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PRlMERA PART: EL DESENVOLUPAMENT ECONOMIC ESPANYOL
POSTERIOR A t 960

Llico la. La modificacio del marc institucional de I'economia espanyola des de finals
dels anys cinguanta

EI creixement economic dels anys cinquanta i l'esgotament de la via autarquica. - Les mesures
preestabilitzadores de 1957 i 1958 i I'agreujament de la situaci6 economica.- EI PIa
d'Estabilitzaci6 i la politica de reforma d'estructures fins 1963. - La planificaci6 indicativa.

Caracteristiques principals i factors de I'auge.- Els nous mecanismes d'equilibri amb I'exterior.-
Els problemes de funcionament del model economic del periode.

L'estat de l'economia espanyola en els primers anys del decenni dels setanta i l'impacte de la
crisi energetica.- La naturalesa de la crisi: els trets especifics del cas espanyol.- La politica
economica front ala crisi (1974-77).- Eis Pactes de la Moncloa.

Creixement economic, inflaci6, atur i deficit public.- EI comportament del sector exterior.- La
politica d'ajust.

Factors de la reactivaci6 economica.- Caracteritzaci6 del model de creixement.- L'estructura
productiva.

Evoluci6 del PIB i dels diversos components de la demanda.- Variacions en l'ocupaci6
l'atur.- La distribuci6 de la renda.- Panonimica actual dels desequilibris territorials.

L'adhesi6 a la Comunitat Europea: perspectiva historica del proces d'integraci6.- La politica
economica dins el Sistema Monetari Europeu.- Els plans de convergencia.-Politica economica
i reformes estructurals.



EI perfil de I'estructura productiva.- La competitivitat de I'economia espanyola.- Am\lisi de la
conjuntura.- Les macromagnituds principals.- Les perspectives economiques.

Llico 93. Model economic i sector pllblic
EI model constitucional d'economia mixta la intervencio estatal.- Aproximacio ales
dimensions i estructura del sector public.

EI proces de reforma fiscal obert el 1977: criteris inspiradors, etapes i principals figures
impositives.- Evoluci6 i estructura dels ingressos publics centrals.- Els canvis fiscals dels anys
noranta i l'harmonitzaci6 amb la UE.

Evoluci6 i estructura de les despeses publiques.- Principals categories de despesa publica.-
Evoluci6 del deficit public i del seu finan9ament.

La Seguretat Social: prestacions i finan9ament.- Les Comunitats Autonomes:el sistema de
finan9ament.- Els ingressos de les Corporacions Locals.

EI creixement de la poblaci6 i la seva distribuci6.- La transici6 demografica a Espanya:
caracteristiques principals. - L'evoluci6 de la natalitat. - L'evoluci6 de la mortalitat. - Les
projeccions demografiques.

Les migracions interiors en la historia. - Exode rural i concentraci6 urbana. - Els canvis als
fluxes migratoris interns a partir de 1975.- Els moviments migratoris exteriors.



Dim'lmica i cstructura sectorial de la poblaci6 activa.- La poblaci6 ocupada.- L'atur: evoluci6 i
caracteristiques del problema.- La flexibilitzaci6 del mercat.- La negociaci6 col.lectiva.- La
politica de concertaci6.

La dimensi6 economica del sector primari en perspectiva.- Agricultura i desenvolupament
economic.- EI proces de crisi de I'agricultura tradiciona\.- La modernitzaci6 del sector agrari.-
Els desequilibris oferta-demanda.- L'impacte de l'adhesi6 ala C.E.

Les dimensions de la politica agn'lria.- La nova Politica Agn'lria Cornu de la U.E ..- EI futur del
m6n rural: I'entoc plurisectorial.

Introducci6 al proces d'industrialitzaci6.- Trets basics del sector industria\.- La politica
industrial.

Els factors de la competitivitat.- La productivitat, els costos laborals els costos laborals
unitaris en una perspectiva comparada.

Origens i estructura organitzativa.- Evoluci6 de la presencia sectoria\.- Els nous enfocs de
I'empresa publica en els anys vuitanta: el proces privatitzador.- Estrategia actual.

Principals caracteristiques economiques de les activitats de serveis.- EI proces de terciaritzaci6
i les seves causes.- Els serveis en I'economia espanyola.



Intermediaris i mercats ftnancers.- EI proces de reforma i liberalitzaci6 a partir de 1973.-
Estudi en particular de la banca i les caixes d'estalvi.

Estructura de l'exportaci6.- Estructura de la importaci6.- EI deficit comercial.- La politica
comercial exterior.- La balanva de serveis.- Les transferencies.



- J.L. GARCIA DELGADO (dir.), Lecciones de Economia Espanola, Ed. Civitas, Ma drid,
1995.

- J.L. GARCIA DELGADO, R. MYRO y I.A. MARTINEZ SERRANO (directores),
Ejercicios y pnicticas de Economia Espanola, Ed. Civitas, Madrid, 1994.

Es recomana consultar, tambe, les eol.leecions de diferents revistes especialitzades,
prineipalment Informacion Comereial Espanola, Cuadernos de Informacion Economiea,
Papeles de Economia Espanola, Hacienda Publica Espanola y Presupuesto y Gasto Publico

L'examen final constanl d'una prova escrita unica, amb un minim de tres i un maxim de cine
preguntes, eada una d'elles amb la mateixa ponderacio.


