
ECONOMIA DEL TREBALL

curs: 1992-93

professor: Albert Recio

l. INTRODUCCIO: ECONOMIA 1 TREBALL

1.1 Treball i relacions laborals

Enfocs teorics alternatius.- Aspectes específics de la rela
ció laboral: treball i for9a de treball.- Institucions i mercat.

1.2 La delimitació del mercat laboral

Formes d'ocupaci6 i desenvolupament social.- Categories esta
distiques i categories socials.- Les fonts d'informació.

2. LA FORMACIO DE LA FORCA DE TREBALL

2.1 L'oferta de treball

El model neoclassic i les seves aplicacions.- Funcions
d'oferta.

2.2 Demografía i familia

Factors demografics en el mercat laboral.- Economía de la
familia.- L'importancia de la diferenciació sexual

2.3 El paper de l'educació.

Tipus d'educació.- Teoría del capital huma.- Teoria de les
senya1s.- L'enfoc radical.- Sistemes educatius.- La transició
sistema escolar-mercat de treball.

2.4 Els moviments migratoris

Tipus de migracions.- Analisi económica de les migracions
internacionals.- El treballador temporer i el treballador for9at

2.5 La jornada laboral

L'evolució de la jornada laboral: teoria i realitats.- Les
hores extres.- El treball a temps parcial

3. L'EMPRESA I EL TREBALL

3. 1 La demanda de".!or9a de traba 11

Demanda de treball.- Les lleis de Marshall.- Competencia i
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monopoli.- Substituibilitat.- Costos fixes d'ocupació.- AnAlisi
macroeconómica de la demanda.- Ocupaci6 i progrés tecnic.

3.2 L'estructura ocupacional

Determinants de l'ocupació.- Estructura ocupacional i distri
buci6 de la renda.- El debat sobre la divisió internAcional del
treball.

4. DESEOUILIBRIS

4.1 L'atur: concepte i medici6

El concepte d'atur.- Tipologia de l'atur
raci6.

4.2 Teories de l'atur

Incidencia i du-

L'explicació marxista. neoclAssica, keynesiana e institucio
nal.

4.3 L'ocupació submergida

El debat sobre les xifres d'atur: debat teoric i evidencies
empíriques.

4.4 Les polítiques d'ocupació

Politiques de demanda i d'oferta.- Politiques específiques.
Iniciatives local i desenvolupament endógen.

4.5 Excés de demanda

Actuació empresarial en contextes d'excés de demanda.- L'a
tresorament de treballadors.

5 PROCES DE TREBALL 1 INSTITUCIONS

5.1 L'organizaci6 del treball

Intensitat i motivació.- Formes d'organització del treball
Elements explicatius

5.2 La flexibilitat laboral

El concepte de flexibilitat.- Mecanismes flexibilitzadors:
Salaris. formes d'ocupació, qualificacions .... - Efectes de la
flexibilitzaci6 - ¿Cap un nou paradigma tecnoeconómic?

5.3 EIs mercats interns

Politiques de contractactació- Caracteristiques deIs mercats
interns.- Selecció i promoció.- Contractes implicits.- Teories
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explicatives.- El debat sobre el salari d'ericiencia- El mercat
intern ampliat

5.4 Sindicats

Teoría económica deIs sindicats.- Determinants del grau de
sindicalisme.- Efectes de l'acció sindical.- Sindicats i discri
minaci6.

5.3 L'acci6 estatal

Ambits de l'intervenci6 laboral de l'Estat.- Politiques macro
i micro.- Arbitratge i negociació.- El debat sobre el neocorpora
tivisme.

5.4 La segmentació del mercat laboral

Dualisme i segmentació.- ¿Segmentació o mercats imperfectes?
Estudis empirics.- El debat sobre la precaritzaci6

6. SALARIS

6.1 Teories deIs salaris

Subsistencia.- Productivitat.- Salaris i acumulació.- Jerar
quia i segmentaci6.

6.2 Estructura salarial

Formes-salari.- Estructures interindustrials i interocupacio
nals.- Costos laborals no salarials.

6.3 Salaris i preus

Salaris monetaris i salaris reals.- La curva de Philips.
Salaris i inflació

6.4 Distribuci6 de la renda

Determinants de la participació salarial a la renda nacional
Enfocs explicatius

6.5 Politiques salarials

Experiencies historiques.- Propostes de reforma-
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BIBLIOGRAFIA BASICA

ESPINA A., FINA Ll., LLOREN TE J.R. (comp.)

l' ~rti VU
Estudios de Economía del trabajo en Espaaa (3 vol.)

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid 1985

HAMERMESH. D.S. i REES. ~

Economía del Trabajo y los salarios

AlIanza Universidad. Madrid 1964

MIGUELEZ,F, PRIETO. C.

Las relaciones laborales en España
Ed. Siglo XXI, Madrid 1991. ~ ¿~

RAY MARSHALL F., BRIGGS jr., V.M., KING A.G.

Economía Laboral: Salarios, empleo, sindicalismo y política
laboral

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid 1987.
TOHARIA, L. (comp.)

El Mercado de trabajo: Teoria y aplicaciones

Alianza Universidad. Madrid 1983

Al llarg del curs es proporcionara bibliografía detallada
per cada un desl temes i es suggeriran lectures basiques.
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EVALUACIO

Ltobjectiu del curs es conseguir que ltestudiant obtingui un
coneixement suficient de la materia i stacostumi a relacionar i
discutir sobre la problematica estudiada.

poguer assolir aquests objectius l'evaluació de
es fara tenint en compte el resultat deIs examens
al final de cada quatrimestre) idos treballs de

cada quatrimestre9 que seran orientats pel

A fi de

l'asignatura
parcials (un
reflexi6 (un
professor.

La materoa d'estudi es composara deIs llibres basics, les
orientacions de classe i la bibliografía específica de cada tema
que es subministrara al llarg del curso

Les hores fixes de permanencia al desptax (Dep. Economía
Aplicada) seran els dijous i divendres de 12 a 13,30.
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