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Programa d'Economia Espanyola I

Professor Hector Sala

Primera part: l'economia espanyola del període 1973-1997

Lliçó 1ª. La crisi energètica: els trets específics espanyols

Les bases del canvi del 1959.- Les causes de fons del creixement econòmic dels seixanta.- La planificació

del creixement: els ‘Planes de desarrollo’, les accions concertades i el finançament intervingut.- El cicle

econòmic 1961-1974: els períodes 1961-1967, 1968-1972 i 1973/74.- Les modificacions a l’estructura

productiva.- Les hipoteques del model de creixement espanyol.-

Lliçó 2ª.- Els primers anys de la crisi econòmica

La política econòmica front a la crisi (1974-1977).- Els resultats: creixement econòmic, atur i sector

exterior.- Els Pactes de La Moncloa i les seves conseqüències.-

Lliçó 3ª.- L'economia i la política econòmica 1979-1985

L'evolució dels desequilibris interns i externs de l'economia espanyola: preus i sector exterior.- El mercat

de treball i el segon xoc energètic.- L'aparició del dèficit públic.- La política d'ajustament a la crisi i les seves

conseqüències.

Lliçó 4ª.- L'expansió econòmica 1986-1990

Factors determinants de la reactivació econòmica.- Trets principals del model d'expansió: el paper del

sector exterior i del consum i la inversió internes.- L'entrada al Sistema Monetari Europeu i la política de tipus

de canvi.-

Lliçó 5ª.- Moderació del creixement i recessió en els primers anys noranta

Evolució del PIB: l'oferta i la demanda.- L'esgotament del cicle inversor.- Tipus de canvi i deterioro del

sector exterior.- La crisi de 1992 i les seves conseqüències.- Les depreciacions de la pesseta.- La destrucció

d'ocupació.

Lliçó 6ª.- L'economia espanyola dins la Comunitat Europea

Perspectiva històrica del procés d'integració a Europa.- Les condicions de l'adhesió.- La política econòmica

dins del Sistema Monetari Europeu.-

Lliçó 7ª.- Espanya i la Unió Monetària

Els Acords de Maastricht i els plans de convergència.- L'evolució 1997-1998.- Els Acords de Dublín (1996)

sobre l'estabilitat.- La constitució de la Unió Monetària (1998) i les seves conseqüències.- Tipus de canvi i tipus

d'interès en la perspectiva del euro.-
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Segona part: el sector públic

Lliçó 8ª.-La dimensió del sector públic a Espanya en una perspectiva històrica

Delimitació del sector públic espanyol: AA.PP. i empreses públiques.- Els ingressos i la despesa de les

AA.PP. 1973-1998: una evolució de llarg termini.-

Lliçó 9ª.- L'Estat i el seu finançament

El procés de reforma fiscal obert el 1977: criteris, etapes i principals figures impositives.- Estructura i

evolució dels ingressos públics centrals.- Evolució de la despesa de l'Estat i els seus organismes autònoms.

Lliçó 10ª.- La Seguretat Social i la resta d'AA.P.

La Seguretat Social: prestacions i finançament.- La hisenda de les CC.AA. i les reformes en el model de

finançament del 1997.- Les corporacions locals.

Lliçó 11ª.- El dèficit i el deute públic

El dèficit 1976-1998: causes conjunturals i estructurals de la seva evolució.- Estalvi i inversió del sector

públic i dèficit.- L'acumulació dels dèficits: l'evolució del deute públic.- Els instruments i els propietaris del

deute a Espanya.

Tercera part: recursos humans i activitat econòmica

Lliçó 12ª.- La població espanyola

El creixement de la població i la seva distribució.- La transició demogràfica a Espanya: característiques

principals.- L'evolució de la natalitat i de la mortalitat.- Les projeccions de la població espanyola fins el 2030.

Lliçó 13ª.- Els moviments migratoris

Les migracions interiors en la historia recent d'Espanya.- Èxode rural i concentració urbana.- Els canvis als

fluxos migratoris a partir del 1975.-

Lliçó 14ª.- Població activa, ocupació i atur

Dinàmica i estructura sectorial de la població activa.- Taxes d'activitat per sexes.- Les raons estructurals

de l'atur a Espanya.- Evolució recent del mercat de treball: de la destrucció d'ocupació (1992-1994) a la intensa

expansió (1997-1998).- Projeccions demogràfiques i atur.-
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Lliçó 15ª.- Salaris i mercat de treball

La crisi econòmica i la transició política: el trencament del sistema de relacions laborals.- La flexibilització

del mercat de treball: la reforma del 1984 i les seves conseqüències.- Característiques específiques del mercat

de treball espanyol: ocupació a temps parcial, taxa de participació femenina i demografia.

Bibliografia

Té el caràcter de lectura bàsica el treball

J.L. Garcia Delgado (Director): Lecciones de economía española, Editorial Cívitas. Madrid. 1997.

Per a cada lliçó es facilitarà bibliografia especialitzada.

Avaluació

Les úniques proves escrites seran els exàmens finals, que constaran d'un mínim de 3 preguntes i un màxim

de 5.


