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PROGRAMA 
 
PART I: AGREGACIÓ 
 
1. Demanda i oferta agregades 
1.1 Demanda i oferta agregades 
1.2 L’elasticitat 
1.3 Els excedents dels consumidors i dels productors 
 
PART II: EQUILIBRI PARCIAL 
 
2. El mercat competitiu 
2.1 L’equilibri del mercat 
2.2 L’estabilitat de l’equilibri: el model de la “teranyina” 
2.3 Estàtica comparativa: incidència dels impostos 
2.4 L’eficiència del mercat competitiu 
 
3. El monopoli 
3.1 La maximització de beneficis 
3.2 Causes, eficiència i regulació dels monopolis 
3.3 La discriminació de preus 
3.4 El monopsoni 
 
4. L'oligopoli i les interaccions estratègiques 
4.1 L’equilibri de Cournot 
4.2 L’equilibri de Bertrand 
4.3 L’equilibri de Hotelling 
4.4 L’equilibri de Stackelberg 
4.5 Competència Monopolística 
 
III. EQUILIBRI GENERAL I BENESTAR 
 
5. El model d'equilibri general amb intercanvi pur 
5.1 La caixa d'Edgeworth 
5.2 Assignacions eficients en el sentit de Pareto 
5.3 L'equilibri Walrasià 
5.4 Els teoremes fonamentals de l'economia del benestar 
 



6. Temes de teoria de l'equilibri general i del benestar 
6.1 Equilibri general amb producció 
6.2 Externalitats 
6.3 Béns públics 
6.4 Teoria de l’elecció social 
 
 
PREREQUISITS 
Introducció a l’Economia, Microeconomia I i Mètodes Matemàtics de l’Economia I i II (Es 
pressuposa haver cursat i superat aquestes assignatures). 
 
 
CALENDARI APROXIMAT 
Tema 1  2    setmanes  
Tema 2  2-3 setmanes  
Tema 3  2    setmanes 
Tema 4  2    setmanes 
Tema 5  2-3 setmanes 
Tema 6  2    setmanes 
 
MATERIALS DE TREBALL 
Com a llibre de text i referència podeu fer servir: 
Varian, H. (1999). Microeconomia Intermedia: Un enfoque actual. Antoni Bosch, quinta 
edició. Barcelona. 
En quant a problemes, disposareu d’una llista que podreu descarregar d’internet. Aquesta 
llista és molt amplia i òbviament no es podran fer en classe pràctica tots els problemes que 
la composen. Es responsabilitat de cada estudiant el treballar individualment, o en grup, els 
problemes de la llista; en aquest sentit les classes pràctiques són només un ajut 
complementari a la tasca d’estudiar, entendre i resoldre els problemes que forma part de la 
responsabilitat individual de cada estudiant. 
 
NORMES D’EXAMEN I AVALUACIONS 
L’avaluació es basarà íntegrament en la puntuació obtinguda en un únic examen final.   
L’examen, a més dels problemes i exercicis pràctics,  pot incloure una part de teoria en 
format test. 
 
HORARI DE TUTORIES 
Teoria : Dilluns i dimecres de les 15.30 a les 17.00 hores. Despatx B3-168 
Problemes : Divendres de les 18.00 a les 19.00 hores. Despatx B3-112-B 
 
 
 


