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3
A mesura que les societats es van anar desenvolupant, 
les necessitats humanes van créixer i es van diversificar i 
van donar lloc a la creació d’entitats especialitzades en la 
producció de béns i serveis. Així va sorgir el que avui dia 
coneixem amb el nom d’empresa i que podem definir com 
la unió de recursos naturals, treball i capital amb l’objec-
tiu de produir i distribuir els béns i serveis que la societat 
demana, a canvi d’un benefici. Gràcies a la invenció i el 
desenvolupament de màquines aplicades a la producció de 

béns i serveis, les empreses avui són el motor de riquesa 
i benestar de les societats modernes. Però no n’hi ha prou 
de produir, sinó que cal fer-ho tan eficientment com sigui 
possible. Cal ser productiu, és a dir, aplicar mitjans de la 
manera més eficient possible perquè la relació entre els 
recursos utilitzats i la quantitat de producte obtinguda sigui 
òptima. Desgraciadament en algunes àrees la cerca de 
la productivitat ha portat moltes empreses a comprometre la 
sostenibilitat dels recursos.

PRODUCCIÓ 
I DISTRIBUCIÓ
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UNITAT 3. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ 51

1. Divisió del treball i coordinació
La divisió del treball en múltiples tasques i funcions va afavorir l’especialització dels treballa-
dors, que es van tornar progressivament més productius. Amb el temps, les persones es van 
adonar que la unió feia la força: sota un mateix objectiu, més operaris i recursos generaven 
més i millor producció de béns i serveis, encara que també necessitaven organització. Aquest 
instrument organitzador que va coordinar les múltiples tasques i funcions en les quals s’ha 
dividit la producció de béns i serveis és el que s’anomena empresa. Però amb l’especialitza-
ció va sorgir la interdependència. Com que no ho produïm tot nosaltres mateixos, ens veiem 
obligats a fer intercanvis amb els altres. No n’hi ha prou que una persona o empresa produ-
eixin bé i en quantitat, sinó que després cal fer intercanvis favorables amb altres persones i 
empreses. A més, cal posar-se d’acord sobre:

• La quantitat i la qualitat del que s’intercanvia amb altres.

• El lloc d’intercanvi.

• La manera de portar el que es produeix al lloc d’intercanvi, activitat que rep el nom de 
distribució.

Avui estem tan acostumats als instruments que afavoreixen l’intercanvi que n’obviem la im-
portància: d’una banda, el diner, que resol el problema d’ajustar el que volen les persones 
implicades, i, de l’altra, els mercats, els llocs on compradors i venedors fan els intercanvis. 
Quant a la distribució, es tracta d’una activitat quasi tan important com la producció: de res 
no serveix el millor producte del món si després no es ven perquè no es troba en el moment 
i al lloc adequats.

L’empresa és una entitat especialitzada que coordina la producció i la distribució de béns 
i serveis.

En aquesta unitat analitzarem com compleixen les empreses la seva funció de produir i distri-
buir béns i serveis, mentre que en la unitat següent estudiarem els instruments afavoridors 
de l’intercanvi: el mercat i el diner.

1> Per què es diu que som inter-
dependents?

2> Com sorgeixen les empreses, 
el mercat i el diner?

Activ itats

Per què són pobres els nepalesos?

A la zona de l’Himàlaia la majoria dels nepalesos són traçuts en moltes tasques: cuinar, 
fer el sostre d’un habitatge, caçar, cosir, emblanquinar parets, arreglar sabates, preparar 
remeis casolans, etc., tasques per a les quals els occidentals necessitem contractar 
altres persones. A què es deu aquesta diferència entre el nivell d’estudis (el sistema 
educatiu del Nepal és molt deficient, amb una taxa d’alfabetització del 66 %) i el de capa-
citats? Seria temptador respondre que els nepalesos són massa pobres per a contractar 
altres persones. En efecte, es tracta d’un país molt pobre, en el qual hi ha pocs nepalesos 
que tenen prou diners per a contractar-ne d’altres. Però, per raonable que sembli aquesta 
explicació, en realitat passa justament el contrari: no és que els nepalesos ho facin tot 
ells mateixos perquè són pobres, sinó que són pobres perquè, bàsicament, ho fan tot ells 
mateixos.

Observatori 1

Fig. 3.2. Fotograma de la pel·lícula 
Temps moderns. Per la seva eficàcia i 
productivitat, les cadenes 
de muntatge o línies de producció 
són l’expressió per antonomàsia 
de la divisió del treball. En canvi, són 
molt qüestionables els efectes que 
per a la salut dels treballadors tenen 
els treballs manuals monòtons 
i repetitius.

Fig. 3.1. Instruments de coordinació 
que resolen l’especialització de les 
societats.

LA DIVISIÓ DEL TREBALL

L’ESPECIALITZACIÓ

EMPRESA
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persones 
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Entre compradors 
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INTERDEPENDÈNCIA
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UNITAT 3. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ52

2. Perspectives sobre la producció

Fins ara hem explicat la producció com un procés l’objectiu del qual és satisfer les necessitats 
de les famílies (unitats bàsiques de consum), mitjançant l’elaboració de productes (béns i 
serveis) a partir d’uns recursos productius (recursos naturals, treball, capital) coordinats per 
les empreses (Esquema 3.1).

Aquesta primera visió sobre la producció, denominada perspectiva econòmica, descriu quina 
és la finalitat de la producció dins el flux circular de la renda, però no informa sobre els seus 
beneficis (perspectiva funcional-utilitària) ni en què consisteix aquest procés (perspectiva 
tècnica).

L’IVA és l’impost que grava el valor 
afegit que les empreses atorguen als 
béns i serveis. Aquest impost recau 
sobre qui gaudeix del bé o del ser-
vei en qüestió: el consumidor final. 
D’aquest i altres impostos en parla-
rem amb més detall en la Unitat 10.

Atenció!!

El principal objectiu de les empreses 
sol ser obtenir el màxim benefici pos-
sible.

Recorda

El resultat de les inversions en re-
cerca, desenvolupament i innovació 
(R+D+I) és patentable, és a dir, és 
possible registrar les caracterís-
tiques i utilitats d’un invent en un 
organisme públic per a reservar-se 
els drets econòmics de la seva ex-
plotació. De les patents en parlarem 
amb més detall en la Unitat 5.

Més dades

Esquema 3.1. Flux circular de la renda (abreujat).

• Perspectiva funcional-utilitària. Des d’una pers-
pectiva pràctica, la producció és un procés que 
afegeix valor a les coses i hi atorga més utilitat de 
la que tenien abans de ser sotmeses a aquests 
procés. 

Agafem com a exemple la fabricació d’una camisa. 
Bàsicament, les matèries primeres que la compo-
nen són tela i fil, però per a convertir aquests ma-
terials en una camisa, cal que hi hagi una activitat 
productiva que, utilitzant un procés determinat, mà 

d’obra i maquinària, hi atorgui aquesta utilitat. Mitjançant la producció s’afegeix a la tela, 
al fil i als botons una utilitat addicional a la que tenen separadament; aquesta aportació 
és el valor afegit.

El valor afegit és la utilitat suplementària que la producció aporta a les coses i hi atorga 
més valor que el que tenien abans de ser sotmeses a aquest procés.

• Perspectiva tècnica. Produir consisteix a combinar recursos productius com la mà d’obra, 
les matèries primeres, les màquines, l’energia o la direcció tècnica, posant en pràctica 
una tecnologia determinada amb la finalitat d’obtenir un producte (béns o serveis). Per 
exemple, una tecnologia artesanal utilitza principalment mà d’obra, mentre que una de 
robotitzada utilitza màquines automatitzades.

La tecnologia consisteix en un conjunt de procediments, equips productius i màquines 
que, en un moment determinat, combinen recursos materials, humans i organitzatius 
amb la finalitat de produir un bé o un servei.

Atesa la importància de la tecnologia en la producció, les empreses destinen una part dels 
seus recursos a millorar els seus mètodes de fabricació per a obtenir més unitats o per a 
estalviar costos en la utilització dels recursos productius. Aquesta inversió en recerca, desen-
volupament i innovació, denominada inversió en R+D+I, és el vertader artífex de l’evolució 
de les tecnologies, que es concreten en la utilització de nous processos de producció i en la 
creació de nous productes.

La perspectiva tècnica és la que utilitzarem en aquesta unitat per a comprendre més bé 
quines són els decisions que han de prendre les empreses a l’hora de produir.

Béns i serveis

Recursos productius

Empreses

Unitats bàsiques 
de producció

Famílies
Unitats bàsiques 

de consum
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UNITAT 3. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ 53

Un fuster fabrica cadires artesanalment i les ven a 200 € cadascuna. Per a fer-ne una, 
necessita diversos estris de fusteria i matèries primeres (en concret: fusta, roba i claus), 
el valor dels quals puja a 20 €, i treballa 10 hores diàries, que valora en 10 €/hora.

Ara definirem la producció d’aquest fuster des de les perspectives econòmica, fun-
cional-utilitària i tècnica.

Solució

• Perspectiva econòmica. Dins el flux circular de la renda, la funció d’aquest fuster 
és produir un bé (la cadira) a canvi d’un preu. Per això utilitza una sèrie de recursos 
productius amb els quals satisfà la demanda d’aquest producte de les famílies o 
d’altres empreses.

• Perspectiva funcional-utilitària. Per si soles, les matèries primeres (la fusta, els 
claus i la roba) no serveixen per a asseure’s. Cal que hi hagi l’activitat productiva 
del fuster per a donar-hi aquesta utilitat. Així, mitjançant la producció, a aquests 
béns s’hi afegeix un valor addicional al que tenien separadament. L’activitat produc-
tiva és el valor afegit i és quantificable econòmicament. En vendre cada cadira per 
un preu de 200 €, el fuster afegeix 180 € de valor a cadascuna, a unes matèries 
primeres que li havien valgut 20 €.

• Perspectiva tècnica. El fuster combina mà d’obra, matèries primeres i estris de 
fuster aplicant-hi diferents procediments i tècniques. Bàsicament es tracta d’una 
tecnologia artesanal.

Cas pràctic 1

3> Com contribueix la investi-
gació al progrés empresarial?

4> Explica com un ofici artesa-
nal pot ser una tecnologia.

Activ itats

Esquema 3.2. L’empresa és un sistema que subministra béns i serveis utilitzant unes tecnologies i uns recursos productius determinats.

Fig. 3.3. Els procediments i les 
tècniques que utilitzen les persones 
per a produir formen la tecnologia 
d’un procés de producció, en aquest 
cas artesanal.

Per què les empreses utilitzen una tecnologia o una altra?

La pesca de tonyina blanca es pot fer per mitjà de dues tecnologies diferents, d’una ban-
da, aplicant-hi la tècnica tradicional del curricà, que no suposa cap mena de mecanitza-
ció: consisteix en el fet que una embarcació de motor en marxa arrossega un o diversos 
esquers que atreuen la tonyina. Els pescadors, des del vaixell, les capturen a mà unitat 
per unitat. També es pot utilitzar el palangre; es tracta d’una línia principal a la qual 
s’amarren molts ramals dotats d’un ham amb esquer a l’extrem lliure. El palangre es dis-
posa durant diverses hores al mar i, posteriorment, es localitza gràcies a unes boies que 
assenyalen la seva posició. Aquestes dues maneres de produir un mateix bé es basen 
en dues tecnologies diferents i s’utilitzarà l’una o l’altra en funció de les necessitats i de 
les possibilitats pressupostàries de l’empresa. Aprofundirem aquest tema en l’apartat 2.

Observatori 2

EMPRESA
Transformació 
utilitzant una 
tecnologia 

determinada

Entrades (inputs)

•  Recursos productius

•  Productes fabricats per 
altres empreses

SORTIDES (outputs)

• Béns

• Serveis
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UNITAT 3. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ54

3. Com podem produir?

Fig. 3.4. Índex Altran de potencial 
innovador al començament del 2015. 
Aquest índex, igual que altres de 
semblants, relaciona la inversió 
de cada país en R+D+I amb quatre 
components decisius més a l’hora 
d’innovar amb vista a desenvolupar 
una nova tecnologia. Aquests quatre 
components són la població activa 
amb educació superior, els llocs de 
treball en alta tecnologia, el nombre 
d’investigadors a les empreses i les 
empreses amb accés de banda ampla.

ÍNDEX ALTRAN GRUP

 Capacitat alta (4 països)  Capacitat mitjana (11 països)   

 Capacitat alta (10 països)

Les empreses decideixen què cal produir i les famílies què cal con-
sumir. Quan les empreses han triat quin bé o servei volen produir, 
han de determinar com l’han de produir i en quina quantitat.

D’acord amb la perspectiva tècnica estudiada en l’apartat anterior, 
qualsevol empresa abans de produir ha de plantejar-se dues pregun-
tes: quina tecnologia ha d’utilitzar i quina combinació de recursos 
productius cal triar.

3.1. Quina tecnologia cal utilitzar?

Per eficiència entenem la utilització òptima, amb una tecnologia 
determinada, dels recursos disponibles. Des d’un punt de vista ra-
cional, si hi ha diverses tecnologies per a produir un bé determinat, 
els empreses opten per la més eficient, és a dir, per la que utilitzi 
menys recursos.

Una tecnologia A és tècnicament més eficient que una tecno-
logia B quan utilitza el nombre més baix possible de recursos 
productius per a obtenir com més producció millor.

Per exemple, no serà eficient una empresa que, per a fabricar 
100 rellotges, utilitzi una tecnologia que necessiti dues màquines i 
50 hores de feina, si pot fabricar aquests 100 rellotges amb dues 
màquines i 40 hores de feina.

3.2. Quina combinació de recursos s’ha de seleccionar?

En general, es poden utilitzar diverses tecnologies o combinacions de recursos tècnicament 
eficients. En l’exemple anterior, l’empresa que utilitzava la tecnologia més eficient podia 
produir 100 rellotges utilitzant dues màquines i 40 hores de feina, però podria ser igualment 
eficient si fabriqués 100 rellotges utilitzant només una màquina i 80 hores de feina.

Ambdues són tecnologies eficients perquè fan la producció que es vol, però varia la combi-
nació de recursos utilitzada: la primera utilitza més maquinària, mentre que la segona utilitza 
més hores de treball. L’elecció de tecnologies eficients amb diferent combinació de recursos 
dependrà del preu dels recursos productius utilitzats. Lògicament, la tecnologia escollida serà 
la més econòmica de les possibles.

L’eficiència econòmica consisteix a seleccionar la més barata de totes les tecnologies 
tècnicament eficients o, en tot cas, de les disponibles.

Actualment se sol associar tecnologia amb màquines, però les màquines només són una 
de les alternatives productives. Aquesta confusió es deu al fet que les màquines solen ser 
l’opció més eficient i econòmica.
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UNITAT 3. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ 55

Una empresa que produeix barrets disposa de les tecnologies següents:

Tecnologia Treball (hores) Capital (màquines) Barrets

A 8 2 100

B 2 8 100

1.  Calcula la productivitat del recurs treball i la del recurs capital de la tecnologia A.

2.  Esbrina el cost total per a cadascuna de les tecnologies, sabent que el cost del 
treball i el de les màquines puja a 1.000 €/hora i a 800 €/màquina.

3.  Indica quina és la tecnologia més eficient i també la més econòmica.

Solució

1.  Com hem estudiat en la Unitat 2, la productivitat d’un factor de producció indica el 
seu rendiment en relació amb la producció obtinguda.

–  Productivitat del treball P
Q

K
( )

producció ( )
unitats de treball ( )K =

=P
Q
LL  (mesurat en unitats físiques per hora treballada).

= =P
100
8

12,5L  barrets per hora treballada.

–  Productivitat del capital P
Q

K
( )

producció ( )
unitats de treball ( )K =

=P
Q
KK  (mesurat en unitats físiques per màquina).

= =P
100

2
50K  barrets per màquina.

2.

Tecnologia
Treball 
(hores) 

Capital 
(màquines)

Barrets 
(unitats)

Cost 
treball 

(1.000 € 
/ hora)

Cost 
capital 

(800 € / 
màquina)

Cost 
total 
(€)

A 8 2 100 8.000 1.600 9.600

B 2 8 100 2.000 6.400 8.400

3.  Des del punt de vista tècnic, les tecnologies A i B aconsegueixen l’eficiència tèc-
nica, ja que obtenen el mateix nivell de producció. En canvi, des del punt de vista 
econòmic, la tecnologia seleccionada seria la B, perquè aconsegueix el mateix 
nivell de producció que la tecnologia A, però a un cost més baix.

Cas pràctic 2

La productivitat és la relació entre 
la quantitat produïda i la quantitat de 
recurs productiu utilitzat per a obte-
nir-la.

Recorda

5> Quines decisions ha d’adoptar 
l’empresa en matèria de pro-
ducció?

6> En què es diferencia l’eficièn-
cia tècnica de l’econòmica? 
Posa’n un exemple.

Activ itats

Hem de 
presentar 
un treball 

d’economia.
Si ens repartim 
la feina serem 

més productius.
Tu què 

vols fer?
Firmar.

Ja m’ho pensava, 
en necessitem 

dos més.
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UNITAT 3. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ56

Costos fixos, variables i totals: els pastissos del reboster Gómez

Per cada pastís que elabora, el reboster Gómez utilitza 0,5 kg de farina a 0,80 €/kg i 
mitja hora de feina assalariada, que paga a 6 €/hora. Al mes de juliol, va fer 100 pas-
tissos a un preu de venda al públic de 16 €. Al mes d’agost, amb motiu del descens de 
la demanda a causa de les vacances d’estiu, el reboster va abaixar el preu a 14 € i la 
producció a 80 pastissos. Al mes de setembre, en posar-se de moda els seus pastis-
sos, el reboster va apujar el preu a 20 € i la producció a 120 pastissos.

Calcula els beneficis del reboster Gómez per a cadascun dels períodes considerant que 
en ven el total de la seva producció i sabent que, a banda dels costos esmentats, el 
reboster paga un lloguer mensual de 800 €.

Solució

Juliol Agost Setembre

Costos c/u prod. total c/u prod. total c/u prod. total

Variables
Farina 1 · 0,5 · 0,80 100 40 € 1 · 0,5 · 0,80 80 32 € 1 · 0,5 · 0,80 120 48 €

Salari 1 · 0,5 · 6,00 100 300 € 1 · 0,5 · 6,00 80 240 € 1 · 0,5 · 6,00 120 360 €

Fixos Lloguer 800 € 800 € 800 €

Costos totals (CT): 1.140 € 1.072 € 1.208 €

Ingressos totals 
(IT):

100 · 16,00 = 1.600 € 80 · 14,00 = 1.120 € 120 · 20,00 = 2.400 €

Beneficis 
(B. = IT – CT)

460 € 48 € 1.192 €

Cas pràctic 3

4. Costos de la producció
Produir implica una sèrie de recursos productius que tenen un valor econòmic quantificable.

El cost de la producció és el valor dels recursos utilitzats per a produir un bé o un servei.

En relació amb la quantitat que es produeixi, els costos es poden classificar en: fixos, varia-
bles, totals, mitjans o unitaris i marginals.

• Costos fixos (CF). Són els que no varien si canvia la quantitat produïda. Es corresponen 
amb el valor dels recursos que són fixos per a l’empresa, com el lloguer del local o les 
despeses de manteniment de les instal·lacions productives.

• Costos variables (CV). Són els costos proporcionals al nombre d’unitats que es produei-
xen. Per exemple, les matèries primeres o el consum d’energia.

• Costos totals (CT). Són la suma dels costos fixos i dels costos variables:

CT = CF + CV

El benefici empresarial total s’obté mitjançant la diferència entre els ingressos totals (IT), 
obtinguts per la venda dels seus productes, i els costos totals (CT).

Bf = IT – CT

Fig. 3.5. Cadena de muntatge de 
cotxes. Les màquines són tan eficients 
que han desplaçat els homes de les 
tasques més pesades i repetitives. 
L’especialització i la robotització de 
les empreses, per a aconseguir més 
productivitat, semblen no tenir sostre.
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UNITAT 3. PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ 57

• Costos mitjans o unitaris (Cmi). Són el cost per unitat de producte. S’obtenen dividint el 
cost total per la quantitat produïda:

C
CT

nombre d’unitats produïdesme =

I el benefici empresarial per unitat de producte o benefici mitjà (Bmi) és la diferència entre 
el preu de venda unitari (p) i el cost unitari (Cmi).

Bme = p – Cme

• Costos marginals. Les empreses intenten fer les quantitats que els permetin maximitzar el 
benefici. Per tant, a les empreses els interessa incrementar la producció sempre que l’úl-
tima unitat produïda tingui un cost addicional inferior a l’ingrés que s’obté amb la venda. 
En canvi, si el cost de produir una unitat addicional és superior a l’ingrés que s’obté amb 
la venda, a les empreses els convé disminuir la producció. El cost de produir una unitat 
addicional es coneix amb el nom de cost marginal; l’ingrés obtingut amb la venda d’una 
unitat addicional s’anomena ingrés marginal. La diferència entre ambdues magnituds, 
ingrés i cost marginal, és el rendiment marginal.

Cma =
ΔCT
ΔQ

Rma = Ima−Cma Ima =
ΔIT
ΔQ

on Cma = costos marginals; ∆ = increment; CT = costos totals; Q = quantitat; Ima = ingres-
sos marginals i IT = ingressos totals i Rma = rendiments marginals.

En un principi, el rendiment marginal sempre serà positiu si s’incrementa algun dels recursos 
productius, però amb el temps començarà a declinar i, fins i tot, disminuirà.

En una explotació agrícola, amb una quantitat de terra i maquinària determinada, i en la qual 
només és possible contractar mà d’obra per a incrementar la producció, a mesura que aug-
menta el nombre d’agricultors, la producció s’incrementarà, però arribarà un moment en què 
els nous treballadors no tindran terra ni maquinària per a treballar i la producció no augmen-
tarà, i fins i tot podria disminuir si els treballadors «es destorben» els uns als altres. Aquest 
fenomen es coneix amb el nom de llei dels rendiments decreixents.

La llei dels rendiments decreixents afirma que, si s’augmenta la quantitat d’un dels re-
cursos, però la resta es manté constant, la producció total augmentarà de manera cada 
vegada més lenta, fins que deixarà de créixer i, fins i tot, pot disminuir.

Les vendes de llibres de l’editorial Asimov i les seves despeses en concepte de pa-
gaments de comissions, dietes i materials de promoció, augmenten a mesura que es 
contracten més comercials segons el ritme que figura en la taula següent:

Llibres venuts (Q) 0 500 1.000 1.500 2.000

Costos variables 9.500 19.000 41.400 65.600

Tabla 3.1. Relació entre el nombre de llibres venuts i els costos variables.

Si el preu de venda de cada llibre és de 40 € i les despeses fixes de l’empresa pugen 
a 600 €, representa en una taula els costos de producció i indica si es compleix la llei 
dels rendiments decreixents.

Cas pràctic 4

(Continua)

Durant una bona part del segle XIX, 
els economistes pensaven que la llei 
dels rendiments decreixents portava 
a la ruïna el sistema capitalista. La 
seva lògica era que, sent constant 
el nombre de terres –i, per tant, la 
producció agrícola–, però creixent 
el nombre de treballadors, aquests 
es veurien obligats a abaixar cons-
tantment el seu salari per a poder 
treballar. En conseqüència, i davant 
d’una situació d’aliments escassos (i 
cars) i salaris baixos, els treballadors 
es veurien abocats a la pobresa i, 
davant de la impossibilitat d’abaixar 
més els salaris o aconseguir feina, 
hi hauria desordres i també guerres. 
Es van equivocar, ja que no van ser 
capaços de preveure la gran produc-
ció d’aliments que l’ús de màquines 
i fertilitzants aconseguiria. 

Sabies que…?
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  Les economies d’escala

Es considera que, a llarg termini, a les empreses no hi ha costos fixos, ja que es poden adap-
tar totes les instal·lacions i la seva dimensió a les seves necessitats productives. A més, hi 
ha alguns processos productius les peculiaritats tecnològiques dels quals permeten que, a 
mesura que augmenta la dimensió de l’empresa, disminueixen els costos mitjans a llarg ter-
mini. Així, és possible repartir el cost fix que té l’empresa entre més unitats de producte i la 
producció s’abarateix. Aquest fenomen s’anomena economies d’escala.

Economia d’escala és el nom amb el qual es coneix el procés que permet a les grans 
empreses reduir els costos unitaris en augmentar la producció.

Les economies d’escala no contradiuen la llei dels rendiments decreixents, ja que hi augmenta 
la quantitat de tots els recursos simultàniament i no tan sols d’un. Un exemple clar d’econo-
mia d’escala és la producció d’electricitat: una nova empresa ha de construir les seves cen-
trals generadores i traçar la línia per a la distribució d’electricitat. Al principi, amb un nombre 
d’abonats reduït, el cost de cada kilowatt (kW) serà molt elevat. Però, a mesura que vagi 
augmentant la dimensió de l’empresa, el nombre d’abonats i la quantitat de kW produïts, el 
cost de producció de cada kW serà més baix i s’arribarà a les economies d’escala, ja que la 
inversió principal ja s’ha fet al principi.

Solució

Taula de costos de l’editorial Asimov (Q = llibres venuts):

Q CF CV
CT Cme IT Ime BT Bme

Ima Cma
Rma

Ima - CmaCT + CV CT/Q (p · Q) IT/Q (IT – CT) Ime – Cme

0 600 0 600 0 –600

500 600 9.500 10.100 20,20 20.000 40,00 9.900 19,80 20.000 9.500 11.500

1.000 600 19.000 19.600 19,60 40.000 40,00 20.400 21,40 20.000 9.500 11.500

1.500 600 41.400 42.000 28,00 60.000 40,00 18.000 12,00 20.000 22.400 –2.400

2.000 600 65.600 66.200 33,10 80.000 40,00 13.800 6,90 20.000 24.200 –4.200

Tabla 3.2. El nombre de llibres venuts augmenta proporcionalment, però no els rendiments de l’empresa, tal com es 
pot observar en l’última columna: són decreixents. Els motius solen ser diversos i, en aquest cas, per exemple, podrien 
ser el pagament de comissions més grans als comercials per volum de venda o la despesa més gran en material de promoció 
i benzina.

Cas pràctic 4 (Continuació)

7> Explica amb les teves paraules la llei dels rendiments decreixents.

8> Quina relació tenen els costos amb les economies d’escala?

Activ itats
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5. Distribució

Com hem comentat en el primer apartat, fa temps que les persones van descobrir els 
avantatges de l’especialització en la producció d’excedents i després intercanviar allò que 
posseïen en abundància i així beneficiar-se mútuament. No obstant això, l’especialització de 
les persones ha estat tan gran que la producció i el consum són insuficients per a satisfer les 
necessitats humanes, perquè és necessari distribuir els béns i els serveis entre les diferents 
persones que participen en el sistema. Actualment, la distribució és el complement perfecte 
del consum i de la producció de béns i serveis.

5.1. Funció de la distribució

La majoria de les empreses que ens envolten no transformen, sinó que només distribueixen 
el que produeixen altres empreses. És el cas dels quioscos, les farmàcies, els supermercats, 
les òptiques, els bars, les joieries, etc.

La distribució permet que els béns i els serveis produïts i oferts per les empreses siguin al 
lloc i en el moment adequats per a poder ser adquirits o utilitzats pels consumidors. En posar 
els productes a disposició dels consumidors, la distribució crea utilitat de lloc, de forma i de 
temps. La distribució es fa a través dels canals de distribució.

S’anomena canal de distribució qualsevol dels mitjans utilitzats per a aconseguir que els 
productes recorrin el camí des del productor fins al consumidor.

Es distingeixen dos tipus de canals de distribució, segons si aquests són propietat o no de 
l’empresa:

Canal propi
És propietat de l’empresa i s’utilitza quan la informació i l’assessorament al client són 
importants. En aquest canal, l’empresa productora arriba directament al client, sense 
intermediaris.

Canal extern

No pertany a l’empresa productora. Hi ha empreses el negoci de les quals consisteix 
a distribuir els productes d’altres empreses. En aquest cas, la planificació, 
l’organització i la gestió de l’empresa estan pensades específicament per a dur 
a terme adequadament la distribució.

En la distribució d’un mateix producte hi pot intervenir més d’una empresa distribuïdora. 
La longitud del canal extern dependrà llavors del nombre d’intermediaris que participen en la 
distribució: poden ser majoristes i/o detallistes.

• Els majoristes són intermediaris que no venen el producte al consumidor final. Compren 
els productes directament als fabricants o a altres majoristes i els venen a altres inter-
mediaris, que poden ser majoristes o detallistes. La venda es fa en grans quantitats, per 
la qual cosa es denomina venda a l’engròs. En un canal de distribució extern hi pot haver 
més d’un majorista. Com més intermediaris hi hagi, més car resultarà el producte.

• Els detallistes són els intermediaris que venen el producte al consumidor final en petites 
quantitats; per això, aquesta mena de venda s’anomena venda al detall. Són detallistes 
les botigues, els supermercats, els centres comercials, etc.

Els negocis són els negocis?

En sentit afirmatiu, aquesta frase sol 
justificar comportaments allunyats 
de qualsevol ètica. La necessitat de 
sobreviure en el competitiu món 
empresarial, on la manca de vendes 
pot ocasionar el tancament de l’em-
presa i la pèrdua de llocs de treball, 
explica la vigència de la frase, com-
prensible però no justificable. Amb el 
temps, i apressats per una societat 
que cada vegada demana més, les 
empreses han incorporat valors ètics 
i mediambientals als seus manuals 
de procediment.

Reflexió

9> Explica les utilitats que s’acon-
segueixen mitjançant la distri-
bució.

10> En què es diferencia un majo-
rista d’un detallista?
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5.2. Altres sistemes de distribució

En els últims anys han tingut èxit altres maneres d’arribar als consumidors. Algunes de les 
més comunes són:

• Franquícia. Una mateixa marca pot ser distribuïda per establiments especialitzats repar-
tits per tot un país o per diversos, però aquests establiments no són propietat d’una única 
empresa, sinó que actuen en règim de franquícia, és a dir, són dependents del propietari 
del producte i de la marca (franquiciador), que es qui autoritza la venda dels seus produc-
tes a una sèrie de comerciants al detall (franquiciats), que instrueix sobre la manera de 
dirigir el negoci. Normalment, el franquiciat ofereix un local comercial amb les característi-
ques exigides i es fa càrrec de la publicitat local. El franquiciador subministra el producte i 
fa la publicitat general. Són exemples d’aquesta mena de distribució: Pull & Bear, Mango, 
Pans & Company, Jump Informática, Fujifilm, Pronovias, etc.

• Telebotiga. Com el seu nom indica, l’acció publicitària es fa a través de la televisió, sovint 
en franges d’emissió nocturnes. La comanda se sol fer per telèfon i el cobrament es fa 
mitjançant targeta de crèdit o contra reembossament.

• Venda per internet. La publicitat es fa a través d’un ordinador personal connectat a Inter-
net i el cobrament també s’efectua mitjançant targeta de crèdit o contra reembossament.

• Venda mitjançant màquines automàtiques. 
Les màquines expenedores són molt uti-
litzades per a la venda de begudes re-
frescants, el lloguer de pel·lícules, 
etc. Les entrades per a alguns 
espectacles també es venen a 
través de caixers automàtics.

FITXA TÈCNICA DE FRANQUÍCIA

EMPRESA FRANQUICIADORA:
Infusions, SL

ACTIVITAT:
Venda al detall de tes i infusions.

ADREÇA: Avinguda d’Àfrica, 11.

43003 Tarragona.

Telèfon: 97 729 20 00

Web: www.infusions.net

Responsable d’expansió: Jaume 
Álvarez.

Data d’inici de l’activitat:
01/01/2011

Inversió inicial: 12.000 €

Cànon d’entrada: 6.000 €

Cànon mensual: 0 €

Publicitat trimestral: 300 €

Durada del contracte: 10 anys

Zona: alt moviment de vianants

Centre comercial: Sí

Dimensió del local: 20 · 60 m2

Població mínima: 50.000 hab.

Fig. 3.6. Elements d’un contracte de 
franquícia. No sempre són els mateixos, 
però els d’aquesta empresa de venda 
al detall de te i infusions –inversió, 
cànon, durada, característiques de la 
zona i el local, i també publicitat– són 
típics de la majoria d’aquesta mena 
de contractes.

Fig. 3.7. Bateria d’expenedores en un 
menjador. La localització d’aquestes 
màquines no és capritxosa: el seu cost 
de manteniment és molt elevat, 
per la qual cosa cal vendre un nombre 
alt de productes per a compensar 
la seva instal·lació.

Esquema 3.3. Canal propi i canal 
extern amb un majorista i els 
comerciants al detall.

Detallista A Detallista B

Canal propi Canal extern

PRODUCTOR

CONSUMIDOR FINAL EMPRESES

CONSUMIDOR FINAL

Detallista Z

Esquema 3.4 Elements del 
contracte de franquícia. Emparat 
per una marca coneguda, 
el franquiciat minimitza el risc 
del negoci i es beneficia de 
l’experiència del franquiciador. 
Per al franquiciat, el gran 
inconvenient sol ser la manca 
d’autonomia, i és que qualsevol 
canvi sol necessitar l’aprovació 
del franquiciador.

Contracte 
de franquícia

FRANQUICIADOR

Formació

Control

Publicitat general

FRANQUICIAT

Inversió 

Gestió 

Publicitat local

Canon

Marca
Producte
Know-how
Assistènciawww.m
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11> Classifica empreses de la teva localitat d’acord amb el criteri dels sectors econòmics.

12> Defineix amb les teves paraules el que creguis que és un accionista.

Activ itats

6. Classes d’empreses
Les empreses es classifiquen segons uns criteris objectius:

a) L’activitat a la qual es dediquen. Tal com hem vist en la Unitat 1, l’activitat econòmica es 
pot desenvolupar en un d’aquests tres sectors:

• Sector primari. Format per les empreses que es dediquen a l’explotació dels recursos 
naturals, com una mina de carbó o una empresa ramadera.

• Sector secundari. Inclou les empreses que es dediquen a activitats transformadores o 
industrials, per exemple, una fàbrica tèxtil o metal·lúrgica. Es caracteritzen per portar a 
la pràctica processos productius com els que hem estudiat en aquesta unitat.

• Sector terciari o de serveis. Engloba dos grups d’empreses: les comercials, que es 
dediquen a la venda d’articles sense transformar-los, com un hipermercat o un quiosc, 
i les de serveis, per exemple, un banc o una clínica.

b) La propietat dels recursos productius. Segons qui siguin els propietaris dels recursos 
productius, s’estableixen dos tipus d’empreses:

• Empreses privades. Són propietat de persones particulars o d’altres empreses. Per 
exemple, Seat, Mercadona o qualsevol botiga de comestibles.

• Empreses públiques. Són propietat de l’Estat o de qualsevol entitat de caràcter públic, 
per exemple, Renfe o Correus.

c) L’estructura jurídica. Segons l’estructura jurídica, les empreses es classifiquen en dos 
blocs:

• Empreses individuals. Pertanyen a una persona física que les dirigeix com ho feien els 
empresaris tradicionals i que fa front als deutes, fins i tot, amb els seus béns perso-
nals. Un exemple és una botiga petita d’aliments en la qual l’empresari és la mateixa 
persona que hi ha aportat els recursos productius.

• Empreses de socis o societats. Tenen un o diversos propietaris que aporten els recur-
sos productius necessaris per a la seva explotació. La responsabilitat dels socis es li-
mita al que hi han aportat (amb excepcions), i s’estableixen unes aportacions mínimes 
per a garantir la seva solvència. Les empreses més comunes són:

 – Societat anònima (SA). L’aportació mínima per a constituir-la és de 60.000 €. Les 
aportacions dels socis, que no sempre són en diners, es divideixen en accions, que 
representen fraccions de propietat de la societat i atorguen drets de gestió i econò-
mics a qui les posseeix, ja que són de lliure transmissió. La responsabilitat es limita 
al capital aportat i les decisions han de ser adoptades per la majoria dels socis.

 – Societat de responsabilitat limitada (SL o SRL). L’aportació mínima per a consti-
tuir-la és de 3.000 €. La responsabilitat dels socis es limita a les subscripcions (o 
participacions) fetes, però, a diferència de les accions, fa falta el consentiment dels 
altres socis per a transferir-les. A diferència de les empreses indivi-

duals, en les quals l’empresari res-
pon fins i tot amb el seu patrimoni 
personal als deutes empresarials, 
en les societats, la responsabilitat 
de l’empresari es limita a l’aportació 
que hi hagi fet.

Atenció!!

En el text de suport de la Unitat 1 
ja hem parlat de la classificació de 
les empreses en sectors econòmics 
segons la seva activitat.

Recorda

En les societats occidentals, el sec-
tor més important és el dels serveis, 
on, a més, es concentra la major part 
de la població. Per això es diu que 
les societats occidentals estan «ter-
ciaritzades».

Sabies que…?
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13> Quina és la manera més habitual d’organitzar una empresa?

14> Quina àrea de l’organització no caracteritza les empreses 
comercials?

15> En què es diferencia l’entorn general de l’específic? Posa 
exemples que deixin clara la diferència entre ambdós tipus 
d’entorn.

Activ itats

7. Components de l’empresa
Tota empresa que produeixi béns i serveis ha de tenir una sèrie d’elements per a funcionar 
correctament. Podem classificar-los en quatre grups:

a) L’element humà. Són totes les persones directament vinculades amb l’empresa: propieta-
ris, treballadors, directius, administratius, etc.

b) Els béns de capital o producció. Són els béns econòmics que posseeix l’empresa. 
Aquests, alhora, poden formar part de:

• l’actiu no corrent, format pels béns o equips destinats a contribuir en l’activitat produc-
tiva de manera duradora (màquines, mobiliari d’oficina, etc.);

• l’actiu corrent, format pels béns que es renoven cada cert temps (matèries primeres, 
material d’oficina) i els que estan en circulació constant, com els diners.

c) L’organització. L’empresari habitualment defineix el conjunt de relacions d’autoritat, co-
ordinació i comunicació que ordenen l’activitat dels membres de l’empresa mitjançant 
un organigrama (vegeu l’Esquema 3.5). Pel que fa a l’organització interna, a l’empresa 
moderna és habitual distingir una sèrie d’àrees amb funcions especialitzades:

• Aprovisionament. Controla la compra de materials (com matèries primeres, envasos, 
mercaderies) i el seu emmagatzematge.

• Producció. Elabora i/o distribueix el bé o servei que demana la societat.

• Comercial. Comercialitza i distribueix el producte en el mercat.

• Recursos humans. Organitza i gestiona el personal de l’empresa.

• Finançament i inversió. Capta els fons necessaris per al bon funcionament de l’em-
presa i gestiona la política d’inversions.

• Direcció. Organitza i coordina les altres àrees per arribar als objectius fixats.

Aquest repartiment de funcions és típic d’una empresa industrial. A les empreses co-
mercials o de serveis, l’àrea de producció no existeix, ja que no transformen productes, 
sinó que els distribueixen, en el primer cas, o presten un servei, en el segon (vegeu 
l’Esquema 3.6).

d) L’entorn, L’empresa no és un ens aïllat, sinó que es desenvolupa en un món cada vegada 
més globalitzat, en el qual les fronteres entre nacions es difuminen. Forma part del seu 
entorn qualsevol factor extern capaç de condicionar l’actuació de l’empresa. Segons el seu 
grau d’influència, podem distingir:

• Entorn general. És el grup de factors que afecten de la mateixa manera qualsevol tipus 
d’empresa: factors culturals, econòmics, polítics, legals, etc. Per exemple, un canvi de 
govern, la pujada del preu de l’energia o una vaga general.

• Entorn específic. Comprèn els factors que influeixen en el funcionament d’una em-
presa en concret. Per exemple, per a un supermercat, una vaga de transportistes, una 
pujada del preu de les hortalisses o una campanya publicitària agressiva d’un altre 
supermercat de la mateixa localitat.

Esquema 3.5. Organigrama d’una 
empresa: representació gràfica, de 
manera sintètica i simplificada, 
de l’organització empresarial.

DIRECCIÓ

Aprovisionament

Producció

Comercial

Recursos 
humans

Finançament 
i inversió

Esquema 3.6. Cicle de compra i 
venda de les empreses industrials 
i comercials.

Empreses industrials

Empreses comercials

Compra

TRANSFORMACIÓ

Venda

Béns i serveis

Treball

BÉNS 
I SERVEIS
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NATURALS
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Textos de suport

1> Per què la fórmula del punt mort iguala ingressos i 
despeses?

2> En la representació del punt mort, per què la recta 
dels ingressos i la dels costos variables es repre-
senta en diagonal i la dels costos fixos en horit-
zontal?

3> Si una empresa té uns costos fixos de 2.000 € i ven 
el seu producte a 250 €: 

a) Quin és el seu punt mort si els seus costos varia-
bles són de 50 €?

b) Quants productes hauria de vendre si vol obtenir un 
benefici de 6.000 €?

El llindar de rendibilitat o punt mort
Donat un preu de venda determinat per a un producte, 
a una empresa li és possible calcular la xifra mínima de 
vendes que compensa tots els seus costos, és a dir, que 
li permet no tenir pèrdues. Aquesta quantitat es coneix 
amb el nom de punt mort o llindar de la rendabilitat. Ma-
temàticament és possible calcular-lo igualant ingressos i 
costos:

IT = CT
p • Q = CF + CVU · Q 

on: p = preu; Q = quantitat produïda; CF = costos fixos; 
CVU = cost variable per unitat

Aïllant aquesta igualtat, tenim la fórmula del punt mort.

Punt mort (Q*) = 
CF

p Cvu−

El punt mort (Q*) conjuga costos, ingressos, quantitats 
produïdes i preus, de tal manera que és molt habitual la 
seva representació per a tenir una visió global d’aquestes 
magnituds. El procediment és el següent i el resultat pots 
veure’l en la Figura 3.10.

1.  Construcció d’un diagrama d’eixos. En l’eix vertical es 
representen els costos (C) i els ingressos (I), i en l’ho-
ritzontal, la quantitat de producció (Q).

2.  Traçat de les rectes de costos. Els costos fixos (CF) es 
representen mitjançant una recta horitzontal perquè es 
tracta d’una quantitat invariable. En canvi, la recta de 
costos variables es representa en diagonal perquè els 
costos creixen a mesura que augmenta la producció. 
Per a obtenir els costos totals (CT), cal acumular cos-
tos fixos i variables.

3.  Traçat de la recta d’ingressos. Com que el nivell d’in-
gressos depèn de la quantitat venuda, la recta que el 
representa també creix en diagonal, però des de la in-
tersecció dels eixos, perquè en un principi els ingres-
sos són zero.

4.  Obtenció del punt mort. Se situa on s’encreua la recta 
de costos totals amb la recta d’ingressos i es repre-

senta per Q*. Per sota el punt Q* hi ha pèrdues i a 
partir d’aquest punt hi ha beneficis.

Costos
Ingressos

CF

Q* Q

CF

CVU · Q
CT

Beneficis

Pèrdues

IT = p · q

 
Per exemple, Arrova, SA, és una empresa que munta i ven 
ordinadors. Els seus costos fixos mensuals en concepte 
de lloguer pugen a 1.000 €, mentre que els costos varia-
bles mensuals són de 500 € per cada ordinador que ven 
a 700 €.

a)  Quin és el nombre d’ordinadors que ha de vendre com a 
mínim per a començar a obtenir beneficis?

b)  Representa gràficament el punt mort del negoci d’Arro-
va, SA.

Solució

a) Nombre mínim d’ordinadors:

Q
CF

p Cvu

* =
−

Q
1000

700 500
5 ordinadors* =

−
=

Per sobre de 5 ordinadors o unitats venudes, Arrova, 
SA, obtindrà beneficis.

b)  Representació gràfica del punt mort d’Arrova, SA:

Fig. 3.8. 
Representació 
del punt mort.

Fig. 3.9. 
Punt mort 
d’Arrova, SA.

Costos
Ingressos

CF

Q* Q

BENEFICIS

PÈRDUES CF

500 · Q

IT = 700 · Q

CT = 1.000 + (500 · Q)
3.500
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Mapa conceptual

ESPECIALITZACIÓ

DIVISIÓ DEL TREBALL

COSTOS CLASSES D’EMPRESES

segons

COMPONENTS EMPRESARIALS

Element 
humà

Entorn
Béns 

de capital
Organització

PRODUCCIÓ

Econòmica
Tecnologia 
utilitzada

Recursos productius 
disponibles

Tècnica
Funcional 
utilitària

Possibilitats de produccióPerspectiva

Decisions

Eficiència econòmicaEficiència tècnica

Quina combinació 
de recursos tècnicament 

és eficient cal seleccionar?

Quina tecnologia 
cal utilitzar?

Activitat
Estructura 

jurídica
Propietat dels 

recursos
Mitjans

Fixos Variables

MarginalsTotals

DISTRIBUCIÓ

Canal extern Canal propi

Comercials 
al detall

Majoristes
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Reportatge

Núm. 3. Diari independent d’informació econòmica Economicus

Canons o mantega?
Hi ha una mena de bé la polivalència del qual el fa espe-
cialment interessant i rendible: els canons, apel·latiu ge-
nèric que s’utilitza per a fer referència a qualsevol equi-
pament bèl·lic. Moralitat a banda, és indiferent fabricar 
canons que mantega. Qui produeixi el primer article po-
drà intercanviar-lo pel segon en el mercat internacional i 

viceversa. No obstant això, l’elecció d’aquests dos béns 
per a representar el dilema entre els beneficis que repor-
ten la despesa militar i la civil no és aleatòria, hi ha una 
tercera opció políticament incorrecta: el país guerrer pot 
utilitzar els seus canons per a apropiar-se de la mantega 
del país gras.

«Sota el capitalisme, l’home explota l’home. Sota el comunisme, és just el contrari.»
John Kenneth Galbraith, economista nord-americà (1908 - 2006).

1> Explica el concepte del cost d’oportunitat utilitzant com a 
exemple els canons i la mantega.

2> Per què, en termes de comerç internacional, és indiferent 
que un país decideixi produir canons?

3> Quines raons podria tenir un país en pau per a produir 
armes?

4> Quina opinió et mereix que els països desenvolupats siguin 
els principals exportadors d’armes?

Reflexió

Principals exportadors i importadors mundials de grans armes en el període 2008-
2012 en termes de percentatge.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Stockholm International Peace Research 
Institute, un institut internacional independent que recull informació sobre conflictes 
i armes (www.sipri.org).

*PAUL SAMUELSON
«Preferiríeu tenir mantega o canons? 
La preparació ens fa poderosos. La 
mantega senzillament ens fa gras-
sos», és una citació atribuïda al nazi 
Herman Goering, el 1936, a propò-
sit de l’esforç en despesa militar 
que feia Alemanya. Les armes a les 
mans equivocades són, sens dubte, 
un problema, però es vulgui entrar 
en guerra o no, hi ha moltes raons 
per a produir-les o comprar-les. Co-
mencem per les motivacions dels pa-
ïsos en vies de desenvolupament. Oi 
que sembla sorprenent que nacions 
pobres amb grans necessitats mate-
rials gastin gran part dels seus pres-
supostos en canons? Ho explica, en 
primer lloc, la necessitat de mante-
nir l’ordre intern. Als països pobres, 
els institucions democràtiques, si és 
que n’hi ha, són molt més fràgils; 
en la mesura en què la imposició de 
decisions des del poder central pot 
esdevenir impopular, no fa gens de 
nosa tenir un exèrcit armat. Un se-
gon grup de raons té l’origen en l’ex-
terior del país. Si s’aconsegueix una 
certa prosperitat i comencen a pro-
duir-se quantitats raonables de man-
tega, l’incipient Estat pot ser l’enveja 
dels seus veïns i acabar envaït. Els 

països rics també fabriquen armes, 
però, a diferència dels pobres, no 
solen tenir problemes d’ordre intern 
i mantenen excel·lents relacions amb 
la resta del món. Com que no neces-
siten apropiar-se de la mantega, po-
den vendre els excedents de canons 
als altres països. De fet, el comerç 
de materials bèl·lics és un negoci lu-

cratiu del qual es beneficien tots els 
anomenats països democràtics i de-
senvolupats.

*(Basat en l’exemple de Paul 
Samuelson) Premi Nobel 

del 1970, Samuelson es va 
distingir per conjugar les idees 

de Keynes amb les dels 
seus seguidors.
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Anàlisi econòmica

Núm. 3. Diari independent d’informació econòmica Economicus

El taller d’agulles
«El progrés més important en les fa-
cultats productives del treball, i gran 
part de l’aptitud, destresa o sensa-
tesa amb què aquesta s’aplica o es 
dirigeix arreu, semblen ser conse-
qüència de la divisió del treball [...]. 
Prenguem com a exemple una manu-
factura de poca importància, però a 
la divisió del treball de la qual s’ha fet 
referència moltes vegades: la fabrica-
ció d’agulles.

»Un obrer que no hagi estat entre-
nat en aquesta classe de tasca, per 
més que treballi, no podria fer ni una 
agulla per dia, i evidentment no en 
podria fer més de vint. Però tenint en 
compte la manera com es practica 
avui la fabricació d’agulles, no tan 
sols la fabricació mateixa constitueix 
un ofici a banda, sinó que està divi-
dida en diverses branques. Un obrer 
estira el filferro, un altre l’adreça, un 
tercer el va tallant en trossos iguals 

i un quart fa la punta. En fi, l’impor-
tant feina de fer una agulla queda 
dividit d’aquesta manera en unes 
18 operacions diferents. He vist una 
petita fàbrica d’aquesta espècie que 
no utilitzava més de deu obrers, en 
què, naturalment, alguns tenien al 
seu càrrec dues o tres operacions. 
Però malgrat que eren pobres i, per 
tant, no tenien la maquinària adient, 
podien, quan s’esforçaven, fer, entre 
tots, diàriament, unes dotze lliures 
d’agulles. En cada lliura hi havia més 
de 4.000 agulles de mida mitjana. 
Per consegüent, aquestes deu perso-
nes podien fer cada dia, en conjunt, 
més de 48.000 agulles, quantitat 
que, dividida entre deu, correspon-
dria a 4.800 agulles per persona.»

Adam Smith 
Economista considerat 
el pare de l’economia.

Hemeroteca
2.000 anys aC

L’Imperi babilònic. El codi d’Hammurabi explica la situació del comerç, la 
indústria, la comptabilitat i l’organització monetària de l’Imperi. L’escriptura 
cuneïforme substitueix els pictogrames, i les taules de fang i els papirs, les 
taules de pedra. Es registren tributs i tota mena de transaccions, contractes 
inclosos.

En tot procés productiu, arriba un 
moment en el qual la producció 
comença a disminuir, per més que 
augmenti la quantitat d’un dels 
recursos productius.

Segons la llei dels 
rendiments decreixents, si 
s’augmenta la quantitat...

...d’un dels recursos, però la resta 
roman constant, la producció total 

augmentarà...

...cada vegada més lentament... 
fins a deixar de créixer i fins i tot...

...disminuir...
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Cultura econòmica

Lectura recomanada:

50 TEORÍAS ECONÓMICAS

Donald Marron
Editorial Blume, 2011
Compendi de teories 

econòmiques explicades cadascuna en 
tres versions diferents: una de 3 se-
gons, una altra de 30 segons i l’última 
de 3 minuts, totes complementades 
amb citacions i un esment dels econo-
mistes més rellevants en relació amb 
les teories en qüestió. Aquestes teo-
ries s’agrupen en blocs al voltant dels 
grans conceptes econòmics, des del 
cicle econòmic i el creixement fins als 
mercats o la globalització, passant per 
les escoles de pensament econòmic, 
les polítiques fiscals i pressupostàries 
i l’elecció. Tot acompanyat d’un glos-
sari de termes, teories relacionades i 
principals economistes. Gràcies al fet 
que està molt ben compartimentat, en 
resulta una lectura lleugera i amena per 
a familiaritzar-se amb les grans línies 
del pensament econòmic i les tendèn-
cies més actuals.

«Els productes nous reemplacen cons-
tantment els vells. Polaroid® va exercir 
un monopoli sobre la fotografia instan-
tània fins que va aparèixer la càmera 
digital. De sobte, els beneficis de Po-
laroid® van caure perquè altres empre-
ses anaven produint alternatives més 
barates. Ara que han arribat els DVD, 
les cintes de vídeo valen cèntims. Ja 
ningú no en fabrica i les empreses que 
ho feien s’han vist obligades a produir 

alguna cosa nova per a sobreviure. 
Aquest procés s’anomena destrucció 
creativa: quan una nova empresa crea 
un producte, millora la tecnologia, des-
cobreix una millor font de subministra-
ments, és la primera a introduir una 
manera de produir més eficient o troba 
un model millor d’organització industri-
al, pot destruir la seva competència. A 
diferència de la teoria econòmica tradi-
cional, que se centra en la competèn-
cia per preu, aquesta teoria ho fa en la 
[competència] que sorgeix a causa de 
l’aparició de nous productes o tecnologi-
es. La destrucció creativa és impulsada 
pels emprenedors que posen noves ide-
es en pràctica. En aquest sentit, la in-
novació és el motor del creixement eco-
nòmic a llarg termini, el “fet fonamental 
del capitalisme”. Les empreses que fan 
fallida i les indústries que desapareixen 
formen part del joc, dolorós però ine-
vitable i fins i tot necessari, a mesura 
que sorgeixen noves empreses i es ge-
neren nous llocs de treball, i creen el 
marc necessari perquè les economies 
creixin. Segons aquesta teoria, les em-
preses han de fer fallida quan n’apareix 
alguna de millor. El Govern no hauria 
d’ajudar Polarid® quan el món digital 
prengui el relleu, ni protegir les petites 
botigues familiars quan els hipermer-
cats arribin a la ciutat.»

Extracte i adaptació del capítol 
«La destrucción creativa»

Director: Woody Allen

Repartiment: Woody 
Allen, Tracey Ullman, 
Hugh Grant i Michael 
Rapaport.

Sinopsi. Un estafador es 
fa ric amb un negoci de 
galetes que utilitza com 
a tapadora per a atracar 
un banc.

Comentari. Divertida fins 
a l’absurd, la pel·lícula 
critica la cultura de l’èxit 
basada en un enriquiment 
ràpid i a qualsevol preu. 
Després de descriure un 
cercle complet al voltant 
de la riquesa, el poder 
social o la cultura, l’en-
senyament moral és que 
la felicitat rau en l’afecte 
dels que ens envolten i en 
la quotidianitat.

Claus de reflexió. Empre-
nedoria, classes d’em-
preses, components de 
l’empresa i franquícia.

Cinema Europa
Pròximament
Lladres d’estar 

per casa

Núm. 3. Diari independent d’informació econòmica Economicus

GARY BECKER
(Estats Units 1930)

Professor i Nobel d’economia

Els seus treballs combinen sociologia i economia. Considerat extravagant al principi 
de la seva carrera, avui el seu enfocament pedagògic i senzill és molt popular. Va 
aplicar l’anàlisi microeconòmica a comportaments humans fora del mercat. Le seves 
principals àrees de treball han estat el capital humà, la criminalitat, les discrimina-
cions per sexe o raça i el comportament de persones i famílies.
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1. Per què és tan important la divisió del treball?

2. Descriu la llei dels rendiments decreixents mitjançant un 
exemple.

3. Una empresa que produeix caragols disposa de les tecnolo-
gies següents:

Tecnologia
Treball 
(hores)

Capital 
(màquines)

Caragols

A 6 4 10 500

B 4 6 10 500

a) Calcula la productivitat del recurs treball i la del recurs 
capital de la tecnologia A.

b) Calcula el cost total per a cadascuna de les tecnologies, 
sabent que el cost del treball puja a 500 €/hora i el de les 
màquines a 800 €/màquina.

c) Indica quina és la tecnologia més eficient i també la més 
econòmica.

4. Rosa ven flors naturals a la fira mensual d’Aranjuez. Paga 
100 € de lloguer i els recursos que utilitza són aigua, adob i 
mà d’obra, el cost dels quals varia en funció del nombre de 
flors produïdes, d’acord amb la taula següent:

Rams 
de flors (Q)

Costos 
variables (€)

1 5

2 10

3 16

4 23

5 31

6 40

7 50

8 61

9 72

Si Rosa ven el ram de flors a 70 €:

a) Representa en una taula els costos fixos (CF), els costos 
variables (CV), els costos totals (CT) i els costos mitjans 
(Cmi), i també els ingressos totals (IT), els ingressos mit-
jans (Imi), el benefici total (BT), el benefici mitjà o benefici 
per unitat venuda (Bmi), l’ingrés marginal (Ima), el cost mar-
ginal (Cma) i el rendiment marginal (Rma).

b) Utilitzant aquest exemple, explica en què consisteix 
la llei dels rendiments decreixents. Quin és el nombre 
òptim de rams de flors amb els quals Rosa maximitza 
el benefici?

5. Per cada deu atuells que fa, un ceramista utilitza 2 kg d’ar-
gila a 0,40 €/kg i 2 hores de treball assalariat que paga a 
5 €/hora. Durat el mes de gener va fabricar 300 atuells a un 
preu de venda al públic de 12 € i en va vendre 100. Al mes 
de febrer va abaixar el preu a 11 € i la producció a 210 atu-
ells, encara que només en va vendre 80. Al mes de març, en 
guanyar un certamen artístic, el ceramista va apujar el preu 
a 15 € i en va vendre 120 unitats, tot i que en va produir 
400. Fes una taula com la del Cas pràctic 3 per a calcular 
els beneficis del ceramista per a cadascun dels períodes 
esmentats, sabent que, a més dels costos, el ceramista 
paga un lloguer mensual de 600 €.

6. Respon a les preguntes indicades posteriorment a partir del 
text següent:

Al final dels seixanta, Freixenet havia fet fortes inversions 
per a millorar la producció del seu cava (dipòsits refrige-
rats per a controlar la fermentació del most i contenidors 
de decantació que removien les ampolles d’una sola vega-
da) i havia d’aconseguir vendre més cava per a accedir a 
les economies d’escala. Però el mercat espanyol estava 
consolidat i era molt difícil fer increments significatius de 
clientela en un mercat nacional en el qual competia amb 
altres caves escumosos. El gran mercat era a l’exterior i, 
als anys setanta, Freixenet va intensificar les gestions per 
a arribar als mercats internacionals. El 1974, l’ampolla de 
vidre negre esmerilat amb la qual embotellava el cava Cor-
dón Negro ja era líder d’explotació. L’any 2000 Freixenet 
va vendre uns 48 milions d’ampolles, al voltant del 80 % 
del cava que es consumeix al món. Avui el grup Freixenet 
exporta a més de 130 països del món i és la marca del vi 
escumós de qualitat de qualsevol origen més gran del món, 
xampany inclòs.

a) Per què Freixenet necessitava vendre més cava per a 
aconseguir les economies d’escala?

Exercicis
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16. Temes de debat:

a) Premiem les empreses ètiques a l’hora de comprar?

b) Busca exemples d’empreses les actuacions de les 
quals, des d’un punt de vista social o mediambiental, 
siguin beneficioses per a la comunitat.

c) Les multinacionals haurien de deixar d’instal·lar-se als 
països pobres perquè s’aprofiten de la situació?

b) Per què no es compleix la llei dels rendiments decreixents 
en aquesta mena d’empreses?

c) La diferenciació dels seus productes ha estat un factor 
decisiu per a l’èxit de la marca Freixenet. Què volem dir 
amb això?

d) En el passat, els caves espanyols etiquetaven el seu pro-
ducte amb la denominació xampany. Saps per què van 
deixar de fer-ho?

7. Respecte de les economies d’escala:

a) En què consisteixen?

b) Poden arribar-hi totes les empreses?

c) Quina relació hi ha entre la internacionalització de les 
empreses i aquestes economies?

8. Quant a la distribució de béns i serveis:

a) De què depèn que un canal de distribució sigui més o 
menys llarg?

b) Quin avantatge presenta per al comerciant al detall el fet 
que el majorista no li cobri la mercaderia fins que el pri-
mer l’hagi venuda?

c) Per al franquiciat, quins són els avantatges i els inconve-
nients del sistema de franquícia?

9. Des del punt de vista de la responsabilitat, quin és l’avan-
tatge de les societats sobre les empreses individuals?

10. Són el mateix les accions de les societats anònimes que les 
participacions de les societats limitades? Raona la resposta.

11. Raona si les afirmacions següents són vertaderes o falses:

a) Una empresa serà tècnicament més eficient que una altra 
si utilitza una tecnologia més barata.

b) El cost total varia en relació directa amb el volum de pro-
ducció.

c) El nivell de producció amb el qual l’empresa maximitza 
beneficis coincideix amb les seves possibilitats de pro-
ducció.

d) El cost marginal representa la unitat addicional amb la 
qual les empreses obtenen beneficis.

e) L’empresari individual i les societats unipersonals hauran 
de respondre dels deutes empresarials, fins i tot, amb el 
seu patrimoni personal.

12. Classifica les activitats empresarials següents dins del seu 
sector productiu:

– un locutori de telèfons,

– la construcció d’habitatges,

– l’ensenyament,

– la recol·lecció de taronges,

– la fabricació de ceràmica,

– la pesca.

13. Digues si els esdeveniments següents que afecten una super-
fície comercial pertanyen a un entorn general o específic.

a) Una campanya de publicitat que promou el consum de 
productes ecològics.

b) Una vaga del transport de mercaderies per carretera.

c) L’obertura d’un nou supermercat en un carrer paral·lel.

d) La moda pel consum de productes francesos.

e) Una crisi política al golf Pèrsic.

f) Una pujada dels preus al mes de maig d’un 2 % respecte 
del període anterior.

14. El teu institut és una empresa que subministra un servei: 
l’ensenyament. Identifica els seus components empresarials 
d’acord amb els quatre criteris establerts: a) element humà, 
b) béns de capital, c) organització, d) entorn.

15. Relaciona els titulars següents extrets de la premsa econò-
mica amb conceptes econòmics estudiats al llarg d’aquesta 
unitat.

a) «Les economies d’escala obren noves possibilitats de 
mercat.» 

b) «Els empresaris demanen més ajudes en R+D+I.»

c) «Les vendes per Internet creixen, però no es disparen.»

Exercicis
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McGraw-Hill Education de España durant les darreres dècades, dóna
suport al món educatiu amb projectes i serveis editorials. Volem agrair     
l’enorme confiança que al llarg d’aquests anys heu dipositat en nosaltres
i esperem poder continuar comptant amb la vostra inestimable col·laboració en la
difusió dels nostres continguts editorials.

Gràcies a aquesta confiança podem desenvolupar la nostra activitat amb l’objectiu clar d’oferir 
material nou i de qualitat a professors i alumnes, de manera que ajudi a assolir els objectius marcats 
en cadascun dels nivells educatius.

Podeu consultar els nostres continguts a les pàgines web següents:

En aquest catàleg obtindreu informació sobre el nostre projecte editorial a Secundària i Batxillerat, 
inclòs el fons de què disposem amb nombrosos recursos complementaris on el material visual destaca 
de manera notable.

www.mcgraw-hill.es www.mhe.es
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