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1. Introdución 
A materia: liñas xerais 

Calquera persoa atopa ao longo da súa vida unha chea de situacións de carácter econó-
mico, que debe afrontar como consumidora, traballadora, empresaria ou aforradora, moitas 
delas con gran transcendencia para a súa vida persoal e familiar. 

Máis aló desta dimensión persoal, os problemas económicos aparecen tamén no ámbito 
social. A inflación, o paro, o déficit público, a globalización son temas de debate na socie-
dade actual e obxecto de propostas diversas por parte dos diferentes grupos sociais e polí-
ticos. Para poder valorar de forma razoada estas propostas e tomar postura ante elas cóm-
pre dispoñer dunha formación económica básica. 

A economía pode ser considerada como unha ferramenta para a análise e interpretación 
da realidade. Os contidos desta materia procuran a consecución de dous obxectivos bási-
cos: proporcionar unha visión global do funcionamento do sistema económico e iniciar o 
alumnado nas peculiaridades do razoamento económico. 

Para poder alcanzar estes obxectivos é fundamental que o alumnado dispoña dun marco 
conceptual para interpretar a realidade, así como de ferramentas básicas que lle permitan a 
utilización dunha certa capacidade de razoamento económico. 

Os contidos seleccionados pódense agrupar nos grandes ámbitos da ciencia económica. 
Comézase tratando o concepto de economía e das actividades económicas para analizar de 
seguido os diferentes factores de produción e axentes económicos. 

De seguido analízase un aspecto clave da análise económica, o estudo do mercado, que 
se centra nos aspectos máis básicos e máis próximos á realidade. Continúase analizando o 
funcionamento da economía nacional. Inclúense nese apartado os principais indicadores 
da actividade económica, os compoñentes da oferta e da demanda agregadas e o papel da 
política monetaria ou fiscal como reguladoras do ciclo económico. 

Finalmente faise referencia aos aspectos internacionais. No mundo actual, o estudo da 
realidade máis próxima, a economía de Galicia ou de España, non se pode realizar sen o 
estudo das relacións que se establecen co resto dos países, sexan os máis próximos (Unión 
Europea, OCDE) ou máis afastados (Terceiro Mundo, Europa do Leste). No que toca aos 
procedementos, tamén se inclúen aspectos específicos relacionados co razoamento eco-
nómico. Así, a través da análise de datos, da lectura comprensiva e da elaboración de acti-
vidades periódicas para entregar ao titor, buscarase a aplicación dos principios e conceptos 
económicos estudados á análise de casos concretos e problemas reais e cotiáns. 

Os problemas económicos teñen unha importante dimensión social, e suscitan diferen-
tes puntos de vista, con distintas bases políticas, éticas e filosóficas. A economía desem-
peña un papel central na configuración dos valores e das actitudes, e axuda ás persoas a 
construír o seu propio criterio e a ser capaces de enfrontar, con coñecemento e responsabi-
lidade, os problemas económicos e sociais da vida. 

Libro de texto 

Farinós Alandete, E. (2008). Economía. Barcelona: Editorial Edebé. 

ISBN: 978-84-236-9075-6 

O libro de texto consta de 17 unidades, estruturadas en oito bloques. Os contidos de ca-
da unidade divídense en apartados numerados (1, 2, 3, etcétera.).  

Ao remate de  cada unidade figura o apartado denominado “hemeroteca”, que permite 
complementar e ampliar os contidos do tema a través da lectura e da reflexión de artigos 
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xornalísticos. 

Distribución temporal das unidades 

� 1ª avaliación: bloque I (unidades 1, 2 e 3); bloque II (unidades 4, 5 e 6). 

� 2ª avaliación: bloque III (unidades 7 e 8); bloque IV (unidades 9 e 10); bloque V (uni-
dades 11 e 12). 

� 3ª avaliación: bloque VI (unidades 13 e 14); bloque VII (unidade 15); bloque VIII (uni-
dades 16 e 17).  

Metodoloxía de estudo 

O bacharelato semipresencial encádrase dentro da modalidade de ensinanzas a distan-
cia. Debido a ese carácter, o estudo por parte das alumnas e dos alumnos debe realizarse 
de xeito autónomo e independente.  

Partindo deste punto, suxírese como máis adecuada esta metodoloxía: 

� Lectura reflexiva de cada un dos apartados, co obxectivo de acadar unha comprensión 
xeral, aclaración das dúbidas que xurdan sobre o significado dos conceptos ou termos, re-
correndo para tal fin, se fose necesario, a dicionarios, enciclopedias ou outros medios de 
información. 

� Segunda lectura do texto subliñando os contidos significativos, de xeito ordenado e xe-
rarquizado. 

� Realización dun esquema ou mapa conceptual dos contidos. 

� Realización dos exercicios do apartado actividades de autoavaliación da guía didáctica. 

� Estudo comprensivo  e reflexivo dos contidos. A través del debe indagarse se se cum-
pren os criterios de avaliación referentes a cada unidade. 

� Realización das actividades de titoría que se desenvolverán na seguinte sesión de titoría 
de orientación. 

A técnica do subliñado 

Vantaxes que ten o subliñado 

�  Resulta máis fácil o estudo. 

� Emprégase menos tempo no traballo, aínda que ao principio sexa máis lento. 

� O subliñado destácase e permite memorizar os conceptos importantes máis doadamen-
te. 

� Permite o repaso rápido. 

� Pon de manifesto os datos e as ideas principais que se van precisar para a comprensión 
e o estudo do texto. 

Consellos sobre como subliñar 

� O texto subliñado debe ter sentido por si mesmo. Nunca se debe subliñar na primeira 
lectura (aínda que nesta lectura todo parecerá importante, cómpre esperar). 

� É preciso subliñar o menos posible pero que teña sentido; se basta cunha liña, non é ne-
cesario subliñar dúas. 
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� É fundamental buscar a idea xeral (adoita estar presente no título do apartado corres-
pondente). 

Clases de subliñado 

� Horizontal: neste tipo de subliñado pode recalcar as ideas do seguinte modo: 

– Α idea principal dunha cor. 

–  As ideas secundarias doutra cor. 

–  Αs dúbidas:  ? 

–  Οs termos ou expresións importantes: subliñado por baixo. 

� Vertical: este tipo emprégase para subliñar ou destacar un parágrafo enteiro ou unhas 
cantas liñas de maneira global. 

Como saber se un texto está ben subliñado? 

� Se se pode reducir a frase ou parágrafo sen que haxa perda de significado. 

� Se lendo só o subliñado contéstanse ás cuestións que se me fagan sobre o texto. 

� Elaboración dun resumo coherente a partir dos contidos subliñados, tendo en conta que 
un resume debe ser: 

– Breve e conciso. 

– Debe ter unidade e ter sentido en si mesmo. 

– Unha presentación horizontal (un texto seguido) separando as ideas principais con 
puntos e aparte e as ideas secundarias con punto e seguido. 

Elaboración dun esquema ou mapa conceptual 

Para elaborar un esquema ou mapa conceptual dos contidos, pódense seguir as seguintes 
indicacións: 

– O esquema é unha técnica para agrupar e estruturar as ideas dun texto. 

– Un esquema é o punto de partida obrigado tanto para a fixación dos contidos como 
para a exposición dos mesmos.  

– A orde facilita a asociación, asimilación e recordo das ideas. 

– Cando hai que facer o esquema? Unha vez lido, comprendido, subliñado  e resumido 
o texto. 

 Elementos dun esquema 

� Títulos 

� Apartados 

� Ideas explicativas dos apartados. 

Como se fai un esquema? 

� Colócanse en orde as ideas.  

� Relaciónanse as ideas con signos de realce: chaves, frechas, numeración, letra de distin-
tos tipos, tamaño ou cor, etcétera. 

� O branco do papel debe predominar sobre o escrito (se se deixa o suficiente espazo e 
claridade, a utilidade do esquema será moito maior). Debe servir para que a memoria vi-
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sual faga como unha fotografía que, localizando as ideas no espazo e orde escrita, facilite 
a memorización e recordo. 

� Empréganse palabras propias (repetir palabras coas que non se está cómodo non fo-
menta a aprendizaxe. Cómpre “traducir” o vocabulario do texto a un vocabulario máis 
próximo ao dun mesmo. 

Como saber se un esquema está ben escrito? 

� Cando converta o texto base en innecesario.  

� Cando á vista do esquema se poida desenvolver o tema ou contestar ás preguntas con 
exactitude e corrección. 

Apartados do traballo en cada unha das unidades 

En cada unha das unidades didácticas séguense os mesmos pasos, que se detallan de 
seguido. 

� Os criterios de avaliación son os que responden á pregunta De que vou ser avaliado 
cando remate a unidade? A finalidade práctica deste apartado é que o alumnado saiba que 
cosas concretas debería saber e saber facer como froito do seu traballo na unidade. 

� No apartado “suxestións para o estudo” incluirase calquera información que se conside-
re útil para o estudo desta unidade: conceptos clave abordados na unidade, referencia a 
conceptos previos imprescindibles, aspectos metodolóxicos que se abordan por primeira 
vez nesa unidade. 

� As actividades de autoavaliación son actividades que o alumno realizará pola súa conta. 
Inclúense as solucións correspondentes ao final desta guía. Permiten o alumnado percorrer 
os contidos fundamentais da unidade e comprobar se, unha vez realizadas, cumpre os cri-
terios de avaliación.  

� As actividades de titoría son actividades que o alumno realizará e que serán comentadas 
e resoltas despois nas titorías correspondentes. Céntranse nos aspectos básicos da unidade, 
de xeito que, se o alumno non é quen de realizaras, teña despois o apoio do profesor. 

As titorías lectivas e de orientación 

As titorías lectivas supoñen unha sesión semanal e van dirixidas a abordar os aspectos 
fundamentais da materia e a orientar o alumnado no estudo autónomo das unidades.  

O alumno debe levar ás titorías lectivas as unidades preparadas (segundo o calendario 
lectivo que lle indicará o titor).  

Están dirixidas a solucionar as dúbidas que suscite no alumnado o desenvolvemento 
das actividades, e a realizar as aclaracións que xurdan no estudo da materia, e tamén a dar 
as orientacións necesarias para resolver os problemas que atope o alumnado cando desen-
volve o seu traballo autónomo de estudo. 

De acordo coa guía didáctica as dúbidas que xurdan na realización do apartado activi-
dades de titoría resolveranse nesas titorías. 

Lecturas recomendadas 

Enlaces a webs interesantes, onde se pode atopar información complementaria e útil para o 
seguimento dos contidos do curso. 
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www.eumed.net   Universidade de Málaga. Dicionarios, cursos e 
información moi completa para estudantes de eco-
nomía 

www.ecomur.com Portal de economía. 

www.aeat.es Axencia tributaria. 

www.ajemad.es Xoves empresarios de Madrid 

www.bancomundial.org  Banco Mundial. 

www.bde.es  Banco de España. 

www.cepyme.es Pequenas e medianas empresas. 

www.cnmv.es Comisión nacional do mercado de valores. 

www.consumo-inc.es Instituto Nacional de Consumo. 

www.ecb.int Banco Central Europeo. 

www.eea.eu.int  Axencia Europea de Medio Ambiente. 

www.europa.eu.int/eu/comm/eurostat Oficina de estatística das comunidades europeas. 

www.fao.org Programa de nacións unidas para o desenvolve-
mento . 

www.greenpeace.org Organización ecoloxista Greenpeace. 

www.icex.es  Instituto de Comercio Exterior Español. 

www.ine.es  Instituto Nacional de Estatística. 

www.inem.es/cifras/p-estadist2.htlm Instituto Nacional de Emprego. 

www.inf.org Fondo Monetario Internacional. 

www.meh.es Ministerio de Economía. 

www.meh.es/tdc Tribunal de defensa da competencia. 

www.minhac.es/presup/ Orzamentos do Estado. 

www.oecd.org  Organización para a Cooperación Económica e o 
Desenvolvemento 

www.oecd.org/std Estatísticas da OCDE. 

www.sice.oas.org  Sistema de información ao comercio exterior. 

www.uce.org Unión de consumidores de España. 
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2. Unidade 1. Economía e factores de 
produción 
Criterios de avaliación 

� Comprender o concepto de economía, recoñecer a escaseza como o principal problema 
da realidade económica e a necesidade de elixir como criterio de toma de decisións eco-
nómicas.  

Trátase de comprobar que o alumnado recoñece a escaseza e a necesidade de elixir como 
as claves determinantes dos problemas básicos de todo sistema económico, así como as 
necesidades máis comúns que hai que atender a partir da análise do seu contorno. 

� Recoñecer a economía como ciencia identificando asemade as diferentes ramas da 
ciencia económica.  

Búscase que o alumno sexa quen de explicar por que a economía pode ser considerada 
unha ciencia e as relacións que esta ten coas demais ciencias así como coñecer e explicar 
as ramas da ciencia económica. 

� Identificar, enumerar e clasificar os diferentes factores produtivos.  

Trátase de que o alumnado sexa quen de entender a existencia de catro factores de pro-
dución: terra, traballo, capital e empresario, sendo quen de explicar as relacións existen-
tes entre eles para a produción de bens e servizos. 

� Recoñecer a diferenciación de diferentes tipos de poboación segundo a súa situación 
económica e produtiva.  

Preténdese que o alumno tome conciencia sobre conceptos económicos relevantes como 
poboación inactiva, poboación activa, e, dentro desta, a poboación ocupada e desempre-
gada. 

� Ser quen de calcular taxas porcentuais referentes á situación laboral e ocupacional da 
poboación.  

O alumno deberá estar en situación de calcular taxas de desemprego, actividade ou de-
pendencia. 

Suxestións para o estudo 

Ao longo desta primeira unidade aparecerán conceptos claves que serán absolutamente 
manexar con eficacia para un posterior seguimento do curso. De tal xeito, é fundamental 
familiarizarse canto antes con conceptos como: 

� Economía, actividade económica, ciencia económica. 

� Factores produtivos: factor de produción terra (t), factor de produción traballo (l), fac-
tor de produción capital (k) e a inclusión do empresario como cuarto factor de produción. 

� Demanda de traballo, oferta de traballo, salario, produtividade, bens e servizos. 

� Poboación inactiva, poboación activa, poboación ocupada e desempregada. 

� Amortización, depreciación (física, funcional ou económica). 
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Actividades de autoavaliación 

� Realice o cuestionario “Avaliación” da páxina 25 do seu libro de texto. (A solución ás 
actividades se atopan ao final da guía didáctica). 

� Actividade 2. Un domingo que está na súa casa cos seus amigos para facer un traballo, 
deciden pedir por teléfono unhas pizzas para cenar.  Nesta actividade interveñen: o restau-
rante que prepara as pizzas, o repartidor que llas leva a casa e vostedes, que as comen; cal 
das tres actividades básicas da economía realiza cada un? (A solución ás actividades se 
atopan ao final da guía didáctica). 

� Actividade 3. Se vostede fora o dono dunha empresa de reloxos da cal se pretende in-
crementar a capacidade produtiva. Cal destas tres medidas seguintes cres que sería máis 
adecuada? Investir capital en mellorar a tecnoloxía da maquinaria empregada; subir os 
prezos dos reloxos, ou despedir empregados para recortar os gastos. (A solución ás activi-
dades se atopan ao final da guía didáctica). 

� Realice as seguintes actividades das páxinas 22 e 23 do libro de texto: 2, 3, 8, 12, 13, 
14, 24, 27, 30, 32. (A solución ás actividades se atopan ao final da guía didáctica). 

Actividades de titoría 

� Responda as seguintes cuestións: 

– Cales son as actividades non económicas e cales as económicas? Que tipos de acti-
vidades económicas coñece? 

– Cales son as dúas falacias e o erro de aplicación máis habituais no razoamento eco-
nómico. Explique en que consisten 

– Con que factor económico relaciona vostede os recursos naturais? Expoña algúns 
exemplos de recursos renovables e recursos non renovables. 

– A ciencia económica actual recoñece algún factor de produción engadido aos clási-
cos factores (terra, traballo, capital)? Cales son? 

– En que consiste o capital financeiro? E o capital físico? Que distincións podemos re-
alizar dentro do capital físico e que elementos forman cada un deles? 

� Resuma e explique os diversos niveis na pirámide da  Teoría das necesidades humanas, 
de Abraham Maslow.  

� Realice unha busca para atopar o significado do concepto Custe de oportunidade. Ten 
algo que ver coa Necesidade de elixir? Explique por que. 

� Defina: demanda de traballo, salario, produtividade, poboación activa, poboación ocu-
pada, depreciación física, depreciación funcional, depreciación económica. 

� Opcionalmente, realice o resto das actividades existentes nas páxinas 22 e 23 do libro 
de texto que non forman parte das actividades de autoavaliación 



Páxina 14 de 83 

 

3. Unidade 2. Os axentes económicos 
Criterios de avaliación 

� Identificar os axentes económicos e as súas funcións no mercado.  

Téntase que o alumno recoñeza o papel das economías domésticas, das empresas e do 
sector público como axentes económicos e o papel que, grosso modo, cada un deles debe 
xogar no mercado. 

� Valorar a importancia da toma de decisións en materia económica e as súas futuras re-
percusións. 

� Ser capaz de recoñecer e clasificar os diferentes tipos de bens, tanto polas necesidades 
que satisfán, como pola función que desempeñan ou pola súa natureza.  

Búscase que o alumno sexa quen de incluír cada ben dentro da categoría que lle corres-
ponde dunha maneira reflexiva e ordenada. 

� Recoñecer os tres grandes problemas existentes dentro da economía e a súa relación co 
custe de oportunidade.  

� Entender os conceptos e saber explicar e reproducir as representacións gráficas da cur-
va de fronteira de posibilidades de produción (fpp), cestas de bens e curvas de indiferenza. 

� Describir e ser quen de representar o equilibrio do consumidor coñecendo o que sucede 
cando se produce unha modificación na súa renda ou no prezo dos bens. 

 É dicir entender a relación entre as rectas de balance e as curvas de indiferenza do con-
sumidor 

� Explicar a lei da demanda, así como a súa representación gráfica.  

� Comprender e saber empregar o concepto de elasticidade da demanda 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade aparecen varios elementos aos que debemos prestar unha especial aten-
ción: 

� As definicións de axentes económicos e as relacións existentes entre eles. 

� O concepto de custe de oportunidade, a eficacia, a eficiencia e a relación coa fronteira 
de posibilidades de produción. 

� Concepto e construción dunha curva de indiferenza. 

� Concepto e construción da recta de balance. 

� Relación entre as curvas de indiferenza e a recta de balance: o equilibrio do consumi-
dor. 

� O concepto de demanda do consumidor. 

� A elasticidade da demanda. 
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Actividades de autoavaliación 

� Realizar a actividade “avaliación” da páxina 49 do libro de texto. 

� Actividade 2. É posible que dúas empresas A e B, ambas produtoras de caramelos, pro-
duzan distinta cantidade de caramelos ao ano, utilizando a mesma cantidade de recursos? 
De ser así, cales poden ser os motivos? 

� Actividade 3. Supoñamos que, para ocupar o seu tempo de lecer unha tarde, existen 
dous posibles plans: ir á praia cos seus amigos ou ver pola tele unha das súas películas fa-
voritas. Ambas alternativas apetécenlle moito, pero ao final elixe ir á praia. Cal será o cus-
to de oportunidade desa actividade pola que optou? 

� Actividade 4. Cales son os problemas económicos aos que toda sociedade debe respon-
der? En que medida a resposta a estes problemas está condicionada pola escaseza? 

� Realice as seguintes actividades das páxinas 46 e 47 do libro de texto: 3, 6, 11, 14, 16, 
22 e 24. 

Actividades de titoría 

� Responda ás seguintes cuestións: 

– Que entendemos por axentes económicos? Cal é a relación entre eles? 

– En que consiste o valor engadido? 

– Como se organizan os diferentes tipos de bens? Enumere e defina os distintos tipos 
de bens económicos que coñeza. 

– Que sucede cando a curva de fronteira de posibilidades de produción se despraza ca-
ra á dereita? 

– Que é a relación marxinal de substitución? 

� Constrúa a curva de fronteira de posibilidades de produción dunha economía que pre-
sente as seguintes combinacións de asignación de recursos. 

Asignación de recursos Ben X: alimentos (mi-
llóns) 

Ben Y: máquinas (miles)  

A 0 14 

B 2 12 

C 4 4 

D 5 0 

E 2 6 

F 5 16 

� Defina: custe de oportunidade, eficiencia, eficacia, fronteira de posibilidades de produ-
ción, cesta de bens, curva de indiferenza, recta de balance, equilibrio do consumidor, pre-
zo relativo dun ben, lei da demanda, elasticidade prezo da demanda, elasticidade prezo 
cruzada da demanda, elasticidade renda da demanda, equilibrio do mercado. 

� Opcionalmente, realice as actividades existentes nas páxinas 46 e 47 do libro de texto 
que non foron sinaladas no apartado de actividades de autoavaliación 
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4. Unidade 3. Os sistemas económicos 
Criterios de avaliación 

� Diferenciar os distintos sistemas económicos. 

� Valorar as respostas aos problemas económicos que dan os diferentes sistemas. 

� Dar conta das consecuencias sociais do sistema capitalista que propician as críticas 
marxistas. 

� Recoñecer e analizar as claves do fracaso dos sistemas planificados. 

� Ser quen de comprender e explicar o funcionamento dos sistemas de economía mixta. 

Suxestións para o estudo 

A unidade 3 mostra a diversidade de formulacións existentes para afrontar o reto das 
tres incógnitas da economía: que producir? Como se produce? E para quen se produce?  

Nesta unidade o alumno debe afondar no recoñecemento das características xerais dos 
tres sistemas económicos, tanto das súas vantaxes como dos seus inconvenientes.  

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 63 do libro de texto. 

� Actividade 2. Cales son as principais limitacións do sistema de economía de mercado? 

� Actividade 3. Cales son as principais características das economías mixtas? 

� Actividade 4. En que sentido as ideas keynesianas se axustan á realidade das economías 
mixtas? 

� Realice as seguintes actividades da páxina 62 do libro de texto: 4, 5, 9, 11, 17 e 18. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades da páxina 62 do libro de texto non sinaladas como actividades de 
autoavaliación. 

� Lea o texto da sección “hemeroteca” da páxina 62 e conteste ás seguintes preguntas: 

– Que sistema económico estivo presente en Romanía durante a segunda metade do 
século XX? 

– Que problema ve Akos Derzsi no mercado de traballo do seu país? 

– O secretario de Estado de traballo de Romanía fala dunha taxa de paro do 4,1%. 
Considérase isto pleno emprego? Razoe a súa resposta. 
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5. Unidade 4. A empresa 
Criterios de avaliación 

� Identificar o papel da empresa na produción de bens e servizos e coñecer as fases clave 
de todo proceso produtivo.  

� Identificar o papel que xoga a tecnoloxía na produción e asumir a súa eficiencia técnica 
e económica. Explicar  e coñecer o concepto de isocuanta. 

� Explicar as consecuencias dun feito fundamental: que producir xera custos. Interpretar 
as liñas isocustos. 

� Coñecer e reproducir os conceptos de produtividade, especialización e división do tra-
ballo. 

� Entender e interpretar os obxectivos da empresa a través da maximización do beneficio. 

� Valorar a actividade da empresa a través do seu ciclo de actividade. 

�  Entender  e  saber calcular os custos, os métodos eficientes e a produtividade do traba-
llo a través de casos prácticos. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade será preciso que o alumno preste atención preferente aos seguintes con-
tidos: 

� O proceso de produción e a influencia da tecnoloxía: as isocuantas e as súas caracterís-
ticas. 

� Os custos: as liñas isocustos. 

� Produtividade, especialización e división do traballo. 

� Os obxectivos da empresa: a maximización dos beneficios. Tipos de beneficio. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da paxina 81 do libro de texto. 

� Actividade 2. Que entendemos por produción? 

� Actividade 3. Deseñe 3 modelos de produción empregando capital e traballo, de entre 
os cales dous serán tecnicamente eficientes e un ineficiente. 

� Realice as actividades 1 e 5 da páxina 80 do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades da páxina 80 do libro de texto  que non estean sinaladas como 
actividades de autoavaliación. 

� Lea detidamente o texto de Adam Smith da páxina 75 do libro de texto e responda ás 
seguintes cuestións: 

– Defina efecto difusión da tecnoloxía.  

– Adam Smith escribiu esas verbas hai uns cantos anos. Realice unha busca para co-
ñecer exactamente cando. Pensa que as verbas de Smith son aínda certas ou xa que-
daron anticuadas? Razoe a resposta. 
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� Defina: produción, tecnoloxía, isocuanta, taxa de substitución técnica, liña isocusto, 
beneficios normais, beneficios extraordinarios. 
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6. Unidade 5. Produción, ingresos e cus-
tos 
Criterios de avaliación 

� Recoñecer as características e o concepto de función de produción. Identificar e expli-
car os conceptos de produtividade total, media e marxinal. 

� Interpretar o significado da lei de rendementos decrecentes. 

� Entender as características da produción a curto prazo e os custos derivados. 

� Ser quen de manexar os distintos tipos de custos, operar con eles e realizar os cálculos 
adecuados. 

� Comprender e saber calcular os conceptos de punto de equilibrio e limiar de rendibili-
dade da empresa, tanto gráfica como numericamente, e ser quen de explicalos axeitada-
mente. 

Suxestións para o estudo 

Se as unidades precedentes nos ían introducindo novos conceptos e vocabulario, a uni-
dade 5 marca un paso fundamental para a nosa comprensión da actividade económica da 
empresa. 

Para poder seguir o desenvolvemento do curso dunha maneira axeitada e razoada, é 
máis preciso que nunca seguir as indicacións metodolóxicas ofrecidas ao principio desta 
guía e subliñar, resumir e posteriormente trazar un mapa conceptual dos contidos ofreci-
dos na unidade. 

Como indicacións xerais é preciso captar a diferenza entre as magnitudes totais, me-
dias, e marxinais que nos van ir aparecendo continuamente ao longo do curso, sendo quen 
de interpretalas para cada un dos sucesos nos que aparecen: produción, custos, ingresos, 
etcétera… 

Do mesmo xeito é necesario comprender e asumir a lei de rendementos decrecentes e o 
concepto de rendemento de escala como parte fundamental do corpus económico. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a activade “avaliación” da páxina 103 do libro de texto. 

� Realice os exercicios resoltos das páxinas 100 e 101 (do 1 ao 6), mirando tan só o 
enunciado dos mesmos. Comprobe con posterioridade o resultado. 

� Actividade 3. Está de acordo coa seguinte afirmación? “Ante unha caída da demanda os 
custos pódense reducir a cero a curto prazo e así axustarse ás condicións do mercado.” Por 
que? 

� Realice as actividades 1, 9 e 12 da páxina 102 do libro de texto. 
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Actividades de titoría 

� Lea detidamente o texto da sección “hemeroteca” da  páxina 101 do libro de texto e 
conteste ás preguntas. 

– A que cre que se debe a advertencia dos supermercados? 

– Que tipo de custos aumentaría segundo os supermercados se finalmente se pon en 
vigor esa lei? 

� Realice as actividades das páxinas 102 e 103 que non estean estipuladas como activida-
des de autoavaliación. 

� Defina: produto total, produto medio, produto marxinal, produtividade marxinal decre-
cente. 

� Defina: lei de rendemento decrecente 

� Defina: custos fixos, custos variables, custo total, custo medio, custo marxinal. 

� Defina: ingresos totais, ingresos medios, ingresos marxinais, punto de equilibrio, limiar 
de rendibilidade. 
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7. Unidade 6. Os sectores económicos e 
a poboación 
Criterios de avaliación 

� Identificar e coñecer os sectores económicos, a súa clasificación e interdependencia. 

� Ser quen de recoñecer a inviabilidade da produción independente do resto dos merca-
dos. 

� Familiarizarse co uso das táboas input-output como método de recollida e presentación 
da información económica. 

� Recoñecer as ideas máis importantes sobre o desenvolvemento económico e a súa rela-
ción coa poboación. 

� Identificar e saber explicar os diferentes tipos de desemprego existentes. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade, deberíase prestar, en primeiro lugar, atención á clasificación en sectores 
das ramas da actividade da economía e ás relacións e interdependencias entre eles. 

Para comprender estas relacións é preciso atender ás táboas input-output como método 
de recompilación de información económica. 

Por outra banda, ten importancia tamén nesta unidade o concepto de desenvolvemento 
económico e a súa relación coa poboación. A forza do traballo é o factor de produción má-
is importante dun país, por iso é preciso prestar atención ao desemprego e ás súas diferen-
tes clases. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice as actividades 2, 3, 7, 8,9 e 10 da páxina 118 do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades propostas na páxina 118 do libro de texto que non están incluí-
das na sección de autoavaliación. 

� Defina: sector primario, sector secundario, sector terciario, táboa input-output, estrutura 
de poboación, desemprego friccional, desemprego estrutural, desemprego cíclico. 

� Reflexione sobre a lei de Okun e realice unha busca de información acerca do descenso 
do PIB ao longo do ano 2008 e 2009 e do crecemento das taxas de desemprego, para 
comprobar se esta lei se cumpre. En caso negativo, realice unha reflexión acerca dos 
posibles motivos. 

� Durante os anos 2008 e 2009 o desemprego aumentou en España de maneira notoria. 
Cal é o tipo de desemprego predominante de acordo coa súa opinión? Razoe a resposta. 
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8. Unidade 7. Análise do mercado: ofer-
ta e demanda 
Criterios de avaliación 

� Comprender e saber explicar o concepto de mercado. 

� Ser quen de trazar as  relacións de correspondencia entre a oferta, a demanda e os pre-
zos. 

� Explicar o concepto de demanda (tanto individual como agregada) así como a súa re-
presentación gráfica. 

� Explicar o concepto de oferta (tanto individual como agregada) así como a súa repre-
sentación gráfica. 

� Interpretar e empregar os conceptos relativos á elasticidade, tanto na oferta como na 
demanda. 

� Dar conta da noción de equilibrio de mercado como relación entre a demanda e a oferta 
para un nivel de prezos determinado e unha cantidade determinada de bens.  

� Ser capaz de recoñecer, na situación de equilibrio que representa, a situación de exce-
dentes e a situación de escaseza. 

Suxestións para o estudo 

A unidade 7 é o núcleo central do desenvolvemento do curso. Nesta unidade a cantidade 
de ferramentas matemáticas a empregar é considerable polo que é altamente recomendable 
repasar todas aquelas cuestións referentes ao uso de funcións e da súa representación grá-
fica abordadas en unidades anteriores. 

É preciso que se acade unha visión do mercado como punto de encontro entre a oferta e 
a demanda  facendo fincapé na diferenza entre a oferta e a demanda individuais e a oferta 
e a demanda de mercado (tamén chamadas agregadas). 

Así mesmo, será necesario entender o concepto de elasticidade e a súa formulación ma-
temática para estar en disposición de resolver exercicios. 

Finalmente, a noción de equilibrio de mercado e entender a súa representación gráfica 
así como saber explicar as situacións de exceso ou escaseza son pedras angulares no de-
senvolvemento do curso. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 141 do libro de texto. 

� Actividade 2. Distinga entre demanda e cantidade demandada. 

� Actividade 3. Cal é o mecanismo que asegura que un mercado alcance o equilibrio? 

� Actividade 4. Que ocorre coa demanda do ben A cando aumenta o prezo de A? E cando 
se reduce o prezo do ben B que é substitutivo de A? 

� Realice as actividades 3, 4, 8, 12 e 13 da páxina 140 do libro de texto. 
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Actividades de titoría 

� Realice as actividades da páxina 140 do libro de texto que non aparecen como activida-
des de autoavaliación. 

� Lea detidamente o artigo da sección “hemeroteca” da páxina 140 do libro de texto e re-
flexione.  

– Que relación ten o tratado no artigo cos contidos estudados ao longo da unidade? 

– Comprobe a data do artigo. É anterior ou posterior á crise económica e financeira in-
ternacional? 

– Explique cales poderían ser, segundo vostede, as causas deste fenómeno. 
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9. Unidade 8. Tipos de mercados 
Criterios de avaliación 

� Recoñecer os diferentes tipos de mercados segundo as súas características. 

� Comprender o funcionamento do mercado de competencia perfecta. 

� Valorar o comportamento das empresas no mercado de competencia perfecta. 

� Identificar as principais características do mercado de competencia imperfecta; o mo-
nopolio e o oligopolio. 

� Recoñecer os fallos que aparecen no mercado e as súas consecuencias: as barreiras de 
entrada, as externalidades, os servizos públicos e a intervención pública.  

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade analízanse en primeiro lugar os mercados de competencia perfecta e os 
mercados de competencia imperfecta (monopolio, oligopolio e competencia monopolísti-
ca). Na segunda parte da unidade faise referencia aos fallos do mercado. 

Como sempre, será necesario seguir as orientacións dadas ao principio da guía no refe-
rente ao subliñado, confección de esquemas e resumos. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 159 do libro de texto. 

� Actividade 2: A que conceptos se refiren as seguintes definicións? 

– É unha forma de organizar os mercados que permite determinar os prezos e as canti-
dades de equilibrio. 

– É aquel no que existen moitos compradores e moitos vendedores, de forma que nin-
gún comprador ou vendedor individual exerce influencia decisiva sobre o prezo. 

– É aquela empresa cuxo custo medio por unidade de produción diminúe acusadamen-
te en toda a gama de produción, de forma que unha única empresa pode ofrecer a 
produción da industria máis eficientemente que moitas empresas. 

� Realice as actividades 2, 5, 6, 7, 13 e 14 da páxina 158 do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Unha empresa que vende un produto nun mercado de competencia perfecta ten a se-
guinte función de custo total:  

 

 e a correspondente función de custo marxinal é:  
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Se o prezo de mercado é 50 €, calcule:  

– A cantidade que producirá e venderá a empresa. 

– O custo total. 

– O custo medio.  

– O beneficio extraordinario por devandita venda. 

� Realice as actividades da páxina 158 do libro de texto que non figuran dentro do apar-
tado de actividades de autoavaliación. 
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10. Unidade 9. Retribución dos factores 
produtivos 
Criterios de avaliación 

� Recoñecer as diferentes estruturas de mercado en función dos seus excedentes e da dis-
tribución da renda entre os individuos. 

� Recoñecer os diferentes modos de reparto da renda existentes: a renda da terra, o sala-
rio, a retribución ou ganancia do empresario. 

� Identificar o concepto de excedente e o xeito como se reparte nos diferentes sistemas 
económicos. 

� Valorar a situación de subdesenvolvemento e a pobreza. 

Suxestións para o estudo 

Na unidade nove, os contidos xiran en torno á retribución dos factores produtivos. Na 
primeira parte da unidade prestaremos atención ao xeito de distribuír o excedente nos dife-
rentes sistemas económicos mentres que na segunda analizaremos o mercado dos factores 
produtivos e o prezo dos factores dentro do mercado. 

Cabe salientar a aparición nesta unidade do concepto tipo de interese, un concepto co 
que o alumno deberá familiarizarse canto antes. Do mesmo xeito, é fundamental achegarse 
ao concepto de salario e dos seus compoñentes. 

Por último, a unidade analiza o crecemento económico así como o subdesenvolvemento 
e a pobreza. O alumno deberá familiarizarse con estes conceptos, así como recoñecer os 
problemas económicos dos países do Terceiro mundo. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 174 do libro de texto. 

� Conteste ás seguintes cuestións con verdadeiro ou falso. No caso de que as respostas 
sexan falsas, cambie as afirmacións para que sexan verdadeiras. 

– Nun sistema de planificación centralizada non se adoita dar un aproveitamento efi-
ciente dos factores produtivos. (Verdadeiro ou falso). 

–  Nunha economía de mercado a remuneración dos factores produtivos é igual ao va-
lor que achega o seu uso á produción. (Verdadeiro ou falso). 

–  A distribución da renda dun país tan só depende das rendas libremente obtidas polos 
distintos factores produtivos. (Verdadeiro ou falso) 

– A demanda de traballo corresponde ao número de persoas que buscan traballo nas 
empresas. (Verdadeiro ou falso). 

– Os tres factores fundamentais que determinan a demanda da man de obra son: os sa-
larios, a produtividade do traballo e o prezo dos bens e servizos producidos. (Verda-
deiro ou falso). 
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– Historicamente os sindicatos pretendían achegar equilibrio entre as forzas do merca-
do da oferta e da demanda de traballo, evitando que se concentrase todo o poder en 
mans dos empresarios. (Verdadeiro ou falso). 

–  A imposición de salarios mínimos superiores ao de equilibrio beneficia a aqueles 
traballadores non cualificados e sen experiencia. (Verdadeiro ou falso). 

– Se a taxa de inflación real é cero, o interese real e o nominal teñen o mesmo valor. 
(Verdadeiro ou falso). 

–   A distribución da renda xerada polo libre funcionamento do mercado é a conside-
rada xusta pola sociedade. (Verdadeiro ou falso). 

– A fixación de prezos mínimos ou máximos no mercado ten como obxectivo a co-
rrecta asignación dos recursos. (Verdadeiro ou falso). 

� Realice as actividades 10, 11 e 15 da páxina 174 do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades da páxina 174 do libro de texto que non aparecen marcadas co-
mo actividades de autoavaliación. 

� Se a redistribución da renda descansa en boa medida na recadación de impostos sobre a 
retribución do factor traballo, cal cre vostede que é o problema deste sistema? 

� En que medida a demanda de traballo non está só influenciada polos salarios dos traba-
lladores? 

� Comente as consecuencias que ten a imposición de salarios mínimos e que sector da 
poboación se verá máis afectado por elas. 

� Cales son os principais obxectivos dos sindicatos? 

� Que entende por “erros do Estado”? 

� Defina: tipo de interese, salario, pobreza, beneficio empresarial, subdesenvolvemento. 
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11. Unidade 10. Macromagnitudes 
Criterios de avaliación 

� Recoñecer a macroeconomía e os seus obxectos de estudo. 

� Explicar a demanda agregada sabendo analizar os elementos que a compoñen. 

� Definir o PIB e sinalar as súas características máis importantes. 

� Distinguir e ser capaz de explicar as diferenzas entre o PIBpm e o PIBcf. 

� Recoñecer varios métodos para o cálculo do PIB, identificar e saber distinguir entre o 
método do ingreso (ou renda) e o método do gasto. 

� Entender o concepto de inflación e o de nivel de prezos (índice de prezos de consumo); 
ser quen de calcular o IPC e a taxa de inflación. 

Suxestións para o estudo 

A unidade 10 é unha introdución á macroeconomía. É realmente a unidade máis densa do 
curso polo que é de especial necesidade seguir os consellos metodolóxicos ofrecidos ao 
comezo desta guía. 

Para poder aprender dun xeito significativo estes contidos é preciso coñecer e  entender 
con exactitude conceptos como Produto Interior Bruto, a diferenza entre PIB real e PIB 
nominal; comprender que significa a palabra deflación e que é deflactar unha cantidade. 

Así mesmo é de vital importancia saber como calcular o PIB (ben sexa o PIB a custo de 
factores (PIBcf) ou ben sexa o PIB a prezos de mercado (PIBpm) dende varias perspectivas, 
comprendendo que independentemente da vía que escollamos para calcular o seu valor, o 
resultado debe ser o mesmo. 

Por outra banda, nesta unidade introdúcese outro concepto macroeconómico que é de 
vital importancia coñecer e comprender: o concepto de inflación así como o índice de pre-
zos de consumo. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 193 do libro de texto. 

� Actividade 2. Explique que é o IPC e como se calcula. 

� Actividade 3. Cales son os efectos que provoca nas empresas a suba do IPC? 

� Actividade 4. Explique que é o PIB en termos reais. 

� Actividade 5. Explique que diferenza hai entre o PIB nominal e o PIB real. 

� Actividade 6. Explique que é o deflactor  do PIB e como se calcula. 

� Actividade 7. Argumente cal dos dous índices, o deflactor do PIB ou o IPC, nos pro-
porciona mellor información sobre a medida da inflación. 

� Realiza as actividades 1, 3 e 4 da páxina 192 do libro de texto. 
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Actividades de titoría 

� Realice as actividades da páxina 192 do libro de texto que non aparecen marcadas co-
mo actividades de autoavaliación. 

� Defina: PIBpm; PIBcf; IPC; inflación; deflactor do PIB; consumo privado; inversión; 
gasto público; exportación e importación; excedente bruto de explotación; impostos in-
directos; subvencións. 
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12. Unidade 11. Produto nacional e renda 
persoal 
Criterios de avaliación 

� Clasificar as macromagnitudes segundo se refiran ao nivel de prezos ou á produción; 
magnitudes interiores ou magnitudes nacionais, etcétera… 

� Valorar as diferenzas entre o PIB e o PNB. 

� Explicar e saber converter diferentes magnitudes macroeconómicas: PIBcf, PIBpm, 

PINpm, PINcf, RN, RPD, PNBpm, PNBcf, PNNcf, PNNpm. 

� Explicar como actúa o fluxo circular da renda dende o punto de vista do consumidor, 
das empresas e do sector público. 

Suxestións para o estudo 

A unidade 11 céntrase no cambio de punto de vista nas macromagnitudes. Se na unidade 
anterior se trataba de calcular o valor de todo o producido dentro dun país, agora o enfo-
que céntrase nas unidades propias de cada país (unidades nacionais), desempeñen o seu 
traballo dentro ou fóra das fronteiras dese país. 

As diferentes macromagnitudes que aparecen nesta unidade poden semellar moi pare-
cidas entre si, de tal modo que poidan conducir a erros. Recoméndase facer unha táboa ou 
un esquema onde apareza a fórmula de cada unha así como o método para poder pasar du-
nha a outra. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 205 do libro de texto. 

� Actividade 2. Explique en que consiste o fluxo circular da renda e poña un exemplo pa-
ra cada un dos intercambios nunha economía sen sector público e sen sector exterior. 

� Actividade 3. Explique a diferenza entre el Produto Interior Bruto (PIB) e o  Produto 
Nacional Bruto (PNB). Indique cales das seguintes situacións se terán que contabilizar 
no PIB, no PNB, en ambos ou en ningún: 

– Marta é unha rapaza española que traballa nunha construtora e destinárona durante 
un ano a Alemaña para implantar nunha empresa un programa. 

– Leandro é un rapaz español que foi a Estados Unidos a facer un máster. 

– Unha empresa budista abriu una oficina en Barcelona para ensinar as súas técnicas. 

– Christian, de nacionalidade española, acaba de rematar a carreira de empresariais e 
montou unha empresa discográfica; dita empresa xera beneficios. 

 

� Actividade 4. Dada a seguinte táboa: 

Aforro (S) 50 

Consumo (C) 100 
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Inversión Bruta (I) 50 

Gasto público (G) 60 

Exportacións (X) 40 

Importacións (M) 90 

Impostos netos (T) 10 

 

– Indique para cada un dos conceptos se se refire a unha entrada ou a unha saída do 
fluxo circular da renda. 

– Calcule a demanda agregada (DA). 

– Calcule a renda nacional dispoñible (RND). 

� Realice a actividade 8 da páxina 192 do libro de texto (aínda que apareza na unidade 10 
é realmente unha actividade da unidade 11). 

� Realice as actividades 7, 8 e 14 da páxina 204 do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades propostas na páxina 204 do libro de texto que non foran marca-
das como actividades de autoavaliación. 

� Lea reflexivamente a sección “hemeroteca” da páxina 204 do libro de texto e responda 
ás seguintes preguntas. (Empregue as ferramentas de información que precise). 

– Cal foi o prezo máximo ao que chegou a pagarse o barril de petróleo durante o ano 
2008?  

– Cal é o prezo do barril de petróleo no día de hoxe? 

– Que día estivo o petróleo máis baixo desde a publicación deste artigo ata o día de 
hoxe? 

– Intente explicar a diferenza de prezos desde a data dese artigo ata o día actual. 

� Defina: PIBcf, PIBpm, PINpm, PINcf, RN, RPD, PNBpm, PNBcf, PNNcf, PNNpm. 
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13. Unidade 12. A distribución da renda 
Criterios de avaliación 

� Valorar a maneira na que se distribúe a renda nas diferentes economías. 

� Coñecer e saber explicar os conceptos de demanda e oferta de mercado. 

� Explicar o modo en que se chega ao equilibrio económico e o que significa este equili-
brio. 

� Distinguir entre oferta individual e oferta agregada. 

� Valorar os movementos económicos ao longo do tempo. 

� Analizar o concepto de emprego e comprender como o nivel de emprego é medida do 
progreso económico dun país. 

Suxestións para o estudo 

Nesta unidade analízase o momento de encontro entre a oferta e a demanda, é dicir, o pun-
to de equilibrio. É preciso recordar que, a estas alturas, é importante ter un dominio de 
conceptos tales como demanda e oferta agregadas para poder comprender que é o que sig-
nifica a existencia dese punto de equilibrio. 

Saber interpretar as gráficas resulta fundamental para comprender os conceptos abor-
dados, así que é preciso dedicarlle suficiente tempo e atención a esta cuestión. 

Por outra banda, a unidade aborda a noción de ciclo económico (períodos de expansión 
e períodos de recesión), as súas causas e as súas consecuencias. Preste atención ás explica-
cións acerca das grandes recesións económicas do pasado. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 225. 

� Actividade 2. Dadas as seguintes funcións de oferta e demanda agregada, 

 

 

– Cal é o punto de equilibrio? 

– Se a renda potencial é de 3, e se aplica unha política expansiva de oferta que despra-
za paralelamente e cara á dereita a función de oferta ata o pleno emprego ou renda 
potencial, cal será esta nova función de oferta agregada? 



Páxina 33 de 83 

 

� Actividade 3. Que representa o equilibrio macroeconómico? Que acontecería se o nivel 
de prezos fose superior ao de equilibrio? 

� Actividade 4. Explique as distintas fases do ciclo económico. Son todos os ciclos 
iguais? 

� Realice as actividades 8, 13 e 21 da páxina 224 do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades da páxina 224 que non están propostas como actividades de au-
toavaliación. 

� Lea detidamente o texto da sección “hemeroteca” da páxina 224 do libro de texto e 
conteste ás seguintes cuestións. 

– Cal é o dato de inflación no día de hoxe? 

– Durante os primeiros meses do ano 2009 falouse do perigo da deflación ou estanfla-
ción. Busque información acerca destes fenómenos relacionados cos prezos. 

– Razoe por que unha caída dos prezos pode ser incluso máis perigosa para a econo-
mía que unha suba dos mesmos. 
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14. Unidade 13. O sector público 
Criterios de avaliación 

� Identificar cales son as funcións que desempeña o Estado na economía. 

� Distinguir entre política monetaria e política fiscal. 

� Dar conta dos diferentes instrumentos que emprega o sector público ao intervir na eco-
nomía: as políticas fiscais, as políticas monetarias e os seus elementos. 

� Valorar as diferentes posturas e o grao de intervencionismo do sector público na eco-
nomía dun país. 

� Entender e valorar os obxectivos macroeconómicos e microeconómicos da ciencia eco-
nómica. 

Suxestións para o estudo 

A unidade 13 versa sobre o papel que xoga o sector público no conxunto da economía. O 
alumno debe centrarse en entender  cales son as súas funcións e como se organiza ese sec-
tor público así como entender cales son os mecanismos económicos á súa disposición: as 
políticas económicas. 

O obxectivo fundamental é que o alumno entenda e saiba explicar en que consiste a po-
lítica monetaria, a política fiscal, as políticas exteriores, a política de rendas ou os orza-
mentos xerais do Estado (que veremos polo miúdo na seguinte unidade). 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 243 do libro de texto. 

� Realice as actividades 2, 3, 5 e 15 da páxina 242 do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades da páxina 242 do libro de texto que non aparecen incluídas no 
apartado de actividades autoavaliación. 

� Defina: macroeconomía, microeconomía, impostos, gasto público, bens públicos e gra-
tuítos. 

� Reflexione. Na situación de crise dos mercados financeiros xurdida no ano 2007 nos 
Estados Unidos, a reacción dos gobernos de todo o mundo foi poñer en práctica unha 
política fiscal restritiva ou expansiva? A que cre que se debe isto? 
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15. Unidade 14. Os orzamentos xerais do 
Estado 
Criterios de avaliación 

� Recoñecer as políticas económicas nos orzamentos xerais do Estado. 

� Recoñecer  as diferentes partidas orzamentarias. 

� Interpretar adecuadamente os ingresos e os gastos segundo diferentes criterios. 

� Comprender os conceptos de equilibrio, déficit e superávit orzamentario. 

� Valorar o impacto dos orzamentos xerais do Estado como medida distribuidora da ren-
da. 

� Recoñecer a intervención do sector público no mercado: imperfeccións do mercado; 
bens e servizos públicos; as externalidades. 

Suxestións para o estudo 

A unidade 14 dedica a súa primeira parte ao estudo dos orzamentos xerais do Estado. É 
preciso familiarizarse coas partidas que forman parte dos sucesivos capítulos, tendo en 
conta cales son ingresos e cales son gastos. 

A segunda parte da unidade trata sobre as posibles situacións orzamentarias: equilibrio, 
déficit e superávit. Nun terceiro punto analízase o reparto da renda nacional. No cuarto 
apartado estúdase a intervención do Estado no mercado. Cómpre clarificar conceptos en 
torno ás externalidades, diferenciando entre positivas e negativas. 

Como sempre, empregar a metodoloxía subliñado, resume, esquematización axudará en 
grande medida a acadar os obxectivos satisfactoriamente.  

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 259 do libro de texto. 

� Realice a actividade 21 da páxina 242 do libro de texto (aínda que apareza na unidade 
13, os contidos pertencen á unidade 14).  

� Realice as actividades 1, 8, 9, 12 e 18 da páxina 258. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades da páxina 258 do libro de texto que non aparezan marcadas co-
mo actividades de autoavaliación. 

� Lea detidamente a sección “hemeroteca” da páxina 258 do libro de texto. Intente expli-
car as diferenzas entre superávit e endebedamento.  

� Realice unha busca cos medios ao seu dispor. Cal é o nivel de endebedamento actual do 
Estado español? Atopámonos nunha situación de déficit ou de superávit público? 
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16. Unidade 15. O diñeiro 
Criterios de avaliación 

� Coñecer e saber explicar a evolución do concepto diñeiro ao longo da historia e as súas 
funcións na actualidade. 

� Identificar o funcionamento do sistema financeiro e bancario, en xeral e no caso propio 
da economía española (o Banco de España).  

� Valorar as diferenzas existentes entre base monetaria e oferta monetaria. 

� Analizar o valor do diñeiro e identificar os motivos que levan aos axentes económicos a 
demandar diñeiro, así como a relación desta demanda cos prezos. 

� Coñecer as variables que  actúan sobre a demanda monetaria e o grao de influencia que 
teñen nela. 

� Entender e saber explicar o concepto de multiplicador bancario e a súa relación co coe-
ficiente de caixa. 

� Comprender o funcionamento dos mercados bolsistas, o papel que xoga a bolsa e o sig-
nificado dos índices bolsistas. 

Suxestións para o estudo 

Ao longo desta unidade analizaremos o concepto de diñeiro. O alumnado deberá saber 
definir o diñeiro e as súas funcións. Posteriormente se analiza o sistema financeiro e ban-
cario e o papel do Banco de España, integrado dentro do sistema bancario central europeo. 

É importante atender aos conceptos de base monetaria, oferta monetaria, valor do diñei-
ro e demanda monetaria para estar en condicións de entender o proceso a través do cal se 
crea diñeiro. 

O apartado 6 da unidade fai referencia precisamente a isto e presta especial atención ao 
concepto de multiplicador bancario. Por último, é importante achegarse ao funcionamento 
das bolsas e aos índices bolsistas que atopamos no apartado 7 da unidade. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 283 do libro de texto. 

� Actividade 2. Os bancos crean diñeiro. Explique como realizan esta actividade. 

� Actividade 3. Defina o coeficiente de reservas. 

� Realice  as actividades 5, 7, 12, 13 e 20 da páxina 280 e o 21da páxina 281. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades das páxinas 280 e 281 do libro de texto que non aparecen marca-
das como actividades de autoavaliación. 

� Lea detidamente o artigo da sección “hemeroteca” da páxina 281. Cal é o tipo de inte-
rese do diñeiro na zona euro no día de hoxe? E o índice do diñeiro na reserva federal 
americana? A que cre que se debe a situación actual dos tipos de interese? 
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� Lea detidamente o artigo da sección “hemeroteca” da páxina 282. Cre que é habitual a 
diverxencia existente entre o comportamento dos prezos en orixe e os prezos en distri-
bución? A que cre que se debe a existencia desa distorsión nos prezos? 

17. Unidade 16. O comercio internacional 
Criterios de avaliación 

� Identificar os motivos que causan a aparición do comercio internacional e as principais 
políticas comerciais; o proteccionismo e o librecambismo. 

� Explicar o concepto de globalización e valorar como a división internacional do traba-
llo é o fundamento do comercio internacional. 

� Analizar as vantaxes e desvantaxes do comercio internacional. 

� Recoñecer en que consisten as áreas de integración económica e rexionais así como os 
principais organismos de cooperación entre países. 

� Valorar a importancia das exportacións recoñecendo a importancia dos instrumentos de 
protección ao comercio exterior. 

� Explicar as funcións da Unión Europea, así como as súas institucións máis relevantes. 

Suxestións para o estudo 

Esta unidade 16 céntrase no comercio internacional. Hai que familiarizarse con ese con-
cepto e coas políticas que tratan de regulalo (proteccionismo, librecambismo…). 

A configuración dun mercado económico global no planeta levou á aparición de áreas 
de integración económica, así como á creación de institucións supranacionais de coopera-
ción internacional. 

Nesta unidade analizaremos algunhas desas institucións así como a área de integración 
económica que máis nos atinxe, a Unión Europea (e as súas institucións). 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 309 do libro de texto. 

� Realice as actividades 3, 13, 15 e 19 da páxina 308. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades da páxina 308 que non aparecen marcadas como actividades de 
autoavaliación. 

� Defina: comercio internacional, proteccionismo, librecambismo, políticas comerciais, 
barreiras á importación, aranceis, globalización, integración económica, cooperación 
económica, ONU, FAO, FMI, GATT, Sistema Monetario Internacional, Unión Euro-
pea. 

� Realice un cadro sinóptico coas principais institucións da Unión Europea no que se re-
flicta, para cada unha delas: 

– Cal é a súa función. 

– Quen forma parte dela. 

– Onde e cada canto tempo se reúne. 
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18. Unidade 17. A balanza de pagamentos 
Criterios de avaliación 

� Explicar o concepto de balanza de pagos e as subbalanzas que a compoñen, así como as 
partidas que forman parte de cada unha delas, diferenciando entre ingresos e gastos. 

� Valorar o principio contable de partida dobre á hora de analizar os resultados da balan-
za de pago. 

� Dar conta do funcionamento do mercado de divisas comprendendo o concepto de tipo 
de cambio. 

� Explicar os sistemas de tipos de cambio existentes 

� Valorar o euro e a súa importancia como moeda única para varios países da UE. 

Suxestións para o estudo 

Nesta última unidade do curso centrarémonos no concepto de balanza de pagamentos. Se-
rá fundamental comprender como se calcula por conta corrente, por conta de capital, e, fi-
nalmente, por conta financeira. 

Por último, atenderase ao sistema de divisas facendo fincapé nos diferentes sistemas de 
cambio. Finalizaremos os contidos analizando o sistema monetario europeo baseado no 
euro. 

Actividades de autoavaliación 

� Realice a actividade “avaliación” da páxina 327 do libro de texto. 

� Actividade 2. Un determinado país rexistra os movementos económicos internacionais 
que se indican a continuación. 

– Nas vacación de verán, os turistas gastaron no país 30000 €. 

– Un economista que vive moi cerca da fronteira presenta un servizo de asesoramento 
a unha empresa do país veciño polo que cobra 1500 €. 

– Unha empresa compra maquinaria ao seu provedor estranxeiro por un importe de 
16300€. 

– Unha empresa abre unha conta bancaria no país veciño cun importe de 25000 €. 

– O Estado axuda a financiar un proxecto de construción dun hospital en Zimbawe por 
un importe de 12000 €. 

– Os emigrantes suramericanos no país envían aos seus países de orixe diñeiro por va-
lor de 22000 €. 

– Un barco do país paga por seguros a cantidade de 2000 € a unha aseguradora pana-
meña. 

– Algunhas empresas que teñen contas en bancos de países veciños reciben intereses 
bancarios por un total de 2500 €. 

– Un particular compra unha cámara de fotos en EE.UU. por internet que lle custa 
3200 €. 
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– Un banco dun país da UE concede un crédito a unha empresa para financiar un de-
terminado proxecto. O prazo de devolución é de 10 anos. O importe do crédito é de 
15000 €. 

– Unha empresa vende produtos por un importe de 13000 €. 

Trata de rexistrar na correspondente balanza de pagos as anotacións que se derivan de 
ditas operacións. Para simplificar, imos supor que todas as operacións se realizan ao con-
tado. A conta de reservas ten un saldo ao noso favor de 7500 €. 

� Realice as actividades 3, 8 e 9 da páxina 324 do libro de texto. 

Actividades de titoría 

� Realice as actividades da páxina 324 do libro de texto que non aparecen referidas no 
apartado de actividades de “autoavaliación”. 

� Procure na rede información sobre a balanza de pagos española dos últimos cinco anos. 
Cal é o resultado? Algunha das subbalanzas presenta saldo positivo ou superávit? A 
que cre vostede que se debe isto? 
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19. Solucións ás actividades de  
autoavaliación 
Unidade 1. Economía e factores de produción 

Solución ao cuestionario  “avaliación” da páxina 25 do libro de texto 

� 1.Opción a. 

� 2. Opción a.  

� 3. Opción b. 

� 4. Opción d. 

� 5. Opción b. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción c. 

� 8. Opción b. 

� 9. Opción a. 

� 10. Opción d. 

� 11. Opción d. 

Solución á actividade 2 da páxina 13 da guía didáctica 

O restaurante que «fabrica» ou prepara as pizzas realizaría o traballo de produción; o 
repartidor que llas leva a casa o de distribución e vostede e os seus amigos levarán a cabo 
a actividade de consumo. 

Solución á actividade 3 da páxina 13 da guía didáctica 

A resposta é mellorar a tecnoloxía, o cal axudaría a incrementar a produción, mentres 
que ningunha das outras dúas o faría.  

Solución á actividade 2 da páxina 22 do libro de texto 

Bens libres son aqueles que se atopan de forma abundante na natureza, mentres que 
bens económicos son aqueles que precisan da colaboración de factores produtivos para a 
súa obtención.  

Solución á actividade 3 da páxina 22 do libro de texto 

O concepto de escaseza xorde cando a cobertura das necesidades dos individuos é insu-
ficiente. Isto fai que o nivel de escaseza poida diferir dun país a outro. Un país rico ten a 
posibilidade de cubrir mellor as necesidades dos seus individuos que un país menos de-
senvolvido; este terá dificultades incluso para cubrir as necesidades primarias dos seus ha-
bitantes. 
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Solución á actividade 8 da páxina 22 do libro de texto 

� Verdadeiro. Algunhas empresas industriais teñen como produto final (pranchas metáli-
cas, fariña, etcétera) os que outras empresas utilizan como compoñentes intermedios para 
obter o seu produto final (coches, pan, etcétera). 

� Falso. O concepto de escaseza aparece porque as necesidades humanas son ilimitadas e 
os recursos existentes para satisfacer ditas necesidades son escasos. Asemade, estas nece-
sidades non son fixas nin constantes, senón que varían e aumentan na medida na que o fa-
ga a sociedade. 

� Falso. A gama das necesidades dos individuos é tan ampla que non ten fin. Partindo das 
necesidades primarias fóronse desenvolvendo outras necesidades, pero durante moito 
tempo as actividades principais dos individuos consistiron en procurar os alimentos im-
prescindibles, así como asegurar as proteccións básicas mediante o vestido e o acubillo an-
te as inclemencias da natureza. 

� Falso. As necesidades individuais, tanto familiares como sociais e culturais, varían de 
forma constante e vanse incorporando outras novas ás que se engaden novos xeitos de so-
lucionar as antigas. Este tipo de servizos proporciona a satisfacción dunha serie de necesi-
dades creadas para os individuos ao longo do tempo coa evolución do coñecemento e da 
economía. 

� Falso. O factor capital está formado polos elementos físicos previamente obtidos pola 
actividade produtiva e non empregados no consumo directo e que, asemade, poden ser 
empregados no proceso de produción. Tamén denominaremos capital á dispoñibilidade 
económica -financeira da empresa, sempre que participe no proceso produtivo. Máis in-
formación na páxina 19 do libro de texto. 

� Verdadeiro. Un modelo económico é a redución dun fenómeno económico aos seus 
elementos básicos. Redúcese o número de variables e simplifícanse as relación entre elas, 
construíndo simplificacións da realidade económica ás que se chaman economías imaxi-
narias. 

� Falso. As familias canalizan o aforro cara a conceptos diferentes de gasto ou consumo. 
O concepto de inversión corresponde ás empresas, xa que son elas as que dedican parte 
dos seus fondos á adquisición de bens de capital que participen no sistema produtivo. 

Solución á actividade 12 da páxina 23 do libro de texto 

A escaseza considérase o principal problema económico. Trátase dun concepto relativo, 
xa que os bens e servizos son escasos en relación coas necesidades das persoas, e estas ne-
cesidades poden cambiar. A sociedade crea bens e servizos para satisfacer as necesidades 
crecentes dos individuos tendo en conta a escaseza de recursos. O concepto de ben está 
profundamente ligado ao concepto de necesidade xa que o ser humano ten desexos e nece-
sidades infinitos namentres que estas son satisfeitas por diferentes tipos de bens e servizos 
finitos. 

Solución á actividade 13 da páxina 23 do libro de texto 

a) Os pratos que nos gustan. b) O tempo para ver os DVD. c) O espazo suficiente para 
trasladar aos sete compañeiros 
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Solución á actividade 14 da páxina 23 do libro de texto 

� Actividades económicas: calquera actividade de produción, distribución ou consumo, 
como, por exemplo, a comida en casa ou nun restaurante, a compra dun coche ou a com-
para de entradas para un concerto. 

� Actividades non económicas: a colaboración sen compensación nunha ONG, os traba-
llos domésticos non remunerados ou as actividades relixiosas, sociais, hospitalarias, edu-
cativas que se fan sen un acordo anterior nin posterior para o pago das mesmas. No mo-
mento no que existe unha compensación de calquera tipo será unha actividade económica. 

Solución á actividade 24 da páxina 23 do libro de texto 

� Chamamos eficiencia á habilidade de sacar o máximo proveito aos recursos dos que se 
dispón para obter a maior cantidade de produto cos mínimos custes. 

Falamos de eficiencia produtiva cando unha economía non pode producir unha cantida-
de maior dun ben sen que diminúa a cantidade producida doutro. A eficiencia económica é 
a relación existente entre o valor do produto obtido e o dos recursos empregados para pro-
ducilo; a eficiencia técnica é a maximización do produto por unidade de enerxía ou de ma-
terias primas. 

A eficacia aparece cando se acadan os obxectivos previstos empregando os factores 
produtivos ao noso alcance, aínda que dispoñamos de máis factores produtivos e non se 
empreguen, ou os que teñamos non sexan empregados ao máximo nivel. 

Cómpre non confundir eficiencia e eficacia. Esta última tan só fala da consecución dun 
obxectivo, mentres que se se puidese realizar con medios de menor custo non teríamos si-
do eficientes. 

� A frase é correcta, pero aínda así débese ter moi en conta a distinción do parágrafo an-
terior, xa que non teñen a mesma importancia os dous conceptos. 

Solución á actividade 27 da páxina 23 do libro de texto 

Se a taxa de dependencia indica a porcentaxe de poboación ocupada respecto da poboa-
ción total do país, tamén podemos considerar como unha medida da carga económica re-
cae sobre a porción produtiva dunha poboación, posto que mide a cantidade de persoas 
que non están na forza de traballo respecto ao total de persoas que están activas. Esta taxa 
áchase calculando o cocinte da poboación dependente no período (t), e a poboación eco-
nomicamente activa, no período (t), e multiplicado por cen. A poboación dependente está 
composta pola suma da poboación menor de 15 anos e a poboación maior de 65 anos. 

Neste caso, obtemos un resultado de 1,75% (34,75% / 19,85%). 

Solución á actividade 30 da páxina 23 do libro de texto 

 (1250-25)/4 = 306,25 

Solución á actividade 32 da páxina 23 do libro de texto 

O capital circulante está formado polos elementos de duración inferior a un ano que se 
empregan unha soa vez porque se consumen, ou se transforman, ao participar nun deter-
minado proceso produtivo. 

O capital fixo é o conxunto de elementos que poden empregarse para a produción de 
bens e servizos de forma repetida, durante varios anos (máquinas, ferramentas, edificios, 
automóbiles). Este permanece constante durante a súa vida útil e, polo tanto, o paso do 
tempo faille perder valor. Esta é a razón de por que a produción a medio e longo prazo po-
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de non ser competitiva se non se renova o tipo de maquinaria ou de tecnoloxía emprega-
das. 

Unidade 2. Os axentes económicos 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 49 do libro de texto 

� 1. Opción a. 

� 2. Opción d. 

� 3. Opción d. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción d. 

� 6. Opción c. 

� 7. Opción a. 

� 8. Opción c. 

� 9. Opción d. 

� 10. Opción d. 

� 11. Opción b. 

� 12. Opción b. 

� 13. Opción c. 

� 14. Opción a. 

Solución á actividade 2 da páxina 15 da guía didáctica 

Si, é posible que dúas empresas que empreguen a mesma cantidade de recursos obteñan 
distintas cantidades de produtos. Así, por exemplo, se a empresa A utiliza eficientemente 
os recursos produtivos situarase sobre a FPP, mentres que se a empresa B non o fai así, es-
ta situarase nun punto interior, producindo menos cantidade de caramelos. 

Solución á actividade 3 da páxina 15 da guía didáctica 

O custo de oportunidade de ir ao cine, é dicir, aquilo que sacrificas, é o non poder ver a 
túa película favorita na televisión. 

Solución á actividade 3 da páxina 46 do libro de texto 

As familias son as propietarias do factor produtivo traballo, o cal ofertan ás empresas a 
cambio dunha remuneración chamada salario. Por outra banda, as familias son propietarias 
da terra, e con iso tamén do factor produtivo, que tamén venderán ou alugarán ás empresas 
a cambio dunha determinada remuneración. 

Solución á actividade 6 da páxina 46 do libro de texto 

Unha cesta de bens é unha determinada combinación de bens que satisfai ao consumi-
dor. Cando facemos unha serie de eleccións e tomamos decisións estamos decidindo as 
nosas preferencias como consumidores. Se combinamos varias delas, obteremos o con-
xunto total das decisións de consumo individual. Xa que non existe unha única combina-
ción de decisións, a cada unha delas chamarémoslle cesta de bens. 
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A segunda parte da actividade é aberta. 

Solución á actividade 11 da páxina 46 do libro de texto 

� Verdadeiro. A elección por parte dos axentes económicos nunca se fai na abundancia 
de bens e servizos, senón que se busca a forma de maximizar a utilización dos escasos re-
cursos. 

� Falso. A economía encárgase de asignar os recursos escasos, ben sexan materiais ou 
inmateriais, e non se centra de xeito exclusivo nos bens materiais. A demanda de bens é de 
todo tipo. 

� Falso. Neste caso, A sería preferida antes que C. 

� Verdadeiro. 

� Falso. As cestas que se atopan por riba da curva de indiferenza pertencen a outra curva 
de indiferenza superior que proporciona ao consumidor un nivel de satisfacción maior. A 
razón é sinxela: se as cestas máis afastadas da orixe teñen máis bens, son máis preferidas 
que as que teñen menos e, daquela, as cestas máis afastadas da orixe serían as preferidas. 

� Falso. Este tipo de organizacións non presentan un fin económico en si mesmas nin 
tampouco ánimo de lucro. 

� Falso. A maximización dos beneficios da empresa non depende exclusivamente dos 
prezos de venda, senón doutros factores, coma os custos totais e marxinais da empresa, os 
prezos de equilibrio do mercado, demanda dos consumidores, nivel de competencia, cota 
de mercado… Cando os custos marxinais son iguais ao prezo, podemos dicir que a empre-
sa maximiza os seus beneficios. 

� Verdadeiro. Este axente ofrece traballo, o factor produtivo que posúe. A cambio obtén 
unhas rendas coas que adquire bens de consumo necesarios para satisfacer as súas necesi-
dades. Por outra banda, tamén pode ser propietario do factor terra e obter rendas ao aluga-
las. 

Solución á actividade 14 da páxina 46 do libro de texto 

A curva de indiferenza é o lugar xeométrico no que se atopan as cestas igualmente pre-
feridas polo consumidor, mentres que a recta de balance representa a restrición orzamenta-
ria. Esta ultima, polo tanto, modificará as preferencias dos consumidores e, ao mesmo 
tempo, as curvas de indiferenza entre as diferentes cestas de bens. 

Solución á actividade 16 da páxina 46 do libro de texto 

As causas dun desprazamento cara á dereita da fpp poden ser un aumento da produción 
debido aos resultados de inversións anteriores que provocaron unha maior eficiencia pro-
dutiva; cambios de proporción nas dotacións reais de recursos dedicadas á produción de 
ambos bens; que se vaian producindo modificacións paulatinas das tecnoloxías aplicadas a 
cada unha das posibilidades de produción, ou incluso a cada un dos bens producidos. 
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Solución á actividade 22 da páxina 47 do libro de texto 

 

Solución á actividade 24 da páxina 47 do libro de texto 

A fronteira de posibilidades de produción é a representación gráfica dunha situación 
concreta, cuns medios concretos e cunha tecnoloxía concreta. Se se puidese modificar a 
estrutura da distribución dos recursos e modificar o sistema produtivo, é dicir, se a eco-
nomía é capaz de obter diferentes combinacións cos factores produtivos dispoñibles, pode-
ríanse obter distintas opcións de fpp, habitualmente a partir da modernización dos equipos 
produtivos ou dos procesos aplicados.  

Se a economía e a sociedade están en constante movemento, teremos a posibilidade de 
aplicar unha nova tecnoloxía ou un novo proceso que supoña  a transferencia de factores 
produtivos utilizados nun ben para fabricar outro ben. Así mesmo, cunha nova maquinaria 
para a obtención de bens Y coa mesma cantidade de produción de bens X obteríamos unha 
maior cantidade de bens Y, o que suporía un desprazamento da curva cara á dereita e cara  
a afora. Do mesmo xeito acontecería se mantemos unha cantidade fixa de Y aumentando a 
de X, de modo que a curva tería un comportamento similar. 
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Unidade 3. Os sistemas económicos 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 62 do libro de texto 

� 1. Opción b. 

� 2. Opción d. 

� 3. Opción d. 

� 4. Opción a. 

� 5. Opción c. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción b. 

� 8. Opción b. 

� 9. Opción b. 

Solución á activade 2 da páxina 16 da guía didáctica 

� Repartición da renda e da riqueza pouco equitativa. 

� En ocasións os mercados fallan e non alcanzan a eficiencia.  

� Existen fortes flutuacións  da actividade económica.  

� O consumo pódese ver manipulado pola publicidade realizada polas grandes empresas. 

Solución á activade 3 da páxina 16 da guía didáctica 

Nas economías mixtas prima o mercado, aínda que o Estado intervén para tratar de co-
rrixir as súas limitacións máis significativas. 

Solución á actividade 4 da páxina 16 da guía didáctica 

J. M. Keynes era un defensor da ideoloxía capitalista. O que desexaba era corrixir as 
súas limitacións, propugnando a intervención selectiva do Estado mediante programas de 
obras públicas tendentes a xerar emprego. 

Solución á actividade 4 da páxina 62 do libro de texto 

Tras a segunda guerra mundial, apareceron dous sistemas antagónicos: o sistema de 
economía de mercado e o sistema socialista. 

Sistema de economía de mercado Sistema socialista 

Localizado en Europa occidental, 
EE.UU. e Xapón. 

Localizado na antiga URSS, China e 
algunhas nacións europeas e asiáti-
cas. 

Os factores de produción son de pro-
piedade privada. 

Os factores de produción pertencen 
ao sector público, polo que a distribu-
ción da renda é máis igualitaria. 

O sector público adquire importancia. O sector público decide o destino do 
excedente en función das necesida-
des da sociedade. 
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Solución á actividade 5 da páxina 62 do libro de texto 

As causas do fracaso do sistema socialista foron principalmente a falla de métodos para 
incentivar o esforzo, a eficiencia ou a responsabilidade dos traballadores (o que levou a 
unha falta de competitividade por parte das empresas), o fracaso no emprego eficiente dos 
recursos e na súa asignación, así como na planificación das inversións. 

Solución á actividade 9 da páxina 62 do libro de texto 

O Estado, a través dos orzamentos xerais, especifica o nivel de gasto en infraestruturas, 
educación, seguridade, dotacións para subvencións e transferencias, axudas ao estudo, 
formación, produción, etcétera. Máis da metade do gasto, neste tipo de economía, corres-
ponde ao sector público, o que supón unha asignación de recursos. 

Solución á actividade 11 da páxina 62 do libro de texto 

A actividade reguladora e produtiva por parte do Estado, en claro contraste coas eco-
nomías non intervidas, non deixa espazo para a actividade privada. Tan só nalgún caso se 
poderá considerar que existe unha asimilación á propiedade privada nalgún pequeno sector 
agrario. Os factores produtivos (e, sobre todo, o capital e a terra) son propiedade do Esta-
do, que se encarga de subministrar bens e servizos de consumo e inversión. Para a distri-
bución do produto non se emprega o mecanismo de mercado deixado en mans do orga-
nismo de planificación central. 

As economías planificadas amosan unha especial preocupación social e económica por 
unha distribución igualitaria da renda, e non está ben considerado o enriquecemento per-
soal. Por tanto, elimínase a propiedade do capital e dos recursos naturais. 

Solución á actividade 17 da páxina 62 do libro de texto 

Asignar recursos consiste en destinar determinada cantidade ou combinación de recur-
sos dispoñibles aos diferentes procesos produtivos; pleno emprego refírese á utilización do 
total dos recursos dispoñibles; e o uso eficiente dos recursos implica empregalos do xeito 
que mellor satisfaga as necesidades dos individuos. 

Solución á actividade 18 da páxina 62 do libro de texto 

O sector público é practicamente o único axente, polo que as súas funcións son: 

– Fixar os factores que se destinan ás empresas. 

– Buscar o pleno emprego dos recursos. 

– Detallar os obxectivos da produción e os métodos cos que se pretende conseguilos. 

– Determinar o grao de inversión e de aforro. 

– Fixar os ingresos de cada un dos membros do colectivo. 

A elaboración de plans económicos por parte do sector público ten como consecuen-
cias: 

– O sector público convértese no axente económico que o domina todo. Isto deriva en 
malgasto xa que se asignarán os recursos entre as empresas en función das necesida-
des manifestadas. 

– Non hai iniciativa privada xa que a propiedade dos recursos está en mans do sector 
público. As empresas limítanse a cumprir as esixencias dos plans económicos 

– Existirá un endebedamento progresivo posto que se considera que todas as empresas 
son útiles e recibirán transferencias para solucionar os seus problemas financeiros. 
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– Ao ficar todos os medios de produción en mans do sector público, os sindicatos xo-
gan un papel moi escaso, xa que, en teoría, o conflito entre empresarios e traballado-
res xa non existe. 

– Os prezos non indican escaseza posto que son prezos fixados polo sector público. 
Esta é a causa de que os empresarios non se vexan motivados a reducir custos. 
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Unidade 4. A empresa 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 81 do libro de texto 

� 1. Opción b. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción b. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción b. 

� 8. Opción c. 

Solución á actividade 2 da páxina 17 da guía didáctica 

Calquera actividade que sirva para achegar un ben ou servizo á satisfacción das necesi-
dades dos consumidores. 

Solución á actividade 3 da páxina 17 da guía didáctica 

Unha posible combinación sería: 

 Capital  Traballo  

Modelo A 15 10 

Modelo B 11 16 

Modelo C 12 18 

Os modelos A e B serían considerados eficientes mentres que o C non o é, xa que utili-
za máis capital que o modelo B e tamén máis traballo que o A. 

Solución á actividade 1 da páxina 80 do libro de texto 

A empresa, definida como unidade económica de produción, é unha unidade organiza-
tiva dedicada á produción de bens e servizos. Algunhas das razóns que xustifican a crea-
ción e existencia das empresas son: 

– Achegar axuda para o control da produción, xa que a produción precisa de ser con-
trolada, xestionada e supervisada. Debido a isto, a empresa conta con persoas que se 
encargan de tomar decisións. 

– Xestionar a provisión dos fondos necesarios para poder producir. 

– Intentar diminuír  os custos, o cal é, probabelmente, a razón máis influinte á hora de 
organizar as empresas para aproveitar a diminución dos custos de produción ao au-
mentar o volume desta (economía de escala). 

Solución á actividade 5 da páxina 80 do libro de texto 

Métodos de 
produción 

Unidades de 
capital 

Unidades de 
traballo  

Custo de 
capital 

A 200 100 39932 

B 150 150 29949 
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C 200 150 39932 

D 250 90 49915 

E 260 210 51911,60 

 

Métodos de 
produción 

Custo traballo Custo total Custo unitario 

A 9986 49918 4991,80 

B 14979 44928 4492,80 

C 14979 54911 5491,10 

D 8987,40 58902,40 5892,24 

E 20970,60 72882,20 7288,22 

� Como observamos, o método de traballo economicamente eficiente é o B, por ser o que 
menos custos supón para a obtención da mesma cantidade de produto. 

� A produtividade de cada factor produtivo refírese á cantidade de dicho factor que se 
precisa para a obtención dun determinado ben, neste caso, cantas unidades do factor traba-
llo e cantas unidades do factor capital se precisan para obter un ordenador. 

Produtividade  Factor capital Factor traballo  

A 20 10 

B 15 15 

C 20 15 

D 25 9 

E 26 21 

No caso de que o prezo de venda sexa 9983,16, o beneficio da empresa virá determina-
do pola diferenza entre ingresos totais e gastos totais. 

Ingresos totais = 10 · 9986,16 = 99861,60 

Gastos totais = 10 · 4991,80 = 49918 

Beneficio = 99861,60 – 49918,00 = 49943,60 
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Unidade 5. Produción, ingresos e custos 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 103 do libro de texto 

� 1. Opción d. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción b. 

� 4. Opción b. 

� 5. Opción c 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción c. 

Solución ás actividades 1 á 6: resoltas  nas páxinas 100 e 101  

Solución á actividade 3 da páxina 19 da guía didáctica 

Falso. Xa que sempre que un aborda nunha actividade empresarial, existen custos fixos 
mesmo se non se está producindo nada. 

Solución á actividade 1 da páxina 102 do libro de texto 

Entendemos por produtividade a cantidade de factores produtivos necesarios para a ob-
tención dun produto final da empresa. A produtividade de cada factor medirase en función 
da súa participación nesa unidade de produto final 

Solución á actividade 9 da páxina 102 do libro de texto 

� Denomínase punto morto ou limiar de rendibilidade ao volume de produción X no que 
a empresa xera un beneficio nulo, é dicir, onde cobre a totalidade dos custos fixos e varia-
bles. 

� Ingresos: 1000 ·200 € = 200000 €; Custos totais = 40000 € + 80000 €= 120000 €; li-
miar de rendibilidade = 200000 € - 120000 € = 80000 € 
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Solución á actividade 12 da páxina 102 do libro de texto 

O custo marxinal é o incremento do custo que se orixina como consecuencia de produ-
cir unha unidade adicional. Este custo marxinal tan só depende do custo variable, xa que o 
custo fixo non se modifica ao alterar a produción: 

 

A medida que aumenta a produción, precísanse máis factores variables. Isto implica un 
aumento dos custos variables e, polo tanto, modifícase o custo marxinal. 

O custo marxinal evoluciona de maneira inversa á produtividade marxinal; é dicir, a 
medida que diminúe esta, o custo marxinal aumenta. 

Podemos comprobalo lembrando que o custo total é a suma dos custos variables (w · L) 
e os custos fixos (r · K): 

 

Polo tanto, se substituímos na expresión anterior do custo marxinal e temos en conta 
que os prezos dos factores veñen xa dados, obtemos a relación inversa que mantén coa 

produción marxinal ( : 

  

A lei de rendementos decrecentes afirma que a partir dun determinado nivel de produ-
ción, a produtividade marxinal de cada unidade do factor traballo diminuirá se aumenta a 
cantidade de dito factor, sempre que se manteña constante o emprego dos demais factores. 

Polo tanto, e tendo en conta a relación inversa, a partir dese nivel de produción, o custo 
marxinal de cada unidade de factor aumentará a medida que aumente a cantidade de dito 
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factor. 
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Unidade 6. Os sectores económicos e a poboación 

Solución á actividade 2 da páxina 118 do libro de texto 

O concepto de interdependencia amósanos que cada actividade económica depende de 
moitas outras actividades, do mesmo xeito que contribúe ao desenvolvemento das que de-
penden dela. Maniféstase tanto nas actividades de consumo como nas actividades de pro-
dución. 

A interdependencia é un concepto clave para comprender os feitos económicos, de tal 
xeito que se dividimos a economía en sectores homoxéneos, poderemos estudar a interde-
pendencia a través das transaccións que se fagan entre eles. 

Solución á actividade 3 da páxina 118 do libro de texto 

Se tratamos de analizar o crecemento económico  e o crecemento demográfico, temos que 
ter en conta os seguintes elementos: 

– O crecemento, que depende dos recursos naturais. 

– Os recursos humanos. 

– A formación de capital. 

– O desenvolvemento tecnolóxico. 

Estes catro elementos actúan tanto nos países desenvolvidos como naqueles que se ato-
pan en vías de desenvolvemento 

Solución á actividade 7 da páxina 118 do libro de texto 

As táboas input-output son un método sistemático de recompilación e presentación de in-
formación que ofrece unha visión cuantitativa das relacións económicas de interdependen-
cia que existen entre as diferentes ramas da economía. 

Son útiles cando queremos coñecer aspectos do proceso produtivo que non se atopan a 
simple vista nos datos subministrados pola Contabilidade Nacional. 

Considéranse, de feito, como unha ampliación das contas nacionais, posto que permite 
dispor dunha visión por actividades económicas da produción, os consumos intermedios, o 
valor engadido, etcétera… 

Solución á actividade 8 da páxina 118 do libro de texto 

O desemprego estrutural refírese a unha situación onde a perda de emprego non se pode 
reverter a través de mecanismos de axuste considerados tradicionais. Isto sucede en eco-
nomías que non acadan o grao de dinamismo necesario para superar causas alleas que li-
mitan a aparición de novas fontes de traballo. 

Adoita suceder cando se dá un desaxuste entre a preparación requirida para as vacantes 
laborais e a que teñen os traballadores en situación de desemprego. Aparecen debido a 
cambios na demanda de traballo causados por desaxustes estruturais na composición da 
produción ou na combinación de factores produtivos.  

Como resumo, o desemprego estrutural prodúcese cando as vacantes non coinciden co 
patrón de dispoñibilidade dos traballadores. 
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Solución á actividade 9 da páxina 118 do libro de texto 

Calquera actividade produtiva levada a cabo por unha empresa pódese clasificar dentro de 
algúns dos sectores económicos ou ramas de actividade xa coñecidos. 

As empresas do sector primario empregan fundamentalmente materias primas cun nivel 
de transformación moi baixo e realizan actividades relacionadas cos recursos naturais. 

As empresas do sector secundario realizan actividades de transformación a partir de 
bens intermedios para obter bens de consumo. 

As empresas do sector terciario son as que teñen como obxectivo actividades relacio-
nadas coa prestación de servizos aos cidadáns. 

Solución á actividade 10 da páxina 118 do libro de texto 

O sector terciario é o que máis crecemento ten experimentado nas últimas décadas ata con-
verterse no principal sector da economía española no que se refire á creación de emprego e 
ao volume de produción, é dicir, a súa incidencia no PIB. Isto débese principalmente a que 
tanto a banca, sector financeiro, como o turismo e os servizos públicos son os grandes em-
pregadores e produtores do país. 
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Unidade 7. Análise do mercado: oferta e demanda 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 141 do libro de texto 

� 1. Opción b 

� 2. Opción b 

� 3. Opción d 

� 4. Opción c 

� 5. Opción b. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción b. 

� 8. Opción a. 

� 9. Opción a. 

� 10. Opción b. 

Solución á actividade 2 da páxina 22 da guía didáctica 

O termo “demanda” fai referencia á curva de demanda ou á función de demanda: isto é, á 
relación decrecente que existe entre o prezo dun ben e a cantidade que se demanda a cada 
nivel de prezo. A “cantidade demandada” é a cantidade que se demanda a cada nivel do 
prezo. 

Solución á actividade 3 da páxina 22 da guía didáctica 

Os cambios no prezo: baixando se hai un exceso de oferta e subindo se o que hai é un ex-
ceso de demanda. O prezo só permanecerá inalterado se coincide co prezo de equilibrio. 

Solución á activade 4 da páxina 22 da guía didáctica 

– Ten lugar unha redución da cantidade demandada: isto é, ten lugar un movemento ao 
longo da curva de demanda de A. 

– A curva de demanda de A experimenta un desprazamento cara á dereita; isto é, a 
cantidade demandada aumenta para cada nivel de prezos. 

Solución á actividade 3 da páxina 140 do libro de texto 

Para calcular o prezo máximo teremos en conta a función de demanda de cada consumi-
dor: 
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Posteriormente, para representar as diferentes curvas de demanda de cada consumidor, 
deben determinarse diferentes puntos para cada unha. 

Solución á actividade 4 da páxina 140 do libro de texto 

Para calcular o prezo de equilibrio do mercado basta con igualar a cantidade ofrecida e a 
demandada: 

 

 

 

 

 

Polo tanto, para un prezo de equilibrio e 14,8 um, a cantidade ofrecida e demandada 
coinciden.  

Para calcular a cantidade de equilibrio basta con substituír este prezo de equilibrio na 
función de oferta ou de demanda: 

 

Se o prezo ascendese a 160 um, a cantidade demandada e a ofrecida serían as seguintes: 

 

 

Se, en cambio, o prezo fose 120 um, as cantidades que se demandarían e ofrecerían se-
rían as seguintes: 
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Solución á actividade 8 da páxina 140 do libro de texto 

O mesmo proceso empregado para trazar a curva de indiferenza correspondente a unha 
cesta podería empregarse con calquera outra do plano. Como existen infinitos puntos do 
plano, tamén existirán infinitas curvas de indiferenza, xa que por cada punto pasa necesa-
riamente unha destas curvas. 

O conxunto de curvas de indiferenza correspondentes a un par de bens forma o deno-
minado mapa de curvas de indiferenza. Neste mapa, as curvas de indiferenza se simboli-
zan coa letra S, inicial de satisfacción, xa que cada curva representa un determinado nivel 
de satisfacción. Todas as cestas pertencentes a unha mesma curva de indiferenza xeran o 
mesmo nivel de satisfacción e, a medida que nos afastamos da orixe, o nivel de satisfac-
ción aumenta, ao ir pasando a cestas cunha maior cantidade de ambos bens. 

Solución á actividade 12 da páxina 140 do libro de texto 

Movementos ao longo da curva: a curva demanda-prezo relaciona a cantidade dun ben 
que o consumidor desexa adquirir a un prezo determinado. Cando sobe o prezo do ben, es-
ta situación provoca unha pendente negativa, xa que se demanda menos. 

Se o seu prezo diminuíra, ocorrería o contrario e a demanda aumentaría. Polo tanto, a 
demanda dun ben normal diminúe cando aumenta o prezo e se produce unha relación in-
versa prezo-cantidade, debido ao efecto substitución, xa que sempre que suba o prezo dun 
ben, este poderase substituír por outro de menor prezo reducindo a cantidade demandada 
do ben substituído. 

Por outra banda, cando sobe o prezo dos bens pero a renda do consumidor mantense, o 
efecto real é un descenso do poder adquisitivo, o que coñecemos como efecto-renta. 

Desprazamentos da curva: a curva de demanda está relacionada coas variables canti-
dade e prezo, sempre considerando o resto dos factores como constantes. A modificación 
destes factores fai que a curva poida sufrir  desprazamentos cara á dereita, indicando unha 
expansión da demanda, ou ben cara á esquerda indicando unha diminución. 

Os desprazamentos á dereita, ou expansión da demanda, débense, habitualmente a un 
incremento dos prezos dos bens substitutivos, a un aumento da renda do consumidor (no 
caso dos bens normais) ou a un incremento das preferencias dos consumidores. En cam-
bio, os desprazamentos á esquerda, ou contracción da demanda, débense a un incremento 
de prezo dos bens complementarios, a unha diminución da renda do consumidor (no caso 
de bens normais) ou incluso a un aumento desta mesma renda (no caso de bens inferiores); 
ou, finalmente, a unha diminución das preferencias do consumidor. 

Solución á actividade 13 da páxina 140 do libro de texto 

A cantidade que se demanda dun ben amosa a sensibilidade desta demanda ante as varia-
cións nos prezos do propio ben, así como as modificacións dos prezos doutros bens que 
están estreitamente relacionados con el (tanto complementarios como substitutivos). Unha 
medida da sensibilidade da cantidade demandada dun ben ante as variacións nos prezos 
dos bens relacionados con el é a elasticidade cruzada da demanda 

A elasticidade cruzada dun ben X con respecto a un ben Y é igual á variación porcentual 
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da cantidade demandada dese ben X  con respecto á variación porcentual do prezo do ben 
Y. 

Polo tanto, esa elasticidade cruzada mide a influencia dunha variación do prezo dun 
ben na cantidade demandada doutro, e pode ser positiva ou negativa. Será positiva se a 
cantidade demandada dun ben aumenta cando se incremente o prezo do ben substitutivo, e 
será negativa se sucede o contrario. 
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Unidade 8. Tipos de mercado 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 159 do libro de texto 

� 1. Opción a. 

� 2. Opción d. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción d. 

� 5. Opción b. 

� 6. Opción c. 

� 7. Opción d. 

� 8. Opción b. 

Solución á actividade 2 da páxina 23 da guía didáctica  

– A competencia. 

– Un mercado de competencia perfecta. 

– Un monopolio natural. 

Solución á actividade 2 da páxina 158 do libro de texto 

 Mercado de competencia per-
fecta 

Mercado de competencia 
imperfecta 

Cota de mercado Non é significativa. É máis significativa que en 
competencia perfecta. 

Curva de mercado É horizontal, xa que as empresas 
non poden modificar o prezo. 

É decrecente, porque as 
empresas poden incremen-
tar ou diminuír o prezo con 
só variar a produción. 

Barreiras de entrada Non existen. Polo tanto, a longo 
prazo non poden existir benefi-
cios extraordinarios nin perdas. 

Existen. Como consecuen-
cia, a longo prazo pode 
haber beneficios extraordi-
narios e tamén perdas. 

Solución á actividade 5 da páxina 158 do libro de texto 

– A regra do monopolista para maximizar beneficio é igualar os custos marxinais aos 
ingresos marxinais, é dicir: 

 

Desta igualdade pódese extraer a produción que permitirá obter os máximos beneficios: 
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Polo tanto, para calcular o prezo que os consumidores están dispostos a pagar por esa 
cantidade de equilibrio, debemos acudir á función da demanda. 

 

Substituíndo, acto seguido,  X polo número de unidades que permiten obter os máximos 
beneficios (6), obteremos: 

 

 

Polo tanto, o monopolista produce 6 unidades do produto e vende a un prezo de 22 um. 

– O ingreso e o custo total obtense substituíndo os datos anteriores nas seguintes ecua-
cións: 
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Solución á actividade 6 da páxina 158 do libro de texto   

– Para calcular a cantidade e o prezo que maximizan os beneficios débese igualar o 
custo marxinal ao ingreso marxinal: 

 

 

 

 

 

Para calcular o prezo que os consumidores están dispostos a pagar por 7,92 unidades, 
acudimos á función de demanda: 

 

 

 

 

– Para calcular o beneficio obtido no mercado de competencia monopolista restamos o 
CT (custo total) ao IT (ingreso total): 
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Solución á actividade 7 da páxina 158 do libro de texto 

– En competencia perfecta, a regra para maximizar os beneficios é: 

 

E esta igualdade proporciónanos a cantidade que se produce e se venderá na empresa: 

 

 

 

Polo tanto, a cantidade que producirá a empresa serán 10 unidades. 

– Para achar o custo total substituímos a cantidade producida na función de custo to-
tal: 

 

 

– O custo medio é o custo por unidade producida e calcúlase dividindo total entre a 
produción: 
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– Os beneficios extraordinarios calcúlanse mediante a diferenza entre o ingreso total 
obtido pola venda das cantidades producidas e vendidas e o custo necesario para 
producilas: 

 

 

Solución á actividade 13 da páxina 158 do libro de texto 

O mercado de prendas de vestir, de material deportivo, de produtos cosméticos e de in-
formática son exemplos de competencia monopolista. 

Solución á actividade 14 da páxina 158 do libro de texto 

Pódense por dous exemplos moi claro: o da telefonía móbil e o dos carburantes. 

Cando aplicamos esta teoría á empresa respecto ao tema dos prezos dos bens no merca-
do, o planeamento e solución é similar. Neste caso aparecerán distintas opcións posibles 
para cada unha das empresas. 

– Que o resto das empresas non suba os prezos mentres eu o fago. 

– Que todas as empresas subamos os prezos. 

– Que ningunha empresa suba os prezos. 

– Que eu non suba os prezos e que o resto das empresas si o fagan. 
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Unidade 9. Retribución dos factores produtivos 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 175 do libro de texto 

� Opción a. 

� Opción c. 

� Opción a. 

� Opción a. 

� Opción c. 

� Opción a. 

� Opción a. 

� Opción c. 

� Opción a. 

� Opción b. 

Solución á actividade Verdadeiro/Falso da páxina  25 da guía didáctica 

�  V. Xa que o Estado posúe o control dos recursos produtivos fixando as pautas a seguir, 
os axentes económicos non se ven incentivados, e iso leva a unha ineficaz asignación 
dos factores.  

� V. Nas economías de mercado as remuneracións destes factores fíxanse segundo a con-
tribución produtiva que prestan. 

� F. A distribución da renda dun país depende das rendas libremente obtidas e da inter-
vención do Estado mediante impostos e transferencias. 

� F. A demanda de traballo é o número de persoas que están dispostas a contratar as em-
presas a cada nivel de salarios. 

� V. Estes tres factores (salarios, produtividade e prezo dos bens e servizos producidos) 
determinarán o número de traballadores que as empresas estarán dispostas a contratar.  

� V. A ausencia de competencia por parte da demanda requiriría a aparición de sindicatos 
que protexesen os intereses dos traballadores fronte aos empresarios.  

� F. Estes salarios mínimos superiores ao de equilibrio causarán desemprego, e os pri-
meiros en quedar en paro serán aqueles traballadores sen cualificación nin experiencia.  

� V. O tipo de interese real obtémolo eliminando a taxa de inflación real ao tipo de inte-
rese nominal. 

�  F. A pesar de que o libre funcionamento do mercado asegura unha plena e eficaz asig-
nación dos recursos produtivos, non adoita considerarse xusta pola sociedade, de aí a 
necesidade de intervención do Estado.  

� F. A imposición de prezos máximos e mínimos altera a eficaz asignación dos recursos 
xerada polo libre funcionamento do mercado, pero pode axudar a que a distribución se 
achegue máis ao que desexa a sociedade.  
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Solución á actividade 10 da páxina 174 do libro de texto 

A demanda de traballo dependerá da demanda de bens e servizos no mercado. Así, se 
amenta a demanda de bens, precisaranse máis factores produtivos e os empresarios de-
mandarán maior cantidade do factor produtivo traballo. Cando a demanda de bens no mer-
cado se reduce, os empresarios farán o mesmo cos factores produtivos, axustando o nivel 
de produción ao nivel real da demanda. 

Solución á actividade 11 da páxina 174 do libro de texto 

O incremento do custo da vida, a suba dos prezos dos bens e servizos que adquirimos, im-
plica que o salario dos traballadores perda constantemente poder adquisitivo, minguando, 
polo tanto a súa calidade de vida, xa que co mesmo salario se poderán adquirir cada vez 
unha menor cantidade de bens e servizos. Por este motivo, existen diferentes tipos de 
axuste para compensar esta perda (convenios colectivos, aumentos salariais segundo o 
IPC, etcétera...). Aínda así, é importante ter en conta a espiral salarios - prezos, xa que se 
se produce dun xeito non controlado, levaranos de forma inequívoca a un período infla-
cionista. 

Solución á actividade 15 da páxina 174 do libro de texto 

Se se produce un envellecemento da poboación, a forza de traballo envellece, o ritmo 
de produción retárdase, a competitividade diminúe e a taxa de dependencia aumenta, debi-
do a que o volume de traballadores tende a diminuír con respecto á poboación dependente. 
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Unidade 10. Macromagnitudes.  

Solución á actividade “avaliación” da páxina 193 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción a. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción d. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción d. 

� 7. Opción c. 

� 8. Opción a. 

� 9. Opción c. 

Solución ás actividades 2-7  da páxina 27 da guía didáctica 

As solucións a estas actividades atópanse na páxina 190 do libro de texto. 

Solución á actividade 1 da páxina 192 do libro de texto 

� Para calcular o IPC de cada ano, aplicaremos a seguinte fórmula. 

– IPC do ano 1: 

 

 

– IPC do ano 2:  

 

 

O IPC do ano 1 incrementouse a pesar do incremento do prezo dos alimentos; así mes-
mo ocorre co ano 2, aínda que neste caso descendan os prezos de vestido e calzado. Isto 
débese a que o que contabiliza é o efecto xeral e non o individual. 

� Para calcular a taxa de inflación, aplicaremos tamén a fórmula axeitada a partir dos da-
tos obtidos no apartado anterior e partindo de que o IPC do ano 0 é 100: 
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Observaremos que a taxa de inflación do ano 1 e maior que a do ano 2. Isto significa 
que o nivel de prezos creceu máis durante o primeiro ano que durante o segundo. 

Solución á actividade 3 da páxina 192 do libro de texto 

 

 

 

Solución á actividade 4 da páxina 192 do libro de texto 

Empresa  Custo factores Prezos de venda Valor engad ido 

A 0 120 120-0=120 

60 140 140-60=80 B 
120 

60 120 120-60=60 

C 120 200 200-120=80 

– A suma dos valores engadidos ao longo do proceso é: 
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Unidade 11. Produto nacional e renda persoal 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 205 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción d. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción c. 

� 7. Opción b. 

� 8. Opción a. 

Solución á actividade 2 da páxina 29 da guía didáctica 

En toda economía hai dous tipos de axentes fundamentais: as economías domésticas e as 
empresas. Entre estas prodúcese un dobre intercambio de produto ou renda real a cambio 
de renda monetaria, que dá lugar ao chamado fluxo circular da renda. Un exemplo para 
cada un destes intercambios aplicado a una axencia de viaxes podería ser: 

� Intercambio real de empresas a fogares: a empresa véndelle ás familias un viaxe a Pa-
rís.  

� Intercambio monetario de fogares a empresas: a familia págalle á empresa o custo da 
devandita viaxe. 

� Intercambio monetario de empresas a fogares: a axencia de viaxes paga aos seus em-
pregados o soldo. 

� Intercambio real de fogares a empresas: os empregados dedican parte do seu tempo a 
traballar na axencia de viaxes para que lles paguen un soldo. 

Solución á actividade 3 da páxina 29da guía didáctica 

O PIB recolle a produción total efectuada dentro dun país durante un período de tempo, 
xeralmente un ano, e, polo tanto, representa o valor dos bens e servizos finais producidos 
nun país durante ese ano. O Produto Nacional Bruto (PNB), pola súa banda, fai referencia 
ao valor da produción obtida polos factores produtivos nacionais situados no país ou no 
estranxeiro.  

� Contabilizarase no PNB, pero non no PIB. 

� Dado que Leandro está estudando non está producindo. 

� Os ingresos contabilizaranse no PIB, pero non no PNB. 

� Os ingresos contabilizaranse  tanto no PIB como no PNB. 

Solución á activade 4 da páxina 30 da guía didáctica 

O fluxo circular dunha economía con sector público e relacións co exterior é a corrente de 
bens e servizos e de pagos entre as empresas, as economías domésticas ou fogares, o sec-
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tor público e o resto do mundo. Neste fluxo circular da renda, as entradas son a inversión, 
o gasto público e as exportacións: 

Inversión bruta (I)   50 

Gasto público (G)   60 

Exportacións (X)   40 

TOTAL ENTRADAS 150 

 

En cambio, o total das saídas son o aforro, os impostos e as importacións: 

Aforro (S)   50 

Importacións (M)   90 

Impostos netos (T)   10 

TOTAL SALIDAS 150 

 

� A demanda agregada (DA) é igual a: 

 

Co que para este exemplo: 

 

� A renda nacional dispoñible é igual a: 

 

Así, para este exemplo: 

 

Solución á actividade 8 da páxina 192 do libro de texto 

– Primeiro apartado: 
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– Segundo apartado: 

 

 

 

 

– Terceiro apartado: 

 

 

 

 

Solución á actividade 7 da páxina 204 do libro de texto 

O produto interior bruto pódese considerar como a suma de todas as compras finais na 
economía, ou a suma do valor engadido do todas as empresas, polo que é equivalente a to-
dos os ingresos dos factores de produción capital e traballo. O PIB é, polo tanto o valor to-
tal da produción corrente de bens e servizos finais dentro do territorio nacional durante un 
período de tempo determinado, xeralmente un ano. 
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O produto nacional bruto é o valor total do ingreso que perciben os residentes nacionais 
nun período concreto de tempo. Nunha economía pechada, o PIB e o PNB deberían ser 
iguais. Aínda así, cabe sinalar que en todas as economías algúns dos factores de produción 
son de propiedade estranxeira. Polo tanto, parte do ingreso percibido polo traballo e polo 
capital na economía, en realidade non pertence ao país en cuestión. 

O PIB mide o ingreso dos factores de produción dentro das fronteiras da nación sen 
importar quen perciba o ingreso, mentres que o PNB mide o ingreso dos residentes na 
economía sen importar se o ingreso provén da produción interna ou da produción exterior. 

Cando o PNB é maior que o PIB significa que os factores nacionais de produción que 
operan no exterior gañan máis que os factores externos de produción que operan na eco-
nomía nacional; no caso contrario, indicará que é maior o que producen os estranxeiros no 
país que o que os nacionais producen no estranxeiro. 

Solución á actividade 8 da páxina 204 

Entendemos por bens de capital aqueles que constitúen o capital nacional, é dicir, o con-
xunto de bens que axudan a producir outros bens. 

Son un exemplo as fábricas ou instalacións de produción. En cambio, os bens de con-
sumo son aqueles bens producidos polos bens de capital e que son susceptibles de ser ad-
quiridos para o seu uso e disfrute 

Solución á actividade 14 da páxina 204 

A función de aforro amosa a relación entre o nivel de aforro e a renda dos consumidores, e 
trátase da situación simétrica da función consumo. O aforro obtense restando o consumo á 
renda. Unha cantidade positiva indica un aforro positivo, e, no caso contrario, o desaforro 
ou aforro negativo. 

Se a economía dun país funciona con normalidade, os individuos desa sociedade con-
sumirán máis. Por outra banda, comprobamos que cando nós mesmos consumimos, isto 
repercute no conxunta da economía e da sociedade. 

O segundo grande compoñente do gasto privado é a inversión, que, no ámbito macroe-
conómico, descomponse en dúas funcións: 

– En primeiro lugar, como é un gran compoñente volátil do gasto, as súas acusadas va-
riacións poden afectar considerablemente á demanda agregada, o que afectará á pro-
dución e ao emprego. 

– Ao mesmo tempo, a inversión xera unha acumulación de capital, que aumenta a 
produción potencial do país e fomenta o crecemento económico a longo prazo. 

Polo tanto, a inversión xoga un dobre papel: a través da súa influencia na demanda 
agregada e ao afectar ao crecemento da produción a longo prazo. 
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Unidade 12. A distribución da renda 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 224 do libro de texto 

� 1. Opción a. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción b. 

� 5. Opción c. 

� 6.Opción d. 

� 7.Opción b. 

� 8. Opción b. 

� 9. Opción b. 

Solución á actividade 2 da páxina 31 da guía didáctica 

� O punto de equilibrio obtense cando a OA iguala á DA. Neste caso a renda de equilibrio 
é igual a: 

 

 

Substituíndo a renda de equilibrio na función da OA temos que o prezo de equilibrio é: 

 

� A nova función de oferta agregada terá a mesma pendente que a anterior pero cortará á 
función de demanda agregada ao nivel de renda Y = 3. Se substituímos a nova renda de 
equilibrio na función da DA temos o novo prezo de equilibrio: 
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Có que o novo punto de equilibrio é o (3, 3). Polo tanto, a nova función da OA’ deberá 
pasar por este punto e ser paralela á función da OA anterior, polo que a nova función de 
oferta é: 

 

 

1 2 = YE
0

2 

3 
OA’ 

DA 

4 

3 =Yp

OA 

Y 

D 
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Solución á actividade 3 da páxina 31 da guía didáctica 

O equilibrio macroeconómico é unha combinación da cantidade e do prezo globais cos 
que nin os compradores nin os vendedores desexan alterar as súas compras, vendas ou 
prezos, é dicir, non existirán presións. 

Se o nivel de prezos fose superior ao de equilibrio, as empresas quererían vender máis 
do que os compradores desexarían comprar. Isto levaría ás empresas a reducir a produ-
ción, respecto do nivel ao que eles querían vender, e como consecuencia os prezos empe-
zarían a baixar. 

Solución á actividade 4 da páxina 31 da guía didáctica 

Nunha descrición simplificada, as fases que se atopan en todo ciclo son as seguintes: 

– Val: punto máis baixo do ciclo. 

– Recuperación: fase ascendente do ciclo. 

– Pico: punto máximo do ciclo. 

– Contracción: fase descendente do ciclo. 

Estas fases non son simétricas, senón que as expansións adoitan ser máis longas que as 
contraccións; e aínda que se repiten, non hai dous ciclos iguais, cada un ten as súas causas 
propias e un desenvolvemento distinto, se ben todos presentan unha gran semellanza. 

Solución á actividade 8 da páxina 224 do libro de texto 

A distribución da renda pódese medir segundo os criterios: territorial, funcional e persoal. 

Solución á activade 13 da páxina 224 do libro de texto 

Entendemos por contabilidade nacional a anotación de todos os gastos e de todos os ingre-
sos do Estado. Partindo deste concepto, os gastos do Estado, como a compra de bens e 
servizos, as transferencias por pensións de invalidez e retiro, os subsidios por desemprego 
e as subvencións ás empresas, entre outros, supoñen un incremento da demanda agregada. 

Solución á actividade 21 da páxina 224 do libro de texto 

Nos momentos de crise económica as  variables non teñen un comportamento normalmen-
te bo, e algúns mercados ou axentes non funcionan ben, o que desemboca nun colapso xe-
ral. A crise económica comeza coa fase de recesión do ciclo e finaliza cando se inicia a fa-
se expansiva o de recuperación. 

Unidade 13. O sector público 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 243 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción d. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción a. 

� 5. Opción c. 

� 6. Opción a. 
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� 7. Opción d. 

� 8. Opción d. 

� 9. Opción c. 

� 10. Opción a. 

Solución á actividade 2 da páxina 242 do libro de texto 

O Estado do benestar é un concepto que fai referencia á cobertura, por parte do Estado e 
con carácter universal, dunha certa cantidade de servizos públicos e das correspondentes 
garantías en caso de situacións especiais de desprotección social. Fundaméntase en tres 
piares esenciais: 

� A cobertura da seguridade social e das prestacións sanitarias básicas. 

� A redistribución da renda. 

� O dereito a percibir axudas económicas en situacións especialmente duras: paro, ancia-
nidade, viuvez, etcétera. 

Solución á actividade 3 da páxina 242 do libro de texto 

As políticas económicas son a suma de medidas xerais que deseñan os gobernos para o 
funcionamento económico dun país con vistas a alcanzar determinados obxectivos de ca-
rácter económico a curto, medio e largo prazo. Debido a esta participación do sector pú-
blico nas economías e á relevancia que terán as decisións en materia fiscal ou monetaria 
para o sector produtivo dun país, as políticas económicas son a base da política en xeral. 
Os principais obxectivos macroeconómicos que pretende alcanzar o sector público son os 
seguintes: 

� Estabilidade de prezos. 

� Alto nivel de emprego. 

� Crecemento sostido. 

� Benestar e desenvolvemento. 

� Crecemento do PIB. 

� Eficiencia económica. 

� Equidade. 

Solución á actividade 5 da páxina 242 do libro de texto 

O sector público é o conxunto de administracións, organismos e empresas públicas de titu-
laridade estatal. As empresas públicas son as empresas de titularidade estatal. Estas em-
presas poden prover servizos públicos, é dicir, servizos para satisfacer a todo a comunida-
de (transporte público, correos, etc...). 

Solución á actividade 15 da páxina 242 do libro de texto 

As políticas fiscais restritivas son as que pretenden frear o nivel de incremento da deman-
da do mercado. Adoitan aplicarse en momentos de expansión do ciclo económico. O seu 
obxectivo é equilibrar os niveis de demanda do mercado, os niveis de prezos e as taxas de 
inflación. Aplícanse para controlar a inflación nas situacións de expansión económica, xa 
que cando o crecemento é tan acelerado, este pode provocar unha alza non usual dos pre-
zos. 
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Unidade 14. Os orzamentos xerais do Estado 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 259 do libro de texto 

� 1. Opción d. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción d. 

� 5. Opción d. 

� 6. Opción a. 

� 7. Opción c. 

� 8. Opción b. 

� 9. Opción d. 

Solución á actividade 21 da páxina 242 do libro de texto 

As externalidades ou efectos externos prodúcense cando a produción dun ben afecta direc-
tamente a consumidores ou empresas que non participan na súa compra nin na súa venda, 
e cando eses efectos non se reflicten totalmente nos prezos de mercado. Estes efectos (be-
neficios ou custo) non están contemplados na contabilidade do produtor e temos que dis-
tinguir entre o beneficio marxinal social e o custo marxinal social. 

– O beneficio marxinal social é a suma do beneficio marxinal privado e o beneficio 
marxinal externo. 

– O custo marxinal social é a suma do custo marxinal privado e o custo marxinal ex-
terno no beneficio/custo ocasionado polo efecto externo cando ten lugar unha varia-
ción unitaria na variable que dá orixe ao mesmo. 

Se consideramos os erros como desviacións illadas, temos que ter en conta: 

– O custo de corrección, que compensa o mantemento do sistema de prezos. 

– A loita contra os monopolios. 

– As leis antimonopolio e de defensa da competencia (de aplicación estrita). 

– A existencia exclusiva de monopolios públicos. 

– Outras externalidades, como a contaminación. 

– A definición exacta dos dereitos de propiedade. 

A intervención do sector público supón: 

– A prohibición total das actividades contaminantes (CFC). 

– O establecemento de limiares máximos (alto custo de información). 

– A fixación de impostos/subsidios unitarios (alto custo de xestión). 

– O establecemento de licencias de contaminación alleables. 

 Solución á actividade 1 da páxina 258 do libro de texto 

Cando nos orzamentos, os ingresos son iguales aos gastos, atopámonos ante unha situa-
ción de equilibrio orzamentario. En cambio, cando o ingreso é maior que o gasto diremos 
que estamos ante unha situación de superávit orzamentario. 

Finalmente, enténdese como déficit orzamentario a diferenza negativa entre os ingresos 



Páxina 78 de 83 

 

e os gastos do Estado. Nos orzamentos xerais, estas cantidades deberanse reflectir como 
necesidade de endebedamento. 

Solución á actividade 8 da páxina 258 do libro de texto 

Ao adquirir débeda pública, o que se fai é investir no sector público en lugar de facelo no 
sector privado. Deste modo, en lugar de financiar proxectos de empresas privadas finán-
cianse proxectos de carácter público. 

A débeda pública pode ser de tres tipos: letras do tesouro, pagarés do tesouro e bonos 
ou obrigacións do Estado. Estes títulos negócianse e cotízanse en bolsa. 

Emitir débeda pública supón incrementar o gasto público, posto que vai xerar uns inte-
reses que se deben pagar de forma regular a quen a adquiriu. 

Solución á actividade 9 da páxina 258 do libro de texto 

– As pensións de viuvez:  transferencias. 

– A compra de mobiliario para un centro escolar: gastos correntes. 

– Os gastos de electricidade dun ministerio: gastos correntes. 

– As obras de saneamento dunha localidade: gastos de inversión. 

– A mellora do pavimento dunha estrada comarcal: gastos de inversión. 

– Salario dun policía local: gastos correntes. 

– A construción dun centro público de saúde: gastos correntes. 

– As becas de estudo para os estudantes de bacharelato: gastos correntes. 

– As axudas á produción de aceite de oliva: subvencións. 

– As becas para deportistas: transferencias. 

– Os subsidios de desemprego: transferencias. 

– A adquisición dun camión de bombeiros: gastos correntes. 

Solución á actividade 12 da páxina 258 do libro de texto 

O déficit público suscita o problema do seu financiamento  pois se se financia ao través do 
endebedamento do Estado, este terá que devolver as cantidades que recibiu como emprés-
tito máis as cantidades correspondentes aos intereses pautados na emisión de débeda. Esta 
situación xerará con toda probabilidade un novo déficit que tamén deberá ser sucesiva-
mente financiado. 

Solución á actividade 18 da páxina 258 do libro de texto 

A consecuencia é que as partidas orzamentarias só se incrementan o que marca a lei. Non 
se poden modificar nin conceptos nin cantidades dentro do orzamento prorrogado. 

Unidade 15. O diñeiro 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 283 do libro de texto 

� 1. Opción c. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción c. 

� 4. Opción d. 

� 5. Opción a. 
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� 6. Opción a. 

� 7. Opción d. 

� 8 Opción d. 

� 9. Opción d. 

� 10. Opción b. 

Solución á actividade 2 da páxina 35 da guía didáctica 

Os bancos crean o chamado diñeiro bancario; esta actividade realízana basicamente con-
cedendo máis empréstitos que os depósitos que gardan, debido a que os aforradores non 
adoitan retirar os seus depósitos ao mesmo tempo. 

Solución á actividade 3 da páxina 35 da guía didáctica 

É a porcentaxe que os bancos deben gardar obrigatoriamente para facer fronte ás peticións 
dos depositantes; determínao o Banco Central de cada país e del depende a cantidade de 
diñeiro bancario que se pode crear. 

Solución  á actividade 5 da páxina 281 do libro de texto 

Cando o depósito é á vista, as entidades financeiras ofrecen unha liquidez inmediata a 
cambio dunha baixa rendibilidade. 

Cando o depósito é a longo prazo, o interese é maior, posto que a entidade pode dispor del 
durante máis tempo sen o risco de que o cliente o retire. 

Solución  á actividade 7 da páxina 281 do libro de texto 

As funcións do diñeiro son actuar como unidade de conta, constituír un depósito de valor e 
ser un medio de pago. 

� O banqueiro apreciará máis a función do diñeiro como depósito de valor, xa que permi-
te manter a riqueza dos axentes económicos. 

� O comerciante e o consumidor preferirán o diñeiro como medio de cambio e pago para 
vender e mercar bens. 

� Un contable pensará que a función máis importante do diñeiro é ser unidade de conta, 
posto que lle permitirá valorar as diferentes partidas da empresa. 

Solución á actividade 12 da páxina 281 do libro de texto 

O valor do multiplicador bancario calcúlase coa seguinte fórmula: 

 

 

Este resultado implica que o depósito inicial de 8000 xera unha cantidade de diñeiro 
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bancario 33,33 veces superior. 

A cantidade máxima de diñeiro que se pode crear a partir dun depósito inicial de 8000 
obtense mediante a suma dos termos dunha progresión xeométrica decrecente e ilimitada 
de razón  r=(1-0,03)= 0,97: 

 

 

Polo tanto o depósito inicial de 8000 xera unha cantidade de diñeiro bancario de 
26666,7. É dicir, 33,33 veces superior. 

Solución á actividade 13 da páxina 281 do libro de texto 

A cantidade máxima de diñeiro que se pode crear vén dada pola seguinte expresión: 

 

Polo tanto, esta cantidade calcularase do seguinte modo: 

 

Loxicamente, como aumentou a porcentaxe dos depósitos que deben permanecer nas 
caixas (coeficiente de caixa), o banco poderá prestar unha cantidade menor de diñeiro e, 
como consecuencia, a cantidade de diñeiro bancario que se vai xerar será menor. 

Solución á actividade 20 da páxina 281 do libro de texto 

� Verdadeiro 

� Verdadeiro 

� Falso. É xusto ao contrario, posto que se se busca reducir a cantidade de diñeiro en cir-
culación, o que se debe de facer é retiralo do mercado facendo que este adquira títulos, 
co que estes títulos se poñen en circulación e se obtén diñeiro. 

� Falso. Como precaución si, pero non como medio de cambio. 

� Falso. Non pode emitir diñeiro físico, é dicir, papel moeda. A creación de diñeiro ban-
cario é outro concepto 

� Verdadeiro. 
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Solución á actividade 21 da páxina 281 do libro de texto 

Dado que a cantidade de diñeiro no mercado é o que ten utilizado e solicitado o consumi-
dor, no momento de eliminar unha grande cantidade de masa monetaria provocarase unha 
demanda de saldos monetarios e reais no mercado de diñeiro. 

Unidade 16. O comercio internacional 

Solución á actividade “avaliación” da páxina 309 do libro de texto 

� 1. Opción b. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción a. 

� 4. Opción c. 

� 5. Opción a. 

� 6. Opción b. 

� 7. Opción b. 

� 8. Opción a. 

� 9. Opción a. 

Solución á actividade 3 da páxina 308 do libro de texto 

� Barreiras arancelarias á importación. 

� Barreiras non arancelarias á importación. 

� Fomento da exportación. 

Solución á actividade 13 da páxina 308 do libro de texto 

Un sistema monetario é un conxunto de normas que regula os pagos internacionais entre 
os diferentes países do mundo e os sistemas de cambio fixados entre as distintas moedas 
existentes. Existen principalmente dous tipos de sistema monetario: 

� Sistemas de tipo de cambio fixo, no que todas as moedas teñen relacións entre si ou 
prezos fixos e o banco central está obrigado a intervir para manter esta relación fixa. 

� Sistemas de tipo de cambio flexibles ou variables, no que os prezos das moedas se fi-
xan en función da súa oferta e demanda no mercado de divisas, polo que poden variar 
cada día. 

Solución á actividade 15 da páxina 309 do libro de texto 

� Falso. A unión política é a integración total, é dicir, supón a existencia dunha única po-
lítica común para todos os países membros. De momento, a Unión Europea é funda-
mentalmente económica. 

� Falso. A unión aduaneira é unha forma de integración económica. 

� Falso. A diferenza da integración económica, a cooperación baséase en acordos que 
non afectan á soberanía dos países que participan. 

� Falso. O acordo xeral de aranceis e comercio (GATT) encárgase de negociar a redución 
de aranceis e a diminución doutras barreiras ao comercio. O organismo que se encarga 
de velar pola estabilidade financeira e os tipos de cambios internacionais é o FMI. 
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� Falso. A OCDE está formada polos países máis desenvolvidos a nivel internacional. 

� Verdadeira. 

� Verdadeira. 

Solución á actividade 19 da páxina 308 do libro de texto 

Os obxectivos fundamentais da UEM (Unión Económica e Monetaria) sempre foron os 
seguintes: 

� Asegurar a paz. 

� Unificar a economía creando un mercado interior sen fronteiras. 

� Conseguir unha unidade política. 

� Fortalecer e fomentar a cohesión social. 

� Fomentar a eliminación física das barreiras entre os Estados membros. 

� Fomentar a eliminación das barreiras físicas individuais. Acórdase desenvolver unha 
política común de carácter social e medioambiental. 

Unidade 17. A balanza de pagamentos  

Solución á actividade “avaliación” da páxina 327 do libro de texto 

� 1. Opción d. 

� 2. Opción c. 

� 3. Opción b. 

� 4. Opción b. 

� 5. Opción b. 

� 6. Opción b. 

� 7. Opción c. 

� 8. Opción c. 

Solución á actividade 2 da páxina 38 da guía didáctica 

A solución a esta actividade atópase na páxina 324 do libro de texto. 

Solución á actividade 3 da páxina 325 do libro de texto 

A balanza de pagamentos dun país é o documento contable que recolle as transaccións 
económicas que teñen lugar entre os axentes económicos dun país e os do resto do mundo 
durante un período determinado de tempo. A balanza de pagamentos está composta polas 
seguintes subbalanzas: 

� A balanza por conta corrente é unha parte da balanza de pagamentos na que se recollen 
as adquisicións e as vendas de mercancías e servizos a outros países, así como os pagos 
realizados polo uso dos factores de produción e as transferencias correntes. 

� A balanza de servizos recolle e rexistra os ingresos e pagamentos correspondentes á 
contratación internacional de servizos prestados e recibidos, e os seus cobros ou pagos 
correspondentes, xa sexan de transporte, comunicacións, seguros, asesoramento, finan-
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ceiros, bancarios, informáticos, turismo, culturais, servizos gobernamentais ou servizos 
públicos, etc… 

� A balanza de renda rexistra os ingresos e pagamentos da utilización dun factor produti-
vo; por iso se contemplan aquí tanto os salarios coma os pagos de intereses dados ou 
recibidos. 

Solución á actividade 8 da páxina 325 do libro de texto 

A un tipo de cambio de 0,81 €/$: 

 

Se na data de hoxe o vende a un tipo de cambio de 0,96 €/$: 

 

Terá un beneficio de 22500€ 

Solución á actividade 9 da páxina 325 do libro de texto 

� Balanza de mercancías: 8000€-10000€=-2000€. 

� Ese país debería revisar a súa política comercial, posto que a súa balanza de mercancías 
presenta un saldo negativo, e isto se traduce nun pago, é dicir, nunha saída de divisas. 

 


