
HISTORIA ECONOMICA D'ESPANYA

(curs 1993-1994)

Profs. Josep Maria Benaul
Jordi Maluquer de Motes

Montserrat Llonch
Pere Sala

Aquest curs és dedicat a l'estudi del desenvolupament
economic espanyol contemporani i a les seves principals
transformacions. S'ocupa del període historia iniciat amb la
formació d'una economia de mercat i desemboca a l'actualitat.
Es organitzat en forma de dotze capítols. que analitzen. de
forma global. els subperíodes consecutius que s'hi
distingeixen. La seva base principal es fonamenta a les
explicacions del professor. L'avaluació de l'alumne sera feta
a partir d'un examen a l'acabament .del curso

Les classes practiques es reserven per a l'analisi de les
principals magnituds de l'economia espanyola contemporania.
Tenen la finalitat de donar a coneixer les més importants
fonts quantitatives. especialment les series historiques de
llarga durada. i comencar a fer-ne una utilització fonamental.
S'aplicaran tecniques basiques de l'estadística descriptiva i
es realitzaran alguns exercicis al llarg del cursI així com
una prova final de qualificació.
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TEMARI

L'expansiÓ del segle XYIII i la ~eyoluciÓ liberal
(1700-1840)

Creixement economic i diferenciaciÓ regional
propietat i recursos: el marc institucional
un procés de creixement desigual
La crisi de l'Antic Régim
la fi de l'Imperi i la fallida de l'Estat absolut
La revolució liberal
una nova concepció de la propietat
desvinculació i desamortització
el problema del deute i la reforma de la Hisenda
La formació del mercat nacional
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2. Desamortjtzació, banca j ferrocarrjls (1840-1868)
2.1. Els efectes expansius del canvi institucional
2.1.1. la desamortització 'general' de Madoz
2.1.1. creixement de la producció agrícola
2.2. .'-'.larevolució industrial: la mecanització del textil
2.3. '~;<Gestació d 'un sistema bancari modern
2_3.1.:, .els bancs d'emissié
2_3.2.·..·~~-c~"J.essocietats de crédi t
2.4. -~:',:'::Elferrocarril. instrument de moderni tzació

.2.4 ..~.:-'.<;(;,::;.unaocasió perduda per al capitalisme espanyol?
:2.~5: :;;E~..%1.:Esgotamentd 'un cicle expansiu
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":;,-;:;:"]:1 'boom' exportador: minerals i v'jticultllra
·.··~:~D,; (1868-1882)

3.1.· .:c-;:;--O:Oberturai integració: la política de Figuerola
3 .1.L:o'~a creació de la pesseta i la Unió Monetaria Llatina
3.L2.~~-;·la reforma aranzelaria
3.1.3.- ~a nova política minera
3.2. "El' boom' exportador
3.2.1. reorientació del sector agrícola
3.2.1.1. les exportacions de vi i l'impacte de la fil.loxera
3.2.2. una gran potenq,ia minera
3.3. el·deficit energetic: les seves conseqüencies
3.4. Efectes de l'expansió exportadora
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Depressjó agraria j reaccjó proteccionjsta
(1882-1898)

La depressió agraria finisecular
la crisi de l'agricultura interior
esgotament del cicle vitivinícola
Incidencia sobre l'ingrés i la demanda agregada
Trajectoria del sector industrial
les dificultats de la indústria de bens de consum
expansió i desacceleració de la indústria basica
La resposta a la cr isi: 'tener nac ión'
un ampli ventall de mecanismes correctors
La virada nacionalista del capitalisme espanyol
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Aillamept exterior i diversifjcacjÓ estructural
(1898-1923)

L'economia mundial, de la pau a la guerra
estabilització i inflació: dues fases consecutives
debilitament i reeQuilibri del sector exterior
l"augment de la inversió exterior
La sortida de la crisi agraria
Diversificació industrial
auge i declivi de l"exportació minera
la segona transició energética
desplegament de noves indústries
la crisi de post-guerra

6. La política ecoDQmica de la Dictadura (1923-1930)
6.1. La Dictadura i l'economia espanyola
6.1.1, L'Estat intervencionista
6.1.1.1. una agricultura intervinguda i ineficíent
6.2. Creació de capital social fix
6.2.1. l'Estatuto Ferroviarjo
6.2.2. .~a xarxa de carreteres
6.3 .Una industrialització protegida
6.4. ·La financiació de l' intervencionisme
6.4.1._ .: accentuació del deseQuilíbri exterior .
6.4, 2.,:.,:;~'depreciacióde la pesseta.i caiguda del_·regim:..
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.7. ·'~:·EiJ":LadepressiÓ deIs anys trenta (1930-1939)
7 .1. :::.:~:ELa crisi de l'economía mund"ial .
7.2. ..~:~~.:.Incidenciade la depressió a Espariya
7.2.1..~.·:(mecanismes de transmissió de la crisi

-7.3. '-'La política económica republicana
7.3.1..mesures front a la tendencia depressiva del cicle
7.3.2. ';els problemes de la reforma agraria
7.3.2.1.·--~l'augment de la producció agrícola
7.3.2.2. guerra i col.lectivitzacions al territori republica
7.3.3.els canvis del sector industrial
7.4. Composició del producte i distribuciÓ de la renda
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Guerra. reconstruccjó j dirigisme (1936-1951)
L"estructuració d"un Estat corporatiu
l"opció autarQuica: els condicionaments
'les conseQüéncies de la guerra i la reconstrucció
Una economía aillada i intervinguda
l"estancament de l'agricultura
l"intervencionisme industrial
la creació d"empreses públiQues
intervenció de la indústria privada
restriccions a la competencia exterior
Inflació i acumulació
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El 1ímits de l'autarquja (1951-1961)
Creixement i integració a l'Europa occidental
el procés d'integració europea
Persistencia de les polítiques autarquiques
inicis de la modernització agrícola
la industrialització substitutiva d'importacions
augment i transformació de la demanda energetica
estructura i tendencies de la producció
La liquidació de l'autarquia
les mesures preestabilitzadores
el pla d'estabilització de l'any 1959

10. LiberalitzaciÓ i desenyolupament (1961-1974)
10.1. Estabilització i liberalització
10.2. Factors determinants del procés de creixement
10.2.1. la mobilització de les reserves de ma d'obra
10.2.2. augment de les disponibilitats de capital
10.2.3. l'evolució deIs intercanvis exteriors
10.3. Transformacions de l'estructura productiva
10.3.1. ~':lamodernització de l'agricultura
"10.3.2 .~~"programació i desenvolupament industrial
,lO.3.2.L.L"':elscanvis estructurals del sector manufacturer:,'
10.4. ··ti[Fallidadel model de creixement

,.J..1·..,;2'Crisi econQmjca i transiciÓ política (1974-1985):;
,-.,1:1.1.·~1n.a doble crisi de l'economia espanyo la

11.1.1.'.:;;:.lacrisi economica internacional
11.1.2. \~el procés de la transició política
.11.2.·:~~-Salaris i competitivitat
11. 2.1. --:'ocupació.productivi tat i atur
11.2.2. evolució deIs costos laborals reals
11.2.3. : la política econQmica de la erisi: la concertació.
11.3. Les transformacions estructurals
11.3.1. les branques industrials en crisi
11.4. Estancament de la renda i canvis en la distribució
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El repte de la jntegracjó a Europa (1985-1994)
La construceió d'Europa i la fi de la guerra freda
l'adhesió espanyola a la Comunitat Europea
un entorn exterior profundament modificat
Les reformes estructurals
l'ampliació del sector públic
La inversió, motor del creixement
la construcció, un sector estrategic
l'adaptació de l'estructura industrial
un procés de permanent ajust
La soldadura europea d'Espanya



Temes per a les c]asses practiques

1. Les informacions estadistiques. EIs comptes nacionals
2. El creixement modern de la població espanyola
3. Activitat económica i ocupació
4. El Producte Interior Brut i la seva composici6 sectorial
5. La dinamica deIs preus: estabilitat i inflació
6. El producte del sector primari
7. Indústria i ·construcci6
8. Els salaris i els costos laborals
9. Els components de la demanda: consum i inversió

10. Les magnituds monetaries
11. El sector exterior

B IBLl.DG RAF.1A

Per alseguilllent del cu:r.s és. -convenientutilitzar .les .
.publicacions prepar.ades pel_.~,.~Depar_tame"nt._. Com. a ~ec.t1tta· ..0."

complemen·.taria es:'pot emp.r.ar.J~....Nadal~ A.. Car.reras~·:-L·; e:
Sudr.ia, eds.: La. economía· espafiola .en· el siglo XX:· Una .

y:·:.,.·-perspectivahistÓrica,. Barcelona, Editor.ial.Ar.iel .
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