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1.- Un inversor disposa el dia 1 de gener d’un milió de dòlars i considera la possibilitat
d’invertir-los en US $, que ofereixen una rendibilitat anual del 5% o en iens japonesos
que ofereixen una rendibilitat anual del 10%.
1.1.- Calculeu el valor de les dues possibles inversions al cap d’un any. Indiqueu quina
serà l’opció més assenyada per a un tipus de canvi de 175 iens/dòlar.
(1 punt)
1.2.- Refeu els càlculs pel cas de que, al llarg de l’any, el ien s’hagués depreciat un 8%
enfront del dòlar.
(1 punt)
1.3.- Definiu els conceptes de “paritat canviaria” i de “depreciació de la moneda”
(1 punt)

2.- Llegiu aquest text i responeu les qüestions:
El servei d’estudis econòmics del BBVA ha elaborat un informe sobre l’impacte
comercial de la “nova economia”. Algunes de les seves conclusions es refereixen als
efectes intensos que, sobre el creixement econòmic espanyol, tindrien les millores
tecnològiques i de productivitat associades a l’ús de la informàtica.
La producció espanyola augmentaria durant la dècada (fins l’any 2010) en el
12'7% i es produiria una baixada dels preus del 7%.
2.1.- Representeu gràficament la situació descrita pel text, indicant com explica l’anàlisi
microeconòmica el comportament de les corbes de l’oferta i la demanda.
(1 punt)
2.2.- Definiu els conceptes de “tecnologia” i de “productivitat”

(1 punt)

2.3.- El text diu que el conjunt de la producció espanyola augmentaria un 7’5%. Citeu
quina és la macromagnitud que representa millor aquest agregat i indiqueu quins
components la formen.
(1 punt)
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3.- Les relacions entre preu i quantitat de producte d’un sector econòmic determinat,
venen donades per les funcions següents:
Q = 100 – 1’5.p

Q = 30 + 2.p

3.1.- Amb aquesta informació completeu la taula següent i elaboreu un gràfic amb les
corbes de demanda i oferta indicant què es representa en cada eix.
(2 punts)
Punt del gràfic

A
B
C
D
E

Preu

Quantitat demandada

Quantitat ofertada

40
85
70
80
90

4.- Cada una de les preguntes següents té una sola resposta correcta. Indiqueu quina és
en cada cas,:
4.1.- De les externalitats del sistema econòmic es pot dir que són:
(0’5 punts)
a/. les relacions econòmiques amb les economies estrangeres
b/. els costos socials positius inherents al sistema de producció
c/. els efectes negatius derivats de l’activitat de les empreses
d/. certes b/ i c/.
4.2.- La corba de demanda de bicicletes es desplaçarà quan:
a/. es modifiqui el preu dels automòbils.
b/. es modifiqui la renda de les persones
c/. es modifiquin les preferències de les persones
d/. es compleixin totes les anteriors

(0’5 punts)

4.3.- Un dels agregats que pertanyen a l’agregat macroeconòmic “inversió” està
constituit per: (0’5 punts)
a/. les expectatives empresarials sobre el futur de l’economia
b/. la formació bruta de capital fix
c/. el nivell d’utilització de la potència instal·lada a les empreses
d/. els tipus d’interès
4.4.- Els costos marginals es defineixen com:
(0’5 punts)
a/. La variació del cost total en variar la quantitat produïda
b/. La despesa pública per a solucionar la pobresa i marginalitat
c/. La diferència entre cost total i cost variable en augmentar en una unitat
addicional la producció
d/. Les cotitzacions socials per a la protecció de grups en perill de marginació
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