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ECONOMÍA DA EMPRESA 

 
Instrucións: O alumno debe elixir UNHA das dúas opcións e responder todas as preguntas da opción escollida. 

OPCIÓN B 

1. Responda brevemente as seguintes catro preguntas (0,75 puntos cada pregunta) 
 
1.1.- Cita catro formas xurídicas de empresario colectivo. 
1.2.- Diferenza entre produción para o mercado e produción sobre pedido. 
1.3.- ¿Que se entende por estrutura financeira da empresa? 
1.4.-  ¿Que se entende por división do traballo? Pon un exemplo. 
 
2.  Desenvolva a seguinte cuestión (2 puntos) 
 
2.1.- Eficiencia e produtividade: eficiencia técnica e económica, produtividade dun factor (media e marxinal), 
produtividade global da empresa e causas de crecemento da produtividade. 
 

3. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

A empresa GIVINSA, dedicada ó negocio de embotellamento e distribución de cervexa, presentaba a 31 de 
decembro do último exercicio económico a seguinte situación patrimonial (valores en miles de euros): 

Diñeiro en caixa 20 Provedores 30
Maquinaria de embotellamento 150 Débedas a longo prazo 100
Local comercial 300 Existencias 40
Clientes 10 Efectos a pagar a curto prazo 12
Diñeiro en bancos 70 Vehículo de reparto 35

Pídese: 

3.1.- Elaborar o balance estruturado en masas patrimoniais e calcular o valor do capital social. (1 pto.) 
3.2.- Calcular o Fondo de manobra por dúas vías diferentes. (1 pto.) 
3.3.- Interpretar o resultado obtido no apartado anterior. (0,5 ptos.) 
 

4. Resolva o seguinte problema (2,5 puntos) 

Supón que formas parte do departamento de investimentos da empresa ROISA e tes que avaliar dous 
proxectos de investimento coas seguintes características (valores en euros): 
 

Proxecto Desembolso inicial Fluxos netos de caixa 
ano 1 

Fluxos netos de caixa 
ano 2 

Proxecto A 20.000 15.000 9.000 
Proxecto B 40.000 20.000 25.000 

Pídese: 

4.1.- Calcular a taxa interna de rendibilidade (TIR) de cada un dos proxectos. (1 pto.) 

4.2.- Calcular o VAN para cada un dos proxectos, tendo en conta un tipo de interese do 10 %. (1 pto.) 

4.3.- Razoar cal dos dous proxectos sería máis conveniente acometer. (0,5 ptos.) 
 
 


