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1. Conceptes bàsics

Un cop analitzada la demanda, aquest mòdul inicia l’estudi de l’oferta. Com

decideixen les empreses la quantitat que s’ha de produir i oferir en venda? És

possible explicar el comportament d’una gran varietat de productors, des de

companyies enormes com Coca-Cola fins al petit venedor independent, amb

la mateixa teoria?

La primera pregunta que hauríem de respondre és: 

què és una empresa? 

Les empreses es creen amb l’objectiu d’aconseguir beneficis. Per a això venen

béns i serveis als consumidors, però també compren els materials necessaris i

contracten treballadors per produir-los. La diferència entre els ingressos (ven-

des) i els costos (despeses) són els beneficis.

Per abordar la teoria econòmica de la producció, us proposem un exercici: la

creació d’una empresa, per exemple un restaurant (Can Tina). Per a poder pro-

duir i vendre menjars haurem de comprar els ingredients, a més de contractar

cuiners i cambrers i comprar frigorífics, forns i altres equips.
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2. Què és una empresa?

Encara que sembli una pregunta summament senzilla, ha intrigat els econo-

mistes durant dècades. Per què algunes activitats es fan mitjançant intercanvis

en un mercat, mentre que d’altres s’organitzen de manera jeràrquica a l’inte-

rior d’una empresa abans que ni tan sols hi hagi un intercanvi? Quan el cap

necessita la fotocòpia d’un document, no fa una subhasta. Senzillament de-

mana a la persona encarregada que la faci. La idea generalitzada avui és que

l’ús dels mercats és costós, de manera que les activitats econòmiques s’orga-

nitzaran de la manera més econòmica possible, mitjançant mercat o bé creant

institucions alternatives. Una d’aquestes institucions és, justament, l’empresa.

Normalment, per empresa s’entén una unitat productiva, que pot ser de dife-

rents tipus:

1) Unipersonal

Una empresa unipersonal és un negoci amb un sol propietari.

L’únic propietari té dret sobre la renda o ingrés del negoci, però també és res-

ponsable de les pèrdues que pugui tenir. Vosaltres podríeu obrir un restaurant,

llogant un local i pagant a diferents treballadors per a atendre la clientela. En-

cara que us poguéssiu quedar tots els beneficis, si el negoci té pèrdues que no

podeu cobrir, haureu de declarar suspensió de pagaments. Els actius que enca-

ra tingueu, incloent-hi actius personals com l’habitatge, es vendran i els diners

s’utilitzaran per a pagar els deutes dels creditors.

2) Societat

El restaurant podria prosperar. Necessitarà diners per a expandir-se, adquirir

més quantitats de productes, una furgoneta per a transportar-los, mobiliari nou

i més personal. Per a obtenir aquests diners, podríeu decidir associar-vos amb

una altra persona.

Una societat és un negoci amb dos o més propietaris que comparteixen els be-

neficis i que són igualment responsables de les pèrdues.

No tots els socis han de ser actius. Alguns només podrien invertir una mica de

diners a canvi d’un percentatge dels beneficis, però no prendre part activa-

ment en la gestió del negoci. Alguns negocis grans, com per exemple despat-

xos d’advocats o empreses de consultoria, són societats.

3) Corporació

Qualsevol empresa necessita capital financer, diners per a començar el negoci

i finançar-ne el creixement, pagar les compres, maquinària o publicitat abans
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d’obtenir ingressos. Els fons necessaris es poden obtenir per l’aportació dels so-

cis i, possiblement, per algun préstec del banc. Negocis que requereixen una

inversió inicial més elevada, o que creixen molt ràpidament, poden requerir

quantitats superiors de diners. Per complicacions legals, potser no és una bona

idea tenir un nombre molt elevat de socis.

En comptes d’això, és preferible convertir-se en una corporació, també cone-

guda com a societat anònima*.

A diferència d’una societat normal, una societat anònima té una essència legal

diferent de la dels seus propietaris. La seva propietat es divideix entre els accio-

nistes. Els accionistes originals són les persones que van iniciar el negoci, però

que poden haver venut accions a desconeguts. En vendre aquests drets de par-

ticipar en els beneficis (accions), el negoci ha estat capaç d’obtenir nous fons.

Aquestes accions es poden revendre en el mercat de valors. Els intercanvis en

aquest mercat, els preus del qual es reporten diàriament en els diaris, són prin-

cipalment la venda i revenda d’accions que ja hi ha de les empreses. Això no

obstant, fins i tot les empreses més grans ocasionalment necessiten emetre no-

ves accions per a obtenir recursos, especialment per al finançament de grans

projectes.

* Una corporació o societat 
anònima és una organització 

legal a la qual es permet produir 
i comerciar.
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3. Ingressos, costos i beneficis

L’ingrés del nostre restaurant serà la quantitat de diners que obtindrem de la

venda de menjars en un període determinat com, per exemple, un any. Els cos-

tos del nostre negoci seran les despeses provocades per l’elaboració d’aquests

menjars durant aquest mateix període. Els beneficis seran la diferència entre els

ingressos i els costos.

3.1. Beneficis

Atès que les empreses es creen amb l’objectiu de generar diners, hem de reflexio-

nar sobre què es pot fer amb els beneficis després dels impostos. Si el nostre res-

taurant té un sol propietari, és aquest qui es quedarà amb tots els beneficis, o els

pot reinvertir en el negoci per comprar més capital o utilitzar-los per a pagar al-

guns deutes.

Si, al contrari, el restaurant és propietat de diferents socis, hauran de decidir

conjuntament com es distribueixen els beneficis entre tots els que van aportar

part del capital inicial. Finalment, si el restaurant fos una societat anònima,

podria repartir els beneficis entre els accionistes com a dividends, o mantenir-

los com a beneficis no distribuïts*.

Els beneficis no distribuïts afecten el balanç. Si es mantenen com a diner líquid

(caixa) o s’utilitzen per a comprar nou equip, augmenten els actius. D’altra ban-

da, es poden utilitzar per a reduir els deutes de l’empresa. Per exemple, per a pa-

gar els préstecs concedits per les entitats financeres.

Hem dit que els beneficis són la diferència entre els ingressos i els costos. Tan-

mateix, entre els comptables i els economistes hi ha una gran controvèrsia so-

bre el concepte de costos.

Cost d’oportunitat contra cost comptable

El compte de resultats i el balanç són instruments útils per a estudiar l’evolució de l’em-
presa. Els economistes i els comptables no sempre comparteixen el mateix enfocament
sobre costos i beneficis. Mentre que els comptables s’interessen a descriure els ingressos
i pagaments reals de l’empresa, els economistes estan preocupats pel paper dels costos i
beneficis com a determinants de les decisions de producció de l’empresa, és a dir, l’assig-
nació de recursos.

Els economistes identifiquen el cost d’utilitzar un recurs no com la despesa realment feta,
sinó com el seu cost d’oportunitat (la quantitat perduda en no utilitzar el recurs, treball o
capital, en la millor alternativa d’entre els seus usos possibles). Hi ha dues grans àrees en
les quals els costos d’oportunitat tenen un paper decisiu en la presa de decisions de les
empreses.

* Els beneficis no distribuïts són la 
part dels beneficis després dels 

impostos que es reinverteixen en el 
negoci en comptes de pagar-los 
com a dividends als accionistes.
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Cas 1. Qualsevol persona que treballa en un negoci propi ha de tenir en compte el
cost del seu temps de treball dedicat al negoci. Un autònom podria tenir un compte
de resultats com el corresponent a Can Tina, amb uns beneficis de 10.000 euros per
any, i concloure que el negoci ha estat rendible. Això no obstant, aquesta conclusió
ignora el cost d’oportunitat de les hores que aquest individu dedica a la feina, és a
dir, la quantitat de diners que podria haver obtingut treballant en un altre lloc. Si l’in-
dividu hagués pogut obtenir un salari de 15.000 euros treballant per a una altra per-
sona o empresa, el fet de ser autònom implica que la persona deixa de guanyar 5.000
euros l’any, encara que el negoci obtingui uns beneficis comptables de 10.000 euros.

Cas 2. Suposeu que una persona inverteix una quantitat determinada de diners per
iniciar un negoci. En calcular els beneficis comptables no es té en compte el cost d’uti-
litzar el capital financer propi (al contrari del que passa amb els préstecs). Aquest ca-
pital financer es podia haver utilitzat per a altres coses, en un compte corrent, en
inversions a termini fix o per a comprar accions d’altres empreses. El cost d’oportuni-
tat d’aquest capital financer no s’inclou en els costos comptables, però s’ha d’incloure
en els costos econòmics. Si els propietaris haguessin pogut obtenir un rendiment del
deu per cent en una altra activitat, el cost d’oportunitat dels seus fons és aquest deu
per cent multiplicat pels diners invertits. Si, un cop deduït aquest cost, el negoci con-
tinua obtenint beneficis, els economistes els defineixen com a beneficis extraordinaris
(beneficis per damunt del rendiment que els propietaris podien haver obtingut dedi-
cant els diners a una altra activitat, al tipus d’interès del mercat).

Els ajustaments principals dels costos i beneficis comptables per a obtenir

mesures econòmiques de costos i beneficis es resumeixen en la taula 3.1.

Taula 3.1. Comptabilitat i costos d’oportunitat

Per a obtenir els màxims guanys possibles, la diferència entre ingressos i

costos (econòmics) ha de ser el més gran possible. Quan les empreses cer-

quen obtenir els beneficis més elevats possibles, diem que maximitzen be-

neficis.

3.2. Compte de resultats

Per a mantenir un registre d’aquestes transaccions, utilitzem un instrument

comptable conegut com a compte de resultats.

Costos comptables: compte de resultats  

Ingressos 40.000

Costos comptables 25.000

Benefici comptable 15.000

Costos d’oportunitat: compte de resultats  

Ingressos 40.000

Costos comptables 25.000

Cost del temps 12.000

Cost d’oportunitat del capital financer: 10.000 € al 10% 1.000

Costos totals (costos comptables més costos d’oportunitat) 38.000

Benefici econòmic (extraordinari) 2.000
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Taula 3.2. Compte de resultats de Can Tina el 31 de desembre de 2000

Can Tina és un negoci d’àpats que cobra 10 euros per menú. Durant l’any

2000, l’empresa va vendre cent àpats al dia. Les despeses del negoci, que in-

clouen el lloguer d’un local, la compra d’espais publicitaris i el pagament de

les factures telefòniques, va ascendir a 105.000 euros. Els beneficis o ingres-

sos nets abans d’impostos van ser de 260.000 euros. Els impostos van sumar

91.000 euros. Els beneficis després d’impostos van ser, llavors, de 169.000

euros.

El compte de resultats descriu els fluxos monetaris d’una empresa en un any

determinat. Si bé aquestes idees són simples, en la pràctica el càlcul dels in-

gressos, costos i beneficis pot ser complicat. Si no fos així, no es necessitarien

tants experts en comptabilitat. El càlcul dels beneficis es podria complicar per

les qüestions següents:

1) Factures pendents

Les persones no sempre paguen les factures a temps. A final del 2000, Can Tina

no ha rebut tots els pagaments pels menús venuts, ja que té convenis amb al-

tres empreses a les quals proporciona un servei de menjador per als seus em-

pleats i a les quals cobra al final de l’any. D’altra banda, tampoc no ha pagat

la factura telefònica de desembre. Des d’un punt de vista econòmic, les defini-

cions correctes de beneficis i costos estan relacionades amb les activitats que

s’han dut a terme durant l’any, independentment de si s’han fet els pagaments

corresponents o no.

La distinció entre ingressos i costos econòmics i les entrades i despeses mone-

tàries durant un període determinat dóna lloc a l’important concepte de flux

de caixa.

2) Depreciació del capital

Can Tina té un capital físic* escàs, que es limita a un parell de neveres indus-

trials, dos forns, diferents planxes i eines de cuina.

Ingressos (100 àpats al dia, 10 €/àpat)  365.000

Despeses que s’han de deduir: 105.000

Salaris 75.000

Publicitat 5.000

Lloguer del local 15.000

Altres despeses 10.000

Beneficis abans d’impostos 260.000

Impostos 91.000

Beneficis després d’impostos 169.000

Flux de caixa

El flux de caixa, o cash-flow, 
d’una empresa és la suma mo-
netària neta realment rebuda 
durant un període de temps 
determinat. Les empreses ren-
dibles poden tenir un flux de 
caixa baix, per exemple, quan 
els clients paguen amb un cert 
endarreriment.

* El capital físic es refereix a la 
maquinària, equip i immobles 

utilitzats en la producció.
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Per contra, lloga un local, un ordinador per a les factures i algunes taules i cadires.

En la pràctica, les empreses compren sovint el seu capital físic. Els economistes

utilitzen el terme capital per a referir-se a béns que no es consumeixen totalment

en el procés productiu durant el període considerat. Els edificis i camions formen

part del capital, ja que es poden tornar a utilitzar en el període següent. L’electri-

citat no és un bé de capital, ja que les compres fetes durant un any no són perma-

nents en el temps. Els economistes també es refereixen als béns de capital com a

béns durables o actius físics.

Com s’hauria de tractar el capital per a calcular els beneficis i costos? El que

realment forma part dels costos de l’empresa és el cost d’utilitzar el capital físic

i no la despesa monetària de comprar-lo o llogar-lo durant el període conside-

rat. Si Can Tina lloga tot el seu capital físic, els costos només inclouran els llo-

guers pagats corresponents a aquests béns.

Suposeu que Can Tina compra tres neveres al començament de l’any, a un

preu unitari de 1.500 euros. L’empresa no ha de considerar la despesa total

de 4.500 euros com a part dels costos. En canvi, el cost real és la reducció en

el valor de les neveres durant el període considerat. Suposant que l’ús de les

neveres redueix el valor de cada una de 1.500 euros a 1.000 euros, el cost eco-

nòmic de fer-les servir durant l’any és 1.500 euros (és a dir, 3  500 euros).

Aquesta depreciació* és l’autèntic cost** de les neveres durant l’any.

3) Inventaris

Si la producció fos instantània, les empreses podrien produir per a cobrir les

comandes en el moment en què aquestes sorgeixen. Això no obstant, la pro-

ducció requereix temps. Les empreses mantenen inventaris* (o existències)

per satisfer la futura demanda.

Suposeu que, al principi de l’any 2000, Volkswagen té en reserva cinquanta

mil cotxes disponibles per a vendre. Durant l’any, produeix cinc-cents mil cot-

xes nous i en ven 475.000. Cap al final de l’any, els inventaris han augmentat

a setanta-cinc mil. De quina manera els inventaris compliquen el càlcul dels

beneficis? Els ingressos s’obtenen de la venda de 475.000 cotxes. S’haurien de

calcular els costos sobre les vendes de 475.000 cotxes o sobre els cinc-cents mil

realment produïts?

La resposta és que els costos s’haurien de calcular sobre els 475.000 cotxes re-

alment venuts. Els 25.000 restants, que s’afegeixen a l’inventari inicial, es po-

den considerar béns de capital que l’empresa ha fet ella sola, disponibles per a

la venda en el període següent. Hi ha hagut una despesa per a pagar la fabri-

cació de mig milió de cotxes, però una part s’ha dedicat a la compra d’inven-

taris, que proporcionaran un ingrés per la seva venda en el període següent,

sense necessitat de cap despesa extra en la producció.

* La depreciació és la pèrdua 
de valor resultant de l’ús 

dels béns de capital durant 
el període.

** El cost de la utilització de béns 
de capital durant el període és la 

depreciació o pèrdua de valor 
d’aquests béns 

i no el preu de compra.

* Els inventaris són béns 
que l’empresa manté en estoc 

per a la seva futura venda.
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4) Crèdits

Normalment, les empreses recorren als préstecs bancaris per finançar els cos-

tos d’inici o expansió, comprar béns de capital, pagar els honoraris dels advo-

cats que s’encarreguen dels tràmits per a registrar l’empresa, i moltes altres

despeses. Hi ha un interès que s’ha de pagar pels diners prestats. Aquest interès

forma part de les despeses d’un negoci i s’ha de tenir en compte com a part

dels costos.

3.3. Balanç comptable

També podem descriure la situació en què es troba una empresa com el resul-

tat de totes les seves operacions passades. El balanç comptable descriu els ac-

tius que són propietat de l’empresa i les obligacions de què és responsable en

un moment en el temps.

El balanç comptable està format per l’actiu i el passiu. L’actiu és el conjunt de

les propietats de l’empresa. El passiu és el conjunt dels deutes de l’empresa.

Taula 3.3. Balanç de Can Tina el 31 de desembre de 2000

Actiu Passiu

Bancs 20.000 Proveïdors 4.000

Clients 35.000 Salaris 5.000

Inventari 5.000 Hipoteques 10.000

Edificis 10.000 Crèdits 30.000

Altres equipaments 9.000  49.000

  Net patrimonial 30.000

 79.000  79.000
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4. Les decisions de producció

L’objectiu de l’empresa és maximitzar els beneficis escollint el nivell òptim

de producció. Les modificacions en la quantitat produïda canvien tant els

costos de producció com els ingressos. Els costos de producció i les condicions

de la demanda determinen la producció d’una empresa que busca maximitzar

els beneficis.

Per a introduir-nos en el món de les decisions de les empreses, podríem ana-

litzar les de producció amb un exemple senzill.

Si l’empresa coneix tots els mètodes de producció disponibles i els costos de la

contractació del treball i la maquinària, pot calcular el cost més baix amb el

qual es podria obtenir cada nivell de producció. Per a elaborar pocs menús

l’any, pot resultar més econòmic utilitzar alguns treballadors i molt poques ei-

nes. I per a preparar grans volums de menjar, probablement té sentit utilitzar

una cuina més gran i més ben equipada. Com prendrem les decisions de pro-

ducció?

4.1. Com adoptarem les decisions de producció?

Modelitzant les decisions d’una empresa podem reduir-ho a la maximització

de beneficis tenint en compte els ingressos i els costos.

Seguim amb el restaurant. És evident que produir dos menús serà més car que

produir-ne un, o que fer-ne 10 serà més car que fer-ne 5. Tot i que una persona

pugui fer els 10 o els 5, necessitarem més matèria primera. A nivell agregat

(cost total) sempre serà creixent.

Pel que fa als ingressos, com a empresaris ens hem de fer la pregunta següent:

quants menús vendrem a un cert preu? Posem, per exemple, que si el menú

val 22 €, aconseguiré vendre’n un (amb un ingrés total de 22 €), si baixo 2 €,

potser atrauré un altre client (i ingressaré un total de 40 € (dos menús a 20 €).

Però aquest procés serà sempre així?

Ompliu la següent taula segons el que penseu que pot passar, posant com a

factor fix el preu del menú (per a facilitar el càlcul de moment considerarem

un cost fix de 25 € i un cost variable de 5 €, la mà d’obra seria de 25 € i té ca-

pacitat per a fer tants menús com calgui i la matèria primera seran 5 € per me-

nú). Produir cada unitat extra valdrà 5 €, fer un menú costa 30 €, fer-ne 2 costa

35 € i fer-ne 5 costa 50 € (cost fix (25) + cost variable (5 * 5 = 25)).
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Ompliu la taula següent.

La resposta no és única, el que hauríeu d’haver fet d’entrada és omplir la co-

lumna del cost, ja que té un increment constant de 5 € per menú. La següent

reflexió que heu de fer és quants menús més creieu que es vendran en cas de

reduir el preu. La resposta no és única, amb la informació que teniu no ho po-

deu calcular. Però el que és important és que reflexioneu, val la pena abaixar

el preu fins a pràcticament regalar-lo? Per què creieu que els menús de migdia

valen entre 10 i 15 €?

En la taula següent us posem un possible exemple. A un preu de 14 € conside-

rem que pot vendre uns 5 menús generant uns ingressos totals de 70 €, que,

tenint en compte els costos de 50 generarien uns beneficis de 20 €.

Però, què passarà amb l’ingrés total si l’abaixem a 4 €? Doncs que l’increment

de menús venuts no compensarà que per cada menú ingressem menys, i que

arribarem fins i tot a tenir uns ingressos totals inferiors. L’extrem seria regalar

el menú, en vendríem molts, però sense generar ni un euro.

Taula: Decisions de producció

A un preu de 22 €, el restaurant ven amb dificultats un menú. A mesura que

el preu disminueix, en podrà vendre més quantitat: la corba de demanda té

Producció 
(menús /dia)

Preu per 
unitat (€)

Ingrés total
(€/dia)

Cost total 
(€/dia) Beneficis

1 22 22 30 -8

3 18

14

4

Producció 
(menús/dia)

Preu per 
unitat (€)

Ingrés total 
(€/dia)

Cost total 
(€/dia) Beneficis

0 - 0 25 -25

1 22 22 30 -8

2 20 40 35 5

3 18 54 40 14

4 16 64 45 19

5 14 70 50 20

6 12 72 55 17

7 10 70 60 10

8 8 64 65 -1

9 6 54 70 -16

10 4 40 75 -35
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pendent negatiu. La taula mostra els ingressos totals de l’empresa en vendre

diferents quantitats de menús. L’ingrés total és el preu multiplicat per la quan-

titat i es mostra en la tercera columna.

La taula mostra el cost més baix amb què es pot obtenir cada quantitat de me-

nús al dia en la quarta columna. L’empresa ha de cobrir un cost de 25 € fins i

tot quan no produeix res. Aquest cost és la despesa diària de participar en el

negoci –despeses de papereria, el lloguer del telèfon, llum i aigua, entre d’al-

tres. A partir d’aquesta situació, els costos augmenten amb la producció. Els

costos, en la taula, inclouen els costos d’oportunitat de tots els recursos uti-

litzats en la producció. Els costos totals són més grans com més elevat sigui el

volum de producció. 

L’última columna descriu els beneficis, la diferència entre ingressos i costos. Si

el restaurant ven pocs o molts menús al dia, els beneficis són negatius. Pel que

fa a nivells intermedis de producció, l’empresa obté beneficis.

Per a maximitzar beneficis, el nostre restaurant ha de vendre cinc menús al

dia. A un preu de 14 € per cada menú, s’obtenen 70 € d’ingrés total. Els costos

de producció, calculats correctament per a incloure el cost d’oportunitat de

tots els recursos utilitzats, són 50 €, i deixen un benefici de 20 € diaris.

Tanmateix, maximitzar el benefici no és el mateix que maximitzar l’ingrés.

Venent sis menús al dia, el restaurant pot ingressar 72 €, però els seus costos

serien 55 €. L’elaboració de l’últim menú és molt cara i aporta poc ingrés extra.

És més rendible fabricar un menú menys.

4.1.1. Cost marginal i ingrés marginal

Pot ser útil analitzar el mateix problema des d’una altra perspectiva. En cada

nivell de producció podem preguntar si resulta rendible augmentar el nombre

de menús elaborats al nostre restaurant.

Per exemple, imagineu que preparem tres menús i considerem la possibilitat

d’elaborar el quart. En augmentar la producció de tres a quatre menús, aug-

mentarà el cost total de 40 € a 45 €, un augment en els costos totals de 5 €.

Els ingressos augmenten de 54 € a 64 €, un increment de 10 € en l’ingrés

total. En augmentar la producció de tres a quatre menús, els ingressos aug-

menten més que els costos. El benefici augmentarà en 5 € (10 € d’ingrés ex-

tra menys 5 € de costos addicionals). Havent decidit que és rendible

augmentar la producció de tres a quatre menús, es pot repetir l’exercici, pre-

guntant sempre si resulta rendible augmentar la producció de quatre a cinc,

de cinc a sis i, així, successivament, com es mostra en la taula del cost i de

l’ingrés marginal.

És rendible per a l’empresa 
augmentar la producció en una 

unitat?
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Taula: Ingrés i cost marginal

No produir costa 15 € (local), produir la primera costa 15 € més (cuiner) i a partir d’ales-
hores 5 € per unitat com a cost de la matèria primera.

Aquesta manera d’analitzar els ingressos i els costos –estudiant la manera en què la pro-
ducció d’una unitat extra del bé modifica els costos– se centra en l’estudi del cost margi-
nal* i de l’ingrés marginal* en cas de produir una unitat extra.

Així, es pot utilitzar el cost marginal i l’ingrés marginal per a calcular el nivell de produc-
ció que maximitza els beneficis. Mentre l’ingrés marginal sigui més elevat que el cost
marginal, s’ha d’augmentar la producció. Quan l’ingrés marginal no pugui compensar el
cost addicional, no s’ha de produir més. Per a aclarir aquest argument, s’analitzen amb
més detall l’ingrés marginal i el cost marginal.

Autorreflexió

Com s’han calculat el cost marginal i l’ingrés marginal?

1) Cost marginal

Podem utilitzar la taula anterior per a calcular el cost marginal de produir una unitat ex-
tra del bé. Augmentar la producció de zero a u augmenta els costos totals de 15 € a 30 €.
El cost marginal d’aquesta primera unitat és 15 €. En la taula, el cost marginal es mostra
en una fila que es troba entre els valors zero i u, per a deixar clar que es refereix al cost
d’augmentar la producció de zero a u. Tots els altres costos marginals de la taula es cal-
culen de la mateixa manera.

El cost marginal d’augmentar la producció en una unitat es mostra en el gràfic següent.

El cost marginal és la quantitat en què augmenten els costos totals quan la producció
augmenta en una unitat. Per exemple, passant de zero a una unitat, els costos totals aug-
menten en 15 €, com es mostra en el cas 1 en el primer tram ombrejat de cost marginal,
el cost marginal de produir una unitat extra.

*El cost marginal és l’augment dels 
costos totals quan la producció 

augmenta en una unitat. 

**L’ingrés marginal és l’augment de 
l’ingrés total en augmentar la 

producció en una unitat.
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Hi pot haver diferents gràfics dels costos marginals? Sí, i la seva forma depèn fonamen-
talment de les diferents tècniques de producció. Quan la producció és baixa, l’empresa
utilitza tècniques simples. En la mesura que la producció augmenta, es poden utilitzar
màquines més sofisticades, que permeten d’obtenir quantitats més elevades de béns sen-
se recórrer a molta despesa extra. Una línia de producció totalment automatitzada podria
fer que obtenir una unitat addicional fos més barat, però resulta prohibitiu per a baixos
nivells de producció. Si la producció continua augmentant, les dificultats de gestionar
una gran empresa comencen a sorgir. Augmentar la producció pot requerir una despesa
més elevada i el cost marginal augmenta.

La relació entre cost marginal i producció varia d’empresa a empresa. En una mina de car-
bó que està pràcticament esgotada, els costos marginals creixen ràpidament amb la pro-
ducció addicional. En indústries de producció massiva, el cost marginal pot tenir la forma
de la figura, començant amb valors elevats i reduint-se a una taxa constant.

2) Ingrés marginal

La taula també mostra l’ingrés marginal, és a dir, l’augment en l’ingrés total quan es ven una
unitat addicional del bé. Augmentar la producció de zero a u augmenta l’ingrés de 0 € a 22
€. Per tant, 22 € és l’ingrés marginal de la primera unitat venuda. Incrementar la producció
de sis a set unitats redueix l’ingrés total de 72 € a 70 €, essent l’ingrés marginal negatiu en 2
€. L’ingrés total i el marginal depenen de la corba de demanda pels productes de l’empresa.

L’ingrés marginal és clarament decreixent i, fins i tot, pot ser negatiu en nivells elevats
de producció. En el nostre exemple, l’ingrés marginal era negatiu per a qualsevol quan-
titat venuda de menús superior a set. Les corbes de demanda tenen pendent negatiu. Per
a vendre més productes, el preu ha de disminuir. Aconseguir vendre una unitat addicio-
nal a aquest preu més baix és el primer component de l’ingrés marginal. Tanmateix, tam-
bé s’ha de tenir en compte el fet que, en vendre una unitat addicional, s’ha de disminuir
el preu de tots els menús venuts, no solament del menú addicional. Aquest efecte actua
reduint l’ingrés addicional obtingut de la venda d’una unitat extra del producte.

Quan la corba de demanda a la qual s’enfronta l’empresa té pendent negatiu, es poden
establir dues proposicions:

• L’ingrés marginal disminueix en augmentar la producció.

• L’ingrés marginal ha de ser més baix que el preu al qual es ven l’última unitat. D'aquí,

s’ha de tenir en compte l’efecte del preu més baix en l’ingrés obtingut de les unitats

produïdes prèviament.

La forma de la corba d’ingrés marginal depèn exclusivament de la forma de la corba de
demanda a la qual s’enfronta l’empresa. Per exemple, una empresa petita en un gran mer-
cat pot vendre tantes unitats com vulgui sense afectar el preu de mercat que hi ha.

És possible utilitzar aquests dos conceptes per a determinar el nivell òptim de

producció d’una empresa.

Exemple

La producció de blat d’un sol 
agricultor pot ser insignificant 
amb relació a l’oferta total de 
blat en un país o al món. Enca-
ra que la corba de demanda de 
blat tingui pendent negatiu, 
l’agricultor individual pot ven-
dre blat sense necessitat de 
baixar-ne el preu. Per a l’agri-
cultor, la corba de demanda és 
horitzontal al preu d’equilibri 
del blat. Cada unitat extra de 
producte per a aquest agricul-
tor obté el mateix ingrés mar-
ginal, és a dir, el preu d’una 
unitat de blat.
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Utilitzant l’ingrés marginal i el cost marginal per a determinar el nivell de

producció

En combinar el cost marginal i l’ingrés marginal, és possible determinar el ni-

vell de producció que maximitza els beneficis de l’empresa. Si l’ingrés margi-

nal és més elevat que el cost marginal, un augment de la producció en una

unitat augmentarà els beneficis dels costos de manera que augmentaran els be-

neficis. Al contrari, quan el cost marginal és més gran que l’ingrés marginal,

els beneficis disminueixen. El criteri per a prendre decisions de producció es

presenta en la taula següent i en el gràfic corresponent.

Determinant la producció mitjançant l’ingrés marginal i el cost marginal

Taula: Determinació de la decisió de producció

L’última columna mostra el raonament: si ens fixem en la diferència entre ingrés

marginal i cost marginal, l’empresa produirà com a mínim cinc menús. Suposeu

que l’empresa considera augmentar la seva producció de cinc a sis menús. L’ingrés

marginal és 2 € i el cost marginal és 5 €, de manera que els beneficis es redueixen

a -3 €. La producció no s’hauria d’augmentar a sis unitats. Un raonament similar

exclou incrementar la producció per sobre de cinc unitats. Si el cost marginal és

més elevat que l’ingrés marginal, l’empresa estalvia diners reduint la producció.

L’empresa ha d’expandir la seva producció fins a cinc unitats, però no més.

Les corbes de cost i ingrés marginal

Fins al moment, hem suposat que l’empresa pot produir solament un nombre

sencer de béns, com zero, u, dos o cinc, en lloc d’una quantitat com 0,5; 1,3;

5,25 o 7,9. En la majoria dels casos, la producció no es limita a nombres sen-

cers, per dues raons:

• Per a béns com el blat o la llet, no hi ha motius per a pensar que només es pot

vendre un quilogram o un litre. L’empresa pot vendre quantitats no senceres.

• Fins i tot per a béns com cotxes, que necessàriament es venen en unitats

senceres, l’empresa pot vendre setanta-cinc cotxes cada mes, 18,75 cotxes

a la setmana o 2,7 cotxes diaris.
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Llavors, és convenient suposar que les empreses poden variar els seus nivells

de producció i vendes de manera contínua. Si això és així, es poden dibuixar

les corbes de cost marginal (CMa) i d'ingrés marginal (IMa) com en el gràfic

següent.

Equilibri CMa = IMa

Els beneficis són màxims quan les corbes es tallen en el punt E. La producció

Q1 maximitza els beneficis (o minimitza pèrdues). Per a nivells inferiors, l’IMa

és més gran que l’CMa i un augment en la producció incrementa els beneficis

(o redueix les pèrdues). A la dreta de Q1, l’CMa és més gran que l’IMa. Una ex-

pansió de la producció augmenta més els costos que els ingressos i una con-

tracció estalvia més en costos del que perd en ingressos. L’incentiu en termes

de beneficis per a augmentar la producció a l’esquerra de Q1, i en cas de reduir-

la a la dreta de Q1, es mostra mitjançant les fletxes. Aquest incentiu guia l’em-

presa a triar el nivell de producció Q1, sempre que no resulti més convenient

tancar. A Q1, l’ingrés marginal és exactament igual al cost marginal. Podem

considerar dos possibles efectes:

1) Què passa quan canvien els costos?

L’efecte de canvis en els costos de la producció
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Suposeu que l’empresa s’enfronta a l’augment en el preu de les primeres ma-

tèries utilitzades. En cada nivell de producció, el cost marginal augmentarà,

com es mostra en el gràfic. Triar el nivell de producció de manera que CMa =

IMa requereix que l’empresa es trobi ara a E’. Un cost marginal més elevat re-

dueix el nivell òptim de producció que maximitza els beneficis de Q1 a Q2.

2) Què passa quan es desplaça la demanda?

L’efecte de canvis en la demanda

Suposeu que la corba de demanda de l’empresa i el seu ingrés marginal es des-

placen cap a la dreta. En cada nivell de producció, el preu i l’ingrés marginals

són més elevats que abans. En el gràfic, la corba IMa es desplaça fins a IMa’, i

indueix l’empresa a moure’s de E a E”. Una demanda més gran ha conduït

l’empresa a una expansió de Q1 a Q3.

Com hem vist, hi ha dues possibles anàlisis per a determinar les decisions de

producció de les empreses.

Com escollim entre una i l’altra?

Cost i ingrés total contra cost i ingrés marginal

La decisió de producció basada en els costos i ingressos totals, i les decisions de les empreses
basades en els costos i ingressos marginals són maneres diferents d'estudiar el mateix pro-
blema. Els economistes utilitzen l’anàlisi marginal amb més freqüència, ja que suggereix
un raonament molt útil per a estudiar les decisions a les quals s’enfronten les empreses pre-
guntant: hi ha algun petit canvi que milloraria la situació de l’empresa? En cas afirmatiu,
la posició actual no pot ser la millor resposta i s’han de fer els canvis pertinents.

L’anàlisi marginal s’ha de sotmetre a una validació molt important. Pot passar per alt im-
portants decisions. Per exemple, suposeu que l’ingrés marginal és més gran que el cost
marginal fins a un nivell de producció de cinc unitats, però, a partir de llavors, l’ingrés
marginal és més baix que el cost marginal. Això suggereix que s’haurien de produir cinc
unitats. Produir cinc unitats serà millor que produir qualsevol altra quantitat de béns.
Tanmateix, si l’empresa té elevades despeses, independentment del nivell de producció
(per exemple, el pagament d’un generós salari al director general), els beneficis obtinguts
de vendre cinc unitats podrien ser insuficients per a cobrir aquests costos fixos. Tenint
en consideració aquests costos fixos, un nivell de producció de cinc unitats pot ser llavors
el nivell òptim per a la minimització de les pèrdues. Això no obstant, l’empresa podria
tancar, ja que no resultaria rendible dedicar-se a aquesta activitat.
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Resumint, una empresa que maximitza beneficis ha d’augmentar la producció sempre
que l’ingrés marginal sigui més gran que el cost marginal, però ha de detenir l’expansió
quan el cost marginal superi l’ingrés marginal. Aquesta regla condueix l’empresa al nivell
òptim de producció. Si l’empresa no obté beneficis fins i tot en aquesta situació, li resul-
taria més convenient tancar. Però,

Coneixen les empreses les seves corbes de costos i ingressos marginals?

Segurament, ara us preguntareu si les empreses en la vida real coneixen les seves corbes
de cost marginal i d’ingrés marginal, sense esmentar el fet d’haver de recórrer a càlculs
sofisticats per a assegurar-se que es tria un nivell de producció tal que totes dues siguin
iguals.

Aquests experiments o exercicis per part de les empreses no són necessaris per a la relle-
vància de l’explicació de les decisions de producció de les empreses. Si per casualitat,
pressentiment o anàlisi rigorosa el director general aconsegueix maximitzar els beneficis
de l’empresa, el cost marginal i l’ingrés marginal seran necessàriament iguals. El que s’ha
explicat abans és una anàlisi per mitjà de la qual sigui possible estudiar els pressentiments
dels empresaris que, en mitjana, adopten decisions encertades i sobreviuen al difícil món
dels negocis.

Per a estudiar el comportament de les empreses amb més detall, és útil comen-

çar estudiant la tecnologia de què disposen les empreses per a fabricar els seus

productes. 

Una empresa que maximitza beneficis ha d’augmentar la producció sem-

pre que l’ingrés marginal sigui superior al cost marginal, però n’ha d’aturar

l’expansió quan el cost marginal superi l’ingrés marginal. Aquesta regla

condueix l’empresa al nivell òptim de producció, que és el punt en què

l’ingrés marginal és igual al cost marginal.
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5. Tecnologia i costos

Per a poder produir, l’empresa ha d’utilitzar factors de producció, que inclo-

uen el treball, la maquinària, els edificis, les matèries primeres i l’energia. El

terme factors de producció cobreix tot allò que s’ha utilitzat per a produir, des

d’un alt executiu fins al material de papereria.

El nostre restaurant utilitza factors de producció en l’elaboració d’àpats. Això és

un problema tècnic i administratiu. Les receptes per a l’elaboració dels diferents

plats que s’ofereixen es troben fora dels límits de l’economia i es tracta, més avi-

at, d’un problema tècnic i d’experiència en el treball. L’economista suposa que

la recepta està donada i que compleix una propietat important: no hi ha un de-

saprofitament de recursos. Aquesta propietat s’explica a partir del concepte de

funció de producció, que resumeix les formes tècnicament eficients de combinar

factors de producció per a l’elaboració de béns i serveis. Aquest conjunt de for-

mes s’anomena mètode de producció. 

Eficiència tècnica

La funció de producció òptima és aquella que implica l’eficiència tècnica, és a

dir que la combinació de factors de producció sigui tan eficient com sigui pos-

sible. Alhora la tecnologia marca la màxima capacitat productiva, i per tant la

seva evolució fa créixer la capacitat de producció. Són termes que s’autorela-

cionen i que en marquen els límits i potencials.

Per simplificar-ne l’estudi acostumem a centrar-nos en dos factors productius:

el capital (K), que agrupa tot el conjunt de maquinària, i el treball (L), que es

valora segons el nombre de treballadors. És evident que com més quantitat de

cada un dels factors, més capacitat de producció, però el que cal estudiar és

l’eficiència a l’hora de combinar-los. En definitiva, primer cal veure la combi-

nació òptima dels factors i després fer créixer la capacitat de producció segons

la ponderació més eficient (i els rendiments de cada factor).

Seguint aquest criteri, un mètode es considera tècnicament eficient quan  pro-

dueix cada nivell de producció amb la mínima quantitat de factors de produc-

ció (o dit a la inversa, quan utilitza els factors de producció per a extreure el

màxim potencial productiu).

Exemple

La taula següent resumeix els mètodes tècnicament eficients descrits per la funció de pro-
ducció. 

Factor de producció

Un factor de producció és 
qualsevol bé o servei utilitzat 
en la producció d’altres béns i 
serveis.

Funció de producció

La funció de producció especi-
fica la quantitat màxima de 
béns i serveis que es poden 
produir per a qualsevol quanti-
at de factors de producció.

Mètode de producció

Un mètode de producció és 
una manera particular de com-
binar factors de producció per 
a fabricar béns i oferir serveis. 
La tecnologia és el conjunt de 
totes les tècniques conegudes. 
La funció de producció és el 
conjunt de totes les tècniques 
que són eficients.
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Taula 3.4

La taula es podria ampliar per a incloure altres combinacions de treball i capital que tam-
bé fossin tècnicament eficients. Però estudiarem aquests.

Els mètodes A, B i C produeixen 100 menús al dia. El mètode A utilitza quatre forns i qua-
tre treballadors, el B dos forns i sis treballadors i el C quatre forns i sis treballadors. Entre
el mètode A i el B, no podem assegurar quin dels dos és més eficient, ja que el que fa el
restaurant per reduir capital (dos forns menys) és ampliar el personal. Per contra, sí que
podem dir que A i B són tècnicament més eficients que C, ja que aquest tercer mètode,
per a produir 100, necessita una combinació més gran de treballadors o maquinària (uti-
litza dos treballadors més que A i dos forns més que B). 

Com podem escollir entre A i B? Pel que fa a eficiència tècnica, no ens podem decantar, hau-
rem de veure els costos de cada factor, és a dir l’eficiència econòmica, que estudiarem en breu.

Abans, però, comparem els mètodes D i E. Podem dir que D és més eficient que B ja que
produeix 50 menús més amb la mateixa quantitat de forns? Doncs no, no ho podem as-
segurar, ja que utilitza un treballador més. Ho podríem assegurar si produís els 150 menús
amb la mateixa combinació.

L’última fila mostra que, si es duplica la quantitat dels factors de producció utilitzats en la
segona fila, la producció també es duplica i podríem parlar de combinació eficient (encara
que això no ha de passar necessàriament), però no podríem dir que E és més eficient que B.

L’última fila mostra que, si es duplica la quantitat dels factors de producció utilitzats en la
segona fila, la producció també es duplica, encara que això no ha de passar necessàriament.

A més de l’eficiència tècnica, cal considerar els preus dels factors, ja que són

aquests els que determinen la despesa total que haurà d’efectuar l’empresa.

Els costos i l’elecció de la tècnica de producció

Ja hem analitzat la manera en què el nivell de producció d’una empresa es de-

termina per mitjà de les corbes de cost i ingrés marginal. No obstant això, hem

d’estudiar què hi ha al darrere dels costos i dels ingressos.

Minimització de costos

La funció de producció relaciona la quantitat de factors de producció amb el volum de
producció. Per a passar de la funció de producció a una corba de costos, és necessari co-
nèixer els preus que l’empresa ha de pagar pels factors de producció.

Considerem la manera més barata de produir cent menús al dia. Suposem que només hi ha
dos mètodes tècnicament eficients representats per les dues primeres files de la taula anterior,
anomenats mètode A i mètode B. L’empresa coneix el cost d’utilitzar (llogar) un forn (64 euros
diaris) i de contractar treballadors (60 euros al dia). A partir de la funció de producció, l’em-
presa sap les quantitats de treball i capital requerides per a l’elaboració de cent menús diaris
utilitzant cada mètode disponible. Analitzem-ho en la taula següent:

Taula 3.5. Mètode de producció que minimitza els costos

Mètode Producció 
(menús/dia)

Capital (forns 
utilitzats)

Treball (nombre de 
cuiners i cambrers)

A 100 4 4

B 100 2 6

C 100 4 6

D 150 2 7

E 200 4 12

 Capital Treball Preu de lloguer 
per màquina* Salari* Cost

del capital*
Cost del 
treball* Cost total* 

Mètode A 4 4 64 60 256 240 496

Mètode B 2 6 64 60 128 360 488

* €/dia
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La taula mostra que els costos totals d’elaborar cent menús al dia són 496 euros utilitzant
el mètode A, i 488 euros utilizant el mètode B. Hem d’escollir el B, ja que el cost total serà
el més baix possible. D’aquesta manera, haurem trobat un punt de la corba de cost total
del nostre restaurant: per a produir cent unitats, els cost total és de 488 euros. Aquest és
el mètode de producció econòmicament eficient (de cost més baix), tenint en compte els
preus dels factors de producció.

Us heu adonat que s’ha ecollit un mètode que utilitza una quantitat més gran 
de treball que de capital? 

Un mètode que requereix molt capital i poc treball s’anomena intensiu en capital. De la ma-
teixa manera, un mètode que utilitza molt de treball, però poc capital, és intensiu en treball.

En l’exemple, el mètode A és més intensiu en capital i menys intensiu en treball que el
mètode B. La proporció de les unitats de capital respecte a les unitats de treball és 1 (= 4/4)
en el mètode A, però només 1/3 (= 2/6) en el mètode B.

S’escollirà el mateix mètode de producció si canvien els preus dels factors? 

L’efecte d’un increment en els salaris:

Taula 3.6

Suposeu que el preu del factor treball (salari) augmenta de 60 euros a 68 euros per setma-
na: el treball s’ha tornat més car, però el preu del capital no ha variat. El preu relatiu del
treball ha augmentat. Ens hem de plantejar dues qüestions:

1) Què passa amb el cost de produir cent menús diaris?

Com que tots dos mètodes utilitzen una certa quantitat del factor treball, el cost total de pro-
duir cent menús diaris augmenta, amb independència del mètode utilitzat. Repetint l’argu-
ment per a tots els possibles nivells de producció, implicaria que el cost total de la producció
de menús es desplaça cap amunt en augmentar el salari (o qualsevol preu d’un altre factor).

2) Hi ha algun canvi en el mètode que minimitza els costos?

En aquest exemple, l’augment en el preu relatiu del treball porta l’empresa a canviar de
mètode: el mètode A, més intensiu en capital.

Per a obtenir la corba de cost total completa, es fan els mateixos càlculs per a cada possible
nivell de producció. La funció de producció assenyala les combinacions de factors requerides
per cada mètode. Llavors, es troben els costos de producció per a cada mètode i es tria el
que representi un desemborsament monetari menor. Ajuntant tots aquests punts s’obté la
corba de cost total, que pot requerir canviar d’un mètode a un altre per a diferents nivells de
producció. A partir de la corba de cost total, es calcula la corba de cost marginal –l’augment
en els costos totals per a cada nivell de producció en augmentar la producció en una unitat
addicional.

Utilitzant la funció de producció, podem obtenir la funció de costos totals.

A partir d’aquesta última, ens és possible calcular el cost mitjà, és a dir, el

cost unitari. També podem trobar el cost marginal, és a dir, el cost de produir

una unitat addicional. Els costos són un element fonamental en la determina-

ció de les decisions de producció de les empreses.

Les empreses no sempre tanquen quan comencen a perdre diners. De vegades

mantenen l’esperança de futurs augments de la demanda, o potser pensen

que, amb el pas del temps, poden reduir prou els costos de producció per a tor-

 Capital Treball
Preu

del lloguer 
per màquina 

Salari* Cost 
del capital* 

Cost del 
treball* 

Cost 
total* 

Mètode A 4 4 64 68 256 272 528

Mètode B 2 6 64 68 128 408 536

* €/setmana
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nar a obtenir beneficis. Aleshores, hem d’analitzar les condicions dels costos a

partir de diferents hipòtesis respecte a l’horitzó temporal.

5.1. Quatre nocions inicials sobre costos

Abans de tractar les diferents relacions entre els costos mitjans, marginals i to-

tals, a curt i llarg termini, i la seva relació amb els ingressos per a determinar-ne

el nivell de producció òptim, introduirem quatre conceptes referents a costos.

a) CT = CF + CV

És a dir, el cost total és igual a la suma del cost fix més el cost variable.

El cost variable comença en el primer nivell de producció i creix amb el nivell

de producció. Hi podríem incloure la matèria primera i el treball, entre d’altres. 

Així doncs, el CT és el que suma tots dos costos: els fixos i els variables.

Matemàticament el podem representar de la manera següent.

Suposem que tenim una funció de costos totals: 

b) CT = 12 + 4Q 

on Q és el nivell de producció; és tan senzill d’inferir com que:

c) CF = 12

d) CV = 4Q

Gràficament també és prou explícit: la diferència entre la corba de costos to-

tals i la corba de costos variables serà sempre el valor dels costos fixos.

Cost fix

Entenem per cost fix tots els 
costos que no varien a curt ter-
mini quan varia la producció, o 
el que és el mateix, tots els cos-
tos que l’empresa ha de supor-
tar independentment de si 
produeix o no, com per exem-
ple el lloguer de la nau, impos-
tos, maquinària, etc.
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En el gràfic veiem el següent:

1) Per a un nivell de producció 0, els CF = 12, els CV = 0 i els CT = 12.

2) La corba de CT i la de CV sempre està separada per 12 u. Quin és el valor

dels costos fixos? Podria ser per exemple el nivell salarial, és a dir, els euros per

hora que valen els treballadors.

Vistos els components que representen els costos, vegem-ne els valors mitjans

i marginals.

Per als valors mitjans, simplement hem de veure la ponderació entre els costos

i el nivell de producció, és a dir quins són els valors unitaris. Així doncs, és tan

senzill com dividir-los per la quantitat produïda.

,  i 

Entenem per marginal el valor que representa la variació davant l’augment

d’una unitat de producció (Q). Aquests valors es calculen mitjançant les vari-

ables dels diferents costos en funció de la quantitat.

Com que el cost fix és independent del nivell de producció, en aquest cas el

cost marginal serà equivalent tant per al valor total com per al variable, de ma-

nera que:

, 

Per a la representació matemàtica seguim amb l’exemple anterior.

Teníem:

CT = 12 + 4Q 

CF = 12

CV = 4Q

I ara podem continuar:

CTMi = 12/Q + 4Q / Q = 12/Q + 4

CFMi = 12/Q

CVMi = 4

I el cost marginal seria la derivada de la funció de costos respecte a Q: 

Per a entendre numèricament aquest apartat us proposem l’exercici següent:

Si els costos fixos (CF) són iguals a 12 u. m. i els costos variables mitjans (CVMi) són cons-
tants i iguals a 4 u. m., completeu la taula de costos següent referida a les cinc primeres
unitats de producte.


CT

CTMi
Q


CF

CFMi
Q


CV

CVMi
Q

 
    

 
cost marginal

CT CV
CTMg CVMg CMg

Q Q

Repasseu l’apartat referent a les 
derivades per veure com es calcula.

4
CT

CMg
Q
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Solució:

Primer omplim les dues primeres columnes, de les quals ens donen informació en l’enun-
ciat; és a dir la columna A, on és igual a 12 per a tots els nivells de producció, i la E, que
també és 4 per a tots els nivells de producció.

Ara omplirem la columna B. Podem trobar la informació de dues maneres. Simplement
veient que el cost variable mitjà és 4 i per tant que a mesura que augmenta una unitat la
producció augmenta quatre unitats el Cost variable, o matemàticament:

CVMi = CV/q o aïllant-lo: CVMi  q = CV

• Per al nivell 1, 4  1 = 4; 

• per al nivell 2, 4  2 = 8; 

• per al nivell 3, 8  3 = 12, i així successivament.

Per a la columna C, només sabem que el CF + CV = CT.

• Per al nivell 1, 12 + 4 = 16; 

• per al nivell 2, 12 + 8 = 20; 

• per al nivell 3, 12 + 12 = 24, i així successivament.

Per a la columna D, el cost fix mitjà és el cost fix entre la producció CF/q = CFMi.

• Per al nivell 1, 12/1 = 12; 

• per al nivell 2, 12/2 = 6; 

• per al nivell 3, 12/3 = 4, i així successivament.

I fem el mateix per a la columna F però partint del cost total en comptes del cost fix:

• Per al nivell 2, 20/2 = 10, i així successivament.

Finalment, en la columna G es tracta de veure la variació unitària del cost total en aug-
mentar una unitat la producció (CTq – CTq–1).

• Per al nivell 1, 16 – 12 = 4; 

• per al nivell 2, 20 – 16 = 4; 

• per al nivell 3, 24 – 20 = 4, i així successivament.

Quantitat

(q)

Cost fix

(CF)

Cost 
variable

(CV)

Cost total

(C)

Cost fix 
mitjà

(CFMi)

Cost variable 
mitjà

(CVMi)

Cost total 
mitjà

(CMi)

Cost 
marginal

(CMa)

1

2

3

4

5

Ordre de 
solució 1 2 3 4 2 5 6

Columna A B C D E F G

Quantitat

(q)

Cost fix

(CF)

Cost 
Variable

(CV)

Cost total

(C)

Cost fix 
mitjà

(CFMi)

Cost variable 
mitjà

(CVMi)

Cost total 
mitjà

(CMi)

Cost 
marginal

(CMa)

1 12 4 16 12 4 16 4

2 12 8 20 6 4 20 4

3 12 12 24 4 4 8 4

4 12 16 28 3 4 7 4

5 12 20 32 2.4 4 6.4 4

Nota

En aquest exemple l’augment 
de producció (q) és 1; si l’aug-
ment no fos unitari l’hauríem 
d’ajustar. 
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Tot aquest raonament us serveix per a determinar el valor dels ingressos. En

tot cas en l’apartat següent detallarem el que hem vist ara.

5.2. Costos totals, mitjans i marginals a llarg termini

La relació entre el cost marginal i el cost mitjà está definida per les dues qües-

tions següents:

• El cost mitjà és decreixent quan el cost marginal és més baix que el mitjà,

i creixent quan el cost marginal és més elevat que el mitjà.

• El cost mitjà assoleix un mínim en el nivell de producció, per al qual el cost

mitjà i el cost marginal són iguals.

Aquests factors, juntament amb la maximització de beneficis en el punt en

què l’ingrés marginal és igual al cost marginal, determinen les decisions de

producció de l’empresa. 

Anem a veure-ho.

Costos a llarg termini*

En enfrontar-se a un desplaçament de la corba de demanda i, per tant, de l’ingrés

marginal, una empresa voldrà modificar el seu volum de producció. Tanmateix,

l’ajust pot requerir un cert temps. En els primers mesos, l’empresa pot aconseguir

que els empleats treballin hores extra. En un període de temps més llarg, pot ser

més barat construir una nova planta i augmentar la capacitat productiva.

Ara ens centrem en els costos a llarg termini, quan l’empresa és capaç de fer

tots els ajustos que requereix.

La corba de cost total a llarg termini descriu el cost més baix d’obtenir cada

possible nivell de producció quan l’empresa pot ajustar tots els seus factors.

El cost marginal a llarg termini és l’augment en el cost total a llarg termini si

la producció s’incrementa permanentment en una unitat.

Cost total i marginal a llarg termini

*El llarg termini és un període de 
temps prou llarg perquè l’empresa 

ajusti tots els seus factors de 
producció davant un canvi en les 

condicions del mercat.
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El cost total a llarg termini ha d’augmentar amb la producció. Cada vegada ha

de resultar més costós produir més quantitat de béns i serveis.

Per a respondre aquestes preguntes és convenient estudiar el cost per unitat

produïda o el cost mitjà de la producció.

El cost mitjà comença amb valors elevats, disminueix i després torna a aug-

mentar.

Costos mitjans a llarg termini

En el gràfic, la corba de cost mitjà de llarg termini en forma de U presenta ren-

diments creixents fins al punt A (és a dir, els rendiments creixen i els costos mit-

jans redueixen), en què el cost mitjà és el més baix. Per a nivells de producció

més elevats, s’observen rendiments decreixents a escala. Per què hi ha economi-

es d’escala per a nivells de producció reduïts i, en canvi, hi ha deseconomies

d’escala amb elevats nivells de producció? La relació entre costos mitjans i pro-

ducció sobre la corba s’ha d’explicar per la relació entre quantitats físiques dels

factors i la producció, resumida en la funció de producció.

Aquesta forma comuna dels costos mitjans es denomina corba de costos mitjans

en forma de U. Per a entendre per què aquest tipus de corbes de costos mitjans

són habituals, hem de recórrer al concepte d’economies d’escala.

Economies d’escala

Hi ha tres raons per a la presència d’economies d’escala*:

• La primera té a veure amb les indivisibilitats en el procés productiu, és a dir, una quan-

titat mínima de factors requerida per l’empresa per a iniciar la seva activitat, indepen-

dentment de la quantitat produïda (que podria ser nul·la). Això es coneix habitualment

amb el nom de costos fixos, ja que no canvien amb el nivell de producció.

• La segona font d’economies d’escala és l’especialització. Un autònom ha de portar a

terme totes les diferents tasques del negoci. L’empresa pot, en augmentar la seva mida,

contractar més personal i fer que cada treballador es concentri en la realització d’una

tasca particular de manera més eficient.

• La tercera raó de l’existència d’economies d’escala està estretament relacionada. La

producció a gran escala algunes vegades és necessària per a aprofitar una millor maqui-

nària. Els enginyers tenen una regla de dos terços, que s’aplica a moltes fàbriques i mà-

quines: el cost de construir una fàbrica o una màquina augmenta solament dues

terceres parts del que pot produir.

Amb quina rapidesa augmenten els 
costos amb la producció? Poden les 
grans empreses produir amb menys 

costos unitaris que les petites 
empreses? Pot resultar un 

desavantatge produir a gran 
escala?

*Les economies d’escala (o 
rendiments creixents a escala) 

existeixen quan els costos mitjans a 
llarg termini disminueixen en 

augmentar la producció.
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La relació entre la tecnologia de producció i les funcions de costos mitjans a llarg termini
es coneix com a rendiments a escala.

Rendiments i costos mitjans a llarg termini

Les tres corbes de costos mitjans a llarg termini mostren la relació entre els rendiments a
escala i la forma de les corbes. Quan la corba és decreixent, els costos mitjans de produc-
ció decreixen a mesura que la producció augmenta i tenim economies d’escala. Quan és
creixent, els costos mitjans augmenten a mesura que ho fa la producció; en aquest cas,
hi ha deseconomies d’escala. En el cas intermedi, quan els costos mitjans són constants,
tenim rendiments constants a escala.

Quina relació hi ha entre el cost mitjà a llarg termini i el cost marginal?

Cost mitjà i cost marginal

El comportament dels costos mitjans i marginals està estretament relacionat.

En cada nivell de producció, el cost mitjà de llarg termini és simplement el

cost total dividit pel volum de producció associat. Tanmateix, en moure’s d’un

nivell de producció a un altre s’incorre en un cost marginal, de manera que hi

ha una relació molt pròxima entre un i l’altre.

Cost mitjà i cost marginal

Es mereixen destacar dues qüestions del gràfic:

• El cost mitjà és decreixent quan el cost marginal és més baix que el mitjà,

i creixent quan el cost marginal és més elevat que el mitjà.

• El cost mitjà assoleix un mínim en el nivell de producció, per al qual el cost

mitjà i el cost marginal són iguals.
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Cap d’aquests dos fets no és un accident. La relació entre els conceptes de mit-

jana i de marge és una qüestió d’aritmètica, tan rellevant per al futbol com per

als costos de producció.

Quan el cost marginal d’una unitat extra és més elevat que el cost mitjà de les

unitats que hi ha, la fabricació d’una unitat extra ha d’augmentar el cost mitjà.

De la mateixa manera, quan el cost marginal d’una unitat extra es troba per

sota del cost mitjà de les unitats que hi ha, una unitat extra produïda redueix

els costos mitjans. Quan el cost marginal és igual al cost mitjà, afegir una uni-

tat deixa el cost mitjà sense canvi.

En el gràfic, el cost mitjà i el cost marginal es tallen en el punt A, que ha de ser

el punt del mínim cost mitjà. Per què? A l’esquerra del punt A, el cost marginal

es troba per sota del mitjà, de manera que el cost mitjà és decreixent. A la dreta

de A, el cost marginal es troba per sobre del mitjà, de manera que el cost mitjà

és creixent. El punt A ha de correspondre al nivell de producció en què el cost

mitjà és mínim.

La relació entre el cost mitjà i el cost marginal determina les decisions de pro-

ducció de les empreses a llarg termini.

Les decisions de producció a llarg termini

Per a prendre les seves decisions de producció a llarg termini, les empreses han de recórrer
a dos elements:

• Assolir la condició de maximització de beneficis: l’ingrés marginal ha de ser igual al

cost marginal.

• Verificar que en aquest nivell de producció obté beneficis positius. En cas que no fos

així, no haurà de continuar en el mercat si creu que tindrà pèrdues indefinidament.

Els beneficis totals es poden calcular com el benefici unitari multiplicat pel nombre d’unitats
venudes. Per tant, els beneficis totals seran positius només si els beneficis unitaris també ho
són. Els beneficis unitaris o mitjans són la diferència entre l’ingrés mitjà i el cost mitjà. Però
l’ingrés mitjà per unitat és simplement el preu al qual es ven cada unitat produïda. Així, si el
cost mitjà a llarg termini és més elevat que el preu al qual es poden vendre els productes de
l’empresa, obtindrà pèrdues a llarg termini i haurà de tancar. Si, al contrari, en aquest punt
el preu és igual al cost mitjà a llarg termini, l’empresa amb prou feines cobreix els seus costos
i obtindrà un benefici nul. Finalment, si el preu és superior al cost mitjà, l’empresa obté be-
neficis a llarg termini i podrà tranquil·lament romandre en el negoci.

Decisions de producció a llarg termini 

Exemple

Eto’o és un gran jugador de fut-
bol. Si marca cinc gols en cinc 
partits, marca de mitjana un gol 
per partit. Si en marca dos en el 
partit següent, haurà marcat set 
gols en sis partits, i augmentarà 
la seva mitjana golejadora a 
1,16 gols per partit. En el sisè 
partit, la seva anotació marginal 
és de dos gols, que correspon a 
l’augment en els gols de cinc a 
set. Atès que la seva anotació 
marginal supera la seva anota-
ció mitjana en partits previs, el 
sisè partit ha d’augmentar la 
seva mitjana golejadora.
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A llarg termini, l’empresa escull el seu nivell de producció en el punt B, en què l'ingrés
marginal és igual al cost marginal. S’ha de comprovar si l’empresa incorre en pèrdues en
el nivell de producció Q1. Si el preu és igual o més gran que CMillt1 (el cost mitjà de llarg
termini que correspon al nivell de producció Q1) l’empresa no incorre en pèrdues i con-
tinua en el mercat. Si el preu és inferior a CMillt1, el nivell de producció triat per l’em-
presa a llarg termini hauria de ser zero; és a dir, tanca definitivament.

Les decisions d’oferta individual a llarg termini

Els mateixos principis serveixen per a l’obtenció de la corba d’oferta a llarg termini d’una
empresa. La corba de cost marginal a llarg termini serà menys inclinada que la de curt
termini, ja que l’empresa pot ajustar lliurement tots els factors de producció solament a
llarg termini. A més, a llarg termini no hi ha costos fixos, de manera que no és necessari
distingir entre costos variables mitjans i costos totals mitjans.

Corba d’oferta individual a llarg termini

Enfrontant-se a un preu P4, la condició marginal condueix l’empresa a triar un nivell de pro-
ducció a llarg termini Q4 en el punt D. Ha de comprovar si resulta més convenient tancar que
continuar operant en el mercat. A llarg termini, tancar representa deixar la indústria del tot.
L’empresa surt de la indústria només si el preu no és suficient per a cobrir el cost mitjà a llarg
termini al nivell òptim de producció. A un preu P2, la condició marginal condueix al punt B,
però l’empresa perd diners i haurà de deixar la indústria a llarg termini.

La corba d’oferta a llarg termini de l’empresa individual (és a dir, la relació entre la quan-
titat oferta i el preu a llarg termini) és la part de la corba de cost marginal a partir del punt
en què es talla amb el cost mitjà a llarg termini. Per a qualsevol preu per sota, l’empresa
no podrà trobar cap nivell de producció perquè el preu cobreixi el cost mitjà.

5.3. Costos totals, mitjans i marginals a curt termini

El curt termini no permet a l’empresa ajustar-se als canvis de les condicions

del mercat, de manera que s’han de tenir en compte tant els costos fixos

com els variables. Així, doncs, a l’hora de prendre una decisió s’ha de tenir

en compte que fins i tot produir zero unitats comporta haver-se de fer càr-

rec dels costos fixos.

El curt termini és un període de temps en què l’empresa no es pot ajustar

completament als canvis en les condicions del mercat. A curt termini l’em-

presa ha d’utilitzar alguns factors de producció en quantitats fixes.

D’aquesta manera, es requereix distingir entre factors de producció fixos i

variables.

Curt termini

El curt termini és el període de 
temps durant el qual l’empresa 
solament pot dur a terme ajus-
tos parcials dels seus factors 
productius davant canvis en les 
condicions del mercat.

Factor de producció fix o 
variable

Un factor de producció fix és un 
factor la quantitat utilitzada del 
qual no es pot modificar instan-
tàniament. Un factor variable 
pot ser ajustat, fins i tot a curt 
termini.
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La durada del curt termini depèn de la indústria. Pot prendre anys construir

un nou port de mercaderies, però solament uns quants mesos obrir un nou

restaurant, sempre que ja hi hagi un local que es pugui llogar, reformar i

decorar.

La presència de factors fixos a curt termini té dues implicacions:

• A curt termini les empreses tenen costos fixos i variables. Els costos fixos

s’han de fer fins i tot quan la producció és zero. Si l’empresa no pot ampliar

la planta o disposar-ne d’una d’existent ràpidament, haurà de pagar, de

tota manera, la depreciació de l’immoble i afrontar els interessos dels di-

ners del préstec amb què originalment va adquirir la planta.

• Com que a curt termini l’empresa no pot fer tots els ajustos necessaris, els seus

costos de producció a curt termini seran més elevats que els costos a llarg ter-

mini. Quan l’ajust és possible, l’empresa estarà motivada a fer-lo només si es

pot situar en una corba de costos inferior a la que té en el curt termini.

Ara s’analitzen aquestes decisions a curt termini més detalladament.

Costos de producció fixos i variables a curt termini

Els costos variables són les despeses associades a la contractació de factors de

producció variables, normalment treball i primeres matèries. Els costos fixos

són els costos associats a la utilització de factors fixos en la producció, normal-

ment associats al capital.

A curt termini, com que l’empresa no pot ajustar immediatament les quanti-

tats utilitzades de factors, haurà de fer front tant als costos variables com als

fixos. D'aquesta manera, tindrem el següent:

Com que els costos fixos no varien en modificar la producció, el cost marginal

a curt termini és l'increment dels costos totals a curt termini, que depèn exclu-

sivament dels costos variables en augmentar la producció en una unitat.

La corba de cost marginal a curt termini significa que hi ha almenys un factor

fix, probablement el capital. Per exemple, suposem que s’utilitzen en la pro-

ducció a curt termini només dos factors, capital fix i treball variable. Per a mo-

dificar la producció en moure’s sobre la corba de cost marginal a curt termini,

l’empresa ha d’afegir més quantitats de treball per a una quantitat determina-

da de capital. Amb tota seguretat, el cost marginal reflectirà com és d’eficient

Costos fixos o variables

Els costos fixos són costos que 
no canvien amb el nivell de 
producció. Els costos variables 
són costos que canvien en mo-
dificar el nivell de producció.

Costos totals a curt termini = Costos fixos a curt termini + Costos variables

a curt termini

Així com a llarg termini ens fixem 
en els costos unitaris, a curt termini 

també són importants, solament 
que ara haurem de distingir entre 

els costos mitjans associats als 
factors fixos i als variables. 
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el factor treball en la producció, ja que és l’únic factor que determina els costos

d’augmentar la producció en una unitat.

1) Cost marginal a curt termini

El cost marginal a curt termini és l’augment en el cost de produir una unitat ad-

dicional a curt termini, quan alguns dels factors de producció romanen fixos.

Com que depèn exclusivament dels factors variables, un cop apareixen els ren-

diments decreixents, la productivitat marginal dels factors variables disminu-

eix i el cost marginal comença a augmentar. Es necessita un nombre més

elevat de treballadors per a produir una unitat addicional.

Cost marginal a curt termini

El gràfic mostra que, en augmentar la producció, el cost marginal a curt termi-

ni primer disminueix i després augmenta. Cada treballador costa a l’empresa

el mateix salari. Mentre la productivitat marginal del treball és creixent, cada

treballador addicional contribueix més a la producció que el treballador ante-

rior. Per tant, el cost addicional de produir una unitat extra és decreixent.

Quan la productivitat del treball decreix, augmentar el nombre de treballadors

encareix la producció, de manera que el cost marginal és creixent.

2) La productivitat marginal del treball

Sense treballadors, el nostre restaurant no podria vendre ni un sol menú. El

primer cuiner contractat ens ha de permetre d’augmentar la producció. Si afe-

gim mes cuiners i cambrers, la quantitat de menús que podrem vendre aug-

mentarà. Tanmateix, si no ampliem la cuina i el local, arribarà un moment en

què probablement els nostres empleats es destorbaran i la producció podria

disminuir. Aquest és el concepte de productivitat marginal.

La productivitat marginal és decreixent. Mantenint constants tots els factors de

producció excepte un, la llei dels rendiments (marginals) decreixents diu que, a

partir d’un cert nivell del factor variable, increments en la quantitat utilitzada

condueixen a contínues disminucions del producte marginal d’aquest factor.

Així, la forma de la corba de cost 
marginal a curt termini és 

determinada per la forma de les 
corbes de productivitat marginal, 

que al seu torn depèn de la 
tecnologia que utilitza l’empresa.

Productivitat marginal

La productivitat marginal d’un 
factor variable (el treball) és 
l’augment en la producció ob-
tingut d’afegir una unitat del 
factor variable, mantenint cons-
tant la quantitat utilitzada de 
tots els altres factors variables.
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Així com a llarg termini ens fixem en els costos unitaris, a curt termini també

són importants, solament que ara haurem de distingir entre els costos mitjans

associats als factors fixos i als variables. 

Costos mitjans a curt termini

Recordeu que el cost total a curt termini es compon de costos fixos i costos va-

riables. El cost fix mitjà a curt termini és igual al cost fix a curt termini dividit

per la producció. El cost variable mitjà a curt termini és igual al cost variable

a curt termini dividit per la producció. Finalment, el cost total mitjà a curt ter-

mini és igual al cost total a curt termini dividit per la producció.

Els costos variables són la diferència entre costos totals i costos fixos. Com que

els costos fixos no canvien amb el nivell de producció, el cost marginal ha de

reflectir el canvi en el cost variable. La mateixa relació aritmètica entre el cost

marginal i el cost variable mitjà s’ha de mantenir i el raonament habitual im-

plica que el cost marginal passa pel punt mínim tant dels costos variables mit-

jans com dels costos totals mitjans.

Corbes de costos a curt termini
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El gràfic mostra el cost fix mitjà, el cost variable mitjà, el cost total mitjà i el

cost marginal a curt termini. La forma de la corba de costos totals mitjans és

el resultat de la suma dels seus dos components. La relació entre les corbes de

cost mitjà i marginal establerta a llarg termini s’aplica també per a les corbes

a curt termini. El cost marginal a curt termini travessa pel punt mínim de la

corba de cost variable mitjà a curt termini, en el punt B, i de la corba de cost

total mitjà a curt termini, en el punt A.

El propòsit de totes aquestes distincions no és per a exercitar la ment, sinó per-

què són necessàries per a entendre les decisions de producció de les empreses.

S’han utilitzat les corbes de costos a llarg termini per a analitzar les decisions

de producció a llarg termini.

Ara es fan servir les corbes de costos a curt termini per a analitzar les decisions

de producció de l’empresa a curt termini. 

Les decisions de producció de l’empresa a curt termini

Com es determina el nivell de producció de l’empresa a curt termini? Com que els factors
fixos no es poden modificar instantàniament, és el cost marginal a curt termini el que
s’ha d’igualar a l’ingrés marginal per a determinar el nivell de producció que maximitza
els beneficis o minimitza les pèrdues.

En un segon pas, l’empresa decideix si s’ha de mantenir en el negoci a curt termini. Els
beneficis seran positius si el preu al qual es venguin els béns cobreix els costos totals mit-
jans. Suposeu que el preu és més baix que el cost total mitjà a curt termini. L’empresa
perd diners, ja que no cobreix els costos. A llarg termini, l’empresa tanca si espera obser-
var pèrdues durant algun temps.

La decisió de producció de l’empresa a curt termini és la d’assolir el nivell de

producció per al qual es compleix la condició de maximització*, sempre que

el preu sigui almenys igual al cost variable mitjà a curt termini. Si el preu és

inferior, l’empresa produeix zero.

Aquí és on resideix la diferència 
entre el curt i el llarg termini. Fins i 

tot per a una producció de zero 
unitats, l’empresa ha de pagar els 
costos fixos. L’empresa necessita 

saber si les pèrdues són més 
elevades si produeix una quantitat 

positiva o si produeix zero. 

*Ingrés marginal igual a cost 
marginal a curt termini.
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Decisió de producció a curt termini

L’empresa produeix en Q1, en què la corba de cost marginal a curt termini és

igual a l’ingrés marginal, i després ha de comprovar si hauria de produir o no.

Si el preu està per sobre del cost total mitjà a curt termini per al nivell de pro-

ducció Q1, l’empresa obté beneficis i produirà Q1. Si el preu està entre CTMellt1

i CVMellt1, l’empresa cobreix parcialment els seus costos fixos i, encara que

incorre en pèrdues, hauria de continuar produint Q1. Només si el preu està per

sota de CVMellt1 l’empresa haurà de deixar de produir. A aquests preus, l’em-

presa no cobreix ni tan sols els seus costos variables.

Un cop s’hagin estudiat les diferències en els costos a curt i a llarg termini, ens

haurem de plantejar les decisions d’oferta de l’empresa individual.

Les decisions d’oferta de l’empresa

Ja s’han explicat els motius de les decisions d’oferta de l’empresa individual. Pri-

mer, l’empresa utilitza la condició marginal (CMg = IMg) per a trobar el nivell de

producció òptim. Després utilitza la condició mitjana per a comprovar que el preu

al qual ven els productes almenys cobreix el cost mitjà.

Les empreses no sempre tanquen quan comencen a perdre diners. De vegades

mantenen expectatives de futurs augments de la demanda o poden pensar

que, amb el pas del temps, els serà possible reduir prou els costos de producció

per a tornar a obtenir beneficis.

Cap empresa no es mantindrà en el negoci per sempre si espera tenir pèrdues.

Quan l’empresa no pot reaccionar instantàniament a les canviants condicions

del mercat, les corbes de costos a curt termini difereixen de les de llarg termini

quan l’empresa pot fer els ajustaments necessaris davant de canvis en la de-

manda o en els costos.

Suposeu que l’empresa ha de fer front a una corba de demanda horitzontal a

un preu determinat. De la condició marginal, sabem que l’empresa tria el ni-

vell de producció en què el preu és igual al cost marginal.
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L’empresa ha de comprovar si és convenient continuar produint o tancar a curt

termini. Només tancarà si el preu al qual pot vendre els productes no cobreix els

costos variables a curt termini associats a aquest nivell de producció. Si el preu és

superior al cost variable mitjà a curt termini, l’empresa no solament voldrà pro-

duir la quantitat corresponent sinó que, a més, obtindrà beneficis a curt termini.

Imagineu que l’empresa s’ha trobat amb un preu diferent. A curt termini, l’em-

presa hauria de produir una quantitat positiva de béns i serveis per a qualsevol

preu per damunt de Pmin. Un preu inferior a Pmin es trobarà per sota del punt mí-

nim de la corba de costos variables mitjans a curt termini, i l’empresa no podrà

trobar cap nivell de producció per al qual el preu cobreixi els costos variables

mitjans.

La relació descrita entre preu i quantitat és la corba d’oferta d’empresa (corba

que mostra la quantitat que l’empresa vol vendre a cada preu). La corba d’ofer-

ta a curt termini és, per tant, la corba CMg a curt termini per damunt del Pmin,

el preu en què la corba CMgC talla el punt mínim de la corba CMiC.
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6. Nocions d’economia industrial

Al llarg d’aquest mòdul hem parlat de l’empresa com a element individual,

però les empreses estan fortament interrelacionades entre si i amb el seu en-

torn, definint el que s’anomena indústria. Per economia industrial entenem

l’anàlisi de l’estructura i el comportament dels mercats i de les empreses que

interaccionen entre si. El seu àmbit d’actuació és molt elevat. Hi ha indústries

de diferents mides, amb diferents graus de concreció, i fins i tot n’hi ha de reals

i de virtuals. També poden funcionar a la perfecció o tenir errades (són les ano-

menades fallades del mercat) i poden tenir diferents estructures (segons el

nombre d’ofertors o consumidors).

Molts d’aquests temes els tractarem en el proper mòdul i alguns en nivells més

avançats de microeconomia o en la mateixa assignatura d’Economia industri-

al. Aquí us presentarem un cas que ens servirà per a analitzar i conèixer el fun-

cionament de la indústria, en concret la innovació com a barrera d’entrada.

La innovació com a barrera d’entrada

Medio mundo lucha por replicar el modelo. Los otros Silicon Valley: así es la lucha
mundial por la innovación tecnológica*

La innovación tecnológica tiene un nombre: Silicon Valley. Esta zona californiana que
abarca San Francisco y sus alrededores, la que en su momento acogió los primeros pasos
de empresas como Apple, Google o Microsoft, es sin duda alguna el modelo mundial
de la industria de la innovación.

Y cuando algo es modélico, los intentos de réplica no tardan en aparecer. Desde hace va-
rios años, países de todo el mundo se fijan muy de cerca en Silicon Valley e intentan imi-
tar el modelo y trasladarlo a sus países. Con mayor o menor éxito, eso sí, pero todos con
la misma intención: convertirse en la capital mundial de la innovación tecnológica. O,
al menos, atraer el máximo talento posible.

Israel: el alumno aventajado.

De todos los aspirantes a este trono, Israel es, de lejos, el que va a la cabeza. De hecho, frases
como «Tel Aviv es el Silicon Valley de Silicon Valley» se oyen con cierta frecuencia, haciendo
alusión a que el país israelí es aún más innovador que la meca californiana. En un país aso-
lado por los diversos conflictos internacionales en los que anda enrolado, encontramos una
realidad paralela que no llama tanto la atención, pero cuyos números hablan por sí solos: en
un territorio de apenas 8 millones de habitantes hay cabida para más de 4.000 startups.
La mayoría de ellas no desarrollan productos meramente para usuarios medios de Internet,
como muchas empresas de Silicon Valley, sino lo que podríamos llamar 'tecnología dura':
biotecnología, ingeniería, bioquímica, farmacología, etc.

Tel Aviv

http://www.elmundo.es/
tecnologia/2015/01/27/

54c1f69a22601d472c8b456e.html

*Carlos Otto. Actualizado: 
27/01/2015
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Muchas de estas startups acaban muriendo, como indica cualquier lógica de fracaso empre-
sarial, pero las que sobreviven suelen conseguir resultados millonarios. Según un estudio
de Price Waterhouse Coopers, las ventas de empresas israelíes a lo largo y ancho del mundo
granjearon más de 5.500 millones de dólares solo en 2012. Entre las grandes ventas de
ese y otros años podemos destacar a Waze (vendida a Google por 1.000 millones de euros),
PrimeSense (a Apple por 345 millones), Trusteer (a IBM por 1.000 millones de dólares) u
Onavo, por la que Facebook pagó 120 millones de dólares, entre otros ejemplos.

El éxito de Israel (apodado 'Silicon Wadi' en los entornos tecnológicos) tiene un pe-
queño secreto*: su apuesta tecnológica no es circunstancial, ni mucho menos. La apu-
esta israelí surgió hace muchos años, cuando Silicon Valley ni siquiera era conocido
mundialmente, en una apuesta del Gobierno del país por fomentar la ciencia y la
innovación (y para combatir su aislamiento y su alta conflictividad internacional,
también es cierto). No en vano, Israel dedica el 5% de su PIB anual a la investigación y
desarrollo, siendo líder mundial en este sentido. De hecho, 140 de cada 10.000 ciuda-
danos israelíes son ingenieros.

Zhongguancun, la innovación que viene de Oriente

Si nos vamos a China nos encontramos diversas zonas que intentan importar el modelo
de Silicon Valley. Quizá la más destacada sea Zhongguancun, un distrito al norte de
Beijing que en los últimos años está concentrando un creciente número de startups
tecnológicas con visión global. En realidad, el emprendimiento tecnológico chino ha
constado de dos fases. En su momento se apostó por la mera copia, a tenor, sobre todo,
de la prohibición por parte del Gobierno chino de los mayores portales tecnológicos
mundiales. En esas circunstancias nacieron empresas como Baidu (el 'Google chino),
Weibo (el 'Twitter chino') o Alibaba (el 'Amazon chino'), que ha crecido de tal manera
que ya opera en todo el mundo.

Zhongguancun

Inspirados en ejemplos como el de Alibaba, la nueva generación de emprendedores tec-
nológicos chinos están progresivamente abandonando el aislamiento y el esquema ver-
tical de las compañías de aquel país: frente a la tradicional soledad y al modelo de copia,
las nuevas startups nacidas en China apuestan por modelos globales y por plantar se-
millas tecnológicas innovadoras que, con el tiempo, puedan dar frutos a nivel mun-
dial. Y es esa la actitud con la que nacieron grandes fabricantes chinas de móviles como
Huawei, Xiaomi o ZTE.

Bangalore: el éxito de la ingeniería india

Otro de los mayores focos se sitúa en Bangalore, la capital del estado de Karnataka, al sur
de la India. El éxito de Bangalore también ha atravesado dos fases. En primer lugar, la
exportación de talento. No hace falta estar muchos días por Silicon Valley para ob-
servar que la población de origen india es llamativamente numerosa, debido a la
apuesta que el país empezó a hacer hace más de 20 años por la tecnología y, más concre-
tamente, por la programación. Fruto de esa apuesta, el país ha acabado metiendo a gran
parte de su talento en las mejores compañías tecnológicas del mundo.

*http://www.elmundo.es/
elmundo/2010/01/22/navegante/

1264174864.html
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Bangalore

La segunda fase es la que está teniendo lugar ahora mismo: la concentración del talento.
Frente a la tradicional emigración de los grandes cerebros indios, el Gobierno está apos-
tando por concentrar su mayor tesoro dentro de las fronteras para dar lugar a startups
que, naciendo del ámbito local, puedan conquistar el mundo. Ante esta situación, son
varios los gigantes tecnológicos que están montando sus propios centros de desarrollo en
el país.

Chile y México: las puertas de Latinoamérica

Para cualquier startup con pretensiones globales, un nicho de población de más de 600
millones de habitantes siempre es un objetivo. Y ese es el caso de Latinoamérica, varios
de cuyos países compiten por ser la puerta de entrada al continente. En este sentido
el mejor colocado es Chile, que, ya al hilo de lo que venía cociéndose en Silicon Valley,
decidió apostar por las startups. Gran parte de culpa la tiene Startup Chile**, un progra-
ma público que busca crear su propio ecosistema y que cada año consigue atraer a diver-
sas compañías procedentes de todos los países de la región. Además, Chile fue uno de los
primeros países en implantar el llamado 'visado de emprendedores', que ofrece ventajas
fiscales a empresarios extranjeros que instalen su empresa en este país.

Chile

También muestra esfuerzos México, cuya capital comienza a ser un buen epicentro de in-
novación. Tanto en el caso de México como en el de Chile no observamos el nacimiento
ni la venta de grandes startups (a diferencia de Israel, por ejemplo), pero lo cierto es que
se han convertido en focos de innovación gracias a ser considerados la puerta de entrada
a Latinoamérica para las compañías que quieren actuar a nivel global.

Miami: entre EEUU y Latinoamérica

Otro foco cada vez más importante es Miami. En su caso, no tanto por los esfuerzos pú-
blicos ni privados, sino por su situación geográfica y por su propia idiosincrasia. En
primer lugar, si Chile o México son la puerta de Latinoamérica, lo cierto es que Miami
podría ser considerado el puente perfecto entre Estados Unidos y el continente latino,
una especie de mescolanza perfecta entre el mercado americano y el latinoamericano.

**http://startupchile.org/
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Miami

Por otro lado, también juegan a favor de Miami sus evidentes y ventajosas condiciones
climatológicas y sociales. Porque Miami no es barato, precisamente, pero hace tiempo
que San Francisco, con sus problemas de gentrificación***, convirtió a Miami en una op-
ción económicamente mucho más viable y atractiva.

Dublín y Londres: bienvenidos a Europa

Si nos adentramos en el continente europeo, encontramos dos o tres focos: Dublín, Lon-
dres y –quizá en menor grado– Berlín. El caso de Dublín es más que evidente y responde
a dos sencillas palabras: política fiscal. ¿Qué gran compañía tecnológica no es acusada de
cuando en cuando de fijar su residencia en Irlanda para pagar menos impuestos? No es nin-
gún secreto que gigantes como Google o Apple tienen grandes centros operativos en Du-
blín, que, con el tiempo, se ha convertido también en su puerta de entrada a Europa.

Londres

Precisamente ese apodo, el de puerta de entrada a Europa, es por el que compite recien-
temente Londres. El carácter cosmopolita e innovador de la ciudad ha hecho que, mez-
clando la iniciativa pública y privada, quiera convertirse en un ecosistema propio de
innovación. En la misma onda cosmopolita encontramos el ejemplo de Berlín, una ciu-
dad creativa e innovadora que, aun con escasa intervención estatal, cada vez comienza a
atraer más startups.

Los otros valles americanos: Nueva York, Seattle...

Si fuera de Estados Unidos hay competencia por crear otros Silicon Valley, lo de dentro es
una auténtica lucha a cuchillo. La mejor colocada es Nueva York, la tradicional capital fi-

***http://www.elmundo.es/
tecnologia/2014/08/16/

53eb0e4ce2704e23458b456e.html
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nanciera a nivel mundial que, aprovechando esa ola, también pretende acaparar todo lo que
se cuece en el emprendimiento tecnológico. De hecho, son muchas las startups de carácter
financiero que optan por esta ciudad, a la que muchos ya conocen como Silicon Alley.

Detroit

Pero hay muchos más ejemplos: Seattle, Los Angeles, Boston, Chicago... e incluso De-
troit, aunque en este último caso la apuesta ha sido, literalmente, a la desesperada.
La ciudad que en julio de 2013 se declaró oficialmente en quiebra* no ha hecho más que
numerosos esfuerzos por animar su tejido económico como sea. Y, aprovechando el in-
terminable número de edificios abandonados, la ciudad ha ido montando, con más vo-
luntariedad que éxito palpable, pequeños viveros tecnológicos a precios de saldo y unas
ventajosísimas condiciones fiscales. A día de hoy Detroit ha conseguido salir de la quie-
bra** y espera que las startups le ayuden en su crecimiento.

¿España? Aún queda mucho por hacer

Llegados a este punto, la pregunta parece clara: ¿qué pasa con España? ¿No están Madrid
y Barcelona en esta colección de pequeños Silicon Valley? Lo cierto es que no. Pese
a los bajos costes y a ser una puerta perfecta de entrada al mercado hispano, nuestro país
no está destacando por su éxito a la hora de atraer talento extranjero, precisamente. Y la
medida estrella del Gobierno en este sentido ha sido un fracaso: el llamado 'visado para
emprendedores', que tan buenos resultados ha proporcionado a países como Chile o Ca-
nadá, apenas ha atraído a 63 emprendedores***.

¿Constituye esto un motivo para el desánimo? No tiene por qué. Pese al fracaso a corto
plazo, Madrid y Barcelona están plantando algunas semillas que, con el tiempo, quizá pu-
edan florecer. En el caso de Barcelona, el Mobile World Congress* la convierte cada año
en el epicentro tecnológico mundial y la sitúa en el punto de mira. A nivel de seducir a
otras empresas españolas, incubadoras como Seedrocket** consiguen atraer a startups de
todo el país que buscar ser aceleradas, mientras que iniciativas como Barcelona Activa***
pretenden constituirse como el foco innovador a nivel local. Y el número de iniciativas
públicas y privadas no para de crecer: Startup Catalonia****, Conector*****,...

Barcelona

*http://www.elmundo.es/america/
2013/07/18/estados_unidos/

1374180746.html
**http://www.elmundo.es/
internacional/2014/12/10/

5488bf8e268e3e013c8b4576.html

***http://www.libremercado.com/
2014-10-21/los-millonarios-

extranjeros-desechan-el-visado-
espanol-1276531203/

*http://
www.mobileworldcongress.com/
**http://www.seedrocket.com/

***http://www.barcelonactiva.cat/
barcelonactiva/cat/

****http://accio.gencat.cat/cat/
estrategia-empresarial/start-ups/

start-upcatalonia/
*****http://www.conector.com/
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En el caso de Madrid contamos con The South Summit*, la marca de Spain Startup, que,
sin llegar a los índices de éxito de Startup Chile o el Mobile World Congress, está luchan-
do muy duramente por convertirse en referente. A nivel local encontramos iniciativas
como Madrid Emprende**, mientras que, en el terreno de las incubadoras y/o acelerado-
ras, se sitúa Wayra***, la iniciativa emprendedora de Telefónica, que actualmente está
presente en doce países. A nivel ultralocal podemos encontrar iniciativas más espontáne-
as, y llevadas a cabo por emprendedores a nivel colectivo, como Tetuán Valley**** o
Chamberí Valley*****.

Y si salimos de Madrid, el destino perfecto es Valencia, donde encontramos iniciativas
privadas como Plug and Play Spain* (hermanada con su homóloga americana) o Lanza-
dera**, la apuesta emprendedora del presidente de Mercadona, Juan Roig. 

Motivos para ser optimistas en España

No son los únicos motivos para tener cierta confianza en nuestro país. Y es que, aunque
España no destaque a nivel de iniciativas en torno a la concentración de talento, sí que
empiezan a hacerlo las empresas tecnológicas. Hace tiempo que la manida frase de que
'en España no hay dinero para las startups' dejó de ser cierta, ya que 2014 supuso un
gran año a nivel de financiación. En tres sentidos: en primer lugar, el aumento de las in-
versiones* en startups tecnológicas, que no para de crecer; en segundo lugar, en la apari-
ción de nuevos fondos de capital riesgo (tanto tecnológico como tradicional), cuyo sector
da por finalizada la crisis, según el informe de la Asociación Española de Entidades de
Capital Riesgo (Ascri) (PDF**). 

En último lugar, y quizá el más importante, la globalización de varias startups patrias. Por-
que 2014 ha sido el año en el que más fondos internacionales (algunos procedentes del
mismo Silicon Valley) han acudido a rondas de financiación* de startups tecnológicas es-
pañolas.

Menos copiar y más sembrar

Cada vez que un Gobierno o cualquier administración pública acude a sitios como Sili-
con Valley, la pregunta que se hace a la vuelta es siempre la misma: ¿cómo podemos im-
portar esto a España? ¿Cómo nos traemos ese mismo modelo? Lo cierto es que, frente al
impulso de la copia fácil, la receta es más sencilla de formular, pero más complicada de
ejecutar: para recoger frutos, primero hay que sembrar las semillas. Los casos de Silicon
Valley e Israel evidencian la clave de todo esto, ya que ambos territorios apostaron por el
emprendimiento y la innovación tecnológica cuando ninguna de estas dos disciplinas es-
taban en auge en casi ninguna parte del mundo. Simplemente, creyeron en esa filosofía
y apostaron por ella. La apuesta podría haberles salido mal, pero les salió bien. Y eso que,
pese a todo, se trataba de dos modelos distintos: mientras Silicon Valley iba congregando
a los mejores emprendedores procedentes de cualquier parte del mundo, Israel destinaba
un 5% de su PBI a la I+D (el porcentaje en España no alcanza el 1,5%) para conseguir que
fuesen sus propios ciudadanos los que estuviesen en condiciones de crear varias de las
empresas tecnológicas más innovadoras del mundo.

En aquest article es parla de dues temàtiques molt interessants en economia

industrial, la localització d’empreses i la innovació tecnològica. Ho treballa-

rem mitjançant la següent activitat, en la qual us proposem que busqueu in-

formació i que contesteu algunes preguntes.

Una vegada hagueu llegit l’article, busqueu informació per a resoldre les pre-

guntes següents.

1) Definiu i poseu exemples de barreres d’entrada.

2) Com creieu que es financen les àrees innovadores? Creieu que com diu l’ar-

ticle és l’Estat qui hi ha d’invertir?

3) Per què creieu que cal innovar. Definiu els efectes de la innovació en els

cicles econòmics.

*http://spain-startup.com/
?lang=es
**http://

www.madridemprende.es/
***http://wayra.co/

****http://tetuanvalley.com/
*****http://chamberivalley.com/

*http://plugandplayspain.es/
**http://www.lanzadera.es/

*http://
emprendedores.ticbeat.com/

tendencias-inversion-en-startups-
tecnologicas-en-espana-en-2015/

**http://ascri.org/upload/
documentos/

20150114_123652_555183897.pdf

*http://tech.eu/features/3584/
spanish-vc-investments-data-

analysis-2014/
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4) Busqueu exemples en els quals una innovació hagi permès que una empre-

sa o un país siguin capdavanters.

5) Creieu que en l’era actual és més important la innovació que en segles enrere?

6) Considereu que la innovació és una barrera d’entrada?

Per a respondre aquestes preguntes, heu de buscar recursos externs al material

i heu d’haver entès el mòdul, ja que del contingut d’aquest no en traureu tot

el coneixement. Es tracta d’aprendre de manera proactiva.

Solucions:

1) Descrivim com a barrera d’entrada els obstacles que impedeixen l’entrada

de noves empreses en una indústria. Poden ser naturals, si no depenen d’acci-

ons  premeditades per les empreses ja instal·lades, o estratègiques, si en depe-

nen. Les naturals o innocents poden ser degudes a la producció d’un producte

únic, diferenciat, o a la capacitat de producció amb costos per sota de la com-

petència. Les estratègiques són barreres artificials d’entrada, ja siguin imposa-

des o gràcies a la capacitat empresarial. En l’article trobem diferents casos, però

bàsicament la innovació és una barrera estratègica d’entrada que provoca que

durant un període en concret el producte actuï com un producte diferenciat.

En el mòdul següent ho veurem amb més detall.

2) Prenent com a exemple Sillicon Valley, la manera de finançar-se és mitjançant

el que s’anomena business angel o les empreses de capital risc. Si bé aquestes àrees

es caracteritzen per una constant fallida dels seus projectes, l’èxit d’alguns

d’aquests compensa, per a aquestes empreses, el risc assumit. Amb els diners ob-

tinguts dels inversors en capital risc, els empresaris creen una firma, busquen ta-

lents, els paguen bàsicament amb opcions sobre accions, que és com una mena

de pagament ajornat (o l'expectativa d'aquest pagament) i treballen tant com po-

den per fer una oferta pública inicial de les accions. La resposta a l’oferta pública

d’accions, és a dir, la manera com jutgin els inversors aquest projecte dins del mer-

cat financer, determinarà la vida o la mort del projecte.

Així funciona el finançament de les empreses. L’entrada de diners és gràcies a la

ràpida resposta d’aquest tipus d’empreses. L’índex de mortaldat és gran, però la

magnitud de l’èxit de les que tiren endavant supera els fracassos d’altres empreses,

i permet l’èxit de les inversions de les empreses de capital risc. Paral·lelament a

aquest moviment hi ha un procés continu i sense aturador possible de desregula-

ció, liberalització i reestructuració de les empreses que, al seu torn, es trasllada als

mercats financers. Aquest procés acaba amb el trencament de la regulació local

dels antics mercats de finances i permet l’entrada abundant i ràpida de capital.

Aquests nous mercats financers estan fortament interrelacionats entre si, i su-

posen per als inversors un indicador molt important de les companyies. Els

La diferència entre 
les business angels i les 
empreses de capital risc

La diferència entre les business 
angels i les empreses de capital 
risc, és que, tot i que ambdues 
es dediquen a finançar starts 
up o empreses emprenedores, 
les primeres ho fan amb diners 
propis i les segones, a través de 
terceres persones.
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mercats avaluen les empreses i dirigeixen cap a on aniran els diners, cosa que

provocarà l’èxit o el fracàs d’aquestes. D’aquesta manera el NASDAQ ha estat

essencial per al desenvolupament de la nova economia, perquè les companyi-

es innovadores hi fan les seves ofertes públiques.

L’Estat ha de permetre que els inversors privats tinguin tots els condicionants

per a venir a invertir. Però els exemples exposats, en general, són fruit de la

inversió privada. És a dir, cal reclamar a l’Estat que proveeixi d’infraestructures

i fins i tot d’ajuts i/o regulacions, però la iniciativa privada veiem que és clau

en la majoria de casos.

3) Innovar permet a l’empresa anar per davant de la resta, tenir un període en

el qual  serà la primera i, per tant, tindrà el monopoli del producte innovador.

Aquest monopoli pot ser defensat per mitjà de patents o per la dificultat d’al-

tres empreses a desenvolupar un producte similar. Seran sempre restriccions

temporalment acotades, amb el pas del temps el monopoli desapareix. Pen-

sem en termes d’empresa, comencem en època de recessió deguda a l’escasse-

tat d’innovació, si una empresa no s’actualitza entra en un procés recessiu que

pot acabar en depressiu, i més si tenim en compte que està invertint recursos

en innovació. En el moment en què l’aconsegueix comença la recuperació que

durà l’empresa a una època d’expansió o auge gràcies als fruits de la inversió,

període que durarà fins al final dels efectes diferenciadors de la innovació. 

Si mirem aquest procés a nivell agregat, és a dir, des d’un punt de vista macro-

econòmic, veurem la influència de la innovació en els cicles econòmics. De ci-

cles econòmics, se’n descriuen tres:

• Cicles curts o conjunturals: tenen una durada d’entre 2 i 4 anys i són fruit

de desajustos entre l’oferta i la demanda, ja sigui per superproducció (el

mercat produeix més del que el consumidor pot assumir) o per subconsum

(no es consumeix tot el que es produeix).

• Cicles mitjans: són els cicles propis del funcionament de l’economia,

d’una durada mitjana de 10 anys. Per definició l’economia es troba en de-

sequilibri però busca l’estabilitat. Ja sigui per raons físiques o monetàries,

hi pot haver un desajust, que s’intenta solucionar; el procés total dura el

que duren els cicles Juglar o mitjans.

• Cicles llargs o Kondratiev. Si pensem en possibles causes dels cicles ante-

riors, podem imaginar que la innovació pot ser-ne una, ja sigui per a pro-
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vocar desajustos o per a corregir-los. Però és en els cicles llargs, d’uns 40 o

50 anys, quan la innovació assoleix un rol més important i és que tots els

cicles estan provocats per grans innovacions, com el ferrocarril o l’electri-

citat, que fan que l’economia salti d’un nivell productiu a un altre.

En el gràfic següent, extret del material d’Estructura econòmica de Grau, ve-

iem els diferents cicles que hi ha hagut durant la segona meitat del segle XIX.

Realment, però, els cicles no formen una línia plana sinó que seria una línia

ascendent, on cada cicle acaba en un punt més alt del que comença i per tant

genera progrés.

4) Com hem vist en l’apartat anterior, d’exemples n’hi ha molts, des de

l’avantatge que la màquina de vapor va generar a Anglaterra –un domini en la

indústria respecte a la resta del món–, fins al que més recentment ha tingut

Google com a buscador de referència, o el que constantment busca Apple per

ser pioner en el mercat. La darrera part de l’article es titula «Menys copiar i més

sembrar», i és que ser una indústria capdavantera implica liderar processos in-

novadors i no pas seguir-los. En l’actual era tecnològica tenim exemples tant

del Primer Món com del Tercer Món que ho demostren. Ja sigui el cas dels

EUA, que marquen com s’han de fer les coses pel que fa a la tecnologia, o el

altres com el de Bangalore a l’Índia, on han aconseguit no només diferenciar-

se de la resta del país sinó de tota l’àrea de països més pobres pel fet de ser pi-

oners en alguna cosa. La inversió tecnològica, tant en material com en forma-

ció, permet a Bangalore ser un referent mundial en el món de les TIC.
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5) La innovació ha estat sempre important, no en va les grans revolucions

han estat provocades per processos innovadors. Però avui en dia la innovació

ha de ser constant, no només per a anar pel davant de les mateixes empreses

sinó per a no quedar-se enrere. L’era capitalista actual es basa en el creixement

i no hi ha creixement sense inversió en innovació. Tant des del punt de vista

del consumidor com del productor l’evolució ha de ser constant. L’oferta té

noves eines per a conèixer millor la demanda i per tant per a adaptar-se cons-

tantment a les noves necessitats, i si no disposa d’aquestes eines o no fa aques-

ta adaptació simplement desapareix. Abans vèiem i estudiàvem els cicles

referits a l’empresa, però pel que fa a la indústria, el procés depressiu es carac-

teritza per la desaparició d’aquelles empreses més ineficients, i és en el mo-

ment en què la indústria està formada per les més competitives que aquesta es

recupera. La competitivitat requereix innovació. Des del punt de vista del con-

sumidor hi ha un comportament semblant, i és que aquest també té més ca-

pacitat de conèixer el productor, però aquí nos ens ocuparem d’aquest tema.

6) Per tot el que hem vist, és evident que la innovació és una barrera d’entra-

da, concretament una barrera estratègica. Provoca un doble efecte. El primer

és que permet a l’empresa innovadora fer un pas endavant respecte a les altres

i aconseguir així una època de monopoli del producte que pot expulsar les al-

tres empreses del sector. Per altra banda, la innovació requereix una font im-

portant de recursos, que pot impedir l’entrada d’empreses que no tenen el

capital que es necessita invertir per a entrar a la indústria.
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7. Activitats

Per practicar els conceptes que s’han introduït en aquest mòdul, podeu realit-

zar les activitats que trobareu en la web de l’assignatura.

Recurs 3.6.1. “Activitats” @ Recurs accessible en la web 
de l’assignatura.
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