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 L’oferta de la indústria indica quina quantitat de producte 

produirà una indústria per a cada nivell de preus del producte 

final. Per estudiar l’oferta de  la indústria cal diferenciar quin 

termini considerem. En anàlisis a curt termini les empreses tenen 

menor poder de reacció que si fem un anàlisi a llarg termini. 

 Tres terminis a estudiar:

 Molt curt termini: les empreses no tenen temps de modificar la 

quantitat produïda davant un canvi de preus.

 Curt termini: les empreses que ja estan al mercat poden modificar la 

quantitat produïda, però no hi ha entrada ni sortida d’empreses.

 A llarg termini: les empreses poden modificar la quantitat produïda i 

a més hi ha entrada i sortida d’empreses.

L’oferta de la indústria



L’oferta de la indústria a molt curt 

termini
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 Les empreses no tenen temps a modificar la q*, ni hi ha 

entrada i sortida d’empreses, per tant, la producció agregada 

no varia, encara que canviï el preu del producte.

 Exemple: si el preu dels tomàquets augmenta, els agricultors 

voldrien tenir més producte per 

poder-lo vendre, però no poden 

variar la quantitat de tomàquets 

un cop ja els han recollit. 
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L’oferta de la indústria a curt termini
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 A curt termini les empreses poden ajustar la quantitat q* 

davant variacions del preu p, però suposarem que el nombre 

d’empreses és fix (no hi ha entrada ni sortida d’empreses).

 Suposicions bàsiques:

 Totes les empreses produeixen el mateix producte (producte 

homogeni).

 Totes les empreses són maximitzadores de benefici.

 Estem en competència perfecta (empreses preu-acceptants).

 L’oferta de la indústria és la suma horitzontal de les ofertes 

individuals de cada empresa.

q1 q2 Q=q1+q2

p p p



Equilibri a curt termini
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1. Amb la demanda i oferta agregada del mercat podem determinar la quantitat i preu d’equilibri.

2. Quan sabem el preu d’equilibri, donades les funcions de costos, podem estudiar la situació 

d’una empresa representativa: trobar la quantitat que produirà i quins beneficis té. 

Normalment suposarem que totes les empreses són iguals.

3. Amb aquests dos gràfics podem estudiar com canvia l’equilibri si es produeix un canvi en el 

mercat. Ex: augment de la demanda, canvis en els preus dels factors,...
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En l’exemple dibuixat, quin és l’equilibri a curt termini? Com variarà l’equilibri a curt 

termini si la demanda agregada disminueix? I si aquesta augmenta?



L’oferta de la indústria a llarg termini
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 Hi ha entrada i sortida d’empreses. El nombre d’empreses a la 
indústria pot variar.

 Si estem en una situació on les empreses tenen B>0, noves 
empreses entraran al mercat. Això augmentarà la producció 
agregada i per tant, baixarà el preu fins que B=0.

 Si estem en una situació on les empreses tenen B<0, algunes 
empreses sortiran del mercat. Això disminuirà la producció 
agregada i per tant, augmentarà el preu fins que B=0.

 Ens trobarem en equilibri a llarg termini quan B=0. A partir 
d’aquest moment, cap empresa vol entrar ni sortir del mercat i 
per això estem en equilibri.

 Suposarem que totes les empreses tenen la mateixa tecnologia i, 
per tant, els mateixos costos.
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Equilibri a llarg termini
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1. Situació inicial: P*, q*, N*, B*>0. Què passarà a llarg termini? Entraran noves empreses al 

mercat fins que B=0. Sabem del tema anterior que B=0 quan p=CMg(qll). Per tant, el preu a 

llarg termini ve determinat pel CMi mínim de les empreses, i cada empresa produirà qll.

2. Per tant, si el preu ha disminuït a pll, la corba de demanda ens indica quina quantitat es vendrà a 

aquest preu, Qll. 

3. En equilibri la quantitat demandada és igual a la quantitat produïda. A més, si totes les 

empreses són iguals, l’oferta agregada és Q=Nq. Quan passem de la situació inicial a l’equilibri 

a llarg termini, sabem que disminueix el preu, disminueix q i augmenta Q, per tant, ha 

d’augmentar el número d’empreses de la indústria per satisfer tota la demanda. L’oferta 

agregada augmenta perquè augmenta el número d’empreses.

qllQll

S’ (Nll empreses)

Sll



Observacions
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 A curt termini, l’oferta i la demanda determinen el preu 
d’equilibri.

 A llarg termini, el  preu d’equilibri ve determinat pel cost 
mig mínim, o també, on CMg=CMi.

 A curt termini, la corba d’oferta agregada té pendent positiu. 
Ens indica com varia l’oferta de la indústria si mantenim 
constant el nombre d’empreses.

 A llarg termini, l’oferta agregada canviarà perquè canvia la 
quantitat òptima a produir per cada empresa, i a més, canvia 
el nombre d’empreses. A llarg termini el nombre d’empreses 
s’ajustarà per tal de satisfer tota la demanda al preu pll. Per 
això l’oferta agregada a llarg termini és perfectament elàstica 
(horitzontal).



Exemple numèric
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 Una indústria té la següent funció de costos totals:

CT=q3-20q2+100q+8000

 La demanda és QD=2500-3P.

 Quin serà l’equilibri a llarg termini d’aquesta indústria?

Troba en aquest ordre la qll, el pll, la Qll,i la Nll.

 Quin serà el nou equilibri a llarg termini si hi ha un augment 

en la demanda? Suposa que ara QD=3000-3P.



Tens algún dubte? 

Pots consultar el Varian.
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