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                                                                                     INS Bellulla 

AQUET ÉS UN MATERIAL QUE T’AJUDARÀ A PREPARAR L’EXAMEN 
D’ECONOMIA . 

  

 ÉS MOLT IMPORTANT APROFITAR AQUESTA OPORTUNITAT PER PODER ANAR 
UNA MICA MÉS TRANQUIL A 2nBATX 

 

1. Creus que pateixen la mateixa escassetat física un etíop i un espanyol? I la 

mateixa escassetat econòmica? 

 

2. En tots els països es pot triar segons el que es desitja encara que es tinguin 

recursos abundants? Raona la resposta. 

 

3. Analitza el cost d’oportunitat que ha implicat el teu jersei per a les persones 

següents: el sastre que el va confeccionar, el comerciant que te’l va vendre i 

per a tu, com a consumidor 

 

4. «L’home feliç no és el que té moltes coses sinó el que té poques necessitats» 

és una dita que s’atribueix a Epicur, un filòsof grec del segle III aC. Quina 

idea creus que subjau sota aquesta afirmació? 

 

5. Reflexiona sobre el concepte de necessitat i contesta les preguntes següents: 

a) En què es diferencien les necessitats primàries de les 

secundàries? 

b) De quins factors depèn la manera en què satisfem les 

nostres necessitats? 

c) Per què la percepció sobre l’escassetat econòmica varia 

d’uns països a uns altres? 

d) En definitiva, amb què satisfem les nostres necessitats? 

 

6. Raona la veracitat o falsedat de les afirmacions següents: 

 

a) El terme escassetat econòmica és sinònim del terme pobresa. 

b) No totes les decisions impliquen renunciar a les opcions rebutjades. 

c) La microeconomia s’ocupa de l’economia en el seu conjunt. 

d) Els béns finals per a unes empreses poden ser béns intermedis per a unes altres. 

e) La funció de distribució únicament es produeix entre empreses i consumidors. 

 

7. Per què es diu que la FPP il·lustra el concepte de cost d’oportunitat en una 

economia? 
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8. Ecolandia és un país que empra tots els recursos disponibles per a produir dos 

béns: automòbils i ordinadors. Les combinacions de producció, mesurades en 

unitats produïdes, són les que mostra la taula següent: 

 

 

Automòbils 10 20 30 40 50 

Ordinadors 1000 800 600 400 200 

 

a) Quin és el cost d’oportunitat de produir un automòbil? 

b) Representa gràficament la FPP d’aquesta economia. 

c) En quins punts del gràfic aconsegueix Ecolandia la protecció potencial? 

d) Assenyala algun punt ineficient en el gràfic i comenta a quins factors pot obeir 

el fet que no abasti la seva producció potencial. 

 

9. Un forner treballa sis dies a la setmana i necessita vuit hores al dia per a fer 48 

pastissos. Quina n’és la producció setmanal? Quina n’és la productivitat per 

cada hora de treball? 

 

 

10. D’acord amb el que s’ha estudiat  quines són les funcions del sector públic 

en una economia mixta en què l’assignador principal de recursos és el mercat? 

 

 

 

11. Raona si són vertaderes o falses les afirmacions següents: 

a) La racionalitat és un supòsit de comportament que es compleix sempre. 

b) El mercat és l’assignador principal de recursos en tots els sistemes econòmics 

coneguts. 

c) El nivell d’ingressos condiciona les preferències, però les preferències no 

condicionen el nivell d’ingressos. 

d) La redistribució de la renda que fa està relacionada amb la capacitat econòmica 

de les persones. 

e) L’objectiu principal de les empreses és maximitzar els seus ingressos. 

 

12. Fes un esquema en dues columnes amb els factors que influeixen sobre 

l’oferta i la demanda. 

 

13. Raona la veracitat o falsedat de les afirmacions següents: 

a) Els canvis en la renda influeixen sobre la corba d’oferta. 

b) Un augment en el preu dels béns relacionats motiva un desplaçament de la 

corba de la demanda cap a la dreta. 

c) Les expectatives de futur són un factor que pot condicionar l’oferta. 

d) Una disminució dels costos de producció ocasiona un desplaçament 

de la corba de l’oferta cap a la dreta. 

e) En augmentar la renda disponible augmenta la quantitat demandada de 

qualsevol tipus de béns. 

f) El petroli és un bé elàstic. 

g) Quan el mercat és en equilibri no hi ha abundància ni escassetat de producte. 
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14. Relaciona els titulars següents extrets de la premsa econòmica amb 

conceptes econòmics estudiats al llarg d’aquesta unitat. 

a) «La mala collita de blat anticipa preus alts.» 

b) «Polític posa de moda jersei a ratlles.» 

c) «L’abaixada del preu dels tomàquets augura un descens de la producció.» 

 

15. Quina relació hi ha entre el nombre d’empreses d’un mercat i els preus? 

16. Cerca en els mitjans de comunicació o Internet un exemple real d’empresa 

associat a cadascun dels tipus de barrera d’entrada d’un mercat esmentats en 

la unitat. 

 

17. Per què a llarg termini no és possible aconseguir grans beneficis en un 

mercat de competència perfecta? 

 

18. El venedor d’un mercat de competència monopolística pot variar el preu 

dels seus productes sense tenir en compte com influirà la quantitat demandada 

pels seus clients, o haurà de tenir present el concepte de l’elasticitat-preu de la 

demanda estudiat en la unitat anterior? 

 

19. Raona si les afirmacions següents són vertaderes o falses: 

a) Si són molts els venedors d’un determinat tipus de mercat, cap d’ells és capaç 

d’exercir una influència significativa sobre el preu. 

b) En el mercat oligopolístic les empreses tracten d’anticipar-se a les reaccions 

dels consumidors. 

c) Els drets d’autor de què gaudeix l’escriptor d’un llibre, li confereixen una 

situació de monopoli. 

d) Tots els productes diferenciats pel consumidor són no homogenis, però no tots 

els productes no homogenis són diferenciats pel consumidor. 

e) En el mercat de competència perfecta els consumidors fixen el preu. 

 

20. Per què la corba d’oferta del mercat de recursos naturals es representa 

mitjançant una recta vertical? 

 

21. En general, quina relació creus que pot haver-hi entre el tipus d’interès 

d’un préstec i la seva durada? 

 

22. Com influeix el nivell de salaris en el mercat de treball? 

 

23. En matèria laboral, per què les actuacions del Govern afavoreixen 

expressament determinats col·lectius? 

 

24. Quines conseqüències negatives per a una economia podria portar un 

augment important dels salaris? 

 



 4 

25. Per què el salari mínim interprofessional és un problema per a les 

persones que volen accedir a un lloc de treball? 

 

26. Explica detingudament de quins factors depèn la demanda de treball per 

part dels empresaris. 

 

27. Quina és la diferència bàsica entre la població activa i la població en edat 

de treballar? 

 

28. En quins tipus de desocupació enquadraries les persones següents? 

- Moisès, que treballa cada estiu en el servei d’extinció d’incendis. 

- Begonya, que deixa el seu treball al juny amb la intenció d’estudiar a l’octubre 

el cicle superior d’Administració i Finances. 

- Albert, obrer del metall acomiadat arran de l’estancament de vendes en tot el 

món. 

- Víctor, en desocupació per ser incapaç de familiaritzar-se amb les noves 

tecnologies. 

 

29. Raona la veracitat o falsedat de les afirmacions següents: 

a) El salari fluctua lliurement segons la llei de l’oferta i la demanda. 

b) El tipus d’interès serveix com a guia per a assignar el capital entre les distintes 

alternatives possibles. 

c) És possible associar cada factor productiu a un tipus de renda. 

d) Tota discriminació ha d’evitar-se, encara que sigui positiva. 

e) La taxa de desocupació mesura el percentatge de desocupació respecte a la 

població en edat de treballar. 

f) Una llei de salari mínim pot perjudicar els treballadors. 

 

  

30. Classifica les mesures següents adoptades per part de l’administració 

pública en neoliberals o keynesianes: 

- Augment de la despesa pública en sanitat i educació. 

- Reducció del SMI. 

- Concessió d’ajudes a les empreses perquè inverteixin en infraestructures. 

- Ampliació del període mínim de cotització necessari per a tenir dret a la 

percepció del subsidi de desocupació. 

- Reducció de l’impost de l’IVA. 

- Obligatorietat dels aturats preceptors de prestacions d’acceptar els llocs de 

treball que se’ls ofereixin. 

 

 

31. Quins factors expliquen que el mercat no aconsegueixi l’eficiència? 

Explica’ls breument. Com es poden corregir? 
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32. Determina si les afirmacions següents són vertaderes o falses: 

a) A pesar de l’eficiència del mercat, aquest pot proveir d’una quantitat de béns 

inferior a la que demanda el mercat. 

b) El preu de venda sempre informa del cost real de la producció 

d’un bé o un servei deixant un marge raonable de beneficis per a l’empresa. 

c) El dret a percebre les prestacions contributives té l’origen en les aportacions 

realitzades pels treballadors a la Seguretat Social amb independència del temps de 

cotització. 

d) Una despesa elevada en protecció social és un factor afavoridor del creixement 

econòmic perquè incentiva els treballadors a incrementar la seva productivitat. 

 

 

 

 

 

MACROECONOMIA 

 

 
33. En què es diferencien la microeconomia i la macroeconomia? 

 

 

34. Quins són i en què consisteixen les denominades variables crítiques de la 

macroeconomia? Com es mesuren aquestes variables? 

 

35. Per què no coincideixen el PIB nominal i el PIB real? 

Quina utilitat té calcular el PIB real? En què es diferenciadel PIB nominal? 

 

 

36. Pel que fa a la inflació de costos, en què s’assemblen i diferencien les 

espirals salaris-preus i salaris-salaris? A qui beneficia la inflació? 
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37. Donada la taula següent en milions d’euros: 

a) Calcula el valor del PIBpm i el PIBcf. 

b) Per què coincideix el PIB a cost de factors amb la rendaNacional (RN)? 

 

 

 

Beneficis empresarials   2 000 

Impostos indirectes   1 600 

Consum famílies   6 000 

Subvencions   600 

Exportacions  1 000 

Importacions  300 

Salaris   4 400 

Despesa pública  1 300 

Lloguers  1 000 

Interessos 2 000 

Inversió empresarial 3 000 

 

 

 

38. Donada la taula següent en milions d’euros: 

a) Calcula el producte nacional brut a preus de mercat (PNBpm), 

el producte nacional net a preus de mercat (PNNpm), la renda nacional (RN). 

b) Quina és la renda per habitant si el territori té 700 000 habitants? 

 

PIBpm 90 000 

Beneficis no distribuïts per les empreses 

(reserves)17 000 

Impostos directes (IRPF) 11 600 

Pensions 11 200  

Cotitzacions a la Seguretat Social 10 900 

Estalvi 22 400 

Rendes factors nacionals a l’estranger 16 000 

Amortitzacions 12 000 

Rendes factors estrangers en territori 

nacional12 000 

Subsidis de desocupació 9 000 

Impostos indirectes 8 000 

Subvencions 2 000 

 

 

39. Raona quines repercussions tenen sobre la demanda o l’oferta agregada 

els fets següents: 

a) Un abaratiment dels processos de producció. 

b) Un increment del nivell mitjà de preus degut a la inflació. 

c) Un descens de la despesa pública. 

d) Un augment de les exportacions. 

e) Un descens en el cost de les matèries primeres. 

f) Una abaixada dels tipus d’interès. 
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g) Un increment de les importacions. 

h) Un augment del preu del petroli. 

i) Una abaixada d’impostos. 

j) Una disminució de la inversió de béns d’equip. 

 

40. En un país la propensió marginal al consum del qual és del 95 %, una 

empresa demanda béns d’inversió per valor de 40 000 €. 

a) Calcula quin seria l’augment total de la despesa que experimenta aquesta 

economia. 

b) Suposa que s’hagués de pagar un impost del 10 % en cada una de les compres 

o adquisicions, com afectaria aquesta mesura del sector públic a la despesa total? 

 

 

41. Quina ha estat la inversió inicial que ha donat lloc a un increment total de 

la despesa de 23000 € en una economia on la propensió marginal a l’estalvi és 

del 7   %? 

 

 

42. Representa gràficament la variació de la corba de la demanda agregada 

com a conseqüència de l’augment de la despesa d’algun dels agents 

econòmics. Com afecta aquest canvi a l’equilibri macroeconòmic si l’oferta 

agregada no varia? 

 

 

43. Com pot el sector públic reactivar una economia des del punt de vista dels 

economistes keynesians i quina n’és la relació amb la demanda agregada? Per 

què alguns països incorren en el dèficit pressupostari fins i tot sabent que pot 

ocasionar inflació? 

 

44. Quan el Govern decideix disminuir la despesa pública o apujar els 

impostos: 

a) Quins efectes en cadena es produeixen en una economia? 

b) Quin és el possible efecte indesitjable d’aquesta actuació? 

c) Com es denomina aquest tipus de política fiscal? 

 

 

45. Digues a quin tipus de política econòmica corresponen les mesures 

següents adoptades pel Govern: 

a) Concessió d’ajudes a les empreses exportadores. 

b) Actualització del salari mínim interprofessional. 

c) Supressió de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 

d) Reducció de la quantitat de diners en circulació. 

e) Creació d’un nou impost sobre la gasolina. 
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46. Quan el Govern decideix disminuir la despesa pública o apujar els 

impostos: 

a) Quins efectes en cadena es produeixen en una economia? 

b) Quin és el possible efecte indesitjable d’aquesta actuació? 

c) Com es denomina aquest tipus de política fiscal? 

 

 

 

 

47. Raona la veracitat o falsedat de les afirmacions següents: 

a) El dèficit pressupostari no té per què ser negatiu per a l’economia. 

b) La política fiscal expansiva pot ocasionar inflació. 

c) La diferència principal entre els impostos i les taxes és que en els primers el 

contribuent rep quelcom a canvi i en els segons, no. 

d) La despesa pública que figura en els PGE és un dels components de la 

demanda agregada. 

e) Una abaixada de la despesa pública pot motivar que perdis el teu lloc de treball. 

f) El dèficit zero, en la mesura que no es gasta més del que s’ingressa, sempre és 

beneficiós. 

 

 

48. Per què el saldo pressupostari pot arribar a ser un problema? 

 

 

49. Com van néixer els diners paper? Quines raons expliquen aquesta forma 

de diners? 

 

 

50. Com influeix el preu dels diners sobre la inversió o el consum? 

 

 

51. Com afecta el coeficient legal de caixa a la quantitat de diners en 

circulació? 

 

52. Explica en què consisteix el mecanisme de reserves en què basa el seu 

funcionament la banca moderna. 

 

 

53. A quant han ascendit els dipòsits realitzats en el sistema bancari d’un país 

si l’augment de diners bancaris ha estat de 100 milions d’euros i el coeficient 

legal de caixa és d’un 4 %? I si els usuaris de bancs i caixes retenen a més un 

2 % per a les despeses en efectiu? 

 

54. En què s’assemblen i en què es diferencien la política fiscal i la política 

monetària analitzada ara? 

 


