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Programa d'Economia Espanyola 
 
Professor Josep Oliver i Alonso 
 
Curs 2006/2007 
 
Primera part: l'economia espanyola 1973-2006 
 
Lliçó 1ª. L’economia espanyola abans de la crisi energètica: una 
visió de conjunt del període 1959-1973 
 
1.1. Les raons del canvi de 1959 i la resposta a la crisi de la balança de pagaments. 1.2. 
Les causes de fons del creixement econòmic dels 60. 1.3. L’obertura exterior i el 
mecanisme d’ajust del sector exterior espanyol. 1.4. El cicle econòmic 1961-1974 i la 
planificació del creixement. 1.5. Creixement econòmic i canvi estructural a l’economia 
espanyola. 1.6. Síntesi final: les hipoteques del model de creixement dels 60. 
 
Lliçó 2ª. Les crisis energètiques dels setantes i el seu impacte: 
1974-1985 

 
2.1 La política econòmica front a la crisi (1974-1977) i els seus resultats. 2.2. El segon 
xoc energètic, el nou context internacional i la política d’UCD. 2.3. Els resultats del 
segon xoc del petroli: PIB, inversió, preus, sector exterior, ocupació i dèficit públic. 2.4. 
El primer govern socialista (tardor 1982), la política d’ajust a la crisi i els registres 1983-
1985. 2.5. El lent procés d’ajust a les crisis dels setanta i els seus resultats 1974-1985 
 
Lliçó 3ª. L'expansió econòmica 1986-1990 
 
3.1. Premisses de l’expansió 1985-1992. 3.2. Els resultats del creixement 1985-1992. 
3.3. Els actius de l’expansió. 3.4. Els passius de l’expansió: l’excés de demanda interna, 
l’augment del dèficit comercial exterior i els preus. 
 
Lliçó 4ª. L'economia espanyola dins la Comunitat Europea: del 
Tractat Preferencial (1970) al SME i l’Acta Única Europea (1988) 
 
4.1. Perspectiva històrica del procés d'integració a Europa: de l’Acord Preferencial a 
l’Adhesió. 4.2. Elements de l’Acta d’Adhesió a la CEE i de l’Acta Única Europea i 
condicions de l'adhesió. 4.3. L'entrada al Sistema Monetari Europeu, la política de tipus 
de canvi i la crisi del sistema (1992). 4.4. Els efectes de l’adhesió sobre el comerç i la 
producció.  
 
Lliçó 5ª: Els desequilibris interns i exteriors 1990-1992 i els ajustos 
posteriors: la crisi de 1993/94 
 
5.1. Evolució del PIB des de l’oferta: la crisis de la indústria i la construcció. 5.2. 
Ocupació i demanda i el forat exterior a l’alçada de 1992. 5.3. La resposta al 
desequilibri: els canvis a la política de tipus d’interès i de tipus de canvi. 5.4. L’excés 
d’inversió interna i la balança de pagaments i la correcció del desequilibri exterior 
 
 
Lliçó 6ª. Espanya i la Unió Monetària 
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6.1. La importància de la Unió Monetària: costos i beneficis. 6.2.  la construcció  de la 
unió econòmica i monetària europea. 6.3. Convergència nominal d’Espanya: els 
resultats de Maastricht i del Pacte per l’Estabilitat.  
 
Lliçó 7ª. La llarga expansió 1994-2006 
 
7.1. La situació internacional 1994-2003: alguns elements de referència. 7.2. La primera 
etapa de l’expansió (1994-1997): el predomini del sector exterior i la lenta recuperació 
de la demanda interna. 7.3. El retorn al model tradicional de l’economia espanyola: el 
paper de la inversió en construcció i del consum intern a l’etapa 1997-2006. 7.4. La 
Unió Monetària i el fort deterioro del saldo exterior 2000-2006. 7.5. Les bases del model 
de creixement de l’expansió 1995-2005 i els problemes pendents 
 
Segona part: el sector públic 
 
Lliçó 8ª. La dimensió del sector públic a Espanya en una perspectiva 
històrica 
 
8.1. Delimitació del sector públic espanyol: AA.PP. i empreses públiques. 8.2. Els 
ingressos i la despesa de les AA.PP. 1973-2005: una evolució de llarg termini.  
 
Lliçó 9ª. L'Estat i el seu finançament 
 
9.1.El procés de reforma fiscal obert el 1977: criteris, etapes i principals figures 
impositives. 9.2. Estructura i evolució dels ingressos públics centrals. 9.3. Evolució de la 
despesa de l'Estat i els seus organismes autònoms. 
 
 
Lliçó 10ª. La Seguretat Social i la resta d'AA.PP. 
 
10.1. La Seguretat Social: prestacions i finançament. 10.2. La hisenda de les CC.AA. 
10.3. La reforma de l’Estatut de 2006. 10.4. La hisenda de les corporacions locals. 
 
Lliçó 11ª. El dèficit i el deute públic 
 
11.1. El dèficit 1976-1998: causes conjunturals i estructurals de la seva evolució. 11.2. 
El canvi 1999-2005 i les modificacions a la despesa pública: l’emergència del superàvit. 
11.3. Estalvi i inversió del sector públic i dèficit. 11.3. L'acumulació dels dèficits: 
l'evolució del deute públic. 11.4. Els instruments i els propietaris del deute a Espanya. 
 
 
Tercera part: recursos humans i activitat econòmica 
 
Lliçó 12ª. La població espanyola 
 
12.1. El creixement de la població i la seva distribució. 12.2. La transició demogràfica a 
Espanya: característiques principals. 12.3. L'evolució de la natalitat i de la mortalitat. 
12.4. Projeccions de la població espanyola. 12.5. Les migracions interiors en la historia 
recent d'Espanya i els canvis als fluxos migratoris a partir del 1975. 12.6. La immigració 
internacional i el seu impacte: la creixent importància a partir de 2000. 
 
Lliçó 13ª. Població activa, ocupació i atur dels natius espanyols 
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13.1.Dinàmica i estructura sectorial de la població activa. 13.2. Taxes d'activitat per 
sexes. 13.3. Les raons estructurals de l'atur a Espanya i del canvi dels darrers anys. 
13.4. Evolució recent del mercat de treball: de la destrucció d'ocupació (1992-1994) a la 
intensa expansió (1997-2006). 
 
Lliçó 14ª. Població activa, ocupació i atur dels immigrants 
 
14.1. Participació en l’activitat i distribució per edats. 14.2. Ocupació i immigració: la 
seva creixent importància a partir de 2002. 14.3. L’atur dels immigrants. 
 
Lliçó 15ª. Immigració i població activa a Espanya en la propera 
dècada 
 
15.1. La caiguda demogràfica espanyola i el seu impacte. 15.2. El canvi en la composició 
per edats de la població pel xoc immigratori. 15.3. Immigració i activitat: les creixents 
necessitats. 
 
Lliçó 16ª. Salaris i mercat de treball 
 
16.1. La flexibilització del mercat de treball: les reformes del 1984, 1994 i 1997. 16.2. 
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. 2003. 
 
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. 
 
 
 


