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1.- Un empresari vol conèixer l’elasticitat-preu del producte que comercialitza. Un
estudi de mercat ha possibilitat la realització d’aquesta taula:
SITUACIÓ
A
B
C
D

PREU de
VENDA
60
50
40
30

QUANTITAT
DEMANDADA
90
100
120
210

INGRÉS
TOTAL

1.1.- Completeu la taula i calculeu l’elasticitat-preu als punts B,C i D, indicant per a
cada cas el tipus d’elasticitat (2 punts)

2.- Llegiu aquest text i responeu les qüestions següents:
L’evolució de la renda familiar disponible depèn directament de la dinàmica
econòmica del territori, però també està subjecta a altres paràmetres, com ara el saldo de
les remuneracions dels factors productius amb els no residents, o els derivats del procés
redistributiu de les administracions públiques.
El quadre següent estableix la relació que hi ha entre el volum de la “Renda
bruta familiar disponible” (RBFD) de les famílies residents i el “Producte interior brut a
preus de mercat” (PIBpm) generat. El quadre posa de manifest que la RBFD de les
famílies té menys pes a Catalunya que al conjunt de l’Estat, principalment a causa de
l’efecte redistributiu del sector públic.
Relació entre RBFD i PIBpm (en percentatge)
1986
1991
1995
Catalunya
66’4
67’1
67’6
Espanya
70’1
70’3
70’7
À. FERNÁNDEZ: “La renda familiar disponible a les comarques catalanes”
NOTA D’ECONOMIA. Barcelona, 2000

2.1.- Definiu el concepte de “PIB a preus de mercat” . Indiqueu les vies per al seu
càlcul i digueu quina és la diferència amb el “PIB a cost de factors”.
(1 punt)
2.2.- Definiu el concepte de “Renda bruta familiar disponible”.
components que utilitzaríeu per al seu càlcul.
(1 punt)

Indiqueu els

2.3.- La política distributiva comprèn un conjunt de mesures amb l’objectiu principal de
modificar la distribució de la renda entre els individus o grups socials. Expliqueu quins
són els instruments principals de que disposa la política de distribució de la renda.
(1 punt)
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3.- El Banc Central d’una nació està interessat a conèixer els efectes que, sobre la massa
monetària del país, tindria la posada en circulació 5.000 u.m. de nova encunyació.
En l’actualitat, la base monetària (H) és de 10.000 u.m. i el coeficient de
reserves (cof.) establert pel Banc Central és del 10%.
3.1.- Calculeu la massa monetària actual (M) i la massa monetària resultant (M´)
després d’haver augmentat la base. Heu de suposar que tots els cèntims d’aquesta
economia nacional són al sistema bancari.
(1 punt)
3.2.- Feu els mateixos càlculs en el supòsit que el coeficient dels dipòsits bancaris que
guarda la població en forma d’efectiu (e) és del 5%.
(1 punt)
3.3.- Definiu el concepte de “coeficient de reserves”. Indiqueu quin és l’objectiu d’una
possible modificació d’aquest coeficient. (1 punt)

4.- Cada una de les preguntes següents té una sola resposta correcta. Indiqueu quina és
en cada cas,:
4.1.- Del sistema de producció òptim es pot dir que:
a/. és el més altament mecanitzat
b/. és el que origina el cost unitari més baix
c/. és el que utilitza el major nombre de recursos
d/. totes les respostes anteriors són correctes
4.2.- La corba de demanda d’automòbils es desplaçarà quan:
a/. es modifiqui el preu dels automòbils.
b/. es modifiqui la renda de les persones
c/. es modifiqui el preu de les benzines
d/. s’esdevinguin b/ o c/

(0’5 punts)

(0’5 punts)

4.3.- El nivell d’inversió dels empresaris ve motivat per:
(0’5 punts)
a/. les expectatives empresarials sobre el futur de l’economia
b/. els tipus d’interès
c/. el nivell d’utilització de la potència instal·lada a les empreses
d/. totes les respostes anteriors són correctes
4.4.- Els components de la demanda agregada interna són:
(0’5 punts)
a/. tots els béns d’inversió
b/. els consums del sector públic i el saldo de les operacions d’importació i
exportació
c/. la formació bruta de capital fix i la despesa en construcció
d/. el consum privat, el consum públic i la inversió empresarial
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