
 

 

EXAMEN DE LA FASE LOCAL (COMUNITAT VALENCIANA) 

16 d'abril de 2011 

 

 

La durada de l'examen és de 2 hores i 30 minuts 

 
 
Part I: Trie tres preguntes de les sis plantejades a continuació. La 

puntuació màxima de cadascuna d'elles és d'1,5 punts.  

 
 
1- Enumere i explique breument tres avantatges i tres inconvenients que presenten 

les PIMES. 
 
2- Justifique per què es diu que l'amortització comptable de l'immobilitzat de 

l'empresa és una de les formes d'autofinançament, i especifique de quin tipus 
d'autofinançament es tracta. 

 
3- Definisca què és el màrqueting mix. Raone en funció de les variables de 

màrqueting mix, les diferències entre un vestit de la marca H&M i un de Dior.  
 
4- Quin és l'efecte d'un preu màxim sobre l'equilibri de mercat? Justifique la seua 

resposta utilitzant gràfics. 
 
5- Explique què ocorre amb la quantitat demandada d'un bé quan el seu preu es 

redueix un 20% en les següents situacions: 
a) la demanda-preu del bé és elàstica 
b) la demanda-preu del bé és inelàstica 

Pose un exemple de béns de tots dos tipus. Represente-ho gràficament. 
 

6- El fort augment que ha registrat la partida de despesa pública que inclou les 
prestacions per desocupació a Espanya des de 2008, s'explica per la política 
discrecional o pels estabilitzadors automàtics de la despesa pública? Raone la 
seua resposta. 

 



Part II: Resolga un dels dos exercicis proposats. La puntuació màxima de 

cadascun d'ells és de 3 punts.  

 

EXERCICI 1 

 

L'empresa “Olimpíada d'Economia S. a.” disposa de la següent informació 
corresponent a diferents partides del balanç i del compte de pèrdues i guanys, totes 
elles valorades en euros: 
 

• Les vendes de mercaderies han ascendit a 45.000 €. 
• Amortització acumulada dels programes informàtics: 1.200 € 
• Reserva legal: 10.000 € 
• Compres de mercaderies: 25.000 € 
• Diners en comptes bancaris: 5.600 € 
• Amortització acumulada de la construcció: 65.200 € 
• Deutes pendents de pagament a proveïdors de mercaderies: 4.600 € 
• L'amortització de l'immobilitzat material i intangible corresponent a enguany 

ascendeix a 10.800 €. 
• Programes informàtics: 1.800 € 
• Ordinadors: 11.450 € 
• El rebut de la llum ascendeix a 580 €. 
• Amortització acumulada dels ordinadors: 5.200 € 
• Construcció i terreny on desenvolupa la seua activitat: 160.000 € 
• Factures pendents de cobrament a clients: 2.400 € 
• Els ingressos per prestacions de serveis han sigut de 7.130 € 
• Aportacions dels socis al capital social: 65.000 € 
• Deutes amb entitats financeres: 40.000 € dels quals 10.000 € haurà de 

retornar-los dins d'un any i la resta en 3 anys més. 
• Despeses de personal: 18.500 € 
• Els interessos dels deutes amb entitats financeres han ascendit a 7.200 €. 

 
Es demana: 

a) Elabore el compte de pèrdues i guanys de “Olimpíada d'Economia S. a.” 
d'acord amb els criteris d'ordenació i presentació estudiats. (0,9 punts) 

b) Elabore el balanç de “Olimpíada d'Economia S. a.” d'acord amb els criteris 
d'ordenació i presentació estudiats. (1,5 punts) 

c) Determine el Fons de Maniobra de “Olimpíada d'Economia S.A.” i assenyale en 
quina situació d'equilibri patrimonial es troba. (0,6 punts) 



EXERCICI 2 

 

Considere les següents dades del mercat de treball espanyol (milers de persones): 

 

 2007 

 

2010 

Población mayor de 16 años 
  

Total 37.662,9 38.479,2 

Varones 18.480,7 18.829,6 

Mujeres 19.182,2 19.649,6 

Población activa 
    

Total 22.189,9 23.088,9 

Varones 12.802,5 12.819,2 

Mujeres 9.387,4 10.269,7 

Población desempleada  
    

Total 1.833,9 4.632,4 

Varones  815,2 2.529,3 

Mujeres 1.018,7 2.103,1 

     

Es demana:  
 

a) Calcule la taxa d'activitat per sexes de l'economia espanyola en 2007 i en 
2010. En quin col·lectiu és major la taxa d'activitat: homes o dones? Què 
significa tenir una major taxa d'activitat? (1 punt) 

b) Calcule la taxa d'atur per sexes per a l'economia espanyola en 2007 i en 
2010.Què significa tenir una major taxa d'atur? Comente la diferent evolució 
que han experimentat aquestes taxes entre 2007 i 2010. (1 punt) 

c) D'acord a la informació subministrada en el quadre, el nombre d'aturats totals 
ha augmentat entre 2007 i 2010 en 2798,5 milers de persones. Significa açò 
que s'ha destruït exactament aqueix nombre de llocs de treball? Explique la 
seua resposta. (1 punt) 



 

Part III: Llija detingudament el text i responga a les preguntes que sobre el 

mateix es realitzen a continuació. La valoració màxima d'aquesta part és 

de 2,5 punts. 

 

Japó necessita un altre miracle  

Extret d’EL PAIS (suplement NEGOCIOS), diumenge 20 de març de 2011. ALEJANDRO 
BOLAÑOS  
 

Molt abans que la crisi donara fama a uns pocs economistes per vaticinar el desastre 
financer, un grapat d'investigadors armava, amb molt menys revolada, l'economia dels 
desastres. Des de la dècada dels seixanta s'afinen models no per a anticipar 
l'impredictible -quan ocorrerà un terratrèmol, quant durarà una sequera, on començarà 
una epidèmia-, sinó per a donar pistes de com posar-se en peus després de colps tan 
terribles. Són estudis que fan parada i fonda a Japó, que s'enfronta aquests dies a un 
monstre de tres caps: les conseqüències d'un terratrèmol molt intens, d'un tsunami 
devastador i de l'amenaça d'una catàstrofe nuclear. 
 
La dificultat per a accedir al nord-est de Japó, arrasat pel tsunami, deixa obert el 
compte més terrible, que apunta a uns 7.000 morts i més de 10.000 desapareguts. 
Són nombres que sumen una vida que acaba després d'una altra. Per als economistes 
del desastre són, a més, una disminució dràstica de mà d'obra. Igual que les llars 
destrossades són habitatges que reconstruir, el desproveïment d'aliments es tradueix 
en expectatives d'inflació, les fàbriques arruïnades en una oportunitat d'avanç 
tecnològic i el teixit urbà arrasat s'analitza amb lupa. 
 
A les poques hores del terratrèmol-tsunami, els analistes de bancs i consultores a 
Japó també tenien clar que aquest serà el sisme més costós en termes econòmics. 
"Sospitem que l'impacte serà, almenys, tan greu com el del terratrèmol de Kobe, en 
1995", va aventurar l'economista cap de Citigroup a Japó, Kiichi Murashima, 48 hores 
després del desastre. El terratrèmol de Kobe, que va acabar amb la vida de més de 
6.000 persones, va provocar danys valorats llavors en més de 110.000 milions de 
dòlars. Una xifra que, si es posa en relació amb la fortalesa de l'economia japonesa, 
dóna una lectura menys dramàtica: amb prou feines va aconseguir el 2% del PIB del 
gegant asiàtic. El rastre de la reconstrucció de Kobe se seguia aquesta setmana amb 
nitidesa pels serveis d'estudis radicats a Japó. "És el que se sol definir com una 
recuperació en forma de V, primer hi hauria una caiguda econòmica, que no sol durar 
molt, i després un rebot per les obres de reconstrucció. En algunes ocasions, el rebot 
és de major intensitat que la caiguda", sintetitza Amadeo Jensana, director del 
programa econòmic de Casa Àsia i professor de la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona. És precisament el que va reflectir el PIB de 1995: aquell any va augmentar 
un 1,9%, quatre desenes més del que anticipaven les estimacions abans del 
terratrèmol. 
 
"No solament va ocórrer en Kobe, també en Sichuan", assenyala Jensana. El 
terratrèmol en aquesta localitat xinesa es va portar per davant més de 86.000 vides al 
maig de 2008. Segons les estimacions del Govern xinés, les obres en la segona meitat 
de 2008 van aportar aquell any 0,3 punts percentuals al creixement del PIB. 
 
Els crítics del PIB com a mesura de totes les coses tenen ací un argument més. El 
producte interior brut amb prou feines varia l'any en el qual es produeix el desastre, 



malgrat l'enorme quantia dels danys en infraestructures, cases i plantes industrials. El 
PIB mesura la generació de valor afegit, de manera que quan un habitatge es 
destrueix, aqueix impacte negatiu no es computa; quan es reconstrueix, el PIB sí 
augmenta. 
 
Bona part de l'esdevenir econòmic de Japó per als pròxims mesos es ventila a 250 
quilòmetres de Tòquio, en la planta nuclear de Fukushima. El pessimisme creixent dels 
economistes corre en paral·lel a l'ona d'informacions preocupants sobre el 
deteriorament dels sis reactors de la companyia Tepco i les fugides radioactives. El 
que s'anticipa ara és, com a poc, majors problemes energètics i durant més temps. 
"Les apagades elèctriques i les interrupcions de subministrament a les empreses 
poden ser més importants del previst inicialment. Pot ser que la reconstrucció no siga 
suficient per a contrarestar l'impacte negatiu immediat sobre el PIB", detalla Pablo 
*Bustelo, professor de la Universitat Complutense de Madrid i investigador principal del 
Real Institut *Elcano per a Àsia-Pacífic. Els problemes energètics es ramificaran a 
través d'una major desconfiança dels consumidors, dels empresaris i dels inversors.  
 
Malgrat que el pessimisme guanya terreny, cap analista creu que una aturada 
econòmica de Japó faça descarrilar la recuperació global. "L'economia japonesa s'ha 
passat bona part dels últims 20 anys en recessió, i açò no va afectar molt al món", 
recalca el professor de la Complutense. Açò sí, les indústries de l'automòbil i de 
l'electrònica tindran seriosos problemes per a complir amb les comandes durant 
setmanes. 
 

PREGUNTES SOBRE EL TEXT: 
 
a) Atenent a la informació que es proporciona en el text, explique com i per què s'ha 

vist afectada la Frontera de Possibilitats de Producció de Japó. Represente 
gràficament.  
(0,5 punts) 

 
b) Explique què significa que “el PIB mesura la generació de valor afegit”, i com 

aquest fet afecta al mesurament de la quantia econòmica del desastre al que fa 
referència el text. Indique i explique breument altres crítiques que se li fan al PIB 
com a indicador del nivell de vida o benestar d'un país, i esculla un exemple 
referent al que està succeint a Japó.  
(1 punt) 

 
c) “En una economia mundial cada vegada més globalitzada, un desastre com 

l'esdevingut a Japó es deixa sentir amb major força en la resta del món”. Explique 
aquesta idea i indique els canals pels quals el desastre de Japó s'ha traslladat (o 
es pot traslladar) a la resta del món.  
(1 punt) 


