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Descrición
Esta materia impártese no primeiro cuadrimestre do segundo curso do grao en Economía e xunto coa
xeral
materia "Microeconomía II", impartida no segundo cuadrimestre, conﬁgura un curso completo de
microeconomía intermedia. Estas dúas materias desenvolven máis formalmente os contidos presentados na
materia "Economía: Principios de Economía I", co obxectivo de familiarizar aos estudantes co método da
análise económica, en particular, co proceso de modelización dos problemas económicos.
O obxectivo concreto é analizar detalladamente o comportamento individual dos axentes económicos e o
funcionamento dos mercados nos que interactúan, tanto nun contexto de competencia perfecta
(Microeconomía I), como nun contexto de competencia imperfecta (Microeconomía II). A análise realizarase,
en primeiro lugar, desde unha perspectiva de equilibrio parcial (Microeconomía I), para logo abordar a análise
desde unha perspectiva de equilibrio xeral (Microeconomía II).
Competencias
Código
CE2 Comprender a linguaxe económica básica e o modo de pensar dos economistas
CE5 Comprender as bases de funcionamento da economía, tanto nos ámbitos máis amplos como nos máis próximos
CE6 Adquirir coñecementos de Análise económica
CE7 Comprender o entorno empresarial
CE10 Capacidade de formular modelos simples de relación das variables económicas, baseados na utilización de
instrumentos técnicos
CT5 Habilidades para argumentar de forma coherente e intelixible, tanto orais como escritas
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Competencias
1. Desenvolver nos estudantes a capacidade para analizar de forma rigorosa os efectos de
CE2
CT5
cambios na contorna económica sobre o comportamento dos axentes e a súa consecuente
CE5
repercusión nos mercados.
CE6
2. Lograr que os estudantes sexan capaces de analizar a realidade económica utilizando
CE7
instrumentos de análise económica, en particular, modelos económicos simples que lles permitan CE10
argumentar de forma coherente.
3. Potenciar a habilidade de expresar e defender argumentos de forma coherente e fundamentada.CE10
CT5
4. A obtención dos resultados anteriores contribuirá a capacitar aos estudantes para a realización
de informes de asesoramento económico.
Contidos
Tema
PARTE I. INTRODUCCION.

1. INTRODUCIÓN.
Microeconomía: Concepto e contido. Optimalidad e concepto de equilibrio.
Oferta e demanda. Estática comparativa. Concepto de eﬁciencia.
Bibliografía: Varian, capítulo 1.
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PARTE II. A TEORIA DO CONSUMIDOR.

2. A RESTRICIÓN ORZAMENTARIA.
Propiedades do conxunto orzamentario. Efectos de variacións de prezos e
renda sobre a recta orzamentaria. Efectos de impostos, subvencións e
racionamento.
Bibliografía: Varian, capítulo 2.
3.- PREFERENCIAS. Supostos básicos. Curvas de indiferenza. Convexidade
das preferencias. Relación Marxinal de substitución.
Bibliografía: Varian, capítulo 3.
4. UTILIDADE.
Utilidade ordinal e utilidade cardinal. Utilidade marxinal. Relación entre a
utilidade marxinal e a relación marxinal de substitución.
Bibliografía: Varian, capítulo 4.
5. ELECCIÓN ÓPTIMA DO CONSUMIDOR.
Elección óptima. A función de demanda individual. Solucións de esquina.
Efectos dun imposto sobre a cantidade versus imposto sobre a renda.
Bibliografía: Varian, capítulo 5.
6. ESTÁTICA COMPARATIVA EN DEMANDA.
Variacións da renda: Bens normais e inferiores. Curvas de oferta-renda e
curvas de Engel. Variacións nos prezos: Bens ordinarios e bens Giﬀen.
Curvas de oferta-prezo e curvas de demanda. Bens sustitutivos e
complementarios. Función inversa de demanda.
Bibliografía: Varian, capítulo 6.
7. A ECUACIÓN DE SLUTSKY.
Efecto substitución. Efecto renda. Lei de demanda e a ecuación de Slutsky.
Curvas de demanda compensadas.
Bibliografía: Varian, capítulo 8.
8. EXCEDENTE DO CONSUMIDOR.
Variación compensatoria e variación equivalente. Excedente do
consumidor.
Bibliografía: Varian, capítulo 14.
9. ELECCIÓN CON DOTACIÓNS INICIAIS. A OFERTA DE TRABALLO.
Demandas brutas e netas. Restrición orzamentaria con dotacións iniciais.
A restrición orzamentaria consumo-lecer. Elección óptima: demanda de
lecer, oferta de traballo. Estática comparativa.
Bibliografía: Varian, capítulo 9.
10. ELECCIÓN INTERTEMPORAL: O MODELO CONSUMO-AFORRO.
A restrición orzamentaria: tipos de desconto, valor actual e valor futuro. A
elección intertemporal. Estática comparativa. Efectos da inﬂación.
Bibliografía: Varian, capítulo 10.
11. A DEMANDA DE MERCADO.
Da demanda individual á demanda de mercado. A elasticidade.
Bibliografía: Varian, capítulo 15.
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PARTE III. TEORIA DA PRODUCCION.

12. A TECNOLOXÍA.
Factores e produtos. Conxunto de produción e función de produción.
Produtividade marxinal e produtividade media. Isocuantas e relación
técnica de substitución. Os rendementos a escala.
Bibliografía: Varian, capítulo 19. Pindyck e Rubinfeld, capítulo 6. Estrin e
Laidler, capítulo 11.
13. MAXIMIZACIÓN DE BENEFICIOS.
Maximización de beneﬁcios a curto prazo e a longo prazo. As funcións de
demanda de factores. Maximización de beneﬁcios e rendementos a escala.
Bibliografía: Varian, capítulo 20.
14. CUSTOS DE PRODUCIÓN.
Minimización de custos: funcións de custos a curto e longo prazo.
Rendementos de escala e funcións de custos. Relación entre os custos a
curto e longo prazo. Curvas de custos.
Bibliografía: Varian, capítulos 21 e 22. Pindyck e Rubinfeld, capítulo 7.
Estrin e Laidler, capítulo 12.
15. A DECISIÓN DE PRODUCIÓN: A OFERTA DA EMPRESA COMPETITIVA.
A demanda de mercado para unha empresa competitiva. Maximización do
beneﬁcio e oferta da empresa. Beneﬁcios e excedente do produtor. A
curva de oferta a longo prazo da empresa. A oferta da industria.
Bibliografía: Varian, capítulo 23. Pindyck e Rubinfeld, capítulo 8. Estrin e
Laidler, capítulo 13.
16. A OFERTA DA INDUSTRIA EN COMPETENCIA PERFECTA.
A oferta da industria a curto prazo e a longo prazo. O equilibrio
competitivo a curto e longo prazo. Efectos sobre o equilibrio de diferenzas
de eﬁciencia entre as empresas e efectos de variacións nos prezos dos
factores.
Bibliografía: Varian, capítulo 24. Pindyck e Rubinfeld, capítulo 8. Estrin e
Laidler, capítulo 14.

Planiﬁcación
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
42
84
126
Resolución de problemas
27
54
81
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
4
6
Exame de preguntas obxectivas
2
4
6
Exame de preguntas obxectivas
2
4
6
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral

Resolución de
problemas

Descrición
A metodoloxía docente consistirá no desenvolvemento de varios tipos de clases (teóricas e
prácticas) e no traballo persoal do alumno para consolidar os coñecementos e adquirir soltura na
resolución dos problemas expostos.
Nas clases teóricas exporanse de forma reducida os principais contidos dos distintos temas,
desenvolvéndose con máis detalle os puntos de maior complexidade. Para un adecuado
seguimento e comprensión das clases é conveniente que os alumnos lean con antelación a
bibliografía básica recomendada para cada un dos temas.
As clases prácticas consistirán na resolución de follas de exercicios que se proporcionarán aos
alumnos con antelación para que os resolvan antes da clase. Dese modo, poderán identiﬁcar
aquelas cuestións que lles resultan máis diﬁcultosas e poderán resolver as súas dúbidas en clase.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Lección maxistral

As titorías personalizadas concertaranse previamente por correo electrónico (cpazo@uvigo.es).
Poderán ter lugar presencialmente no despacho 404 da facultade (se as condicións sanitarias
permíteno) ou a través do despacho virtual 1882 (Contrasinal estudante: Despacho1882).

Resolución de
problemas

As titorías personalizadas concertaranse previamente por correo electrónico (cpazo@uvigo.es).
Poderán ter lugar presencialmente no despacho 404 da facultade (se as condicións sanitarias
permíteno) ou a través do despacho virtual 1882 (Contrasinal estudante: Despacho1882).
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Avaliación
Descrición

Cualiﬁcación

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Realizarase un control con preguntas tipo test (relativas a
contidos teóricos e prácticos) e pequenos problemas que
formarán parte da avaliación continua da materia.

20

Exame de preguntas
obxectivas

Realizarase unha proba parcial dos contidos teóricos e prácticos
dos temas 1 a 8.

40

Exame de preguntas
obxectivas

Realizarase unha proba parcial dos contidos teóricos e prácticos
dos temas 9 a 16.

40

Competencias
Avaliadas
CE2
CT5
CE5
CE6
CE7
CE10
CE2
CT5
CE5
CE6
CE7
CE10
CE2
CT5
CE5
CE6
CE7
CE10

Outros comentarios sobre a Avaliación
Cada estudante poderá optar entre (1) avaliación continua ou (2) exame global.
1. Avaliación continua. Neste caso a cualiﬁcación obterase do seguinte modo:
20% cun control dos primeiros 5 temas.
40% cunha proba parcial dos temas 1 a 8.
40% cunha proba parcial dos temas 9 a 16 (se o intervalo entre a data oﬁcial do exame ﬁnal e a ﬁnalización das
clases é inferior a 15 días, esta proba celebrarase nesa data).
Para aprobar a materia a cualiﬁcación obtida ha de ser maior ou igual a 5 puntos (sobre 10), sendo ademais imprescindible
obter en cada unha das dúas probas parciais unha puntuación igual ou superior a 4 puntos (sobre 10). Si non se alcanza esa
puntuación nalgunha das dúas probas parciais, poderase recuperar a parte correspondente no exame que se celebrará na
data oﬁcial recollida na páxina web da facultade (http://fccee.uvigo.es). Si tampouco se alcanza esa puntuación nese exame
(ou non se presenta ao exame), a nota ﬁnal máxima da materia será de 4 puntos.
Para o alumnado que teña que recuperar as dúas probas parciais é imprescindible que en cada unha das dúas partes
obtéñase unha puntuación igual ou superior a 3,5 puntos (sobre 10). Si non se cumpre a condición anterior, (ou non se
presenta ao exame), a nota máxima da materia será de 4 puntos.
O alumnado que non se presente a ningún dos parciais, nin á súa recuperación no exame ﬁnal, será cualiﬁcado como Non
Presentado (aínda que realizase o control dos 5 primeiros temas).
O alumnado pode renunciar a ser cualiﬁcado por avaliación continua se así o comunica antes do 30 de novembro.
2. Exame global: O exame celebrarase na data oﬁcial recollida na páxina web da facultade e suporá o 100% da nota. O
exame constará de dous partes (a primeira corresponderá aos temas 1 a 8 e a segunda aos temas 9 a 16), cada unha das
cales suporá o 50% da cualiﬁcación ﬁnal. Para aprobar a materia, é necesario que a media das cualiﬁcacións das dúas
partes sexa igual ou superior a 5 puntos (sobre 10), sendo ademais imprescindible que en cada unha das dúas partes
obtéñase unha puntuación igual ou superior a 3,5 puntos (sobre 10). Si non se cumpre a condición anterior, a nota máxima
da materia será de 4 puntos.
Exame de ﬁn de carreira: O exame de ﬁn de carreira suporá o 100% da nota.
Datas oﬁciales de examen: Poden ser consultadas na páxina web da facultade: http://fccee.uvigo.es
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Varian, H. R., Microeconomía Intermedia. Un enfoque actual, 9ª Edición, Antoni Bosch, 2015
Carrasco, A. et al., Microeconomía Intermedia: Problemas y Cuestiones, 1ª Edición, McGraw Hill, 2003
Gracia, E. y R. Pérez, Cuestiones tipo test de Microeconomía Intermedia, 1ª Edición, Prentice Hall, 2004
Bibliografía Complementaria
Carrasco, A. et al., Microeconomía: Ejercicios y Cuestiones, 1ª Edición, McGraw Hill, 2013
Estrin, S. y D. Laidler, Microeconomía, 4ª Edición, Prentice Hall, 1995
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Pindyck, R. S. y D. L. Rubinfeld, Microeconomía, 8ª Edición, Pearson, 2013
Recomendacións
Materias que continúan o temario
Microeconomía II/V03G100V01404
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Matemáticas II/V03G100V01303
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía: Principios de economía I/V03G100V01102
Outros comentarios
Non existe ningún requisito formal para poder cursar esta materia, aínda que resulta recomendable ter superada a materia
do primeiro curso "Economía. Principios de Economía I".
Suponse que os alumnos están familiarizados con conceptos económicos básicos: demanda, oferta, equilibrio, elasticidade,
competencia perfecta.
Ademais, o alumno debe posuír coñecementos básicos de matemáticas, adquiridos no bacharelato e na materia de
matemáticas cursada no primeiro ano do grao. En particular, o alumno debe ter coñecementos elementais de álxebra
(operación e manipulación de expresións algebraicas, resolución de sistemas de ecuacións), representación gráﬁca de
funcións dunha variable, derivación de funcións dunha variable e obtención de derivadas parciais en funcións de varias
variables.
Na plataforma docente poderase consultar información relevante para o seguimento da materia.
Plan de Continxencias
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha
planiﬁcación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno
atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou
parcialmente presencial.
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
* Metodoloxías docentes
As clases presenciais substituiranse por clases virtuais utilizando o campus remoto.
* Mecanismo non presencial de atención ao alumnado (tutorías):
As tutorías atenderanse a través do correo electrónico e do despacho virtual (con concertación previa).
* Modiﬁcacións dos contidos a impartir
Non se modiﬁcarán os contidos.
* Bibliografía adicional para facilitar a auto-aprendizaxe
Non será necesaria bibliografía adicional.
=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
* Probas xa realizadas
Manteranse as puntuacións obtidas nas probas realizadas.
* Probas pendentes
Si non é posible facer exames presenciais, os exames realizaranse utilizando a plataforma docente e/ou o campus remoto.
A ponderación das diversas probas non cambiará.
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