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Exercici 1 
Ejercicio 1 

ECONOMIA 
ECONOMÍA 

 

Optativa 
Optativa 

90 minuts 
90  minutos 

Barem: / Baremo:  

Observació 1: Heu de triar una opció (A o B) en cada un dels blocs. 
Observació 2: Per a realitzar l’examen es permet l’ús de calculadora bàsica no programable. 

 

BLOC 1. Val fins a quatre punts 
 
 OPCIÓ A. 
Responeu només a quatre de les cinc qüestions següents. Raoneu-ne detalladament les respostes. 
Cada una de les qüestions val fins a un punt. 

1. En la frontera de possibilitats de producció, quines combinacions de productes són eficients? 
Quines són ineficients? 

2. Què s’entén per un excés d’oferta? Representeu-ho gràficament. 
3. Què és i com es calcula la productivitat mitjana del treball? 
4. Definiu la desocupació estructural. 
5. Què és el dèficit públic? 

 
 OPCIÓ B. 
Responeu només a quatre de les cinc qüestions següents. Raoneu-ne detalladament les respostes. 
Cada una de les qüestions val fins a un punt. 

1. Definiu què és la desocupació cíclica. 
2. Què és el superàvit públic? 
3. Què és la taxa d’inflació? Poseu-ne la fórmula. 
4. Què s’entén per un excés de demanda? Representeu-ho gràficament. 
5. Diferencieu entre cost econòmic i cost comptable. 

 
BLOC 2. Val fins a tres punts. 
 
 OPCIÓ A. 
Diferencieu entre competència perfecta i imperfecta. Assenyaleu quins tipus de mercats de competència 
imperfecta hi ha, i expliqueu quines semblances i diferències hi ha entre ells. 
 
 
 OPCIÓ B. 
Definició, tipus i funcions dels diners. Expliqueu el procés de creació dels diners bancaris. 
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Observació 1: Heu de triar una opció (A o B) en cada un dels blocs. 
Observació 2: Per a realitzar l’examen es permet l’ús de calculadora bàsica no programable. 

BLOC 3. Val fins a tres punts 
 
 OPCIÓ A 
En una comarca de la Comunitat Valenciana s’obtenen els següents valors de preus (p), quantitats 
demanades (D) i oferides (O) al camp, per a una determinada varietat de taronges: 

P (€/kg) Quantitat Demanada (milers de kg) Quantitat Oferida (milers de kg) 
0,15 5.000 3.000 
0,20 4.000 4.000 
0,27 3.000 5.000 
0,34 2.000 6.000 

 
1. A partir d’aquestes dades, representeu en un gràfic les corbes d’oferta i demanda, així com el preu i la 
quantitat d’equilibri. Quins són els ingressos totals en situació d’equilibri? 
 
2. Imagineu que un any hi ha una collita roïna. Les noves dades de producció apareixen en la graella 
següent (tingueu en compte que la demanda es manté constant). Representeu gràficament el canvi que 
s’ha produït en el mercat. Calculeu-ne els ingressos en el nou equilibri. 

P (€/kg) Quantitat Oferida (milers de kg) 
0,15 1.000 
0,20 2.000 
0,27 3.000 
0,34 4.000 

 
3. Quin paper té l’elasticitat per a explicar el canvi que es produeix en els ingressos? 
 
 OPCIÓ B 
Un recent informe econòmic assenyala: “Segons les xifres preliminars del Bureau of Economic Analysis 
(BEA) d’Estats Units, el creixement econòmic l’any 2008 ha estat impulsat per la despesa pública. En el 
tercer trimestre, la inversió privada va créixer 0,4 per cent, el consum privat va caure 3,7 per cent i la 
despesa pública va augmentar 5,4 per cent”  (http://www.portafolio.com.co/negocios/consultorio). 

(a) S’esmenta en el text cap component de la demanda afegida? En cas afirmatiu, assenyaleu quin o 
quins. Estaria completa la llista de components de la demanda afegida? En cas negatiu, assenyaleu 
quin component o components s’hi ometen. 

(b) D’acord amb el text, assenyaleu de forma raonada quin tipus de política econòmica s’hi està 
aplicant i amb quin objectiu. 

(c) Quines altres mesures de política econòmica pot adoptar el govern per arribar al mateix objectiu? 

 

 
 


