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Metode d'AvaluaCÍó: La nota final sera la mitjana amb la nota obtinguda en el segon semestre (Macro), cal
pero que lotes dues notes superin el 5. Hi haura un examen parciallliberatori de Micro el mes de gener, la nota
del qual es guanIar8 flOSa la convocatOria de Setembre del 93.També es guardara fins a setembre del 93 la nota
deis a1umnes que aprovin només la part corresponent a un deis semestres de l'examen final de juny. En els
examens fmals Guny o setembre), els alumnes amb la pan corresponent a un deis semestres aprovada només
s'hauran d'examinar del semestre que tinguin pendenL El contingut deis examens consistira basicament d'exercicis
del mateix estil que els plantejats en les llistes de problemes.

L1istes de Problemes: Hi ha 5 llistes de problemes que estan disponibles al Servei de Fotocopies i es
comentaran a les classes praetiques. La capacitat de resoldre independentment els problemes és l'únic test que pot
donar con~ a l'eslUdiant de que esta ben preparal per superar l'examen. Per tant, els estudiants haurien de
resoldre els problemes abans de les sessions de practiques.

Q Bibliografia El material d'aquest curs es pot seguir en els següents manuals:

~ Varian, H L: MicroeconomialntermeditJ:Un enfoque Moderno, Ed Antoni Bosch 1987.

v 1 1'1'1';)A Varian, H L : Análisis Microeconómico (2&edició ampliada), Ed Antoni Bosch 1986. 3 ~ .('''' , •.....

.~ Tirole, J: La teoría de la Organizaci6nlndustrial, Ed Ariell990.

En el temari del curs que segueix a continuació, els nombres en negreta corresponen als capítols i apartats del
primer llibre, el nombres en cursiva corresponen al segon i els nombres subratllats al tercer.

Temari

En aquest curs presentarem una visió introductbria de la Teoría de la Organitzaeió Industrial, l'area de la Teoria

Economica que analilZa els mercats no competitius. EIs mercats no competitius són aquells que, o bé estan

dominats per un monopoli, o bé estan constituits per empreses s'interrelacionen de forma estrat~gica. Dedicarem

la primera part del curs a l'eslUdi en profunditat deis monopolis. En la segona part del curs ens endinsarem en el

terreny més complexe del les relacions estrategiques entre empreses: La competencia per aconseguir dominar un

mercat, el diseny d'una campanya publicitaria, els intents per impedir l'entrada d'un competidor, són exemples de

siluaCions en les quals les empreses tenen interrelacions estrategiques: les accions que prenen tenen conseq~ncies

que depenen de les accions que penguin les altres empreses implicades.



1. Introducció i Delimitaeió del tema ¡m. 15·33

2. Monopoli vs Competencia Perfecta

2 - A Monopoli 25.1-25.5/2.1 - 2.4/.u.

Monopoli. Monopolista uni-producte. Perdua generalitzada de benestar. Condicions de segan ordre.

Monopolista multiproducte. Cas exterem 1: costos depenents. Cas exttem 2: Demandes dependents i

"aprendre tot fent" .

2 - B Competencia Perfecta 22· 23

3. Discriminació de Preus 25.9 / J.

Clasificació: dicriminació de primer, segon i tercer grau. Qu~ no és discriminació de preus. Límits a la

discriminació de preus. Autoselecció i discriminació de segon grau: el cas discret Discriminació en

tercer grau, el cas conlinu. Discriminació en segon grau en el cas conlinu: tariefes en dues parts.

4. Oligopoli amb producte homogeni

Noeions de Teoría de Joes 27.1 • 27.4/11.

El model de Coumot. La Competencia Perfecte com a límit del model de Cournot quan el nombre

d'empreses tendeix a infinit. 26.1 • 26.4/2.6 - 2.7 / ~.

El model de Bertrand 26.7/5.1 - 5.2

El Model de Stakelberg: Perfecció en els subjocs 26.6/2.9.

Cournot i Bertrand amb restrlccions de Capacitat S3
Colusió. InU'Oducció als joes repetits. La colusió no es possible en joes d'horitzó finit. Horitzó infmit i

estrategies de castigo El teorema Folk. 26.5 • 27.5/2.8 / U.

5. Diferenciació de Producte

EIs model de COUDOti Bertrand amb producte diferenciat Exemples de diferenciació. Diferenciació

espaial i la seva in~taeió general. El model de Hotelling. Intents de generalització del model de

Hotelling. 1.1.

6. Barreres a l'entrada.

Tipologia. Models de preu ümit Costos fixes i impugnabilitat. 8.1 - 8.3,

Informació asim~trica i reputació.9.1 • 9.6.


