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Introducció

L'assignatura d'Economia del treball I té com a objectiu presentar a l'estudiant un

conjunt d'aportacions, tant teòriques com aplicades, i des de diferents enfoca-

ments, en l'àmbit d'estudi de l'economia del treball. Aquest camp és d'especial

interès a causa del canvi fonamental que s'està produint en els últims anys en

el terreny de les relacions laborals.

Mitjançant l'estudi del que anomenem economia del treball mirem d'analitzar

el marc institucional en el qual es desenvolupen les relacions laborals entre els

actors principals que hi participen (empresaris, treballadors, sindicats i estat),

i també d'estudiar el funcionament del mercat de treball.

De la mateixa manera, l'anàlisi econòmica que es fa en aquesta assignatura té

un doble caràcter: microeconòmic i macroeconòmic. D'una banda, una part

important de l'estudi de l'economia del treball estudia les decisions que adop-

ten les unitats econòmiques individuals, empreses i famílies o treballadors, i el

funcionament de mercats concrets i específics com, per exemple, el mercat de

treball dels enginyers o paletes. Aquest tipus d'anàlisi, de caràcter microeco-

nòmic, serà la que es considerarà en els mòduls referits a l'oferta, la demanda

i el funcionament del mercat de treball.

D'altra banda, el camp d'estudi de l'economia del treball també inclou l'anàlisi

d'altres qüestions que afecten el conjunt de l'economia, com és el cas del ni-

vell agregat d'ocupació, de la població activa, del salari mitjà, del nivell d'atur

o del paper de l'estat en el mercat de treball. Algunes d'aquestes qüestions

s'estudiaran en el mòdul referit a les causes de l'atur mentre que altres qüesti-

ons, més complexes, seran estudiades en l'assignatura d'Economia del treball II.

D'aquesta manera, mitjançant l'estudi d'aquest material didàctic es tracta

d'aconseguir que l'estudiant aprengui els principals factors determinants del

comportament i l'evolució del mercat de treball. Com a punt de partida, es

presenten a l'estudiant els aspectes i continguts bàsics de l'assignatura i la re-

lació d'aquests continguts amb l'activitat econòmica general. Posteriorment,

s'analitza detalladament el funcionament econòmic de l'oferta i la demanda

de treball, i també la relació que hi ha. A continuació, aquesta anàlisi es com-

pleta mitjançant l'estudi del mercat de treball com una institució social, amb

la introducció d'aspectes rellevants com ara l'estructura salarial, l'establiment

de regles internes per les empreses i l'estudi de les segmentacions existents,

que fan que no es pugui parlar d'un únic mercat de treball. De la mateixa ma-

nera, l'estudi del mercat de treball com a institució social es reforça mitjançant

l'anàlisi del paper que tenen els sindicats en l'economia, principalment refe-

rent a l'oferta de treball i a la determinació del salari. En particular, es presta

una atenció especial als seus efectes sobre les diferències salarials, la produc-
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tivitat i la desocupació. Finalment, el material didàctic conclou amb l'anàlisi

dels diferents tipus i causes de desocupació, i l'estudi dels determinants prin-

cipals del nivell i evolució temporal de la taxa d'atur.
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Objectius

En síntesi, els objectius principals que es pretenen obtenir mitjançant

l'aprenentatge d'aquesta assignatura són els següents:

1. Aprendre els conceptes fonamentals distintius de l'estudi del mercat de

treball i la seva relació amb l'activitat econòmica general.

2. Comprendre les particularitats del funcionament del mercat de treball

com a institució social i el paper dels agents econòmics que hi operen.

3. Comprendre els conceptes d'oferta i demanda de treball, la relació que hi

ha i la determinació de l'equilibri en el mercat de treball.

4. Aprendre les causes determinants del comportament i l'evolució de

l'oferta i la demanda de treball.

5. Saber analitzar les dades de participació laboral.

6. Familiaritzar-se amb els models bàsics que expliquen els diferents com-

portaments de les persones davant de la feina i, en particular, la seva elec-

ció entre feina i lleure.

7. Entendre les causes de l'existència de diferències salarials i de la presència

de segmentacions en el mercat de treball.

8. Comprendre el rol de les organitzacions sindicals en l'economia i la seva

influència en el funcionament del mercat de treball.

9. Analitzar els diferents tipus i causes de l'atur que hi ha en les economies

actuals.

10. Conèixer les aportacions diferents que justifiquen el fenomen de la rigi-

desa dels salaris.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció a l'economia del treball
José Ignacio Pérez Infante

1. Activitat econòmica i mercat de treball. L'estudi de l'economia del tre-

ball

2. Conceptes relacionats amb el mercat de treball: població activa, ocupa-

ció, atur i salaris. Estadístiques que hi ha a Espanya

Mòdul didàctic 2
L'oferta de treball
Inmaculada Cebrián López, Gloria Moreno Raymundo i Miguel Ángel Malo
Ocaña

1. La teoria de l'oferta: el model bàsic d'oferta individual

2. L'oferta de treball des de la perspectiva de les llars

3. La teoria de la inversió en capital humà. Anàlisi i crítiques

Mòdul didàctic 3
Demanda de treball
Miguel Ángel Malo Ocaña i Luis Toharia Cortés

1. La funció de producció

2. La demanda de treball

3. Demanda de treball i productivitat del treball. Els costos d'ajust

4. De la força de treball al treball efectiu

Mòdul didàctic 4
El mercat de treball
José Ignacio Pérez Infante

1. Equilibri del mercat de treball i determinació dels salaris. Estructures de

mercat diferents

2. L'estructura i les diferències salarials

3. Les segmentacions del mercat de treball i les diferències salarials

4. La teoria de la discriminació salarial en el mercat de treball. Referència

especial a la discriminació entre sexes

Mòdul didàctic 5
Els sindicats i la negociació col·lectiva
Inmaculada Cebrián López i Gloria Moreno Raymundo

1. Per què existeixen els sindicats? Una perspectiva històrica

2. El sindicat com a agent de l'oferta en el mercat de treball

3. El sindicat com a monopoli

4. Els sindicats i la negociació col·lectiva

5. Els efectes econòmics dels sindicats
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Mòdul didàctic 6
L'atur
José Ignacio Pérez Infante

1. El problema de l'atur en les economies actuals

2. Vacants i desocupació. La duració de l'atur

3. L'atur i la rigidesa dels salaris
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