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PROGRAMA 
I. Introducció 
1. L’anàlisi d’una economia nacional 
2. De l’aïllament a la globalització econòmica 
3. Els condicionants geogràfics de l’economia espanyola 
 
II. El creixement econòmic espanyol a llarg termini 
1. L’augment de la població 
2. El creixement del PIB i de la renda per habitant 
3. Les polítiques públiques 
4. Pautes de consum i nivell dels preus 
5. Distribució territorial i personal de la renda 
 
III. Guerra Civil i autarquia (1936-1951) 
1. L’economia espanyola durant la Guerra Civil (1936-1939) 
2. L’organització del nou Estat 
3. Aïllament internacional i autarquia 
4. La intervenció dels mercats: racionament i mercat negre 
5. Política agrària, industrial i comercial 
 
IV. La industrialització substitutiva d’importacions (1951-1960) 
1. Guerra freda, ajuda americana i suavització de l’intervencionisme 
2. La industrialització substitutiva d’importacions: l’INI 
3. Increment de la renda i canvi estructural 
4. La liquidació de l’autarquia: el Pla d’estabilització de 1959 
 
V. Els anys de creixement del franquisme (1960-1975) 
1. La reintegració en l’economia internacional 
2. Les mesures liberalitzadores 
3. La industrialització accelerada 
4. La modernització de l’agricultura 
5. L’especialització turística 
6. El canvi estructural del mercat de treball 
7. Les limitacions del desenvolupisme 
 
VI. Crisi econòmica i transició política (1975-1985) 
1. Impacte del doble xoc energètic en l’economia espanyola 
2. Les polítiques contra la crisi: els pactes de la Moncloa 
3. L’emergència de l’Estat del benestar 
4. Crisi i reconversió: indústria i banca 
5. Problemes del mercat de treball: l’atur massiu 
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VII. La plena integració en l’economia europea (1986-1996) 
1. La construcció europea i el final de la guerra freda 
2. Efectes econòmics de la integració a la CEE 
3. Les reformes estructurals: el sector públic 
4. La inversió, motor del creixement 
a. la inversió exterior a Espanya 
b. canvis en l’estructura industrial 
 
VIII. L’era de la globalització (1996-2004) 
1. Criteris de convergència i la transició a la moneda única 
2. Les polítiques de reforma 
3. Un nou model de creixement: el paper de la construcció 
4. Les noves relacions econòmiques internacionals 
a. la nova balança migratòria 
b. la inversió directa exterior 
c. la persistència del dèficit comercial 
 
Per seguir el curs es pot utilitzar un dels llibres següents: 

— CARRERAS, A. i TAFUNELL, X. Historia económica de la España contemporánea. 
Crítica, 2003. 

— COMÍN, F.; HERNÁNDEZ, M. i LLOPIS, E. (eds.) Historia económica de España, siglos 
X-XX. Crítica, 2002. 

— TORTELLA, Gabriel. El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica 
de los siglos XIX y XX. Alianza, 2000. 

 
 
AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA 
1. Hi haurà un examen parcial a la meitat del curs. 
2. L’examen final és el 9 de juny, de 9 a 12 hores. 
3. Es valora l’assistència a classe i el treball continuat durant el curs. 
 
TUTORIES 
Prof. Carmen Sarasúa: dimecres, d’11 a 12.30 h, i dijous, de 16 a 17.30 h 
Despatx: B3 103 
carmen.sarasua@uab.es 
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