura i regiona

lització.
20.4 El saldo de la balan9a per compte corrent.

TeAa 21. E1s I1IOvillents de cee i ta 1. .
21.1 Les entrades de capital a llarg termini i el finan9ament

de l-economia.
21.1.1 Inversions.
21.1.2 Crédits.

21.2 El saldo de la balan9a basica.
21.3 Capital a curt pla9.
21.4 Altres partides de la balan9a de pagaments.
21.5 Consideració del deuta extern.
21.6 El nivell de reserves exteriors.

CINQtEIM PMT. REa.ssos KMNtS 1 ACTIVITAT ECOIOMICA.

TeAa22. La pob1dCió.

22.1 El creixe.ent de la població.
22.2 Evoluci6 deMOgrafica.
22.3 Les projeccions demografiques.
22.4 Els moviments migrator;s.
22.5 La població activa.

22.5.1 Taxes d-activitat i composic;ó.
22.5.2 O;nam;ca i estructura sectorial de la població activa.
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TellUl23. El AiilrC laboral (I.J.

23.1 Evolució del mercat de trevall. Població activa, ocupació i
atur.

23.2 Determinants de l'ocupació.
23.3 Atur i equilibri. L'hysteresi.
·23.4 La fixació dels salaris. Productivitat i costos laborals. Di

ferencies salarials.
23.5 L'atur de llarga duració.
23.6 Teoría i evidencia empírica comparada de l'atur.

TeIIU124. El AiilrC laboral (II.J.

24.1 El módel salarial dels anys seixanta.
24.2 Els Acords de la Moncloa com experiencia de política de ren-

des de segona generació.
24.3 La política de concertació.
24.4 La reforma del mercat de trevall.
24.5 Marc comunitari per l'ocupació.

SISENA PART: B... SECTOR PRIMMI, DESENVOLlFMENT RURAL. 1 CONSER

VAClO DE LA NA~.

TeIIU125. El procés de crisi de l'"Dgricul~iura ~radicion.al.

25.1 El marc de l'agricultura tradicional.
25.2 Agricultura i desenvolupament económic.
25.3 La dimensió economica del sector primari en perspectiva.

TeIIU126. La JMXIerni~zM:ió del sec~or agrari.

26.1 Característiques de les explotacions agraries.
26.2 La transformaci6 estructural de l'activitat agraria.
26.3 L'agriculrur-a a temps parcial.
26.4 Composició de la producció agraria i els desequilibris

oferta - demanda: L'impacte de l'adhesió a la CEE.
26.5 La balan~ comercial agraria.

TetIIí!I27. La polf~ica agrAria.

27.1 La política agraria com a política sectorial i com a
política de rendes.

27.2 La política agraria de la CEE i la seva reforma: Implicacions
per l'economía espanyola.

TetIIí!I28. Desenvolup.atM'n~econiJltlic i ~rans"orlllM:fó- del lledf rural.

28.1 La idea del desenvolupament rural COla a
plurisectorial.
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28.2 Activitats no agraries en el medi rural.
28.3 Política mediambiental i política agraria.
28.4 La protecció de l-agricultura de montanya i de les zones

desfavorides.
28.5 La protecci6 dels espais naturals.
28.6 Els nous enfocaments de la problematica forestal.

SETENA PART. LA INDUSTRIA I LA EJtERGIA.

TeIIk3.29.o-isi i reeonversió indus~ridl.

29.1 L-estructura del producte industrial abans de la crisi.
29.2 Crisi industrial: Factors deteminants.
29.3 Estratégia d-ajust per un programa de recuperaci6 economica.
29.4 Efectes de la política d-ajustament sobre el procés d-acumu-

1ació.
29.4.1 Les bases de la política d-ajustament.
29.4.2 Efectes sobre la generació d-estalvi.
29.4.3 Efectes sobre la inversi6.
29.4.3 Efectes sobre la demanda.

29.5 La recuperaci6 de la inversi6
29.6 Reconversi6, costos laborals i ocupaci6.

Te11k330. Tre~s bAsies del sec~or indus~ridl

30.1 Aproximaci6 al sector industrial.
30.2 Distribuci6 sectorial.
30.3 Demanda intermitja.
30.4 Importacions de productes intermitjos.

Te11k331. Polf~ied indus~ridl.

31.1 Condicions prévies per l-implementaci6 de polítiques indus 
trials.

31.2 Polítiques tecnologiques. Problematica prévia i intruments
d-intervenci6.

31.3 La política tecno16gica en la practica.
31.4 Altres factor s de competitivitat.
31.5 Consideraci6 del districte industrial.
31.6 Le relaci6 banca - industria.

Te11k332. El eOlllerC indus~ridl deVd11~el lMVed~ únie europeo.

32.1 Ajustos previs.
32.2 Característiques del patr6 comercial de productes manufac 

turats.
32.1.1 Volúm, estructura i regionalitzaci6 del comer9.
32.1.2 Els interca.vis de caracter interindustrial.
32.1.3 Els intercamvis de caracter intraindus'trial.
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32.3 Factors de debilitat de l'estructura industrial.
32.3.1 Especialitzaci6 productiva.
32.3.2 Tamany i economies d'escala.
32.3.3 Estructura financera.
32.3.4 Productivitat i costos laborals.
32.3.5 Generaci6 i difussi6 de tecnologfa.
32.3.6 Barreres d-entrada.

32.4 L'impacte de l'integració.

Tet&a33.. Les inversions ex~rangeres al sec~or indus~rial .•

33.1 Determinants de la inversi6.
33.2 Procedencia i destinació.
33.3 Incidencia a la industria.

Tet&a34.. El p41perde l"empres.a pública .•

34.1 El paper de l'empresa pública en una economfa mixta.
34.2 Estructura organitzativa.
34.3 Les necessitats d'ajust.
34.4 Camvis d'orientació i estrategia actual.

Tet&a35.. La probleaa~ica energe~ica .•

35.1 La crisi de 1973 ; la planificació enrgetica.
35.2 El balan9 energetic.
35.3 Aproximaci6 economica i industrial a les diferents fonts

d'energia primaria.
35.4 El subsector electrice

VUITEIM PMT. as SERVElS.

Teaa36. Visió de conjun~.•

36.1 Composici6.
36.2 Principals caractefstiques economiques.
36.3 L'expansi6 dels serveis en el contexte de camvi estructural

de l'economfa.

Tet&a37. Els serveis a les ecOl1Ollies11IOdernes.

37.1 Evoluci6 dels serveis.
37.2 La productivitat.
37.3 Polftica de compet~nc;a.
37.4 Terceritzaci6, indústria i funcions de servei.
37.5 El comer9 internacional de serveis.
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TeIIüiI38. El cOIIIere inrerior.

38.1 Aproximaci6 a les estructures de distribuci6 comercial.
38.2 Noves tendenc;es en el camp de la distribuci6 i les estruc

tures comercials.
38.3 La intervenció pública en materia de comer9 interior i consum

TeIIüiI39. id recepció rurfsricd.

39.1 El desenvolupament del turisme.
39.2 L-oferta d-allotjament i els problemes de la comercialitza 

ció.
39.3 La polftica de tur;sme de masses.
39.4 L-activ;tat turfstica en el sistema econ~mic.

Teaa 40. El sisreaa de rrdnSpOC~s i cotMJniciJlCions.

40.1 Import~ncia del sector.
40.2 La regularitzaci6.
40.3 La polftica d-inversions en el- transport terrestre.
40.4 Impacte de les innovacions tecnol~giques en els mitjans de

transport i comunicacions.
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BIBLIOCiRAFI A.

Al llarg del curs acad4§mic es "facilitará bibliogrd'Ffd especf'Ficd,
·per totsi cada un dels temes del programa de '-assignatura, aixi

com lectures de CdrdCter oblig¿ltori.

Independentment es recomana la seguent bibliogrd'Fid.

- Banco de Espanya, In"forme anual.

- Articles i in"formes de les següents revistes.

Papeles de Economfa Espa~ola.
Boletin Economico del Banco de Espa~a.
Investigaciones Econ6micas.
In"formación Comercial Esp~ola.
Economia Industrial.
Revista de Economfa.
Revista Economica de Catalunya.
Agricultura y Sociedad.
Hacienda Pública Espa~ola.
European Economy.

- Principals "fonts estadfstiques de l-economia espanyola.

Contabilitat nacional i T.I.O.
Enquesta Població Activa.
Estadfstiques del Banc d- Espanya.
Pressupostos de 1~Administraci6 Central.
Censos de Poblaci6.
Balan9a de Pagaments.
Eurostat.

- 10 -


