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Part I fls anlccedcnts; la confQJ]JljlciÚJk!:.Ewanya
1.- Del protcccionisme

moderna

a I'alltarqllia

Industrialització i proteccionisrne. ÁlIlarq\lia i intcrvcncionisme.
relacions amb I'exterior. L'esgotament de la via autarquica.
2.- Modilicaciú

del marc illstitucioual

de I'economia

espanyola

Agricultura versus inulIstri;llització. Les

a finals deis cinquanta

Estabilització económica. Un cxemplc paradigmiltic: El Pla d'Estabilitzaeiú
económica i obertura exterior.

de 1959. Nova ordenació

3.- El "dCS:IITlIllismo" espan)'1I1 (JIU; 1-75)
Factors b;¡sies de translormaeió de I'economia espanyola a partir deis anys seixanta. Les lIlacromagnituts
i el miraele espanyol. Protcccionisllle i obertura. El mercat intem. Els Illccanismcs lI'cquilibri extem.
població activa. Inllústria versus Agricultura. Capital financer, capital estranger i capital
Poblaeió
públic. Les Etapcs.

i

Part JI Crisi i transició de I'cconOmi;LG:;J2i!~
4.- EIs aspcctcs diferencials

de la rrisi

La primera crisi mundial (1973-78).
dcmocratica i l'apla~aJl1cnt de I'ajust.

E/s factors difcrencials

de la crisi a EspanY:l. La transició

5.- Els pactes de la Moncloa
La instiwcionalització democnitica. 1::I compOl1ament de la intlacció i el sector externo Estabilització
económica. política de rcndcs i reformes estructurals. La refomla fiscal. L 'acompliment deis Pactes.
6.- L'impacte

de la 11crisi muudial (1979-85)

Les expectatives frustrades. Les dificllltals deis centristes. Paralització de les inversions i canvis en la
composició de I'estructura empresarial. EIs sectors més afectats. La reconvcrsió industrial. Les zones en
decadencia industrial. L'Estat de les Áulollomies. El deficit públic.
Part IIJ L' Adhesió a la CE i la reclIpentciÓ económica
7.- La intcgració

a la CE

i

la reforma dc la CEo Espanya en
L'impacte d'un procés d'integracití l'CIlI1('llIica.El Tractat d'Adhesió
el context comunitario Les polítiqucs l"lllllllllilaries i la seva adequació a l'economia espanyola.
8.- La reactivació

económica (1986-92)

i

RecuperaciÓ económica mundial pril11crs anys de la integració a la CEo Les macromagnitus. L'Estat del
tipus d'intcres. Balan~a de
benestar: pressió fiscal, des pesa pública i deficit públic. PoJitica monetaria
pagaments i sobrevaloració de la pesseta. Comer~ exterior i inversió estrangera. Infrastllctures i serveis
públics. Mercat de trebaJl i ocupació.
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Part IV L!L"itllació recent
9.- La I"cccssilÍ cconomica cn cls prill1crs anys 90
Vulnerabililat de l'ecollomia espanyola. Reccssió, crisi desindustrialització

i atuf.

Les dilicultats de la CE

i la recessió economica en els diferenls pai"sos europeus. ¿lntegració o desinlregració europea?
del SME. Els desequilibris espanyols i c1s condicionants comunitaris. El procés del convergencia.
10.- Prespcctivcs

La crisi

en I'cvolució de l'e("lIIwmia espanyola

La política economia. La conjunlura actual. Pcspectives.
Part V El Sector Públic
I l..: El Sector PúlJlic i el COlllportamcnl deis ingrcssos
hnportáncia dcl sector públic

i cslrlll.:lura, Fi~calitat i reformes.

El Pressupost.

12.- Despcsa púlJlica i dclicit púhlie
La des pesa pública, La inversiú (l,',hlic;¡ j. ddicit: les seves causes i el seu final1l;amcnt. El I)cute Públic.
J

13.- El sish'lIl:1 de Segurctat

Sm'ial

Scgurelat Social: composició (k la (Í":'¡1'", i ds ingressos. Dcfidt

i pcrspccli\'cs,

I.es rel"",,,:';,

('art VI El JnJ:J(';!1laboral
14.- La IU'()hkmiitica de I'atlll'
Les estadístiqucs del mercat laboral. I'av's d'activital, població activa, taxes d·alur. L'at"r a Espanya i
les seves cxplicacions. La política lah",al.
BIBLlOGRI\FIA

RECOMANi\DA

No hi ha lIibre de text a cap de les parts uc I'assignatura:
que s'editaran periOdicament. A Illé~ a Illés es poden
Etxezarreta (de) La reestructuraciÓ~apitalismo
en
(dir) Lecciones de Economia Española De. Ciritas i J.
Espasa.

aquest sera substituH per una serie de lectures
consultar les obres basiques scgüents: Miren
España 1970-1990 \cana. J.L. Garcia Delgado
L. Garcia Delgado (editor) Espaila. Economía

AVALUACIÓ
L'avaluació es rara mitjan~ant un examen final per escrit i un treball voluntari.
HORES DE TUTORIES
Dimarts de 15 a 16.30
Dijous de 11 a 12

