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Naix a 1944 a Madrid, on estudia Dret i Economia. 
 
Catedràtic d’Economia Aplicada en 1975, ha exercit la càtedra ininterrompudament 
des d’aleshores, explicant economia espanyola, primer a la Universitat d’Oviedo i 
després a la Universitat Complutense, a partir del curs 1981-1982. Com a professor 
invitat o conferenciant, ha participat en activitats acadèmiques de més de cinquanta 
universitats, dins i fora d’Espanya. Des de 2005 és titular de la Càtedra la Caixa 
d’Economia i Societat. 
 
Rector de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (1995-2005), ha sigut també 
vicerector d’aquesta universitat (1983-1989) i de la Complutense (1982-83). Degà de la 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d’Oviedo, director 
del Departament d’Estructura Econòmica i Economia Industrial de la Universitat 
Complutense i director de l’Escola d’Economia del Col·legi d’Economistes de Madrid. 
Durant el curs 2006-2007 ha sigut també director de l’Institut Universitari 
d’Investigació Ortega i Gasset. Acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències 
Morals i Polítiques (des de 2002), ha sigut investit doctor honoris causa per les 
universitats d’Oviedo (1994), de Lima (1999) i de Ciències Empresarials i Socials de 
Buenos Aires (2002). Medalla d’Honor de la Universitat Complutense en 2003. 
 
Membre, com a expert, del Consell Econòmic Social d’Espanya (1992-1995), ha sigut 
patró (2003-2008) de la Fundació del Centre d’Estudis Monetaris i Financers (CEMFI) i 
és, des de 2004, vocal del Consell Acadèmic de l’Escola de Finances Aplicades (Grup 
Analistes). 
 
Fundador de les revistes Investigaciones Económicas (1976), Revista de Economía 
(1989) i Revista de Economía Aplicada (1993), ha sigut secretari del consell de redacció 
de la primera i director de les altres dos, presideix actualment el consell editorial de 
l’última. Des de 1983 forma part també del consell de redacció de la revista 
Economistas. 
 
Director de la Biblioteca d’Economia de l’Editorial Espasa Calpe (1989-1992) i de la 
Biblioteca d’Economia i Empresa de l’Editorial Thomson-Civitas (des de 1993), pertany 
al consell editorial de Marcial Pons, Historia, segell editorial que va contribuir a fundar 
en 1999. 
 
Especialitzat en l’estudi del desenvolupament econòmic de l’Espanya contemporània, 
ha publicat articles sobre el tema en revistes acadèmiques acreditades (Anales de 
Economía, Información Comercial Española, Economía Industrial, Investigaciones 
Económicas, Revista de Trabajo, Moneda y Crédito, Papeles de Economía Española, 
Economistas y Revista Econòmica de Catalunya, entre d’altres) i nombrosos llibres, 
entre els quals hi ha La formación de la sociedad capitalista en España, 1914-1920 
(1973), Orígenes y desarrollo de la sociedad capitalista en España (1975), España, 
economía (1988), Economía española de la transición y la democracia, 1973-1986 
(1990), Un siglo de España. La economía (dus edicions: 1999 i 2001, i traducció a 



l’italià, La Spagna del novecento. L’economia, 2004), España, economía: ante el siglo 
XXI (1999), Franquismo: el juicio de la historia (dues edicions: 2001 y 2005), La 
modernización económica de la España de Alfonso XIII (2002), La España del siglo XX 
(dues edicions, 2003 i 2007), a més de cinc volums de la Historia de España de 
Menéndez Pidal en què ha col·laborat (1984-2003). 
 
En paral·lel a aquesta línia d’estudis, i formant part del cos central del seu treball 
d’investigació sobre l’economia i la societat de l’Espanya contemporània, ha abordat 
l’anàlisi del procés de modernització económica a escala regional, ha publicat quasi 
mig centenar de treballs sobre el tema, inclosos en revistes acadèmiques (Hispania, 
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Arquitectura Viva, Papeles 
de Economía Española, Economía Industrial, Economistas, principalment), obres 
rellevants d’autoria col·lectiva, com la dirigida pels professors J. Nadal i A. Carreres, 
Pautas regionales de la industrialización española, 1990; i dirigint les tres edicions 
(1999, 2003 i 2007) d’Estructura Económica de Madrid. És director i coautor també 
d’un manual universitari d’àmplia projecció: Lecciones de economía española (nou 
edicions des de 1993). 
 
I des de 2005 ha dirigit dos extensos projectes d’investigació: un sobre la dimensió 
econòmica del tercer sector a Espanya i un altre sobre l’economia de l’espanyol en tant 
que llengua de comunicació internacional. Resultat del primer han sigut dos volums: 
Las cuentas de la Economía Social. El Tercer Sector en España (2004) i Las cuentas de la 
Economía Social. Magnitudes y financiación del Tercer Sector en España (2009). El 
segon projecte, encara en curs, s’ha materialitzat en una sèrie d’onze volums, dels 
quals ha cosignat el que serveix d’introducció: La economía del español. Una 
introducción (amb dues edicions, 2007 i 2008) i el que serveix de compendi del 
conjunt: El español, lengua global. La economía (2010). 
 
A més, ha cultivat ocasionalment la crítica literària i cinematogràfica en revistes 
culturals, com Cuadernos del Norte (entre 1981 i 1991) i El Mirador de la Complutense 
(entre 1982 i 1985), entre d’altres. Fundador i primer president de l’Associació Lliure 
d’Economia (2003-2009), presideix també des de 1997 el Patronat de la Fundació Arxiu 
d’Indians-Museu de l’Emigració. 
 
Està casat amb Raquel Marín Sánchez i té un fill. 


