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PRIMERA PART: L'ECONOMIA ESPANYOLA DEL PERIODE 1973-92

Lli~Óla, EIs primers anys de la crisi econQmica

La genesi de la crisi: els trets específics del cas espanyol.- La política económica front a
la crisi (1974-77).- EIs Pactes de la Moncloa.

Lli~Ó2a, L'economia i la política ecopQmica 1979-1985

Creixement económic, inflació, atur i deficit públic.- El comportament del sector
exterior.- La política d'ajust.

Lli~ó 3a, L' expansió ecoPQmica 1986-90

Factors de la reactivació económica.- Trets principals del model económic.- L'estructura
productiva.- EIs desequilibris territorials.

Lli~ó 4a, ModeraciÓ del crejxement i recessió en els primers apys porapta

Evolució del PIB i deIs diversos components de la demanda.- Factors interns.- Factors
externs. - La repercussió en el mercat de treball.

Lli~ 5a, Macromagpituds i tioan~ament

Fons estadístiques.- Macromagnituts principals.- Les necessitats de financament.

Lli~ó 6a, L Iecopomia espapyola dips la Comupitat Europea (D

L' adhesió a la Comunitat: perspectiva histórica del procés d)ntegració. - La política
económica dins el Sistema Monetari Europeu.- El Pla de Convergencia i la seva
inviabilitat.- Les mesures d'ajust de l'etapa recessiva.- La recerca i els elements d'un nou
pacte social.

Lli~Ó7a, L' ecopomja espapyola dips la Comupitat Europea (ID

La competitivitat de l'economia espanyola.- Amilisi de la conjuntura.- Les perspectives
economiques.

SEGONA PART: EL SECTOR PUBLIC

Lli~ 8a, Model ecooOmic i sector pÚblic

El model constitucional d' economia mixta i la intervenció estatal. - Aproximació a les
dimensions i l' estructura del sector públic.

Lli~ó 9a, Les Admipistraciops Públiques (D

El procés de reforma fiscal obert el 1977: criteris inspiradors, etapes i principals figures
impositives.- Evolució i estructura deIs ingressos públics centrals.- Les reformes fiscals
actuals i l'harmonització amb la CEo



LU,Ó lOa. Les AdmioistracioDs PúbUques (ID

Evolució i estructura de la despesa pública.- Analisi de les principal s categories de
despesa pública.- La inversió pública.- El deficit públic i el seu finan<;ament.

LU,ó lla. Les Admioistracioos PúbUques (UD

La Seguretat Social: prestacions i finan<;ament.- La hisenda de les Comunitats
Autónomes. - Les Corporacions Locals.

TERCERA PART: RECURSOS HUMANS 1 ACTIVITAT ECONOMICA

LU,ó 12a. La poblaciÓ espaoyola

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.

LIi,ó 13a. EIs moviments migratoris

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

LIi,ó 14a. La població activa i l' atur

Les taxes d'activitat i la seva composició.- Dinamica i estructura sectorial de la població
activa.- Evolució i característiques del problema.- La política económica, l' atur i els
canvis en el marc de les relacions laborals.- L'ocupació a mig i llarg termini.

Ui,ó 15a. EIs salaris iel mercat de treball

La crisi económica i la transició política: el trencament del sistema de relacions laborals.
La flexibilització del mercat de treball.- La negociació col.lectiva.- La política de
concertació.



BIBLIOGRAFIA

Tenen el caracter de lectura basica les obres següents:

- BANCO DE ESPAÑA, Informe anual, Madrid.

- J.L. GARCIA DELGADO (dir.), Lecciones de Economía Española. Editorial Civitas,
Madrid, 1993.

Igualment tindran caracter basic les lectures que en forma de dossier s' editaran durant el
curso

Per cada llil;Osera facilitada una bibliografia especialitzada.

Caldra consultar, també, les col.leccions de diferents revistes, principalment,
InformaciÓn Comercial Española, del Ministerio de Economía y Hacienda; Papeles de
Economía Española, de la ConfederaciÓn Española de Cajas de Ahorros; Boletín
EconÓmico, del Banco de España i Reyista d'Economia Aplicada; i Hacienda Pública
Española, de l' Instituto de Estudios Fiscales.

AVALUACIÓ

Les úniques proves escrites seran els examens fmals, que constaran d' un mínim de tres
preguntes i un maxim de cinc.

No sera permesa la sortida i nova entrada a les aules durant la realització deIs examens.

BORES DE TUIORIA

Dr. Emili Gasch

Dilluns: de 12 a 13'30 hores

Dimecres: de 17'30 a 19 hores

Dr. Josep Oliyer

Dimecres: de 10'30 a 12 hores

Divendres: de 9 a 10'30 hores


