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Descriptor de l’assignatura: 25070-01 i 25070-02

Curs 201/2002. 2on semestre
Grups: 01 i 51
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Professors: Hèctor Sala Despatx: B3-046, Dept. d’Economia Aplicada
David Mallafré Despatx: B3-060, Dept. d’Economia Aplicada

TUTORIES:

Hèctor Sala: Dilluns i dimarts, de 10.30h. a 12.00h.
David Mallafré Dimecres, de 10.30h. a 12.00h. i de 15.30h. a 17.00h.

OBJECTIUS:

Proporcionar una base sòlida dels fonaments teòrics sobre els que es basa l’anàlisi del
mercat de treball. Oferir una perspectiva històrica àmplia de les diferents visions que
han dominat l’economia laboral. Estudiar els trets més rellevants del mercat de treball
espanyol, tant des del punt de vista de l’oferta i la demanda de treball, com des del punt
de vista de l’atur i els salaris. També es porporciona una visió dels principals aspectes
institucionals que condicionen la situació laboral a Espanya.

TEMARI:

Lliçó 1a. Introducció: economia i treball
L’activitat econòmica i el treball.- Treball i relacions socials.- El contracte laboral-
Mercats i institucions.- Enfocs analítics del mercat laboral.- La formació històrica del
mercat laboral.

PRIMERA PART: OFERTA DE TREBALL

Lliçó 2a. El model neoclàssic d’oferta de treball
L’oferta individual: ocupació i jornada.- Aplicacions del model: impostos, hores extres.-
Oferta agregada.- Crítiques al model.

Lliçó 3a. Factors demogràfics i migracions
Factors demogràfics i oferta laboral.- Família i treball reproductiu.- Tipus de migracions.-
Anàlisi econòmica de les migracions internacionals.- Regulacions migratòries i mercat
laboral.

Lliçó 4a. Educació i formació
Educació formal i educació professional.- La Teoria del capital humà.- La Teoria del
senyal o credencialisme.- La teoria de la recerca d’ocupació.- Crítiques als
institucionalistes.- Les aportacions dels radicals.



SEGONA PART: DEMANDA DE TREBALL

Lliçó 5a. Demanda de treball
El model neoclàssic de demanda: curt i llarg termini.- Les lleis de Marshall.- Demanda
en situacions no competitives.- Costos fixes i ajust a curt termini.- Temps de treball.-
Productivitat i rendiment.- Costos Laborals Unitaris (CLU).

Lliçó 6a. Models neokeynesians
Salaris d’eficiència.- El paper dels sindicats.- Insiders-outsiders.

TERCERA PART: DESEQUILIBRIS AL MERCAT DE TREBALL

Lliçó 7a. El problema de l’atur
Desequilibris en el mercat de treball.- Tipologia de l’atur.- Teories explicatives: la Taxa
Natural d’Atur i la NAIRU.- Atur i flexibilitat laboral.

Lliçó 8a. Salaris: una visió macroeconòmica
La corba de Phillips.- Salaris flexibles.- Implicacions de les rigideses salarials.-
Flexibilitat laboral i salaris: les reformes del mercat de treball.- Participació de les rendes
del treball i del capital en l’economia.

Lliçó 9a. Salaris: una visió microeconòmica
Els salaris com a síntesi del joc demanda-oferta de treball.- Formació i salaris.- Salaris i
distribució de la renda.

PRÀCTIQUES

Pràctica 1a. Migracions i mercat de treball
Canvis en les tendències històriques a Espanya.- Inmigració i mercat de treball: situació
actual.

Pràctica 2a. Formació i capital humà
Els rendiments de l’educació.- Repàs a l’evidència empírica espanyola i europea.

Pràctica 3a. Ocupació
Definició d’ocupació.- Evolució del nivell agregat d’activitat i ocupació.- Relació
productivitat ocupació.- Les polítiques macroeconòmiques del mercat de treball.

Pràctica 4a. Protecció de l’ocupació
Costos de rotació de la mà d’obra: d’acomiadament, de contractació, de formació.-
Tipus de contractes laborals.- Regulació jurídica de la contractació: 1976-2001.

Pràctica 5a. El temps de treball
Antecedents històrics.- Mercat de treball i flexibilitat laboral.- Temps de treball, salaris i
productivitat.

Pràctica 6a. Atur
Definició d’atur i mesura (EPA, INEM)-. Incidència de l’atur segons sexe, edat i nivell
educatiu.- Algunes explicacions.

Pràctica 7a. Protecció de l’atur
Descripció general del sistema de protecció social: els règims i les cotitzacions.-
Descripció del sistema de protecció de l’atur.- Evolució de la normativa sobre protecció



de l’atur.- Incidència al mercat de treball.

Pràctica 8a. Taxa Natural d’Atur i NAIRU
Evidència empírica disponible.- Implicacions de política econòmica a nivell
microeconòmic i macroeconòmic.

Pràctica 9a. Salaris
Salaris i flexibilitat laboral.- Les reformes del mercat de treball: incidència salarial des
d’una perspectiva macroeconòmica i microeconòmica.

BIBLIOGRAFIA:

Per cada tema del programa es proporcionarà una llista amb referències de lectura
obligatòria i bibliografia adicional per aprofundir en cada qüestió analitzada.

AVALUACIÓ:

La nota de l’assignatura es composa de tres elements: 1) Treball-assaig de 1.500
paraules (extensió màxima de 3 fulls) sobre un dels temes que es proposaran a classe:
15%; 2) Pràctiques de l’assignatura, l’avaluació de les quals estarà integrada a l’examen
final: 25%; 3) Examen final, que constarà d'una prova escrita única, amb un mínim de
tres i un màxim de cinc preguntes: 60%.


