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INTRODUCERE
Modulul intitulat “Macroeconomie” se studiază în anul I în semestrul al II-lea și
vizează dobândirea de competențe în domeniul macroeconomiei.
După ce se va învăța modulul, vor fi dobândite următoarele competențe
generale:
• Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii;
• Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei economice,
precum şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;
• Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere cantitativ
şi calitativ, pentru formularea de argumente şi decizii concrete asociate
comerţului, turismului şi serviciilor;
• Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii;
• Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv
în activitatea de turism, a comportamentului consumatorilor şi a normelor
de protecţie a acestora;
• Explicarea şi interpretarea fenomenelor şi proceselor economice specifice
comerţului, turismului şi serviciilor pe baza conceptelor privind cererea şi
oferta de servicii şi a comportamentului consumatorilor;
• Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare;
• Descrierea conceptelor şi principiilor evidenţei contabile aplicate în
finanţarea activităţilor de comerţ, turism, servicii, precum şi a metodologiei
şi indicatorilor de fundamentare a alocării resurselor;
• Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante
decizionale) în alocarea de resurselor;
• Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei ,
explicarea şi interpretarea unor idei specifice acesteia, precum şi proiecte
teoretice şi/sau practice de aplicare a noţiunilor specifice;
• Proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice disciplinei ; utilizarea
unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi aplicare;
• Manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul
ştiinţific în care se regăseşte disciplina , cultivarea unui mediu ştiinţific
centrat pe valori şi relaţii democratice, valorificare optimă şi creativă a
propriului potenţial în activităţile ştiinţifice, participarea la propria
dezvoltare profesională.
Obiectivele cadru pe care le propun sunt următoarele:
• Înțelegerea importanței și rolului studierii mecanismului de
funcţionare a economiei naţionale;
• Înțelegerea
și
explicarea
conceptelor
şi
mecanismelor
macroeconomice;
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• Definirea și înțelegrea principalelor dezechilibre macroeconomice:
şomaj, inflaţie, crize economice;
• Implementarea noțiunilor necesare pentru pregătirea viitorilor
specialiști care vor acționa în mediul economic;
• selectarea informaţiilor esenţiale din curs şi din bibliografie;
• formarea deprinderilor de calcul economic în abordarea unor
probleme macroeconomice complexe;
• dezvoltarea capacității de a interpreta o serie de fenomene
macroeconomice
Conținutul este structurat în următoarele unităţi de învăţare:
•

Economia națională

•

Indicatorii macroeconomici de rezultate

•

Venit, consum, economii, investiții

•

Venitul național de echilibru

•

Piața monetară

•

Piața muncii

•

Echilibrul macroeconomic. Modelul IS-LM

În unitățile de învăţare se vor regăsi operaționalizarea următoarelor competenţe
specifice:
•

•

•

•
•

Definirea adecvată a conceptelor şi principiilor specifice teoriei
economice, precum şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi
serviciilor;
Explicarea şi interpretarea de date si informaţii din punct de vedere
cantitativ şi calitativ, pentru formularea de argumente şi decizii concrete
asociate comerţului, turismului şi serviciilor;
Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul
administrării afacerilor pentru interpretarea corectă a evoluţiilor pieţei
muncii şi a evoluţiilor din interiorul firmelor în ceea ce priveşte angajaţii;
explicarea corectă a noilor concepte;
folosirea în mod practic a instrumentarului macroeconomic.

după ce se va studia conținutul cursului şi se va parcurge bibliografia
recomandată. Pentru aprofundare şi autoevaluare se propun exerciții şi teste
adecvate care vor permite să se aplice în probleme concrete de natură economică
cunoștințele învățate.
Pentru o învăţare eficientă este nevoie de următorii pași obligatorii:
•
•
•
6

Să se citească modulul cu maximă atenție;
Să se evidențieze informațiile esențiale cu culoare, să fie notate pe hârtie,
sau adnotate în spațiul alb rezervat;
Să se răspundă la întrebări şi să se rezolve exercițiile propuse;
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•
•
•

Să se simuleze evaluarea finală, autopropunându-vă o temă şi rezolvândo fără să apelați la suportul scris;
Să se compare rezultatul cu suportul de curs şi să vă explicaţi de ce ați
eliminat (eventual) anumite secvențe;
În caz de rezultat nesatisfăcător să se reia întreg demersul de învăţare.

Se vor primi, după fiecare capitol parcurs, lucrări de verificare, cu cerinţe clare,
care vor trebui rezolvate, imediat ce veți fi anunțați prin intermediul platformei
de învățământ în termen de o săptămână; în acest fel vor fi îndeplinite obiectivele
pe care le-am formulat. Se va răspunde în scris la aceste cerințe, folosindu-vă de
suportul de curs şi de următoarele resurse suplimentare (autori, titluri, pagini).
Veți fi evaluat după gradul în care ați reușit să operaționalizați competenţele. Se
va ţine cont de acuratețea rezolvării, de modul de prezentare şi de promptitudinea
răspunsului. Pentru neclarităţi şi informații suplimentare veți apela la tutorele
indicat. 30% din notă va proveni din evaluarea continuă (cele două lucrări de
verificare) şi 70% din evaluarea finală.
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1. ECONOMIA NAȚIONALĂ
Economia națională

8

Rezumat

10

Test de autoevaluare

10

Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de
autoevaluare

10

Bibliografie minimală

10

Obiective în termeni de competențe specifice:
La sfârşitul modulului, se va şti:
să se definească în mod adecvat conceptele şi principiile specifice teoriei
economice, precum şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi
serviciilor;
să se explice şi interpreteze datele și informaţiile din punct de vedere
cantitativ şi calitativ pentru formularea de argumente şi decizii concrete
asociate comerţului, turismului şi serviciilor;
să se poată explica corect noile concepte;
să se folosească în mod practic instrumentarul economic.
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 2 ore
Macroeconomia studiază comportamentul unei economii naționale
ca un întreg, precum și modul cum evoluează agregatele
macroeconomice. Altfel spus, cu ajutorul variabilelor
macroeconomice se poate cuantifica performanța unei economii
naționale. Cele mai importante variabile în acest scop sunt:
creșterea economică sau variația PIB (produsul intern brut), rata
inflației și rata șomajului.
Produsul intern brut măsoară valoarea de piaţă a tuturor bunurilor şi
serviciilor finale produse într-o economie într-o anumită perioadă, de regulă un
an; rata inflației măsoară creșterea prețurilor; rata șomajului reprezintă
fracțiunea din totalul populației active care, deși caută un loc de muncă, nu
găsește.
Macroeconomia încearcă să determine ce anume influențează aceste
variabile, dinamica acestora în timp, cum se intercondiționează și cum pot fi ele
controlate de instrumentele pe care le utilizează, și anume politica fiscală și
politica monetară.
8
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a.
b.
c.
d.
e.

1

Activitățile tuturor agenților economici desfășurate la nivel
microeconomic sunt prezentate sintetic în contabilitatea națională sau Sistemul
conturilor naționale elaborat conform Sistemului European de conturi, denumit
“SEC2010”.
Sistemul european de conturi este un cadru contabil compatibil pe plan
internațional care permite descrierea analitică și sistematică a unei economii
totale (cu alte cuvinte, o regiune, o țară sau un grup de țări), a componentelor
sale și a relațiilor acesteia cu alte economii totale1.
În cadrul SEC2010, agenții economici sunt grupați în cinci sectoare:
societăți financiare;
societăți nefinaciare;
administrația publică;
gospodăriile populației;
instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației
Mai există un sector care reflectă toate tranzacțiile agenților economici
naționali cu unitățile nerezidente, denumit restul lumii.
Sectorul Societăţi nefinanciare cuprinde societățile nefinanciare care au
ca scop producţia de bunuri şi servicii nefinanciare destinate pieţei, resursele
principale provenind din vânzarea producţiei.
Sectorul Societăţi financiare cuprinde instituțiile a căror funcţie
principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară și/sau în
exercitarea de activități financiare auxiliare. În acest sector au fost incluse
următoarele tipuri de unități: Banca Națională, băncile comerciale, casele de
ajutor reciproc, companiile/societățile de brokeraj, societățile de investiții
financiare, Bursa de valori, casele de schimb valutar, cooperativele de credit,
societățile de asigurare etc.
Sectorul Administraţia publică cuprinde unităţile instituţionale, a căror
funcţie principală este de a produce servicii non-piaţă destinate consumului
individual şi colectiv şi de a efectua operaţiuni de redistribuire a veniturilor
statului. Resursele lor provin din contribuţiile obligatorii vărsate de unităţile
aparţinând altor sectoare instituţionale.
Sectorul Gospodăriile populaţiei cuprinde indivizi sau grupuri de
indivizi în funcţia lor de consumatori şi eventual de întreprinzători.
Sectorul Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei
regrupează unităţile instituţionale care prestează servicii non-piaţă pentru
gospodării şi ale căror resurse provin din contribuţiile voluntare efectuate de
gospodării şi din veniturile din proprietate. În acest sector se includ sindicatele,
partidele politice, cultele religioase, asociaţiile culturale şi sportive etc.

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
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Sarcina de lucru 1
Să se enunțe cele cinci sectoare în care sunt grupați agenții economici
confrom SEC2010.

Rezumat
Macroeconomia studiază comportamentul unei economii naționale ca
un întreg, precum și modul cum evoluează agregatele macroeconomice. Altfel
spus, cu ajutorul variabilelor macroeconomice se poate cuantifica performanța
unei economii naționale.
Produsul intern brut măsoară valoarea de piaţă a tuturor bunurilor şi
serviciilor finale produse într-o economie într-o anumită perioadă, de regulă un
an.
Rata inflației măsoară creșterea prețurilor
Rata șomajului reprezintă fracțiunea din totalul populației active care,
deși caută un loc de muncă, nu găsește.
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Test de autoevaluare
I. Ce cuprinde sectorul “Societăţi financiare”?
II. Ce cuprinde sectorul “Administraţie publică”?
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testul de autoevaluare
I. instituțiile a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de
intermediere financiară și/sau în exercitarea de activități financiare auxiliare.
Pentru această întrebare primiți 2 puncte.
II. unităţile instituţionale, a căror funcţie principală este de a produce servicii
non-piaţă destinate consumului individual şi colectiv şi de a efectua operaţiuni
de redistribuire a veniturilor statului.
Pentru această întrebare primiți 2 puncte.

Bibliografie minimală
Ioan G., Ioan C.A. (2017), Macroeconomie, Editura Zigotto, Galați
Mankiw Gregory N. (2007), Macroeconomics, John Wiley publishers, London
Ploae V. (1999), Macroeconomie, Ed. EX PONTO, Constanța
Stancu S., Mihail N. (2009), Macroeconomie. Modele statice și dinamice de
comportament, Ed. Economică, București

2. INDICATORII
MACROECONOMICI DE
REZULTATE
Indicatorii macroeconomici de rezultate

11

Rezumat

19

Test de autoevaluare

20

Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de
autoevaluare

21

Bibliografie minimală

21

Obiective în termeni de competențe specifice:
La sfârşitul modulului, se va şti:
să se definească în mod adecvat conceptele şi principiile specifice teoriei
economice, precum şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi
serviciilor;
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să se explice şi interpreteze datele și informaţiile din punct de vedere
cantitativ şi calitativ pentru formularea de argumente şi decizii concrete
asociate comerţului, turismului şi serviciilor;
să se poată explica corect noile concepte;
să se folosească în mod practic instrumentarul economic.
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore
Informațiile pe care sistemul conturilor naționale ni le furnizează stau
la baza măsurării rezultatelor unei economii naționale într-o perioadă
de timp determinată, de regulă un an, cu ajutorul indicatorilor
macroeconomici.

Produsul Global Brut (PGB) exprimă valoarea totală a bunurilor și
serviciilor (valoarea adăugată brută) obținută într-o anumită perioadă de timp,
de regulă un an, în toate sectoarele unei economii naționale, având în
componența sa și consumul intermediar, deci incluzând înregistrări repetate.
Consumul intermediar reprezintă valoarea bunurilor și serviciilor, excluzând
activele fixe, utilizate ca intrări în cursul producției și care sunt fie transformate,
fie consumate în totalitate în timpul procesului de producție.
n

n

i =1

i =1

PGB =  PTi +  CI i

•
•
•
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unde:
PTi – producția totală realizată în sectorul “i” al economiei;
CIi – consumul intermediar din sectorul “i” al economiei;
n – numărul de sectoare din economie
În funcție de rezultatele activităților agenților economici care se pot desfășura
fie pe teritoriul țării, fie în afara granițelor acesteia, indicatorii macroeconomici
pot fi indicatori interni sau naționali.
Indicatorii interni reprezintă acei indicatori care includ rezultatele tuturor
agenților economici care își desfășoară activitățile pe teritoriul țării, fie agenți
economici naționali sau străini. În acestă categorie regăsim Produsul Intern Brut
și Produsul Intern Net.
Indicatorii naționali sunt indicatorii care reflectă rezultatele tuturor agenților
economici naționali care își desfășoară activitățile fie pe teritoriul țării, fie în
afara granițelor. Aici sunt incluși Produsul Național Brut și Produsul Național
Net.
În funcție de prețurile în care indicatorii pot fi exprimați, aceștia pot fi fie în
prețurile factorilor de producție, fie în prețurile pieței.
Produsul intern Brut (PIB) – principalul agregat macroeconomic de
rezultate reprezintă valoarea adăugată brută a producției finale de bunuri și
servicii obținută într-o anumită perioadă de timp, de regulă un an, de agenții
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economici naționali sau străini pe teritoriul țării. Denumirea indicatorului
reflectă faptul că în componența sa se găsește și consumul de capital fix
(amortizarea).
Produsul Intern Brut se poate determina prin trei metode care trebuie să conducă
la același rezultat, eventualele diferențe pot proveni din utilizarea surselor de
date diferite.
a. Metoda producției reprezintă valoarea producției finale de bunuri și servicii
evaluată la prețuri de bază. Până aici avem de-a face cu valoarea adăugată brută
sau PIB exprimat în prețurile factorilor de producție (prețuri de bază) și se
calculează ca diferență între Produsul Global Brut și Consumul Intermediar sau
ca sumă a Valorii Adăugate Brute. Această metodă evidențiază contribuția
fiecărui sector de activitate economică la formarea Produsului intern Brut.
n

PIB=PGB-CI sau PIBpf =  VAB i
i =1

Produsul Intern Brut exprimat în prețurile pieței (abr. pp) se calculează adăugând
la cel exprimat în prețurile factorilor de producție (abr. pf), impozitele indirecte
nete (Iindn).
Impozitele indirecte nete (Iindn) se calculează ca diferență între impozite
indirecte (Iind) și subvenții (S).
Iindn=Iind – S
Impozitele indirecte reprezintă plăţi obligatorii ale unităţilor
producătoare către stat: impozite pe produs, TVA, taxe vamale, accize etc.
Subvenţiile (conform definiției INSSE) sunt transferuri curente fără
contrapartidă pe care administrațiile publice sau instituțiile Uniunii Europene le
varsă producătorilor rezidenți în scopul influențării nivelurilor lor de producție,
prețurilor lor sau remunerării factorilor de producție.
Relația de legătură dintre Produsul Intern Brut exprimat în prețurile pieței
și cel exprimat în prețurile factorilor de producție este:
PIBpp= PIBpf + Iindn
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Figura 1
În tabelul de mai jos este o exemplificare a Produsului Intern Brut
calculat de către Institutul Național de Statistică prin metoda producției pentru
anul 2014.
Tabelul nr.1
PIB prin metoda producției, prețuri comparabile
- milioane lei Anul
Categorii de resurse
2014
Producția de bunuri și
servicii

1322939,3

Consumul intermediar

745887,5

Valoarea adaugată brută

577051,8

Impozite pe produs

81473,6

Subvenții pe produs

-2206,8

Total impozite nete pe
produs

79266,8

PIB

656318,6

Sursa datelor: INSSE
b. Metoda cheltuielilor sau a utilizării finale. Prin această metodă, Produsul
Intern Brut se determină prin agregarea tuturor cheltuielilor realizate de către
agenții economici într-o economie națională (societăți financiare, societăți
nefinanciare, administrația publică, gospodăriile, restul lumii).
PIB= C+Ib+G+EXnet
•
•
•
•
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unde:
C – consumul privat;
Ib – investiția brută sau formarea brută de capital;
G – consumul guvernamental;
EXnet – exportul net (diferența dintre volumul exporturilor și cel al
importurilor)
Consumul privat cuprinde cheltuielile gospodăriilor populației pentru
cumpărarea de bunuri și servicii în scopul satisfacerii nevoilor membrilor lor.
Investiția brută sau Formarea brută de capital (Ib, FBC) cuprinde formarea
brută de capital fix (FBCF) și variația stocurilor (∆S)
Ib=FBCF+∆
∆S
Formarea brută de capital fix reprezintă valoarea bunurilor durabile
(destinate altor scopuri decât cele militare) dobândite de unităţile rezidente în
scopul de a fi utilizate ulterior în procesul de producţie.
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Variația stocurilor este măsurată prin diferenţa dintre stocul de la
sfârşitul perioadei considerate şi cel iniţial. Stocurile reprezintă bunurile, altele
decât cele de capital fix, deţinute la un moment dat de unităţile de producţie.
Consumul guvernamental sau public cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv
a administrațiilor publice (servicii publice generale, apărare națională și
securitatea teritoriului, menținerea ordinii și securității publice, activități
legislative și de reglementare, cercetare și dezvoltare etc.)
Consumul privat însumat cu cel guvernamental reprezintă consumul final
(CF).
C+G=CF
Exportul net reprezintă diferența dintre exporturile și importurile de
bunuri și servicii.
EXnet=E-I
Pe baza relațiilor de mai sus putem rescrie formula Produsului Intern Brut
calculat prin metoda cheltuielilor:
PIB=CF+FBCF+∆S+(E-I)
Tabelul nr.2
PIB prin metoda cheltuielilor, prețuri comparabile
- milioane lei Anul
Categorii de cheltuieli
2014

•
•
•
•
•

Consum final

494420,7

Formarea bruta de
capital fix

161447,5

Variatia de stoc

6740,9

Export

275117,1

Import

281407,6

PIB

656318,6

Sursa datelor: INSSE
c. Metoda veniturilor permite calcularea Produsului Intern Brut prin agregarea
veniturilor agenţilor economici obţinute din activitatea economică şi din
patrimoniu.
PIB=R+EBE+I+TV-S
unde:
R – remunerarea salariațiilor;
EBE – excendentul brut de exploatare;
I – impozite;
TV – taxe vamale;
S – subvenții
15
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Excedentul brut de exploatare este soldul contului de exploatare și
reprezintă ceea ce rămâne din valoarea adăugată creată în procesul de producție
după remunerarea salariaților și plata impozitelor pe producție.
Produsul Național Brut (PNB) sau Venitul Național Brut reprezintă
valoarea adăugată brută obținută de agenții naționali fie pe teritoriul țării, fie în
afara granițelor ei, într-o anumită perioadă, de regulă un an.
Produsul Național Brut sau Venitul Național Brut se calculează,
adăugând la Produsul Intern Brut soldul valorii adăugate brute în raport cu
străinătatea (SVABS), aceasta din urmă reprezentând diferența dintre valoarea
adăugată brută a agenţilor economici naţionali în străinătate (VABex) şi valoarea
adăugată brută a agenţilor economici străini în interiorul ţarii (VABin).
PNB = PIB+SVABS
SVABS = VABex-VABin
PNB = PIB+( VABex-VABin)
Relația de legătură dintre Produsul Național Brut exprimat în prețurile
pieței și cel exprimat în prețurile factorilor de producție este:
PNBpp= PNBpf + Iindn
Produsul Intern Net (PIN) reprezintă valoarea adăugată netă a
producției finale de bunuri și servicii obținută într-o anumită perioadă de timp,
de regulă un an, de către agenții economici naționali sau străini pe teritoriul țării.
Produsul Intern Net este egal cu Produsul Intern Brut diminuat cu
consumul de capital fix CCF (amortizarea – A).
PIN = PIB-CCF (A)
Relația de legătură dintre Produsul Intern Net exprimat în prețurile pieței
și cel exprimat în prețurile factorilor de producție este:
PINpp= PINpf + Iindn
Ca o observație generală, trebuie specificat faptul că toți indicatorii
macroeconomici neți se obțin din cei bruți prin eliminarea consumului de capital
fix (amortizării). De exemplu, investițiile nete (In) se obțin din cele brute (Ib)
prin scăderea amortizării (A): In=Ib-A (In=Ib-CCF).
Produsul Național Net (PNN) reprezintă valoarea adăugată netă
obținută de agenții naționali fie pe teritoriul țării, fie în afara granițelor ei, într-o
anumită perioadă, de regulă un an.
PNN = PNB – CCF (A)
sau
PNN = PIN +( VANex -VANin)
Relația de legătură dintre Produsul Național Net exprimat în prețurile
pieței și cel exprimat în prețurile factorilor de producție este:
PNNpp= PNNpf + Iindn
Venitul național (VN) reprezintă veniturile obţinute de către proprietarii
factorilor de producţie prin care se recompensează aportul acestora la producerea
bunurilor materiale şi serviciilor.
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Venitul național este egal cu produsul național brut (venitul național
brut) exprimat în prețurile factorilor de producție (prețuri de bază) și diminuat
cu amortizarea.
VN = PNBpf-A
sau
VN=PNNpf
Venitul personal reprezintă venitul național din care se scad acele
categorii de venituri care nu rămân în posesia menajelor (impozitele pe veniturile
firmelor, profiturile nedistribuite, contribuţiile la asigurările sociale etc.) şi la
care se adaugă dobânzile, precum și transferurile de la bugetul de stat (ajutoare
sociale, pensii, burse etc.).
Venitul personal disponibil reprezintă venitul personal diminuat cu
impozitele plătite către bugetul de stat.
Importanța indicatorilor macroeconomici din cadrul contabilității
naționale rezidă în faptul că ne permite să evidențiem nivelul de creștere și
dezvoltare economică atât la nivel național cât și internațional, tendințele acestor
fenomene, precum și a modului cum sunt folosite resursele.
Creșterea economică este un proces complex influențat de mulți factori
și care a atras atenția multor economiști, fiind în același timp obiectul tuturor
modelelor macroeconomice (modele de creștere economică).
Teoriile asupra creșterii economice încearcă să răspundă celor mai
presante întrebări: de ce unele țări se dezvoltă mai repede ca altele, de ce altele
au rămas la același stadiu de dezvoltare ca acum 100 de ani (ex. Ghana), de ce a
reușit Japonia să se apropie ca ritm de creștere economică atât de mult de SUA,
ce ne preocupă mai mult venitul național sau venitul mediu al unei persoane (PIB
pe cap de locuitor)? Cele mai multe teorii consideră ca factori determinanți ai
creșterii economice: capitalul, munca, resursele, capitalul uman precum și
progresul tehnologic și inovarea.
În funcție de textura economică și financiară a fiecărei perioade,
economiștii au pus la baza creșterii economice, la baza avuției naționale, fie un
factor determinant din cei prezentați mai sus, fie pe toți laolaltă.
De la William Petty (1737-1805) care considera că pământul este mama
bogăției, dar munca este tatăl ei și până la teoriile moderne de creștere
economică, cercetările asupra acestui subiect nu au lipsit din literatura de
specialitate. Începând cu secolul XX au fost elaborate un număr impresionant de
modele econometrice, toate având în componență progresul tehnologic,
considerat fie endogen, fie exogen, al activitiății economice.
Creșterea economică ca fenomen macroeconomic nu surprinde și
modificările calitative ale nivelului de trai, modificări care sunt puse în evidență
de conceptul de dezvoltare economică. Pe fondul dezvoltării economice, un
concept macrosocial, trebuie să se desfășoare procesul creșterii economice, un
concept pur economic.
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În esență, orice dezvoltare economică presupune și o creștere economică,
dar nu orice creștere economică este însoțită de o dezvoltare economică2.
Toți indicatorii prezentați pot fi calculați fie în prețuri curente, fie în
prețuri constante sau comparabile.
Pentru a evidenția rezultatele unei economii naționale și dinamica
acestora în timp, indicatorii folosiți în analiză trebuie să fie exprimați în prețuri
constante (comparabile). O analiză efectuată pe baza indicatorilor exprimați în
prețuri curente nu este relevantă din punct de vedere economic. Indicatorii
exprimați în prețuri curente se mai numesc indicatori nominali, iar cei exprimați
în prețuri constante (comparabile) se mai numesc indicatori reali.
Ca să înțelegem mai bine, se impune cunoașterea diferenței dintre
economia nominală și economia reală. Economia reală reprezintă fluxul de
bunuri și servicii, circulația și utilizarea acestora în cadrul circuitului economic,
iar economia nominală reprezintă fluxurile monetare, expresia valorică a
fluxurilor de bunuri și servicii. Diferența dintre economia nominală și cea reală
o face indicele prețurilor de consum (IPC) sau indicele deflator (ID).
Atât indicele prețurilor de consum, cât și indicele deflator par să se refere
la același lucru, măsurarea ratei inflației, dar între acești doi indicatori există
anumite diferențe.
Conform Institutului National de Statistică, indicele prețurilor de consum
măsoară evoluția de ansamblu a prețurilor mărfurilor cumpărate şi a tarifelor
serviciilor utilizate de catre populație, fiind considerat principalul instrument de
evaluare a inflaţiei. Conform metodologiei, sfera de cuprindere a IPC vizează
numai elementele care intră în consum direct, fiind excluse autoconsumul sau
consumul din resurse proprii, cheltuielile cu caracter de investiţii şi acumulare,
dobânzile la credite, amenzile, impozitele şi cheltuielile aferente muncii pentru
producţia agricolă a gospodăriilor individuale. În calculul IPC sunt cuprinse și
prețurile bunurilor de consum importate.
Spre deosebire de indicele preturilor de consum (IPC), indicele deflator
(ID) are o sferă de cuprindere mai mare, deoarece măsoară evoluția de ansamblu
a tututor prețurilor bunurilor și serviciilor la nivelul economiei naționale, în
calculul său nefiind, însă, cuprinse prețurile bunurilor de consum importate.
Indicele deflator nu se calculează în mod direct prin modificarea
preţurilor, ci ca rezultat al raportului între PIB nominal (PIB-ul exprimat în
preţuri curente) şi PIB real (PIB-ul exprimat în preţuri comparabile).
IDPIB =

ࡼࡵ ࢇ
ࡼࡵ ࢘ࢋࢇ

Deflaționarea indicatorilor exprimați în valoare nominală este deosebit
de importantă și necesară în orice analiză economică pentru a elimina influența
creșterii prețurilor asupra nivelului indicatorilor respectivi.

2

Ploae V., Macroeconomie, Ed. EX PONTO, Constanța, 1999
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Sarcina de lucru 2
1.Se cunosc următoarele date pentru o economie națională (exprimate în mld.
u.m.):
• Produsul Național Brut exprimat în prețul pieței - 47243;
• Impozite indirecte – 3564;
• Subvenții – 2793;
• Valoarea adăugată brută a agenţilor economici naţionali în străinătate
(VABex) – 5261;
• Valoarea adăugată brută a agenţilor economici străini în interiorul ţarii
(VABin) – 4730.
Să se determine Produsul Intern Brut exprimat în prețurile factorilor.
2.Se cunosc următoarele date pentru o economie națională (exprimate în mld.
u.m.):
• Produsul Național Brut în prețurile pieței – 89767;
• Amortizare – 69049;
• Impozite indirecte – 10284;
• Subvenții – 9368.
Să se determine venitul național.
3.Se cunosc următoarele date pentru o economie națională (exprimate în
mld. u.m.):
• Produsul Intern Brut (pp) – 70086;
• Impozite indirecte nete – 6938;
• Amortizare – 2372;
• Valoarea adăugată brută a agenților economici naționali în
străinătate (VABex) – 29997;
• Valoarea adăugată brută a agenților economici străini în interiorul
țării (VABin) – 29382.
Să se determine: Produsul Național Brut (pp), Produsul Național
Net (pp) și venitul național.
4.Producția totală de bunuri și servicii produse într-un an în cadrul unei
economii naționale este de 74000 miliarde u.m. din care 15% reprezintă
valoarea bunurilor de producție. Știind că formarea brută de capital (investiția
brută) reprezintă 25% din Produsul Intern Brut, iar investițiile nete reprezintă
55% din cele brute să se calculeze valoarea consumului de capital fix
(amortizarea).
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Rezumat
Produsul Global Brut (PGB) exprimă valoarea totală a bunurilor și
serviciilor (valoarea adăugată brută) obținută într-o anumită perioadă de timp,
de regulă un an, în toate sectoarele unei economii naționale, având în
componența sa și consumul intermediar, deci incluzând înregistrări repetate.
Produsul intern Brut (PIB) – principalul agregat macroeconomic de
rezultate reprezintă valoarea adăugată brută a producției finale de bunuri și
servicii obținută într-o anumită perioadă de timp, de regulă un an, de agenții
economici naționali sau străini pe teritoriul țării.
Produsul Național Brut (PNB) sau Venitul Național Brut reprezintă
valoarea adăugată brută obținută de agenții naționali fie pe teritoriul țării, fie în
afara granițelor ei, într-o anumită perioadă, de regulă un an.
Produsul Intern Net (PIN) reprezintă valoarea adăugată netă a
producției finale de bunuri și servicii obținută într-o anumită perioadă de timp,
de regulă un an, de către agenții economici naționali sau străini pe teritoriul
țării.
Produsul Național Net (PNN) reprezintă valoarea adăugată netă
obținută de agenții naționali fie pe teritoriul țării, fie în afara granițelor ei, întro anumită perioadă, de regulă un an.
Venitul național (VN) reprezintă veniturile obţinute de către proprietarii
factorilor de producţie prin care se recompensează aportul acestora la
producerea bunurilor materiale şi serviciilor.
Venitul personal reprezintă venitul național din care se scad acele
categorii de venituri care nu rămân în posesia menajelor (impozitele pe
veniturile firmelor, profiturile nedistribuite, contribuţiile la asigurările sociale
etc.) şi la care se adaugă dobânzile, precum și transferurile de la bugetul de stat
(ajutoare sociale, pensii, burse etc.).
Venitul personal disponibil reprezintă venitul personal diminuat cu
impozitele plătite către bugetul de stat.

Test de autoevaluare
I. Consumul intermediar reprezintă:
1. bunurile și serviciile, precum și activele fixe, utilizate ca intrări în cursul
producției și care sunt fie transformate, fie consumate în totalitate în timpul
procesului de producție;
2. bunurile și serviciile, excluzând activele fixe, utilizate ca intrări în cursul
producției și care sunt fie transformate, fie consumate în totalitate în timpul
procesului de producție;
3. bunurile și serviciile, excluzând activele fixe, utilizate și consumate în
totalitate în timpul procesului de producție;
4. activele fixe, utilizate ca intrări în cursul producției și care sunt fie
transformate, fie consumate în totalitate în timpul procesului de producție.
II. Produsul intern brut reprezintă:
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1. Valoarea adăugată brută a producției finale de bunuri și servicii obținută de
agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării;
2. Valoarea adăugată brută a producției finale de bunuri și servicii obținută de
agenții economici străini care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării;
3. Valoarea adăugată brută a producției finale de bunuri și servicii obținută de
agenții economici care își desfășoară activitatea în afara țării;
4. Valoarea adăugată netă a producției finale de bunuri și servicii obținută de
agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării.
III. Se cunosc următoarele date pentru o economie națională (exprimate în
mld. u.m.):
- Produsul Național Brut exprimat în prețul pieței - 55980;
- Impozite indirecte – 4536;
- Subvenții – 3734;
- Valoarea adăugată brută a agenților economici naționali în
străinătate (VABex) – 6368;
- Valoarea adăugată brută a agenților economici străini în
interiorul țarii (VABin) – 5627.
Să se determine Produsul Intern Brut exprimat în prețurile
factorilor.
Rezolvare
Cu notațiile de mai sus, avem:
PNB=55980, Iind=4536, S=3734, VABex=6368, VABin=5627.
Din formula: PNB=PIB+(VABex-VABin) rezultă:
55980=PIB+(6368-5627) PIBpp=55239.
Pe de alt_ parte: PIBpf=PIBpp- Iindn, iar Iindn=Iind-S
Avem deci: Iindn=Iind-S => Iindn=4536-3734=802
de unde:
PIBpf=PIBpp-Iindn =>PIBpf=55239-802 => PIBpf=54437
IV. Se cunosc următoarele date pentru o economie națională (exprimate în mld.
u.m.):
Consum privat – 10409;
Investiția brută – 6336;
Consum guvernamental – 4300;
Export – 789;
Import – 523;
Amortizare – 650.
Să se determine Produsul Intern Net.
Rezolvare
Cu notațiile de mai sus, avem:
C=10409, Ib=6336, G=4300, E=789, I=523, A=650.
Avem acum:
PIN=PIB-A=C+Ib+G+EXnet-A=C+Ib+G+E-I-A=
10409+6336+4300+789-523-650=20661.
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V. Se cunosc următoarele date pentru o economie națională (exprimate în mld.
u.m.):
• Produsul Intern Brut (pp) – 81268;
• Impozite indirecte – 3824;
• Subvenții – 3420;
• Consumul de capital fix – 2153;
• Soldul valorii adăugate brute în raport cu străinătatea (SVABS) – 11529.
Să se determine venitul național.
Rezolvare
Cu notațiile de mai sus, avem:
PIBpp=81268, Iind=3824, S=3420, CCF=2153, SVABS=11529.
Din formulele de mai sus, avem: VN=PNNpf.
Din formula PNNpf=PNNpp-Iindn rezultă: VN=PNNpp-Iindn.
Pe de altă parte: PNNpp=PNBpp-CCF, iar PNBpp=PIBpp+SVABS.
Obținem deci: PNBpp=81268+11529=92797, PNNpp=92797-2153=90644.
Pe de altă parte: Iindn=Iind-S=3824-3420=404.
Rezultă deci: VN=90644-404=90240.
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3. VENIT, CONSUM, ECONOMII,
INVESTIȚII
Venit, consum, economii, investiții
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Obiective în termeni de competențe specifice:
La sfârşitul modulului, se va şti:
să se definească în mod adecvat conceptele şi principiile specifice teoriei
economice, precum şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi
serviciilor;
să se explice şi interpreteze datele și informaţiile din punct de vedere
cantitativ şi calitativ pentru formularea de argumente şi decizii concrete
asociate comerţului, turismului şi serviciilor;
să se poată explica corect noile concepte;
să se folosească în mod practic instrumentarul economic.
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore
În cadrul unei economii naționale, venitul este creat de către orice
persoană care produce bunuri și servicii în oricare dintre sectoarele
de activitate.
Am văzut în capitolul anterior că venitul național reprezintă
veniturile obținute de către proprietarii factorilor de producție, care
recompensează aportul acestora la producerea bunurilor materiale şi
serviciilor.
Venitul național este distribuit la nivelul unei economii naționale printrun proces de repartiție care are loc în două etape: distribuirea și redistribuirea
veniturilor.
În prima fază a procesului, cea de distribuire, venitul național este
împărțit între factorii de producție care au participat direct la crearea lui: salariul
pentru posesorii factorului muncă, profitul pentru întreprinzător sau firmă,
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dobânda pentru deținătorii de capital, renta pentru posesorii factorului pământ
și care contribuie la activitatea economică. Veniturile din aceasta fază sunt
denumite venituri directe.
Distribuirea veniturilor primare, însă, nu asigură venituri pentru toți
membrii societății, de aceea este nevoie de o redistribuire a veniturilor, rezultând
de această dată veniturile derivate sau secundare.
Aceste venituri secundare se constituie în principal din impozitarea
venitului, a consumului și a altor taxe și impozite percepute de către stat și
transformate în resurse bugetare. Vorbim astfel despre bugetul de stat, bugetele
locale, bugetul asigurărilor sociale etc. care împreună formează bugetul general
consolidat. O parte din aceste resurse bugetare sunt destinate acoperirii
cheltuielilor acelor activități neproductive, dar necesare în orice societate:
învățământ, sănătate, cultură, administrație publică, apărare, ordine publică,
protecție socială a categoriilor defavorizate etc.
Venitul personal reprezintă venitul național din care se scad acele
categorii de venituri care nu rămân în posesia menajelor (impozitele pe veniturile
firmelor, profiturile nedistribuite, contribuţiile la asigurările sociale etc.) şi la
care se adaugă dobânzile, precum și transferurile de la bugetul de stat (ajutoare
sociale, pensii, burse etc.).

•
•
•
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Venitul personal disponibil reprezintă venitul personal diminuat cu
impozitele plătite către bugetul de stat.
O parte din venitul disponibil deținut este utilizat pentru cumpărarea de
bunuri și servicii, consumul reprezentând de fapt actul final al activității
economice. Acea parte a venitului disponibil care nu este consumată, este
economisită,
reprezentând
un
consum
amânat
într-un viitor mai lung sau mai scurt. Prin urmare, consumul și economisirea se
bazează pe un anumit venit.
V=C+S
C=V-S
S=V-C
unde:
V – venitul disponibil;
C – consumul;
S – economiile
Toate aceste procese fundamentale de acumulare, consum și economisire văzute
ca variabile de flux asigură permanența circuitului economic în orice economie
de piață (Fig.2).
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Figura 2
Consumul reprezintă cheltuirea unei părţi din venitul disponibil obţinut
într-o perioadă de timp, în scopul achiziționării de bunuri și servicii destinate
satisfacerii nevoilor.
Consumul are o pondere semnificativă și relativ stabilă în componența
Produsului Intern Brut, în timp ce economiile reprezintă o fracțiune mult mai
mică.
C=f(V); S=f(V)
Relația dintre venit și consum, denumită în general și funcția consumului,
a reprezentat pilonul principal al întregului demers keynesian.
În Teoria Generală a Ocupării Forței de Muncă a Dobânzii și a Banilor
(1936), John Maynard Keynes (1883-1946) răstoarnă postulatele economiei
clasice și neoclasice care susțineau că o economie de piață, lăsată liber să
funcționeze, se poate autoregla, îndreptându-se în mod natural către un grad
optim de ocupare a forței de muncă.
Keynes, dimpotrivă, susține că piața liberă se poate bloca, neavând
capacitatea de a menține echilibru între oferta agregată și cererea agregată, ceea
ce conduce întotdeauna la dezechilibre, precum șomajul. În viziunea sa, o
producție globală și o folosire a mâinii de lucru – ambele optime – pot fi
determinate numai prin ghidarea cererii agregate prin intermediul politicii
fiscale.
Ponderea consumului în cadrul venitului disponibil este exprimată de
propensiunea sau înclinația medie spre consum (c), numită uneori și rata
consumului, calculată ca raport între consum și venitul disponibil.
C
c=
V
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Rata medie a consumului sau înclinația medie spre consum este, în general, o
mărime pozitivă și subunitară.
0<c<1
Înclinația marginală spre consum (c') reprezintă variația consumului
la o modificare cu o unitate a venitului disponibil și se calculează ca raport între
variația consumului și variația venitului.
De asemenea, în general, c' este o mărime pozitivă și subunitară.
ΔC
c'=
, 0<c'<1
ΔV
Considerând două momente de timp t0 și t1 la care valorile lui C și V sunt
C0, C1, respectiv V0, V1, din relația de mai sus se obțin succesiv:
C -C
c'= 1 0  C1 - C0 = c' (V1 - V0 )  C1 = (C0 − c' V0 ) + c' V1
V1 - V0
Renotând C 0 − c' V0 cu C0 – numit consum autonom și C=C1, V=V1 (la un
moment arbitrar de timp t), obținem:
C = C0 + c’V
numită funcţia afină a consumului (funcție polinomială de gradul I).
Din relația de mai sus, rezultă că C0 (consumul autonom) reprezintă acel consum
minim de supraviețuire care are loc în absența venitului (consumul care nu este
dependent de venit).
Să mai notăm și faptul că, ținând seama de definiția indicilor ca fiind rapoarte
dintre valorile asociate unui indicator la două momente de timp distincte,
definim indicele consumului prin relația:
C
C
iC= 1 (calculat zecimal) sau iC= 100 1 % (calculat procentual)
C0
C0

În termeni diferențiali, vom defini înclinația marginală spre consum (c') prin
variația infinitezimală a consumului la o variație infinitezimală a venitului
disponibil:
dC
c'=
, 0<c'<1
dV
Din relația de mai sus, rezultă:
C =  c' dV

Dacă c’ și V sunt funcții de timp, avem:
C =  c' (t)V' (t)dt

unde V’ reprezintă derivata funcției V în raport cu timpul t.
Înclinația medie spre economii (s), numită uneori și rata economiilor,
reprezintă ponderea economiilor în totalul venitului disponibil.
S
s=
V
Rata medie a economiilor sau înclinația medie spre economii este, în
general, o mărime pozitivă și subunitară.
0<s<1
26

Gina Ioan

Macroeconomie

Înclinația marginală spre economii (s') reprezintă variația economiilor
la o modificare cu o unitate a venitului disponibil și se calculează ca raport între
variația economiilor și variația venitului fiind, în general, subunitară.
ΔS
s'=
, 0< s’<1
ΔV
Considerând două momente de timp t0 și t1 la care valorile lui S și V sunt
S0, S1, respectiv V0, V1, din relația de mai sus se obțin succesiv:
S -S
s'= 1 0  S1 - S0 = s' (V1 - V0 )  S1 = (S0 − s' V0 ) + s' V1
V1 - V0
Renotând S0 − s' V0 cu S0, S=S1, V=V1 (la un moment arbitrar de timp t),
obținem:
S = S0 + s’V
numită funcţia afină a economiilor (funcție polinomială de gradul I).
Ca mai sus, definim indicele economiilor prin relația:
S
S
iS= 1 (calculat zecimal) sau iS= 100 1 % (calculat procentual)
S0
S0

În termeni diferențiali, vom defini înclinația marginală spre economii (s') prin
variația infinitezimală a economiilor la o variație infinitezimală a venitului
disponibil, în general, subunitară:
dS
s'=
, 0<s'<1
dV
Din relația de mai sus, rezultă:
S =  s' dV

Dacă s’ și V sunt funcții de timp, avem:
S =  s' (t)V' (t)dt

unde V’ reprezintă derivata funcției V în raport cu timpul t.
Din faptul că V=C+S rezultă, în mod banal, după împărțirea la V:
C S
+ = 1 ⇔ c+s=1 ⇔ c=1-s ⇔ s=1-c
V V
Considerând două momente de timp t0 și t1 avem: V0=C0+S0, V1=C1+S1 de unde
V1-V0=(C1-C0)+(S1-S0) adică:
∆V=∆C+∆S
Împărțind egalitatea la ∆V (pentru ∆V≠0) rezultă:
ΔC ΔS
+
= 1 ⇔ c'+ s’=1 ⇔ c'=1 - s’ ⇔ s’=1- c'
ΔV ΔV
În mod analog, în cazul diferențiabil, avem, din V=C+S, dV=dC+dS (unde df
reprezintă diferențiala funcției f, adică tocmai creșterea infinitezimală a lui f la
o variație infinitezimală a variabilei acesteia). De aici (trecând peste unele
dC dS
finețuri teoretice) rezultă:
+
= 1 deci (ca mai sus): c'+ s’=1 ⇔ c'=1 - s’
dV dV
⇔ s’=1- c'.
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În condițiile unui venit nul are loc un proces de dezeconomisire, deoarece
economiile nu pot fi realizate decât în condițiile existenței unui venit. Întradevăr, din relația S1 - S0 = s' (V1 - V0 ) la două momente de timp t0 și t1, dacă
V1=0 și V0≠0 rezultă: S1 - S0 = −s' V0 <0 deci S1<S0.
În mod cu totul analog, în condițiile unui venit nul are loc un proces de
diminuare a consumului, deoarece, din relația C1 - C0 = c' (V1 - V0 ) la două
momente de timp t0 și t1, dacă V1=0 și V0≠0 rezultă: C1 - C0 = −c' V0 <0 deci
C1<C0. În acest caz, un rol determinant îl are consumul autonom ce asigură
supraviețuirea populației.
Pentru un nivel al venitului disponibil egal cu consumul, economisirea
nu mai poate avea loc, Acest nivel se numește prag de ruptură.
Știind că S=V-C rezultă S=V-(C0+c’V) de unde:
S=-C0+(1-c’)V
Economiile sunt nule atunci când C0=(1-c’)V, iar nivelul de ruptură a
C
C
venitului este dat de relația V= 0 sau V= 0 .
1 − c'
s'
Keynes analizează venitul, consumul și economiile sub incidența legii
psihologice fundamentale.
Legea psihologică fundamentală “de care suntem îndreptățiți să depindem cu
mare încredere.....este că în medie și de regulă oamenii sunt înclinați să-și
mărească consumul pe măsură ce venitul lor crește, dar nu cu aceeași cantitate
cu care crește venitul.”3
Expresia matematică a legii psihologice este:
∆V ∆ C
>
V
C
Acest lucru, spune Keynes, este valabil îndeosebi pe perioade scurte de timp și
pentru acei indivizi ale căror comportamente în ceea ce privește consumul și
economiile au caracter permanent, timpul fiind insuficient pentru a se adapta la
schimbări. Dacă, însă, individul își adaptează consumul la noul venit, o face în
mod imperfect.
În condițiile unui nivel de confort dorit și realizat de către un individ, creșterea
venitului antrenează o creștere a consumului într-o proporție mai mică, astfel
încât pe termen scurt, un nivel mare al venitului duce la o diferență și mai mare
între acesta și consum. Altfel spus, o creștere a venitului antrenează o creștere o
procesului de economisire, dar, într-o proporție mai mare decât cea a venitului.
Pe de altă parte, Keynes observă că existența unui dezechilibru precum
subocuparea antrenează o scădere drastică a venitului, atât pentru menaje și
firme, cât și pentru administrațiile locale și centrale.
Acest lucru duce la un proces de dezeconomisire. Deoarece consumul
depășește venitul obținut, agenții economici se văd nevoiți să-și folosească fie
3

Keynes John Maynard, Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor, Editura Publica,
București, 2009, p.158
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rezerverele financiare, fie să apeleze la împrumuturi, ceea ce duce la acumulare
de deficit.
Concluzia lui Keynes este aceea că o creștere a gradului de ocupare a forței de
muncă se poate întâmpla doar acompaniată de o creștere a investițiilor și numai
în absența fluctuațiilor în ceea ce privește procesul de consum.
Pentru Keynes venitul național este în același timp și producția totală a țării sau
outputul (Y) care se distribuie în mod egal pe consum și investiții.
V=C+I
De asemenea, venitul se distribuie, în același timp, pe consum și
economii, după cum am specificat mai sus,
V=C+S
Atât economiile, rezultat al comportamentelor consumatorilor
individuali, cât și investițiile, rezultat al comportamentelor întreprinzătorilor,
reprezintă un excedent al venitului peste consum.
Din relațiile de mai sus rezultă:
I=S
condiție esențială a echilibrului macroeconomic în modelul simplificat
keynesian.
Egalitatea dintre economii și investiții, numită și ecuația fundamentală a
echilibrului macroeconomic subliniază necesitatea ca economiile agenților
economici individuali să fie egale cu investițiile pe care întreprinzătorii le vor
face, într-o anumită perioadă de timp, de regulă un an.
Multiplicatorul investițiilor (k) exprimă raportul dintre creşterea
investițiilor și creșterea venitului.
Avem deci:
ΔV
k=
ΔI
Multiplicatorul, în sens economic, reprezintă un coeficient care reflectă
legătura directă dintre o variabilă dependentă (una din componentele cererii
agregate) și influența acesteia asupra variabilei explicative (nivelul de echilibru
al outputului).
Din cele de mai sus, avem:
∆C ∆I
1
1
∆V=∆C+∆I  1 =
 1 = c'+  1 − c' = 
+
∆V ∆V
k
k
1
1
k=
=
1 − c' s'
Partea din venit consumată în scopul majorării capitalului fix și a stocului
de capital circulant poartă denumirea de investiție netă, cu alte cuvinte,
reprezintă acea investiție care are ca sursă principală economisirea.
Investițiile de înlocuire sunt acele investiții care au ca sursă amortizarea.
Inetă + Iînlocuire = Ibrută
Investițiile brute contribuie la formarea brută de capital.
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În cadrul unei economii naționale, investițiile, pe lângă faptul că reprezintă o
componentă esențială în cadrul cererii agregate, reprezintă un factor deosebit de
important atât pe termen lung, cât și pe termen scurt, contribuind la creșterea
producției naționale și a venitului național.
Factorii care determină decizia de a investi pot fi:
Faza ciclului economic
În faza de expansiune sau de avânt economic, nivelul investițiilor crește, iar în
faza de recesiune sau de criză economică, investițiile înregistrează un trend
descendent.
Gradul de încredere și așteptările investitorilor
Dacă investitorii anticipează în cadrul climatului macroeconomic o degradare a
condițiilor economice, aceștia își vor amâna proiectele investiționale.
Dimpotrivă, dacă așteptările investitorilor sunt optimiste în ceea ce privește
activitatea economică în viitorul apropriat, aceștia își vor majora proiectele de
investiții din spațiul economic respectiv.
Nivelul fiscalității
O creștere a presiunii fiscale are ca rezultat o diminuare a investițiilor, deoarece
duce la reducerea profitului scontat. Investitorii pot fi încurajați în deciziile lor
de un mediu fiscal prietenons și în același timp predictibil.
Rata dobânzii
Între rata dobânzii și nivelul investițiilor există o legătură inversă. Cum cele mai
multe investiții sunt realizate din surse atrase (credite), cu cât rata dobânzii este
mai mare, cu atât mai scăzute vor fi investițiile și invers.
Efectul de evicțiune (crowding-out effect)
Când statul cheltuie mai mult decât veniturile sale, el trebuie să finanțeze
deficitul din împrumuturi de pe piețele financiare și monetare concurând cu
întreprinzătorii privați. Creșterea cererii de monedă din partea statului va duce
la o creștere a ratei dobânzii, făcând împrumuturile mult mai costisitoare,
afectând în cele din urmă deciziile investiționale private.
Pe lângă toți acești factori determinanți, decizia de a investi trebuie luată sub
incidența unor indicatori de eficiență cum sunt: valoarea în timp sau valoarea
actuală, rata de rentabilitate a investiției precum și termenul de recuperare a
acesteia etc.
Valoarea actuală a unei investiții (VA) este un criteriu esențial în
departajarea proiectelor investiționale în rentabile și nerentabile. Prin calculul
valorii actuale se actualizează toate fluxurile așteptate în viitor pentru a avea o
imagine reală și pentru a permite compararea valorii viitoare cu costul actual.

Valoarea actualizată netă a unei investiții (VAN) reprezintă diferența
dintre valoarea actuală și investiția inițială (V0), considerată ca ieșire de numerar.
VAN=VA-V0
O investiție este rentabilă dacă valoarea actualizată netă este pozitivă,
adică valoarea actuală este mai mare decât costul său actual.
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Dacă durata unui proiect de investiții va fi de “n” ani, atunci la finalul
oricăruia dintre aceștia se va obține un venit Vk, k= 1, n . Este evident că, în
condițiile utilizării eficiente a capitalului, acesta va înregistra în anul “k” o rată
de actualizare rk. Pentru determinarea valorii actuale, vom defalca suma inițială
în n sume ce vor genera, fiecare separat, veniturile Vk, k= 1, n .
Prin urmare, la o sumă investită inițial S1, se va obține, după un an: V1=
S1 (1 + r1 ) . După 2 ani, vom avea V2= S 2 (1 + r1 )(1 + r2 ) și, continuând în mod
natural, după “k” ani: Vk= S k (1 + r1 ) ⋅ ... ⋅ (1 + rk ) , k= 1, n . Avem deci:

Sk =

Vk
(1 + r1 ) ⋅ ... ⋅ (1 + rk )

de unde:
VA=S1+...+Sn
Înlocuind, obținem în final:
n
n
Vk
Vk
VA = 
, VAN = −V0 + 
k =1 (1 + r1 ) ⋅ ... ⋅ (1 + rk )
k =1 (1 + r1 ) ⋅ ... ⋅ (1 + rk )
Dacă, ratele de actualizare rk sunt considerate constante (ele putând, în
principiu, suferi modificări din varii motive) și egale cu r, avem:
n
n
Vk
Vk
VA = 
VAN
=
−
V
+
,

0
k
k
k =1 (1 + r )
k =1 (1 + r )
Dacă, de asemenea, veniturile Vk sunt considerate constante și egale cu
V, vom avea, în final:
n
n
V
V
VA = 
VAN
=
−
V
+
,

0
k
k
k =1 (1 + r )
k =1 (1 + r )
Această din ultimă formulă, se poate scrie (ținând seama de formula sumei
primilor n termeni ai unei progresii geometrice: S=q+q2+...+qn= q

n

1
k
k =1 (1 + r )

VA = V 

1− qn
):
1− q

1
n
n
(
1
1 + r) −1
(
1 + r)
=V
=V
n
(1 + r ) 1 − 1
r (1 + r )
(1 + r )
1−

de unde:
n
(
1 + r) − 1
,
VA = V
n
r (1 + r )

n
(
1 + r) − 1
VAN = − V0 + V
n
r (1 + r )

Definim rata de rentabilitate (R) ca raport dintre valoarea actualizată
netă și cost:
VAN
R=
V0

Termenul de recuperare a investiției (T) se definește ca raport între
valoarea investiției (V0) și profitul anual (π):
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T=

V0
π

Exemplu
Un proiect investițional necesită o sumă de 900 de u.m., are o durată de
funcționare de trei ani și aduce un venit de 700 u.m. anual în condițiile unei rate
de actualizare de 15%. Ne propunem să determinăm valoarea actuală a investiției
și valoarea actualizată netă.
Avem deci:
700
700
700
VA=
+
+
=1.598,27 u.m.
2
1 + 0,15 (1 + 0,15) (1 + 0,15) 3
sau, cu cea de-a doua formulă:
3
(
1 + 0,15 ) − 1
=1.598,26 u.m.
VA = 700
3
0,15 ⋅ (1 + 0,15 )

diferența de 0,01 provenind din erorile de rotunjire ce apar la prima metodă.
Investiția este una rentabilă deoarece valoarea actuală (1.598,27 u.m.)
este mai mare decât costul său actual (900 u.m.).
Rata de rentabilitate este:
R=

1.598 , 27 − 900
= 0,775=77,5%
900

Cum rata rentabilității este de 77,5% și rata dobânzii de 15%, investiția
se prefigurează a fi una foarte profitabilă.
Presupunând acum, în exemplul nostru, că firma care demarează
proiectul investițional înregistrează costuri totale de 300 u.m. pe an, obținând
astfel un profit anual de 400 de u.m. rezultă că termenul de recuperare a
investiției este:
900
T=
= 2,25 ani
400
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Sarcina de lucru 3
De la momentul de timp t0 la momentul t1 economiile au crescut de la 56
mil.lei la 202 mil.lei, iar rata consumului a fost de 72% (la momentul t0),
respectiv 66% (la momentul t1). Să se determine multiplicatorul
investițiilor k.
La momentul t0 veniturile sunt de 5355 mil.lei, iar economiile de 1785 mil.lei.
La momentul t1 veniturile cresc cu 13%, înclinația marginală spre consum fiind
egală cu 0,83. Să se determine economiile la momentul t1 și multiplicatorul
investițiilor.
La momentul t1 venitul înregistrează o valoare de 8217 mld.u.m. fiind cu 19%
mai mare decât la momentul t0. Înclinația medie spre consum la momentul t0
este de 0,83, iar cea marginală de 0,89.
Să se determine:
a) înclinația marginală spre economii;
b) variația venitului de la momentul t0 la momentul t1;
c) variația economiilor de la momentul t0 la momentul t1;
d) nivelul consumului la momentul t0;
e) nivelul consumului la momentul t1;
f) înclinația medie spre consum la momentul t1.
Datele unei economii naționale se analizează la două perioade de timp t0 și t1.
La momentul t1, venitul este de 8447 u.m. și a înregistrat față de perioada
anterioară o creștere de 26%. Dacă înclinația medie spre consum la momentul
t0 a fost de 0,85, iar înclinația marginală spre consum de 0,81, să se calculeze
nivelul economiilor la momentul t0 și la momentul t1.
Datele unei economii naționale se analizează la două perioade de timp t0 și t1,
funcția consumului fiind de forma C=0,82V+135. Știind că la momentul t1
venitul național este de 7393 u.m., în creștere cu 24% față de perioada
anterioară, să se calculeze:
a) multiplicatorul investițiilor;
b) modificarea procentuală a consumului;
c) modificarea procentuală a economiilor;
d) să se verifice legea psihologică a lui Keynes
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Rezumat
Venitul personal reprezintă venitul național din care se scad acele
categorii de venituri care nu rămân în posesia menajelor (impozitele pe
veniturile firmelor, profiturile nedistribuite, contribuţiile la asigurările sociale
etc.) şi la care se adaugă dobânzile, precum și transferurile de la bugetul de stat
(ajutoare sociale, pensii, burse etc.).
Consumul reprezintă cheltuirea unei părţi din venitul disponibil obţinut
într-o perioadă de timp, în scopul achiziționării de bunuri și servicii destinate
satisfacerii nevoilor.
Înclinația marginală spre consum (c') reprezintă variația consumului la
o modificare cu o unitate a venitului disponibil și se calculează ca raport între
variația consumului și variația venitului.
Înclinația medie spre economii (s), numită uneori și rata economiilor,
reprezintă ponderea economiilor în totalul venitului disponibil.
Multiplicatorul investițiilor (k) exprimă raportul dintre creşterea
investițiilor și creșterea venitului.
Valoarea actuală a unei investiții (VA) este un criteriu esențial în
departajarea proiectelor investiționale în rentabile și nerentabile. Prin calculul
valorii actuale se actualizează toate fluxurile așteptate în viitor pentru a avea o
imagine reală și pentru a permite compararea valorii viitoare cu costul actual.
Valoarea actualizată netă a unei investiții (VAN) reprezintă diferența
dintre valoarea actuală și investiția inițială (V0), considerată ca ieșire de
numerar.
Termenul de recuperare a investiției (T) se definește ca raport între
valoarea investiției (V0) și profitul anual (π)

Test dTeste autoevaluare
I. Când înclinația marginală spre consum este 0,75:
1. Înclinația marginală spre economii este 0,25;
2. Înclinația medie spre consum este 0,25;
3. Multiplicatorul investițional este 1,33;
4. Multiplicatorul investițional este 4.
II. La momentul t1 venitul înregistrează o valoare de 9652 mld.u.m. fiind cu 24%
mai mare decât la momentul t0. Înclinația medie spre consum la momentul t0 este
de 0,83, iar cea marginală de 0,74.
Să se determine:
a) înclinația marginală spre economii;
b) variația venitului de la momentul t0 la momentul t1;
c) variația economiilor de la momentul t0 la momentul t1;
d) nivelul consumului la momentul t0;
e) nivelul consumului la momentul t1;
f) înclinația medie spre consum la momentul t1.
Rezolvare
Din datele problemei, V1=9652 mld.u.m., c0=0,83, c’=0,74.
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a) Din formula s’=1-c’=1-0,74=0,26.
b) Deoarece la momentul t1 venitul este cu 24% mai mare decât la momentul t0,
avem: V1=V0(1+0,24)=1,24V0 de unde V0=7783,87 mld.u.m. Avem deci:
∆V=V1-V0=9652-7783,87=1868,13 mld.u.m.

∆S
rezultă ∆S= s' ∆V =0,26⋅1868,13=485,71 mld.u.m.
∆V
C0
d) Din formula: c 0 =
rezultă: C0=c0V0=0,83⋅7783,87=6460,61 mld.u.m.
V0

c) Din formula

s' =

e) Din faptul că ∆C=∆V-∆S=1868,13-485,71=1382,42 mld.u.m. rezultă: C1C0=1382,42 mld.u.m. deci: C1=6460,61+1382,42=7843,03 mld.u.m.
f) Din formula: c1

=

C1
V1

rezultă: c1=0,81.

III. De la momentul de timp t0 la momentul t1 economiile au crescut de la 56
mil.lei la 143 mil.lei, iar rata consumului a fost de 77% (la momentul t0),
respectiv 72% (la momentul t1). Să se determine multiplicatorul investițiilor k.
Rezolvare
Din enunț avem: S0=56, S1=143. De aici, se obține cu ușurință:
∆S=S1-S0=87 mil.lei. De asemenea: c0=0,77, iar c1=0,72. Înclinația medie spre
economii la momentul t0 este: s0=1-c0=0,23, iar la momentul t1: s1=1-c1=0,28.
Din relația s0=

s1 =

S1
V1

S0
V0

rezultă: V0=

rezultă: V1=

S0 56
=
=243,48. Analog, din relația
s0 0,23

S1 143
=
=510,71.
s1 0,28

Din aceste două relații, rezultă ∆V=V1-V0=510,71-243,48=267,23 mil.lei.
Avem acum: s’=

∆S
1 1
87
=
=0,33, iar k= =
=3,03.
∆V 267,23
s' 0,33

IV. La momentul t0 nivelul consumului este C0=7232 mld.u.m., iar înclinația
medie spre consum este c0=0,89. La momentul t1, consumul crește cu 1684
mld.u.m. Pe ansamblu, înclinația marginală spre consum este c’=0,72.
Verificați dacă datele de mai sus confirmă acțiunea legii psihologice a lui
Keynes.
Rezolvare
Din datele problemei, avem C0=7232 mld.u.m., c0=0,89, ∆C=1684 mld.u.m.,
c’=0,72.
Din datele problemei, avem C0=7232 mld.u.m., c0=0,89, ∆C=1684 mld.u.m.,
c’=0,72.
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∆C
=2338,89 mld.u.m.
c'
C0
C0
rezultă: V0 =
= 8125,84 mld.u.m.
Pe de altă parte, din formula: c 0 =
V0
c0
∆V
∆C
Variația relativă a venitului este:
=0,29, iar cea a consumului:
=0,23.
V0
C0
∆V ∆C
Legea psihologică a lui Keynes afirmă că:
>
deci se verifică.
V0 C0

Din formula

c' =

∆C
∆V

rezultă

∆V =

V. La nivelul unei economii, investițiile au valoarea de 9832 mld.u.m., iar funcția
consumului este de forma C=0,89V+5072.
a) Să se determine nivelul de echilibru al venitului;
b) Să se determine nivelul de echilibru al venitului în condițiile în care nivelul
investițional crește cu 609 mld.u.m.;
c) Să se determine multiplicatorul investițiilor în condițiile variației de la punctul b).
Rezolvare
a) Din datele problemei, avem I0=9832 mld.u.m.. Din relația V=C+I0 rezultă:
V=0,89V+5072+9832 de unde: V-0,89V=14904 adică: 0,11V=14904. Prin urmare,
nivelul de echilibru al venitului este: V0=135490,91 mld.u.m.
b) Deoarece nivelul investițional crește cu 609 mld.u.m. rezultă:
I1=I0+∆I=9832+609=10441 mld.u.m. Procedând ca mai sus, din relația V=C+I1 rezultă:
V=0,89V+5072+10441 de unde: 0,11V=15513 deci: V1=141027,27 mld.u.m.

c) Multiplicatorul investițiilor este

k=

ΔV
.
ΔI

Dar ∆V=V1-V0=141027,27-

135490,91=5536,36 mld.u.m., iar ∆S=609 mld.u.m. Prin urmare: k=9,09.

Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testul de autoevaluare
I. Răspunsurile 1 și 4.
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Obiective în termeni de competențe specifice:
La sfârşitul modulului, se va şti:
să se definească în mod adecvat conceptele şi principiile specifice teoriei
economice, precum şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi
serviciilor;
să se explice şi interpreteze datele și informaţiile din punct de vedere
cantitativ şi calitativ pentru formularea de argumente şi decizii concrete
asociate comerţului, turismului şi serviciilor;
să se poată explica corect noile concepte;
să se folosească în mod practic instrumentarul economic.
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore

•

Venitul național de echilibru sau echilibrul macroeconomic este
realizat atunci când oferta agregată sau outputul (Y) este egal cu
cererea agregată.
(1)
Y=D
unde:
• Y – outputul (oferta, venitul național sau PNB);
D – cererea agregată
Oferta agregată este venitul național sau producția națională, altfel spus este
produsul național brut analizat din perspectiva ofertei.
Cererea agregată sau produsul național brut analizat din perspectiva cererii
reprezintă destinațiile venitului național (consum, investiții, export, import).
(2)

D=C+G+I+EXnet
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•
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În modelul cel mai simplificat al unei economii naționale, fără sector
guvernamental și fără relații cu restul lumii (fără comerț exterior), outputul
național este distribuit pe consum și investiții:
(3)
Y=C+I
unde I reprezintă volumul investițiilor presupus constant (I=I0=const.), deci
nedepinzând de output (investiție autonomă).
Funcția consumului este de forma:
(4)
C=C0+c'Y
Din relațiile (3) și (4) obținem ecuația venitului de echilibru:
(5)
Y=C0+c'Y+I0
Din ecuația (5) rezultă: (1-c')Y=C0+I0 de unde:
1
(C0+I0)
(6)
Y=
1 − c'
Un alt mod de determinare a venitului de echilibru pleacă de la faptul că
economiile reprezintă diferența dintre venit sau output și consum, iar în situația
de echilibru acestea sunt egale cu investițiile (în cazul nostru constante):
(7)
S=Y-C
(8)
S=I0
din relațiile (4) și (7) obținem: S=Y-(C0+c'Y) de unde:
(9)
S=-C0+(1-c')Y
Din relațiile (8) și (9) obținem din nou ecuația venitului de echilibru: I0=C0+(1-c')Y de unde, din nou:
1
(10)
Y=
(C0+I0)
1 − c'
1
Din relația (10), am văzut că: Y=
(C0+I0) de unde, cum C0 rămâne
1 − c'
1
∆I (nefiind nicio contradicție cu presupunerea de
constant, rezultă: ∆Y=
1 − c'
constanță a investițiilor, deoarece este vorba, în fapt, de două modele distincte
de dezvoltare cu volume de investiții diferite).
Pe de altă parte, în capitolul anterior, am văzut că multiplicatorul
1
de unde rezultă că între variațiile
investițiilor a fost definit prin relația: k =
1 − c'
acestor două variabile există o relație de forma :
(11)
∆Y=k⋅⋅∆I
sau altfel:
ΔY
(12)
k=
ΔI
unde:
∆Y – variația absolută a venitului (outputului);
k – multiplicatorul investiției;
∆I – variația absolută a investiției
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Multiplicatorul, în sens economic, reprezintă un coeficient care reflectă legătura
directă dintre o variabilă dependentă (una din componentele cererii agregate) și
influența acesteia asupra variabilei explicative (nivelul de echilibru al
outputului).
Multiplicatorul investiției exprimă legătura care se formează între creşterea
investițiilor și creșterea venitului măsurat prin coeficientul de amplificare k.
Am văzut că la echilibru S=I, deci și ∆S=∆I. Deoarece ∆S=∆Y-∆C,
reîntorcându-ne la formula multiplicatorului investiției (12), pe baza
∆Y
observațiilor de mai sus, putem rescrie astfel: k =
de unde,
∆Y − ∆C
1
∆C
. Dar
=c’ de unde:
simplificând fracția prin ∆Y: k =
∆C
∆Y
1−
∆Y
1
1
(13)
k=
=
1 − c' s'
formulă binecunoscută deja din capitolul anterior.
Principiul multiplicatorului a fost enunțat prima dată, în 1931, de către
Richard Ferdinand Khan (1905-1989) pentru a pune în evidență legătura dintre
creșterea cheltuielilor agregate și creșterea produsului național, cel care-l va
generaliza fiind profesorul lui Khan, însuși J.M. Keynes.
Alături de principiul multiplicatorului, la baza luării deciziilor de a
investi se găsește și principiul acceleratorului elaborat pentru prima dată în
1900 de către Albert Aftalion (1874-1956). Analizând crizele economice și
cauzele care stau la baza acestora, Aftalion observă că în faza de expansiune
economică, viteza de variație a investițiilor, respectiv a outputului, depinde de
viteza de variație a producției finite influențată de variația cererii de bunuri de
consum. Altfel spus, acceleratorul (a) măsoară gradul de sporire a investițiilor,
atunci când outputul sporește cu o unitate: ∆I=a∆Y
ΔI
(14)
a=
ΔY
În faza de avânt economic, conjunctura economică este una favorabilă,
însoțită de optimismul agenților economici. Într-un atare mediu economic,
cererea de bunuri de consum crește, stimulând producția la nivel național
(ouputul), rata de economisire înregistrează, de asemenea, un trend ascendent,
ceea ce este esențial pentru desfășurarea unui proces investițional susținut.
1
∆Y 1
1
Din (13) și (14) observăm că: k=
= =
=
∆I s' ∆I a
∆Y
deci formula acceleratorului este inversul multiplicatorului:
1
(15)
a= =s’
k
Prin urmare, putem spune că principiul acceleratorului nu este altceva
decât înclinația marginală spre economii.
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1.
2.
3.
4.

4

Politica fiscală (bugetară) alături de politica monetară a fost și este
considerată una din pârghiile importante ale politicii economice, un instrument
esențial în influențarea economiei în ansamblul său.
Rolul politicii fiscale, din punct de vedere economic și social, este unul
de mare importanță, mai cu seamă într-un context caracterizat de instabilitate
atunci când taxele și impozitele sunt principalele pârghii ce acționează ca
stabilizatori automați ai creșterii economice în scopul atenuării fluctuațiilor
ciclului economic.
Rolul stabilizatorilor automați este deosebit de important, contribuind la
netezirea ciclului economic și scăderea volatilității PIB. Soldul bugetar
contribuie, prin fluctuațiile ciclice, în mod automat la netezirea fluctuațiilor
activității economice:
stabilizatorii reduc automat (fără intervenția factorilor de decizie) valoarea cu
care se modifică produsul intern brut ca răspuns la un șoc la nivelul economiei;
în faza de boom economic, bugetul de stat înregistrează excedent și invers;
diminuează preferința pentru lichidități a populației în perioada de avânt
economic și o majorează în perioada de recesiune;
stimulează cererea agregată atunci când economia se află pe panta descendentă
a ciclului
Eficiența și mărimea stabilizatorilor automați mai depind, pe lângă
sistemul de impozitare, și de ponderea cheltuielilor guvernamentale în PIB4.
Ele pot avea un efect anticiclic prin influența stabilizatoare asupra
economiei, în sensul susținerii cererii agregate de către majorarea ajutoarelor de
șomaj, în perioada de recesiune atunci când rata șomajului crește.
Venitul național de echilibru (Y) reprezintă oferta globală de bunuri și
servicii din economie și care este egală cu cererea de bunuri și servicii.
(16)
Y=C+I+G+EXnet
(17)
C=C0+c'Yd
unde Yd reprezintă venitul disponibil adică acel venit încasat de menaje după
plata taxelor și impozitelor (T) și la care se adaugă plățile de transfer de la stat
(TR) (pensii, ajutoare sociale, burse etc.). Atât taxele, cât și plățile de transfer
sunt fixate de către administrația centrală, deci sunt considerate mărimi
autonome.
(18)
Yd=Y-T0+TR0
Vom considera drept mărimi autonome (care nu depind de venitul
național) cheltuielile guvernamentale (G=G0), investițiile (I=I0), precum și
exportul net (EXnet=EXnet0).
Din relațiile (16), (17) și (18) obținem: Y=C0+c'(Y-T0+TR0)+I0+
G0+EXnet0 de unde:
C 0 − c , T0 + c , TR 0 + I 0 + G 0 + EX net0
(19)
Y=
1 − c'

Dolls Mathias, Fuest Clemens, Peichl Andreas, Automatic Stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe,
Institute for the Study of Labor, DP No. 4310, July 2009, pag 16
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Din ultima ecuație, putem determina multiplicatorii bugetari, adică acei
coeficienți cu care se modifică componentele cererii agregate și care, în final,
influențează variația outputului de echilibru.
Multiplicatorul cheltuielilor guvernamentale se determină prin derivarea
relației (19) în funcție de G0:
∂Y
1
=
(20)
∂G 0 1 − c'
Rolul cheltuielilor guvernamentale în influențarea outputului de
∂Y ∂Y
=
echilibru este considerat similar rolului investițiilor deoarece
.
∂G 0 ∂I 0
Derivând relația (19) în funcție TR0, determinăm în acest fel multiplicatorul
plăților de transfer:
c'
∂Y
=
(21)
∂TR 0 1 − c'
Efectul acestui multiplicator se transmite asupra outputului național prin
intermediul consumului privat care depinde la rândul său de înclinația marginală
spre consum.
Multiplicatorul impozitelor rezultă în urma derivării relației (19) în
funcție T0 și este de forma:
∂Y
c'
=−
(22)
∂T0
1 − c'
Semnul minus din fața termenului drept ne arată că efectul variației ratei
fiscalității asupra outputului național de echilibru este invers față de cel al
plăților de transfer. O creștere a fiscalității reduce venitul disponibil al
consumatorilor finali, ceea ce duce la o contracție a cererii agregate și deci o
diminuare a venitului de echilibru. Invers, unei reduceri a fiscalității îi
corespunde o creștere a venitului național de echilibru.
Multiplicatorul bugetului echilibrat (Teorema lui Haavelmo)
Teorema bugetului echilibrat a fost generalizată în 1945 plecând de la
analizele keynesiene asupra bugetului de către laureatul premiului Nobel pentru
Economie Trygve Haavelmo (1911-1999). Haavelmo arată că o creștere a
cheltuielilor guvernamentale însoțită de aceeași creștere a fiscalității (dG0=dT0)
va conduce la o creștere a outputului național, deoarece efectul de multiplicare a
cheltuielilor guvernamentale este mai mare decât efectul de multiplicare a
impozitelor asupra venitului național.
Într-adevăr, deoarece c’∈(0,1), din formulele (20) și (22) rezultă:

∂Y
c'
1
∂Y
=
=
<
∂T0 1 − c' 1 − c' ∂G 0
unde am notat x valoarea absolută a lui x. Prin urmare, viteza de variație a
outputului în raport cu cheltuielile guvernamentale este mai mare decât cea în
raport cu taxele și impozitele.
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Considerând Y=Y(G0,T0) ca funcție de G0 și T0 (cu presupunerea
∂Y
∂Y
dG 0 +
dT0 .
constanței tuturor celorlalte mărimi) avem: dY=
∂G 0
∂T0
Din formulele (20) și (22):

∂Y
∂Y
1
c'
=
=−
,
rezultă: dY=
∂G 0 1 − c' ∂T0
1 − c'

1
c'
dG 0 −
dT0 deci:
1 − c'
1 − c'
dG 0 − c' dT0
1 − c'`
În situația în care variația cheltuielilor guvernamentale este egală cu
dG 0 − c' dT0 dG 0 − c' dG 0
=
=
variația fiscalității avem dG0=dT0 deci: dY =
1 − c'`
1 − c'`
(1 − c')dG 0
=dG0=dT0. În acest caz, multiplicatorul bugetului echilibrat devine
1 − c'`
unitar.
Mărimea venitului național (outputului) real (cel înregistrat efectiv în
perioada analizată) depinde de capacitatea productivă a unei economii, iar
aceasta este determinată de resursele de care economia dispune, cum sunt
mărimea stocului de capital, forța de muncă, precum și de alți factori
(demografici, educaționali, nivel tehnologic). Știm că cel mai dinamic factor de
producție atât la nivel microeconomic cât și la nivel macroeconomic este munca.
Acest lucru face ca, pe termen scurt, nivelul outputului efectiv sau real să poată
fi modificat indirect prin fluctuații la nivelul gradului de ocupare.
Venitul național (outputul) potențial este acel nivel al venitului care poate
asigura o creștere economică sustenabilă în condițiile utilizării eficiente a
factorilor de producție, în special a factorului muncă, fără a genera dezechilibre
macroeconomice (presiuni inflaționiste și acumularea de deficite). Uneori acesta
mai este denumit și venit de ocupare deplină.
Între venitul național real sau efectiv (Yr) și cel potențial (Yp) pot exista
mai multe situații:
Yr>Yp – economia se află într-o situație de supraocupare. Capacitățile
productive ale unei economii sunt limitate, deci oferta agregată nu mai poate
crește pentru a veni în întâmpinarea unei cereri agregate în creștere. În acesta
situație, ajustarea se face nominal, prin majorarea prețurilor pentru realizarea
unui nou echilibru. Această situație reflectă o economie supraîncălzită și se mai
numește gap inflaționist sau gap pozitiv;
Yr =Yp – economia se află în situația de ocupare deplină;
Yr<Yp – economia se află în situație de subocupare. În această situație, denumită
și gap deflaționist sau negativ, oferta agregată este superioară cererii agregate.
Producătorii, aflându-se în fața unei cereri insuficiente, se văd nevoiți să
acumuleze stocuri, ceea ce înseamnă o reducere a prețurilor pentru ca aceștia să
poată să-și valorifice producția. O ajustare a deviației outputului național se
(23)

•

•
•
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poate face, de această dată, prin stimularea cerereii agregate, respectiv a
investițiilor.

Sarcina de lucru 4
Funcția macroeconomică de consum este C=8415+0,83Y, iar investiția
autonomă I0=3771 u.m.. Factorii exogeni modifică funcția
macroeconomică de consum astfel încât C=7304+0,70Y, iar I0=4154 u.m.
Să se determine modificarea venitului național de echilibru în condițiile
unei economii naționale, fără sector guvernamental și fără relații cu restul
lumii.
În condițiile unei economii naționale, funcția macroeconomică de consum este
C=9771+cY, c∈(0,1). Cheltuielile guvernamentale autonome sunt de 8231
u.m., investițiile autonome de 7812 u.m., iar exportul net autonom de 9031 u.m.
De asemenea, nivelul taxelor și impozitelor se ridică la 9472 u.m., iar cel al
transferurilor la 5138 u.m. Dacă venitul național de echilibru este 114350 u.m.
să se determine înclinația marginală spre consum.
În condițiile unei economii naționale, fără sector guvernamental și fără relații
cu restul lumii, funcția macroeconomică de consum este C=9119+0,80Y, iar
investiția autonomă I0=2218 u.m.. Factorii exogeni modifică funcția
macroeconomică de consum astfel încât C=9746+0,79Y. Să se determine noul
nivel investițional astfel încât venitul național de echilibru să crească cu 15%.
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Rezumat
Venitul național de echilibru sau echilibrul macroeconomic este
realizat atunci când oferta agregată sau outputul (Y) este egal cu cererea
agregată.
Oferta agregată este venitul național sau producția națională, altfel
spus este produsul național brut analizat din perspectiva ofertei.
Cererea agregată sau produsul național brut analizat din perspectiva
cererii reprezintă destinațiile venitului național (consum, investiții, export,
import).
Venitul național (outputul) potențial este acel nivel al venitului care
poate asigura o creștere economică sustenabilă în condițiile utilizării eficiente
a factorilor de producție, în special a factorului muncă, fără a genera
dezechilibre macroeconomice (presiuni inflaționiste și acumularea de deficite).
Uneori acesta mai este denumit și venit de ocupare deplină.

Test de autoevaluare
I. În condițiile unei economii naționale, funcția macroeconomică de consum este
C=8701+0,76Y. Cheltuielile guvernamentale autonome sunt de 7144 u.m.,
investițiile autonome de 8764 u.m., iar exportul net autonom de 7598 u.m. De
asemenea, nivelul taxelor și impozitelor se ridică la 9842 u.m., iar cel al
transferurilor la 5840 u.m. Să se determine venitul național de echilibru.
Rezolvare
Venitul național de echilibru este dat de formula (19):

C 0 − c, T0 + c, TR 0 + I 0 + G 0 + EX net0
Y=
1 − c'
unde:
C0=8701
u.m.,
c’=0,76,
T0=9842
u.m.,TR0=5840u.m.,
I0=8764 u.m., G0=7144 u.m., EXnet0=7598 u.m..
În final, după înlocuiri: Y=121522,83 u.m.
II. În condițiile unei economii naționale, fără sector guvernamental și fără relații
cu restul lumii, funcția macroeconomică de consum este C=7373+0,73Y, iar
investiția autonomă I0=2201 u.m.. Factorii exogeni modifică funcția
macroeconomică de consum astfel încât C=9143+0,71Y. Să se determine noul
nivel investițional astfel încât venitul național de echilibru să crească cu 11%.
Rezolvare
În cadrul modelului unei economii naționale, fără sector guvernamental și fără
relații cu restul lumii, venitul de echilibru este dat de relația: Y=

1
(C0+I0).
1 − c'

La primul moment, avem C0=7373 u.m., I0=2201 u.m., iar c’=0,73. Prin urmare:
Y0=35459,26 u.m. La momentul t1 venitul național de echilibru crește cu 11%
deci Y1=Y0(1+0,11)=1,11⋅35459,26=39359,78 u.m.
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Avem însă: Y1=

1
(C0,1+I0,1) deci C0,1+I0,1=Y1 (1− c'1 ) =
1 − c'1

35459,26⋅(1-0,71)=11414,34 u.m. de unde: I0,1=11414,34-C0,1=
11414,34-9143=2271,34 u.m.
III. În condițiile unei economii naționale, funcția macroeconomică de consum
este C=8528+cY, c∈(0,1). Cheltuielile guvernamentale autonome sunt de 9293
u.m., investițiile autonome de 8384 u.m., iar exportul net autonom de 8178 u.m.
De asemenea, nivelul taxelor și impozitelor se ridică la 8500 u.m., iar cel al
transferurilor la 4897 u.m. Dacă venitul național de echilibru este 110791 u.m.
să se determine înclinația marginală spre consum.
Rezolvare
Din datele problemei, C0=8528 u.m., T0=8500 u.m., TR0=4897 u.m., I0=8384
u.m., G0=9293 u.m., EXnet0=8178 u.m..
Venitul național de echilibru este dat de formula (19):

C 0 − c, T0 + c, TR 0 + I 0 + G 0 + EX net0
Y=
1 − c'
De aici, obținem succesiv:

Y - c' Y = C 0 − c' T0 + c' TR 0 + I 0 + G 0 + EX net0
Y − C 0 − I 0 − G 0 − EX net0 = c' (Y − T0 + TR 0 )

c' =

Y − C0 − I 0 − G 0 − EX net0
Y − T0 + TR 0

În final, după înlocuiri: c’=0,71.
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5. PIAȚA MONETARĂ
Piața monetară
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Obiective în termeni de competențe specifice:
La sfârşitul modulului, se va şti:
să se definească în mod adecvat conceptele şi principiile specifice teoriei
economice, precum şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi
serviciilor;
să se explice şi interpreteze datele și informaţiile din punct de vedere
cantitativ şi calitativ pentru formularea de argumente şi decizii concrete
asociate comerţului, turismului şi serviciilor;
să se poată explica corect noile concepte;
să se folosească în mod practic instrumentarul economic.
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 6 ore
Piața monetară este acea piață pe care se tranzacționează moneda sub
cele două forme ale sale: numerarul și moneda scripturală sau de
cont. Pe această piață cererea de monedă și oferta de monedă nu se
întâlnesc direct, ci doar prin intermediarii financiari: băncile și alte
instituții financiare. Rolul pieței monetare, prin intermediarii săi,
este acela de facilita întâlnirea cererii cu oferta de monedă,
mobilizând în acest fel economiile spre cei care au nevoie de lichidități.
În economie, banii au jucat un rol deosebit de important, fiind subiectul
multor dezbateri ceea ce demonstrează legătura puternică dintre aceștia și
activitatea economică.
În lucrarea “Banii: De unde au venit, Unde au dispărut” (1975), John
Kenneth Galbraith consideră că o dezbatere pe tema banilor ascunde o
încântare sacră. Majoritatea lucrurilor din viața de zi cu zi sunt importante doar
pentru cei care le au. În schimb, banii sunt importanți atât pentru cei care îi au,
cât și pentru cei care nu îi au. Prin urmare, ambii au interes să-i înțeleagă.
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În procesul evolutiv al științei economice se observă că trecerea de la
economia de troc la economia monetară a avut un efect important asupra
economiei reale.
Când banii nu existau, rolul acestora era îndeplinit de scoici, metale,
animale etc. Mai târziu, ca mijloc de plată au fost folosite metalele prețioase. În
secolul al XVII-lea, cei care țineau spre păstrare metalele prețioase, ce aparțineau
claselor înstărite, au început să emită chitanțe pentru plata datoriilor, pentru
retragerea acestor metale sau chiar pentru transfer. Ca atare, chitanțele au fost
acceptate ca mijloc de plată.
O parte din metalele prețioase păstrate în depozite nu erau retrase timp
îndelungat, oferind astfel posibilitatea celor care administrau depozitele să
obțină profit prin acordarea de împrumuturi prin emiterea de chitanțe în număr
mai mare decât valoarea depozitelor. Acest sistem stă la baza rezervelor bancare
de astăzi. Mai mult, administratorii unor astfel de depozite și-au creat mai târziu
propriile bănci, tipărind ulterior și bancnote.
Într-o economie monetară banii îndeplinesc mai multe funcții specifice:
mijloc de schimb, deoarece banii facilitează tranzacțiile care se desfășoară pe
toate piețele și elimină dubla coincidență de interese care exista în prezența
trocului;
etalon al valorii, deoarece banii reprezintă o măsură comună a valorii. Astfel,
în absența trocului se elimină prețurile relative (prețul unui bun exprimat prin
prețul altui bun). Ca etalon al valorii, banii pot fi cheltuiți în prezent sau într-un
moment considerat favorabil, în viitor menținându-le puterea de cumpărare dacă
nu există presiuni inflaționiste;
mijloc de evaluare, deoarece banii fac posibil evaluarea bunurilor și serviciilor
prin prețuri.
Funcțiile generale ale banilor:
banii reprezintă cele mai lichide active de pe o piață și le sunt asociate cele mai
mici riscuri;
banii reprezintă structura sistemului de prețuri pentru o piață;
cantitatea de bani aflată în circulație influențează prin mecanismele de transmisie
echilibrul general.
În economiile moderne un rol important la nivel macroeconomic îl au
băncile care s-au diversificat de-a lungul timpului.
În toate economiile naționale, banca centrală este cea mai importantă
structură la nivelul sistemului financiar. Rolul major al băncii centrale este de a
veghea la funcționarea normală a sistemului bancar și a altor instituții financiare.
Una dintre cele mai vechi bănci centrale din lume este Banca Angliei
înființată în anul 1694.
Cele mai importante funcții ale băncilor centrale sunt acelea de a proteja
moneda națională și de a veghea la stabilitatea financiară a unei economii
naționale, ambele având rol hotărâtor în atingerea unei dezvoltări economice
sustenabile.
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Aceste atribuții ce revin băncilor centrale sunt îndeplinite prin
supravegherea prudențială, dar și prin reglementarea tuturor instituțiilor aflate în
subordonarea acestora, precum și prin instrumentele politicii monetare,
formularea și transmiterea eficientă a efectelor acesteia.
În ceea ce privește stabilitatea financiară, orice bancă centrală are sarcina
să identifice vulnerabilitățile și riscurile sistemului financiar la nivel
macroeconomic și să le evalueze în mod corect pentru a se evita alocări
ineficiente ale capitalului.
Funcțiile băncii centrale:
emisiunea de bancnote ca mijloace de plată legale;
derulează operațiuni cu trezoreria statului în calitatea sa de debitor și creditor;
acționează ca împrumutător de ultimă instanță;
elaborează și aplică politica monetară;
veghează asupra stabilității nivelului prețurilor;
sprijină creșterea economică și asigură echilibrul extern;
reprezintă statul în relațiile financiare.
În România, banca centrală este Banca Națională a României având
personalitate juridică. Conform Legii nr. 312 din 28 iunie 2004 privind statului
BNR, obiectivul băncii centrale este asigurarea și menținerea stabilității
prețurilor.
Principalele atribuții ale BNR:
elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;
autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit,
promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru
asigurarea stabilităţii financiare;
emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul
României;
stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;
administrarea rezervelor internaţionale ale României.
În condițiile globalizării și totodată a amplificării ciclurilor economice,
un rol important în economie este deținut de sistemul bancar. Un sistem bancar
matur și dezvoltat stă la baza eficienței mediului macroeconomic, deoarece
asigură stabilitatea financiară – o premisă a fenomenului de creștere economică
sustenabilă.
Cea mai importantă funcție a băncilor comerciale este cea de
intermediere financiară, în sensul că ele constituie depozite din disponibilităţile
pe diferite maturităţi şi acordă credite.
Activitatea băncilor comerciale, supusă riscurilor ca orice altă activitate
economică, se derulează urmărind în final obținerea de profit. De aceea, orice
bancă comercială va urmări valorificarea capitalului debitorului.
Diferența dintre dobânzile încasate de către bănci și dobânzile plătite de
către acestea reprezintă câștigul bancar brut. Profitul bancar brut reprezintă
câștigul bancar brut diminuat cu cheltuielile de funcționare ale băncii.
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Dobânda reprezintă un surplus monetar care se adaugă unei sume plasate sau
împrumutate.
Atunci când examinăm modul cum banii influențează activitatea
economică, analizăm dinamica ratelor dobânzii. Rata dobânzii este prețul
banilor, preț care se formează (la fel care oricare preț) din interacțiunea cererii
cu oferta de monedă în cadrul pieței monetare. De asemenea, trebuie să facem
distincție între rata nominală a dobânzii și rata reală a dobânzii.
Rata nominală a dobânzii reprezintă rata curentă a dobânzii influențată,
cum am menționat mai sus, de cererea și oferta de monedă.
Exemplu
Să presupunem că depozitați, timp de un an, la o bancă suma de 1000
u.m. cu o rată a dobânzii de 10% pe an. La sfârșitul anului ar trebui să ridicați de
la bancă suma de 1100 u.m. Dar, pe parcursul anului, prețurile s-au majorat și cu
suma de 1100 u.m. nu veți putea obține aceeași cantitate de bunuri și servicii pe
care ați fi achiziționat-o la începutul anului cu 1000 u.m. Se impune astfel o altă
expresie a ratei dobânzii care să exprime rezultatul real obținut în urma
investiției de capital.
Rata reală a dobânzii reprezintă rata nominală ajustată cu rata inflației, altfel
spus rata de schimb dintre bunurile și serviciile prezente și viitoare.
Rata reală a dobânzii se calculează conform relației:
R − Ri
(1)
Rr = n
1+ Ri
•
•
•

unde:
Rr – rata reală a dobânzii;
Rn – rata nominală a dobânzii;
Ri – rata inflației.
Pentru demonstrarea acestei formule, să presupunem că se depozitează
la bancă suma S cu dobânda nominală Rn. La sfârșitul anului, suma retrasă de la
bancă va fi Sfinală=S(1+Rn). Pe de altă parte, rata inflației se calculează prin
formula Ri=IPC-1 unde IPC reprezintă Indicele Prețurilor de Consum. Acesta
măsoară evoluția de ansamblu a prețurilor dintr-o economie relativ la o anumită
perioadă prin raportarea la perioada anterioară. Altfel spus, dacă la începutul
anului, cu suma S se putea cumpăra un volum V’ de mărfuri sau servicii, la
sfârșitul acestuia se va putea cumpăra un volum V” din aceleași mărfuri sau
servicii. Raportul prețurilor (determinat global printr-un proces destul de
complicat) pentru mărfurile și serviciile achiziționate reprezintă IPC. Astfel,
dacă un kg de carne a costat 10 lei la începutul anului și 11 lei la sfârșitul
11
acestuia, IPCcarne= =1,1, iar Ri,carne=1,1-1=0,1.
10
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Revenind la suma finală Sfinală rezultă că, în echivalent mărfuri și servicii
S
S(1 + R n )
de la începutul anului, ea nu va mai valora decât Sfinală,ajustată= finala =
.
1 + Ri
IPC
Rata reală a dobânzii va fi deci cea pentru care: S(1+Rr)=Sfinală,ajustată.
S(1 + R n )
1+ Rn
= S(1 + R r ) de unde:
=1+ Rr
Avem deci:
1+ Ri
1+ Ri

Rr =

⇔

Rn − Ri
ceea ce demonstrează formula (1) de mai sus.
1+ Ri

Revenind acum la exemplul de mai sus, să considerăm acum o rată a
inflației în anul respectiv de 5%. În acesată situație rata reală a dobânzii calculată
conform relației de mai sus este de 4,76% deoarece:
0,10 − 0,05
Rr=
=0,0476
1 + 0,05
Prin urmare, la sfârșitul anului, posesorul depozitului bancar va ridica
suma de 1100 u.m., dar puterea sa de cumpărare va fi de 1047,6 u.m.
Pentru rate foarte mici ale inflației, în teoria economică, se consideră:
1+Ri≈1, caz în care rata reală a dobânzii este dată aproximativ de relația:
(2)
Rr≈Rn-Ri
R −x
Considerând funcția: f:(-1,∞)→R, f ( x ) = n
, dezvoltarea în serie
1+ x
MacLaurin a acesteia este:
f ( x ) = R n − (R n + 1)x + (R n + 1)x 2 − (R n + 1)x 3 + ...
Pentru valori foarte mici ale lui x, x2,x3,...≈0 deci putem scrie:
f ( x ) ≈ R n − (R n + 1)x = R n (1 − x ) − x
Pentru x=Ri rezultă:
(3)

Rr≈ R n (1 − R i ) − R i

Exemplu
Considerând Rn=10%, Ri=3% avem cu formula (1):
0,10 − 0,03 0,07
=0,0680=6,80%
Rr=
=
1 + 0,03
1,03
cu formula (2):
Rr≈0,10-0,03=0,0700=7,00%
iar cu formula (3):
Rr≈0,10(1-0,03)-0,03=0,10⋅0,97-0,03=0,0670=6,70%.
În situația în care și Rn este mică atunci, din formula (3): Rr≈ R n (1 − R i ) − R i =

R n − R n R i − R i neglijând termenul RnRi≈0 rezultă: Rr≈Rn-Ri deci tocmai
formula (2).
Dobânda simplă reprezintă dobânda calculată asupra aceleiaşi sume de bani pe
toată durata împrumutului.
Fie S suma depusă sau împrumutată şi n numărul de ani de împrumut.
Dacă Ds este dobânda simplă și d' rata dobânzii unitare (corespunzătoare unei
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unități monetare, spre deosebire de rata procentuală a dobânzii
corespunzătoare unei sume de 100 u.m.), avem:
(4)
Ds=S⋅d'⋅n
iar suma finală:
(5)
Sfinală=S+Ds=S(1+d'⋅n)
În situația în care perioada de timp nu este de tip întreg, atunci, considerând o
divizare a unui an în p părți egale (semestre, trimestre, luni, săptămâni, zile),
k
dobânda simplă aferentă unei perioade de n + ani va fi:
p
(6)


k
Ds=S⋅d'⋅  n +  , k= 0, p − 1
p


iar suma finală:


k 
Sfinală=S+Ds= S1 + d '  n + 
p 


Reciproc, pentru a obţine suma Sfinală după n ani, va trebui plasată la
începutul perioadei de depunere suma:
S
(8)
S= finala
1 + d' n
Să considerăm acum sumele S1,...,Sk plasate pe termenele n1,...,nk cu
aceeaşi dobândă d’. Problema care se pune este de a înlocui aceste sume şi durate
printr-o sumă unică S şi o durată unică n astfel încât suma dobânzilor să fie
aceeaşi cu cea furnizată de suma S pe durata n. Avem deci:
S1d’n1+...+Skd’nk=Sd’n de unde:

(7)

k

S n
i

(9)

n=

i

i =1

S
numită scadenţă comună (dacă suma depusă este una arbitrară) şi:
k

S n
i

(10)

n=

i

i =1
k

S

i

i =1

k

numită scadenţă medie dacă S=  S i (dacă suma depusă este egală cu totalul
i =1

sumelor existente).
Dacă vom considera acum sumele S1,...,Sk depuse pe duratele n1,...,nk cu
dobânzile d1,...,dk, ne propunem să determinăm dobânda medie d pentru care
aceste sume plasate pe aceleaşi durate să furnizeze aceeaşi dobândă totală. Avem
deci:
k

k

i =1

i =1

 Si d i n i =  Si dn i
de unde:
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S d n
i

(11)

d=

i

i

i =1
k

S n
i

i

i =1

numită dobânda medie.
Dobânda compusă este dobânda obţinută în urma adăugării dobânzii simple la
suma plasată iniţial în scopul producerii unei noi dobânzi.
Dacă d' este rata dobânzii unitare (corespunzătoare unei unități
monetare), vom numi: u=1+ d' – factor de fructificare.
Avem astfel, după prima perioadă de timp: S1=S+Sd'=S(1+d') sumă
identică celei din cazul dobânzii simple (fiind absolut normal deoarece nu există
nicio capitalizare a acesteia).
După două perioade de timp: S2=S1+S1d'=S1(1+d')=S(1+d')2.
Se arată, prin inducție, că după n perioade de timp, suma finală este:
(12)
Sn=S(1+d')n=Sun
iar dobânda compusă aferentă:
(13)
Dc=Sn-S=S[(1+d')n-1]=S(un-1)
În situația în care, numărul de ani nu este întreg, există două modalități
de calcul al dobânzii.
Soluția rațională (de la ratio – raport în limba latină) prevede că se
foloseşte formula generală a dobânzii compuse pentru numărul întreg de
perioade de timp şi se aplică formula dobânzii simple pentru partea fracţionară.
Soluția comercială (cea folosită cel mai des) prevede că se foloseşte
formula generală a dobânzii compuse atât pentru partea întreagă cât şi pentru
partea fracţionară.
În problema dobânzilor compuse, de o importanţă foarte mare este
perioada la care se calculează procentul de dobândă. Fie deci dn procentul de
dobândă pentru o perioadă de n unităţi de timp şi dm procentul de dobândă pentru
o perioadă de m unităţi de timp. Dobânzile se numesc proporţionale dacă ele
produc acelaşi efect în cazul dobânzilor simple. Avem deci pentru o perioadă de
m⋅n unităţi de timp dnm dobânda produsă în primul caz şi dmn în cel de-al doilea.
Prin urmare: dnm=dmn de unde (justificarea denumirii de dobânzi
proporționale):
dn
n
=
(14)
dm m

Prin urmare, raportul a două dobânzi proporționale este egal cu raportul lunilor
(perioadelor de timp) la care ele se referă.
Dobânda corespunzătoare unei perioade de o lună se numeşte dobândă
mensuală, pentru o perioadă de trei luni: dobândă trimestrială, pentru şase
luni: dobândă semestrială, iar pentru o perioadă de un an: dobândă anuală.
Astfel, o dobândă anuală de 48% este proporţională cu una semestrială
de 24%, cu una trimestrială de 12% și cu una lunară de 4%.
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În cazul dobânzilor compuse, dobânzile proporţionale nu produc acelaşi
efect. Astfel, dacă d1 este dobânda mensuală, iar d12 este dobânda anuală avem
d
1
rezultă d12=12d1
după un an: S d1 = S(1 + d 1 )12 , S d = S(1 + d 12 ) . Cum 1 =
d 12 12
12

de unde (folosind inegalitatea lui Bernoulli):
(15)

12

S d12 = S(1 + 12 d 1 ) < S(1 + d 1 ) = S d1

Prin urmare, depozitarea succesivă pe perioade mici aduce beneficii mult mai
mari decât depozitarea pe perioade mari. Pe de altă parte, reînnoirea contractelor
de depozit poate conduce la variabilități ale dobânzii deci suma finală să nu fie
mai mare.
Formula de mai sus conduce însă la o serie de observații interesante. În mod
absolut normal, o sumă depusă pe o perioadă mai mare de timp trebuie ca să
conducă la o sumă finală mai mare (cu dobânda corespunzătoare) deoarece
banca va avea garanția neretragerii sumei într-o durată de timp rezonabilă având
astfel posibilitatea de a o plasa în activitatea de creditare. O sumă depusă pe
termen foarte scurt nu poate fi împrumutată decât pentru activități economice de
scurtă durată. Prin urmare, comparând dobânzile pe termen lung cu cele de pe
termen scurt se pot obține, uneori, informații foarte utile asupra “stării de
sănătate” a băncii respective.
Exemplu
Banca X practică o dobândă (anuală) pentru depozitele lunare de 12% și o
dobândă pentru cele anuale de 13%.
Pentru o unitate monetară depusă, în cazul depozitelor lunare, avem cu dobânda
0,12
procentuală lunară d 1 =
=0,01=1%, după un an (reînnoiri succesive):
12
12
12
S1 = (1 + d 1 ) = (1 + 0,01) =1,1268.
În cazul aceluiași depozit de o unitate monetară, dar plasat pe un an, banca va
oferi la final suma S2=1+0,13=1,1300.
În această situație, banca este “corectă” oferind la depozitul pe un an dobândă
mai mare decât la cel succesiv de o lună.
Dacă însă dobânda la depozitul anual ar fi fost de 12,5% (aparent mai mare
decât cea aferentă depozitelor lunare), suma finală ar fi fost de 1,1250 mai mică
decât cea pentru depozitele succesive. Acest lucru este un indiciu absolut clar că
banca va diminua în viitor dobânzile la depozitele pe termene mici, cea actuală
fiind un indiciu că are neapărat nevoie de bani pe termen scurt din varii motive
(situație financiară proastă, lipsa acordării creditelor, deci implicit a unor sume
necesare pentru acordarea de dobânzi etc.).
Două dobânzi se numesc echivalente dacă ele conduc la aceeaşi sumă finală în
cazul dobânzii compuse.
Fie deci dn procentul de dobândă pentru o perioadă de n unităţi de timp
şi dm procentul de dobândă pentru o perioadă de m unităţi de timp.
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Depunând o sumă S pe o perioadă de m⋅n unități de timp, vom obține, în
primul caz: (1 + d n )m , iar în cel de-al doilea: (1 + d m )n . Prin urmare, dobânzile
vor fi echivalente, dacă și numai dacă:
(16)
(1 + d n )m = (1 + d m )n
Din formula (16), rezultă formula dobânzii echivalente în funcție de
cealaltă dobândă:
(17)

m

d m = n (1 + d n ) − 1

Exemplu
Banca X practică o dobândă (anuală) pentru depozitele lunare de 12%.
În acest caz, dobânda lunară proporțională este de d1=1% deci dobânda
echivalentă anuală va fi de d12=(1+d1)12-1=0,1268=12,68%.
Dacă n<m, atunci dobânda dn (anuală) se numeşte dobândă nominală
iar dm se numeşte dobândă reală sau efectivă.
În exemplul de mai sus dobânda de 12% este dobânda nominală, iar cea
de 12,68% - dobânda reală.
Într-o economie națională, moneda stă la baza circulației și a schimbului
de bunuri și servicii. Pentru ca acele funcții ale banilor sau ale monedei să poată
fi îndeplinite, moneda trebuie să circule. Totalitatea mijloacelor de plată dintr-o
economie reprezintă masa monetară sau oferta de monedă.
Masa monetară sau cantitatea de monedă din economie, reprezintă numerarul
în circulaţie deținut de agenții nebancari precum şi depozitele (la vedere şi la
termen) deţinute la bănci de agenții nebancari, sau altfel spus, masa monetară
reprezintă stocul de active disponibil într-o economie pentru cumpărarea de
bunuri, servicii şi active nemonetare (acţiuni, locuințe etc.).
Apariția noilor instrumente de plată și inovare financiară, considerate a
fi necesare pentru a răspunde la schimbarea permanentă a texturii financiare,
precum și modificări ale gradului de lichiditate, îngreunează procesul de
cuantificare a masei monetare de catre banca centrală, proces fundamental în
orice economie. Pentru a facilita acest proces, Băncile Centrale structurează
masa monetară în agregate monetare (componente ale masei monetare
diferențiate în funcție de gradul de lichiditate).
Structurarea masei monetare în agregate monetare are o importanță
deosebită deoarece reprezintă în esență indicatori monetari ce permit măsurarea
masei monetare şi explicarea modificării acesteia în timp ca urmare a
influenţelor de natură economică, politică sau socială, ce acţionează atât pe plan
intern, cât şi extern. Totodată, un agregat monetar reprezintă un instrument
indirect de politică economică pentru atingerea obiectivelor intermediare de
politică monetară (regimul de ţintire a variabilelor nominale).
În funcție maturitatea și gradul de dezvoltare ale unei piețe financiare,
definirea agregatelor diferă de la o țară la altă și de la o perioadă la alta. Criteriile
comune care stau la baza clasificării agregatelor monetare au la bază standardele
elaborate de organizațiile internaționale: FMI, Banca Centrală Europeană. În
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Franța, masa monetară este structurată pe patru agregate, în Anglia pe șapte
agregate, iar în SUA pe șase agregate.
În România, până în anul 2007, masa monetară era structurată în două
agregate. După această dată, Banca Națională a României operează cu trei
agregate monetare: M1 – masa monetară în sens restrâns, M2 – masa monetară
intermediară și M3 – masa monetară în sens larg (vezi tabelul nr.3).
Pe lângă aceste trei agregate monetare, se mai calculează un alt indicator
numit baza monetară. Acest indicator poate fi direct controlat de către Banca
Centrală cu ajutorul instrumentelor de politică monetară.
Baza monetară cuprinde:
numerarul în circulație;
numerarul în casieriile instituțiilor financiar-monetare;
conturile curente ale instituțiilor financiar-monetare deschise la Banca Centrală.
Tabelul nr.3
Structura masei monetare în România
INDICATORI
Numerar în circulație
Depozite overnight
Depozite cu durata inițială de până la doi ani inclusiv (sunt
incluse și depozitele rambursabile după notificare la cel mult
trei luni inclusiv)
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni
repo, acțiuni/unități ale fondurilor de piață monetară, titluri
de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani
inclusiv)

M1
X
X

M2
X
X

M3
X
X

-

X

X

-

-

X

sursa: BNR
Numerarul în circulație reprezintă bancnotele și monedele aflate în circulație,
mai puțin numerarul din casieriile instituțiilor financiar-monetare.
Depozitele overnight sunt acele depozite care pot fi imediat convertite în
numerar sau folosite pentru plăți prin transfer bancar.
Depozitele cu durata inițială de până la doi ani inclusiv sunt sume atrase cu
durata iniţială de doi ani, care nu sunt transferabile şi care nu pot fi transformate
în numerar înainte de termen.
Depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv sunt
sume plasate cu durată iniţială convenită, netransferabile, dar a căror retragere
înainte de termen a făcut obiectul unei notificări prealabile cu cel mult trei luni
inclusiv.
Împrumuturile din operațiuni repo reprezintă tranzacţii reversibile, destinate
injectării de lichiditate, în cadrul cărora Banca Centrală cumpără de la instituţiile
de credit active eligibile pentru tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a
răscumpăra activele respective la o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data
tranzacţiei.
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Acțiunile/unitățile fondurilor de piață monetară – acţiunile sunt emise de
fondurile de piaţă monetară, atunci când fondul este structurat ca o societate şi
unităţile sunt emise atunci când fondul este structurat ca un trust.
Fondurile de piață monetară reprezintă sisteme de investiții colective,
formate din toate societățile și cvasisocietățile financiare, cu excepția celor
clasificate în subsectoarele: Banca Centrală și Instituții de credit, care sunt
implicate în principal în intermedierea financiară. Activitatea acestora constă în
a primi acțiuni sau unități ale fondurilor de investiții drept substitut pentru
depozite și a investi în principal în acțiuni/unități ale fondurilor de investiții
monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei și/sau depozite.
Titlurile de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv
sunt titluri de natura datoriei a căror scadență inițială este de doi ani sau mai
puțin.
Masa monetară poate fi privită fie ca stoc, fie ca flux. Privită din perspectiva
stocului, masa monetară reprezintă totalitatea activelor monetare aflate în
posesia agenților economici nefinanciari destinate diverselor scopuri.
Ca flux, masa monetară reprezintă dimensiunea medie a stocului de bani
și viteza de rotație a banilor din economie într-o perioadă de timp, de regulă un
an.
Cererea de monedă se deosebește de cererea de bunuri și servicii și reprezintă
cantitatea de instrumente monetare pe care agenții economici nefinanciari doresc
ca să o dețină sub formă de bani.
Banii nu sunt doriți pentru ceea ce reprezintă ei (nu pot fi consumați ca
atare). Banii sunt doriți pentru valoarea lor indirectă, pentru faptul că facilitează
și accelerează derularea tranzacțiilor și pentru nevoia de a deține active monetare
în viitor. Intuim, lesne, că deținerea de bani ca atare are un cost de oportunitate
foarte mare. De aceea, este important să evidențiem care sunt factorii
determinanți ai cererii de monedă.
În cadrul literaturii de specialitate, contribuțiile lui Irving Fisher, Alfred
Marshall, Arthur Cecil Pigou, J.M. Keynes, Milton Friedman ș.a. relevă că la
baza cererii de monedă se află mobilul tranzacției, mobilul precauției și mobilul
speculației.
Mobilul tranzacției reprezintă cea mai importantă sursă a cererii de
monedă ca instrument de schimb. Cererea de monedă, în acest caz, este o funcție
directă față de venit.
În ecuația cantitativă a banilor, formulată în 1911 de către Irving Fisher,
acesta evidențiază rolul vitezei de circulație a banilor ca fiind determinant în
procesul cererii de monedă, dezvoltată mai târziu de alți economiști neoclasici.
Ecuația schimbului a lui Irving Fisher analizează legătura dintre
cantitatea totală de bani din economie şi volumul cheltuielilor efectuate cu
bunuri şi servicii, fiind dată prin relația:
M⋅⋅v=P⋅⋅T
unde:
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M – masa monetară;
v – viteza de rotație a banilor;
P – nivelul prețurilor;
T – volumul bunurilor și serviciilor tranzacționate.
Viteza de rotaţie a banilor arată de câte ori o unitate monetară este
cheltuită pentru cumpărarea de bunuri şi servicii într-un an.
Din ecuația lui Fisher, înțelegem că în cadrul unei economii, cantitatea
de bani este direct proporțională cu nivelul venitului nominal și invers
proporțională de viteza de rotație a banilor. Cum pe termen scurt, viteza de
rotație a banilor este considerată relativ constantă (deoarece este influențată de
factorii instituționali), rezultă că cererea de monedă este o funcție direct
proporțională de venitul nominal și pe care o putem scrie:
Lt=f(Y)
unde:
Lt – cererea de bani pentru tranzacții;
Y – venitul nominal.
Mobilul precauției derivă din dorința indivizilor de a deține monedă într-o
cantitate suficientă pentru a putea acoperi eventualele cheltuieli neașteptate.
Cererea de monedă din considerente de prudență este la fel ca și din considerente
tranzacționale dependentă direct de venitul nominal. În același timp, ea poate fi
influențată și de rata dobânzii, teoria cantitativă a banilor nefăcând totuși o
distincție în acest sens.
Mobilul speculativ rezultă din dorința de a deține monedă ca mijloc de
tezaurizare, pentru rolul său de activ financiar, de conservare a valorii. Între
cererea de bani în scop speculativ și rata dobânzii există o relație de inversă
proporționalitate. Pe piața obligațiunilor, prețul acestora este influențat de rata
dobânzii. Obligațiunea este un activ financiar care atestă calitatea de creditor a
deținătorului ei față de emitent, emitentul obligându-se să plătescă deținătorului
obligațiunii o sumă anuală fixă, numită cuponul obligațiunii, pe întreaga
perioadă de valabilitate a acesteia. O creștere a ratei dobânzii reduce prețul de
vânzare al obligațiunii, situație în care un investitor care a achiziționat titlul de
valoare la un preț mai mare se află în fața unei pierderi potențiale de capital. La
fel, o scădere a ratei dobânzii duce la scăderea prețului obligațiunii.
Ls=f(d)
unde:
Ls – cererea de bani în scop speculativ;
d – rata dobânzii.
Cererea totală de monedă (Md) reprezintă agregarea cererilor de monedă,
atât pentru tranzacții și precauție (Lt), cât și pentru speculații (Ls). Ca urmare,
observăm că cererea de monedă (preferința pentru lichiditate) depinde de venit
(Y) și de rata dobânzii (i):
Md=f(Y,d)
sau:
Md= Lt(Y)+Ls(d)
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operaţiuni repo – tranzacţii reversibile, destinate injectării de lichiditate, în
cadrul cărora BNR cumpără de la instituţiile de credit active eligibile pentru
tranzacţionare, cu angajamentul acestora de a răscumpăra activele respective la
o dată ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;

•

atragere de depozite – tranzacţii cu scadenţa prestabilită, destinate absorbţiei de
lichiditate, în cadrul cărora BNR atrage depozite de la instituţiile de credit;

•

emitere de certificate de depozit – tranzacţii destinate absorbţiei de lichiditate,
în cadrul cărora BNR vinde instituţiilor de credit certificate de depozit;

•

operaţiuni reverse repo – tranzacţii reversibile, destinate absorbţiei de
lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde instituţiilor de credit active eligibile
pentru tranzacţionare, angajându-se să răscumpere activele respective la o dată
ulterioară şi la un preţ stabilit la data tranzacţiei;

•

acordare de credite colateralizate cu active eligibile pentru garantare –
tranzacţii reversibile destinate injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR
acordă credite instituţiilor de credit, acestea păstrând proprietatea asupra
activelor eligibile aduse în garanţie;

•

vânzări/cumpărări de active eligibile pentru tranzacţionare – tranzacţii destinate
absorbţiei/injectării de lichiditate, în cadrul cărora BNR vinde/cumpără active
eligibile pentru tranzacţionare;

•

swap valutar – constă în două tranzacţii simultane, prin care BNR:
injectează lichiditate cumpărând la vedere valută convertibilă contra lei şi
vânzând la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra lei;
absoarbe lichiditate vânzând la vedere valută convertibilă contra lei şi
cumpărând la o dată ulterioară aceeaşi sumă în valută convertibilă contra lei.

o

o

5

Oferta de monedă reprezintă cantitatea totală de bani aflată în economie (masa
monetară) și este creată atât de Banca Centrală, cât și de băncile comerciale.
Banca Centrală are ca obiectiv fundamental asigurarea și menținerea
stabilității prețurilor. Pentru atingerea acestui obiectiv, Banca Centrală are
responsabilitatea de a asigura controlul masei monetare (ofertei de monedă) cu
ajutorul instrumentelor de politică monetară. De aceea, Banca Centrală este
singura instituție abilitată să stabilească strategia de politică monetară și să
decidă asupra instrumentelor folosite.
Cele mai importante instrumente de control monetar sunt:
operațiunile de piață monetare (open market);
facilitățile permanente acordate instituțiilor de credit;
rata rezervelor minime obligatorii.
Conform reglementărilor în vigoare, principalele categorii de operaţiuni
de piaţă monetară inițiate și folosite de Banca Națională a României cu scopul
de a influența rata dobânzii, precum și de a gestiona lichiditatea de pe piața
monetară, sunt5:

Banca Națională a României
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În ceea ce privește facilitățile permanente acordate instituțiilor de credit,
acestea fie pot obține credite de la B.N.R., fie pot plasa depozite la B.N.R.,
ambele cu scadență de o zi și la rate ale dobânzii predeterminate.
Un alt instrument monetar cu rolul de control al ofertei de monedă îl
constituie rezervele minime obligatorii (RMO). Acestea reprezintă
disponibilități bănești ale băncilor comerciale (în lei și în valută) păstrate în
conturile deschise la B.N.R.
Băncile comerciale, la rândul său, asigură crearea ofertei de monedă prin
acordarea de credite agenților economici (crearea de monedă scripturală).
Procesul de creare a monedei scripturale se mai numește expansiunea
depozitelor la vedere sau multiplicator al creditului. Ceea ce permite băncilor
crearea de monedă scripturală este sistemul rezervelor fracționare.
Pentru a explica mecanismul de multiplicare a creditului să presupunem,
pe de o parte, că banii numerar intrați în sistemul bancar nu sunt expuși scurgerii
în afara sistemului și, pe de altă parte, că toate plățile sunt efectuate prin operarea
în conturile deschise de către bănci clienților lor.
Să considerăm suma D depusă la banca B1 și r – rata de rezervă. Banca
B1
va
acorda
împrumuri
în
valoare
de
D1=D-Dr=
D(1-r). Banca B2 va acorda împrumuri în valoare de D2=D1-D1r=
D1(1-r)=D(1-r)2. Mergând inductiv, banca Bn va acorda împrumuri în valoare de
Dn=Dn-1-Dn-1r=Dn-1(1-r)=...=D(1-r)n. În final, cantitatea totală de monedă creată
de băncile comerciale va fi suma depozitelor succesive și a celui inițial, sumă a
unei serii geometrice, conform relației:
D+D1+D2+...+Dn+...=D+D(1-r)+D(1-r)2+...+D(1-r)n+...=

[

2

n

D 1 + (1 − r ) + (1 − r ) + ... + (1 − r ) + ...

]

unde:

•
•

D – depozit bancar;
r – rata de rezervă a băncilor.
Notând m=1-r suma din paranteză (seria geometrică) devine
S=1+m+m2+...+mn+... care, pentru m∈[0,1) este convergentă și are suma: S=
1
1
= .
1− m r
Calculul sumei seriei de mai sus se obține elementar astfel:
Fie Sn=1+m+m2+...+mn-1. De aici, înmulțind cu m≠0 (pentru m=0 este absolut
evident că S=1), rezultă: mSn=m+m2+m3+...+mn. Scăzând cele două relații: mSn-

1
mn − 1
Sn=m -1 de unde: Sn=
∀n≥1. Pentru m→∞ mn→0 deci Sn→S=
.
m −1
1− m
D
Ca urmare a acestor calcule, rezultă deci: cantitatea totală de monedă creată=
r
.
În cazul în care în sistemul bancar are loc o scurgere de numerar, procesul
de multiplicare a banilor descris mai sus, acționează în sens invers, în sensul că
oferta de oferta de bani se va contracta.
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În general, multiplicatorul monedei de cont (multiplicatorul
creditului) (Mmc) este definit ca fiind raportul dintre depozite (D) și noile rezerve
(R):
D
Mmc=
R
iar rata de rezervă a băncilor (r) reprezintă raportul dintre noile rezerve și
depozite (inversul multiplicatorului monedei de cont)
R
r=
D
de unde:
1
Mmc=
r
De altfel, influențarea ofertei monetare de către băncile comerciale poate
fi pusă în evidență prin următoarele relații:
(1)
H=C+R
unde:

•
•
•
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H – baza monetară;
C – numerarul deținut de populația nonbancară;
R – numerarul aflat în depozitele de rezervă ale băncilor.
R
(2)
r=
D
C
(3)
li=
D
unde:

•

li – coeficientul preferinței pentru lichidtate.
(4)
M=D+C
unde:

•

M – masa monetară sau oferta de monedă.
Înlocuind relațiile (2) și (3) în (1) obținem: H=(li⋅D)+(r⋅D) de unde:
H=D(li+r) deci, în final:
H
(5)
D=
li + r
Exprimând masa monetară în funcție de baza monetară, cu ajutorul
li ⋅ H
relațiilor (3), (4) și (5) obținem, mai întâi: C=li⋅D=
de unde: M=D+C=
li + r
H
li ⋅ H (1 + li )H
+
=
.
li + r li + r
li + r
1 + li
H
(6)
M=
li + r
Această ultimă relație demonstrează că politica băncilor comerciale
influențează puternic oferta de monedă dintr-o economie, prin procesul de
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creditare, influențat la rândul său atât de cota de rezervă cât și de coeficientul
preferinței pentru lichiditate.
Definim multiplicatorul monetar (Mm) prin formula:
M 1 + li
=
(7)
Mm=
H li + r
Politica monetară, o pârghie importantă din cadrul politicilor
economice la nivelul unei economii, cuprinde totalitatea acțiunilor întreprinse de
către Banca Centrală cu scopul ghidării economiei pe termen scurt.
Procesul de transmisie a politicii monetare reprezintă totalitatea
mecanismelor prin care Banca Centrală, folosind instrumentele de politică
monetară, prezentate anterior, ghidează și influențează atât economia nominală,
cât și economia reală.
Cele mai importante canale de transmisie a politicii monetare sunt: ratele
dobânzii practicate de către băncile comerciale, canalul creditului și canalul
cursului de schimb. Pe lângă aceste două mecanisme mai există și altele precum:
canalul efectelor de avuţie şi bilanţ, canalul anticipaţiilor agenţilor economici
privind inflaţia.
Am văzut că Banca Centrală are posibilitatea de a controla oferta de
monedă și lichiditatea de pe piața monetară cu efect asupra ratelor dobânzii pe
termen scurt. Spre deosebire de alte componente ale politicii economice,
impulsurile politicii monetare sunt asimetrice și cu efect de răspuns mai întârziat
în funcție de particularitățile fiecărei economii naționale.
Economia reală este sensibilă la ratele dobânzilor pe termen mediu și
lung practicate de către băncile comerciale, iar rolul Băncii Centrale este acela
de a ghida aceste rate ale dobânzii prin rata dobânzii de politică monetară.
Componentele cererii agregate, investițiile și consumul sunt influențate
decisiv de ratele dobânzii. Ratele reduse ale dobânzii stimulează investițiile și
consumul, dar descureajează economisirea, pe când rate ale dobânzii ridicate
stimulează economisirea, dar pe termen scurt are efect invers asupra consumului
și a investițiilor.
Controlul eficient asupra ratelor dobânzii influențează totodată motivația
agenților economici în ceea ce privește deținerea de monedă națională
comparativ cu cea străină, efect care se propagă și asupra cursului de schimb.
Și pe piața monetară ca pe orice altă piață, echilibrul are loc atunci când
cererea de monedă este egală cu oferta de monedă. Prețul format (rata dobânzii)
se numește preț de echilibru, iar cantitatea de monedă este denumită cantitate de
echilibru (fig.3).
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Figura 3
Echilibrul pe piața monetară
Presupunând că cererea de monedă se majorează, iar oferta de monedă
rămâne neschimbată, efectul pe piața monetară va fi sporirea atât a cantității de
monedă cât și a ratei dobânzii și, evident un nou echilibru. În figura 4, creșterea
cererii de monedă deplasează curba L1 spre dreapta la nivelul L2.

Figura 4
Efectul creșterii cererii de monedă
O scădere a cererii de monedă (fig.5) va avea un efect invers celui
anterior, curba cererii de monedă deplasându-se spre stânga, antrenând o
diminuare a cantității de monedă și a ratei dobânzii pentru restabilirea unui nou
echilibru.
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Figura 5
Efectul reducerii cererii de monedă
Să ne oprim atenția acum asupra modificării ofertei de monedă. Dacă
cererea de monedă ramâne neschimbată, iar oferta de monedă crește, efectul va
fi o deplasare a curbei ofertei de monedă spre dreapta ceea ce duce la sporirea
cantității de monedă. Pentru a se restabili un nou echilibru, cantitatea de monedă
excedentară nu va fi absorbită decât în condițiile unei scăderi a ratei dobânzii
(fig.6).

Figura 6
Efectul creșterii ofertei de monedă
Dimpotrivă, o reducere a ofertei de monedă în condițiile unei cereri
neschimbate, va avea ca efect reducerea cantității de monedă tranzacționată pe
piața monetară. Existența unui deficit de monedă pe piață va pune presiuni pe
rata dobânzii care se va majora pentru restabilirea echilibruilui monetar (fig.7).
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Figura 7
Efectul reducerii ofertei de monedă
Reprezentantul Școlii Austrice, Ludwig von Mises, în cartea sa
“Acțiunea Umană”, consideră că puterea de cumpărare a banilor nu rămâne
niciodată neschimbată, deci putem vorbi oricând de inflație sau deflație. Acolo
unde există acțiune umană, spune autorul, nu putem vorbi niciodată de
stabilitate. Mai mult, faptul că în realitatea economică nimeni nu poate nu poate
preciza momentul în care modificarea puterii de cumpărare face diferența dintre
normalitate și dezechilibru, este un motiv în plus să credem că acestor fenomene
le lipsește o oarecare precizie categorială6.
Un alt mare economist al secolului XX, reprezentat de seamă al
curentului Monetarist și al Școlii de la Chicago, Milton Friedman este de părere
că inflația este pretutindeni un fenomen pur monetar.
Conform economiștilor monetariști, echilibrul macroeconomic depinde
în mare măsură de fluctuațiile la nivelul masei monetare aflate în circulație.
De altfel, legătura dintre fluctuațiile ofertei de monedă sau a masei
monetare și puterea de cumpărare a banilor este una dintre cele mai vechi teorii
din literatura economică, cunoscută sub numele de Teoria Cantitativă a banilor.
În 1556, Martin de Azpilcueta (1491-1586) a demonstrat că principalul
factor, care determină modificările la nivelul prețurilor, este cantitatea de bani
aflată în circulație, ceea ce l-a determinat pe Mark Blaug să afirme că teoria
cantitativă a banilor este cea mai veche teorie economică7.
Mai târziu, această problemă este ridicată de tot mai mulți gânditori
printre care Jean Bodin, David Hume, J.Stuart Mill etc., iar în 1911, economistul
american Irving Fisher o formulează sub forma cunoscută și aplicată și astăzi:
M⋅⋅V=P⋅⋅T, denumită ecuația schimbului sau a tranzacțiilor.

6

Ludwig von Mises, „Actiunea Umană”, Institutul LvM, România, pp. 445

7

Landreth Harry, Collander David, “History of Economic Thought”, The Fourth Edition, Boston, p.67
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Pilonii pe care se devoltă întreg demersul științific al școlii monetariste a
lui Milton Friedman sunt:
oferta de bani este o variabilă exogenă, iar evoluția și dinamica acesteia sunt
determinate doar de instituțiile care implementează politica monetară;
inflația este un fenomen pur monetar;
nu există nici o legătură între rata inflației și șomaj;
o politică monetară echilibrată și sustenabilă poate sta la baza dezvoltării și
creșterii economice a oricărui stat.
Inflația, alături de șomaj, reprezintă un alt dezechilibru major cu care se
confruntă majoritatea economiilor, atât cele dezvoltate, cât și cele emergente sau
chiar slab dezvoltate.
Conform literaturii economice și evidențelor faptice anterioare, în relația
dintre stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară, inflația este considerată
principala sursă a instabilității financiare8.
Ca și definiție, inflația este un fenomen de natură monetară reflectat de creșterea
persistentă, cumulativă și generalizată a prețurilor din economie.
Altfel spus, ea reprezintă o creștere anormală a masei monetare din
circulație mult peste nevoile economiei. O creștere persistentă și cumulativă a
prețurilor are ca efect reducerea puterii de cumpărare a unei unități monetare.
Puterea de cumpărare a banilor reprezintă cantitatea de bunuri și servicii care
poate fi achiziționată.
Din definiția inflației este lesne de înțeles că, pentru măsurarea acestui
fenomen, creșterea prețurilor trebuie raportată la o perioadă anterioară, fie
considerată normală, fie considerată doar sistem de referință.
Pentru ca să putem spune că economia se confruntă cu un astfel de
dezechilibru, creșterea prețurilor trebuie să fie permanentă. O creștere a
prețurilor cauzată de factori conjuncturali nu este suficientă pentru a o numi
inflație.
Nu toate bunurile și serviciile sunt afectate de creșterea prețurilor în
aceeași măsură, deci putem spune că inflația mai are și un caracter neuniform.
În concluzie, trebuie să reținem că inflația apare doar atunci când este
înregistrată o creștere a nivelului general al prețurilor din economie.
Nivelul general al prețurilor reprezintă prețul mediu ponderat al
tranzacțiilor desfășurate într-o economie, într-o anumită perioadă de timp.
Indicele general al prețurilor (Indicele prețurilor de consum - IPC) se
poate determina prin:
Indicele de tip Laspeyres:
 p 1q 0
Ip=
 p0q 0
unde:
p1, p0 – prețurile din perioada curentă, respectiv de referință;

8
Woodford Michael, „Inflation Targeting and Financial Stability”, Columbia University, November 10, 2011,
pag.14
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q1, q0 – cantitățile din perioada curentă, respectiv de referință

2. Indicele de tip Paasche:
Ip=

p q
p q

1 1
0 1

3. Indicele Edgeworth:
Ip=

1.
2.
3.
4.
5.

a.

b.

c.
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Indicele Edgeworth utilizează însumarea cantităților din perioada curentă
și cea de referință folosite drept ponderi pentru variația prețurilor.
Măsura inflației este data de rata inflației. Inflația poate fi măsurată și
absolut, prin excedentul de masă monetară aflată în economie.
Rata inflației se calculează plecând de la indicele prețurilor conform
următoarei relații:
Ri=100⋅⋅(Ip-1) (sub formă procentuală)
sau:
Ri=Ip-1 (sub formă zecimală)
În funcție de ritmul de creștere a prețurilor, în literatura de specialitate se
cunosc următoarele tipuri de inflație:
Inflație târâtoare care presupune o creștere anuală a prețurilor de 3-4%;
Inflație deschisă atunci când prețurile înregistrează o creștere anuală de 5-10%;
Inflație galopantă caracterizată de o creștere anuală a prețurilor de peste 15%;
Megainflație ce presupune o creștere de aproape 15% lunar;
Hiperinflație, o creștere agresivă și scăpată de sub control a prețurilor
înregistrând și ritmuri de peste 300%.
Dincolo de faptul că inflația reprezintă o gravă difuncționalitate la nivelul
întregii economii, aceasta trebuie corelată și cu principalii indicatori de rezultate,
în speță dinamica Produsului Intern Brut.
Prin raportarea la acest indicator, putem aprecia și tipul de creștere
economică a unei țări:
Creștere economică neinflaționistă – este acea creștere economică moderată,
considerată normală, cu rate pozitive, în care rata inflației nu depășește ritmul
creșterii economice;
Creștere economică inflaționistă – caracterizată de ritmuri pozitive ale creșterii
economice, dar însoțită de ritmuri ale inflației mai mari decât cele ale dinamicii
producției naționale;
Stagflație (inflație deschisă, șomaj, stagnare economică) – un fenomen relativ
nou cu care s-au confruntat multe țări dezvoltate la sfârștiul anilor 1970.
Creșterea exagerată a prețului petrolului și a altor materii prime au determinat
reacții la nivelul economiilor pe principiul bulgărelui de zăpadă: mai întâi
indicele preturilor de consum a crescut cu aproape 10% anual, a crescut rata
șomajului, iar dinamica producției a rămas constantă;
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d. Slumpflația – semnifică o scădere a ritmului creșterii economice, o creștere
masivă a ratei șomajului și, de asemenea, o creștere galopantă a ratei inflației.
Un exemplu, în acest sens, îl reprezintă colapsul economic în care s-a
adâncit Venezuela care, pe lângă grava criză alimentară, se caracterizează printro scădere a creșterii economice în primul trimestru al anului 2015 de 5,7% (față
de primul trimestru al anului anterior), o creștere exagerată a ratei șomajului și
o rată a inflației în primele luni ale aceluiași an, de 190%.
În anul 2008, economia statului Zimbabwe a fost confruntată cu o
scădere masivă a creșterii economice, cu o creștere a șomajului de peste 50% și
o rată a inflației (față de anul 2007) de 231.000.000%, prețurile crescând la
fiecare oră.
Plecând de la definiția inflației, trebuie să menționăm că orice proces
inflaționist este determinat nu numai de creșterea în valoare absolută a masei
monetare. Deși nu putem surprinde momentul când apar primele puseuri
inflaționiste, fenomenul inflației, conform monetariștilor, este cauzat de
creșterea disparată a masei monetare (a cantității de monedă) față de alte
variabile din economie, mai exact spus, atunci când dinamica masei monetare
este superioară dinamicii creșterii economice. De altfel, termenul de inflație își
are originea în cuvântul latinesc inflare ceea ce înseamnă umflare artificială.
Mecanismul inflaționist este influențat, evident, de cauzele care stau la
baza acestuia.
Una din aceste cauze este un dezechilibru dintre cererea agregată și oferta
agregată. Vorbim în acest caz despre inflația prin cerere sau inflația prin ofertă.
Inflația prin cerere își are originea pe piața bunurilor și serviciilor,
creșterea prețurilor având la bază o ofertă agregată inelastică și o cerere agregată
excesivă. Teoretic, originea inflației prin cerere este găsită în esența Legii
debușeelor a lui J.B. Say conform căreia, oferta își creează propria cerere.
În cazul de față, unei cereri din ce în ce mai mare îi răspunde o ofertă
inflexibilă, rigidă. Practic, când cererea este superioară ofertei, firmele pot
reacționa în două moduri: fie să mărească producția, fie să mărească prețurile.
Cum aici vorbim despre o ofertă inelastică, ajustarea, evident, nu se poate face
prin cantități, ci se va face prin prețuri (fig.8).

Figura 8
Inflația prin cerere
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Observăm din grafic faptul că în momentul în care oferta este inelastică
(Q=Q4) la o cerere crescândă (D5>D4) prețurile cresc.
O inflație prin cerere, este specifică situațiilor de avânt și boom
economic, principalele cauze fiind:
Scăderea înclinației marginale spre economisire;
Relaxarea condițiilor de creditare pe fondul diminuării ratei dobânzii;
Creșterea excesivă a masei monetare din circulație.
Toate aceste cauze au efect asupra cererii agregate. Cum cererea agregată
este însumarea consumului final (privat și public), a investițiilor și a exportului
net este necesară o analiză a acestor elemente din componența sa.
Analiza cererii agregate pe elementele componente ne poate releva care
dintre acestea stau la baza procesului inflaționist. Astfel, atât în teorie, cât mai
ales în practică, se întâlnesc următoarele situații:
Creșterea consumului privat, al menajelor. În perioadele de supraîncălzire a
economiei (boom economic artificial), și nevoile de consum ale menajelor cresc,
depășind posibilitățile reale ale acestora de a le satisfice. Singurul mod, în acest
caz, este creșterea consumului pe baza unei creditări facile ca urmare a unei
politici monetare expansioniste, ceea ce se transformă într-un veritabil puseu
inflaționist;
Creșterea investițiilor fără efect de multiplicare la nivelul economiei reale sau
cu efect de multiplicare întârziat;
Creșterea exagerată a cheltuielilor publice (guvernamentale), în special a celor
neproductive;
Intrarea de devize străine suplimentare, prin creșterea excesivă a exporturilor;
Creșterea artificială a veniturilor ca urmare a nerespectării corelației dintre
dinamica câștigului salarial (mai mare) și dinamica productivității (mai mică),
care afectează și potențialul de creștere economică.
Trebuie reținut că, în cazul unei creșteri excesive a cererii agregate și a
unei oferte inelastice, ajustarea prin prețuri stă la baza declanșării procesului
inflaționist, care odată declanșat, se autoîntreține. Sporul suplimentar de masă
monetară din circulație ajunge în primul rând la consumatori.
Dacă, însă, creșterea cererii agregate este însoțită de o ofertă elastică,
flexibilă, sporul masei monetare ajunge mai întâi la firme și la producători, care
vor avea resursele necesare financiare și materiale ca să producă mai mult. Acest
lucru presupune creșterea investițiilor și a ofertei globale ceea ce determină
atenuarea presiunilor inflaționiste.
Cauzele unei oferte rigide care nu poate veni în întâmpinarea unei cereri
în creștere pot fi:
Înclinația scăzută spre economisire ceea ce reduce posibilitățile firmelor de a
efectua investiții suplimentare;
Existența un grad optim de ocupare, ceea ce creează dificultăți pentru anumite
industrii, sectoare sau ramuri de a găsi forță de muncă pentru capacități
productive suplimentare;
Dinamica cererii agregate superioară dinamicii ofertei;
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d. Efectuarea de investiții ale căror efect de antrenare, la nivelul economiei, este
mult întârziat;
e. O mobilitate redusă a factorilor de producție.
Inflația prin costuri își are originea pe piața factorilor de producție și se
caracterizează printr-o creștere excesivă a costurilor de producție și a unei cereri
agregate inelastice. Presiunea creșterii costurilor de producție asupra prețurilor
apare atunci când remunerarea factorilor de producție depășește productivitatea
acestora, referindu-ne, în special, la remunerarea factorului muncă.
La o creștere a costurilor, antreprenorii, pentru a–și proteja profiturile
marginale recurg la o creștere a prețurilor produselor finale. Dinamica creșterii
prețurilor depinde în mare măsură de evoluția cererii agregate.
Grafic, inflația prin costuri este reprezentată în figura 9.

Figura 9
Inflația prin costuri
Se observă că o creștere a costurilor este însoțită de o creștere a prețurilor,
de la IPC1 la IPC3 și, în același timp, de reducerea output-ului agregat de la Y1
la Y3, respectiv curba ofertei (S) deplasându-se spre stânga de la S1 la S3.
Evident, creșterea costurilor se va regăsi în prețul final, povara acestuia
din urmă câzând pe umerii consumatorului, fapt ce indică declanșarea
fenomenului inflaționist.
Dacă cererea agregată este inelastică față de preț, producția firmelor se
va reduce mai puțin, dar dacă cererea agregată este foarte sensibilă la
modificările prețurilor, atunci producția firmelor se va ajusta pe măsura
comportamentului cererii agregate.
Inflația prin costuri poate fi generată de diverși factori:
a. Creșterea costului forței de muncă, superioară productivității muncii. Atunci
când creșterea salarială este mai mică sau egală cu dinamica productivității
muncii, nu se declanșează un fenomen inflaționist;
b. Creșterea prețurilor la materiile prime;
c. Deprecierea cursului de schimb care se repercutează asupra costurilor bunurilor
de import. În acest caz, avem de-a face cu o inflație importată;
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d. Creșterea impozitelor indirecte, povara acestora fiind din nou transferată asupra
consumatorilor finali.
Inflația prin costuri, ca urmare a reducerii ofertei agregate, are efecte
negative asupra gradului de ocupare care se propagă în timp în întreaga
economie.
Spre deosebire de inflația prin cerere, care presupune în același timp o
creștere economică inflaționistă, nu foarte dureroasă pentru societate, inflația
prin costuri afectează gradul de ocupare, oferta agregată și, implicit, creșterea
economică. Această stare a economiei poartă denumirea de stagflație.
Trebuie menționat că, deșu nu foarte îngrijorătoare, inflația prin cerere
trebuie să fie tratată, pentru a nu degenera într-o inflație scăpată de sub control.
Astfel de situații, de cerc vicios, apar atunci când inflația prin cerere generează
inflația prin costuri, dând naștere așa numitului fenomen, spirala inflaționistă
(fig.10).
Acest fenomen poate apărea atunci când economia se află aproape de un
echilibru de ocupare deplină, iar indivizii dispun de venituri care le permit
achiziționarea unei cantități mai mari de bunuri și servicii. Mecanismul este
următorul: o creștere a prețurilor care vine ca urmare a creșterii cererii agregate
stimulează, inițial, o creștere a producției, deoarece firmele urmăresc
maximizarea profitului. Economia, fiind la nivelul unui grad deplin de ocupare,
va fi dificil pentru firme să găsească forță de muncă suplimentară. De aceea,
firmele vor putea atrage forța de muncă neocupată doar la salarii mai mari.
Costul forței de muncă, se știe, are o pondere semnificativă în costul total al
firmelor, care evident se va mări. Creșterea producției care va fi oferită pe piață
la un preț mai mare va antrena o creștere a salariilor, deoarece salariații vor vrea,
pe de o parte, să-și protejeze puterea de cumpărare a salariului nominal, iar, pe
de altă parte, să participe la redistribuirea venitului firmelor, acum, mai mare.
Salarii mai mari înseamnă o putere de cumpărare mai mare din partea menajelor,
deci încă o creștere a cererii agregate și așa mai departe. Dacă acest circuit
inflaționist nu este oprit, procesul se autoîntreține, determinând o creștere din ce
în ce mai mare a prețurilor.

Figura 10
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Spirala inflaționistă
Inflația prin monedă își are originea pe piața monetară și este explicată
de ecuația schimbului a lui Irving Fisher: M⋅⋅V=P⋅⋅T.
Un excedent al masei monetare din circulație în raport cu volumul de
bunuri și servicii conduce întotdeauna la inflație.
Altfel spus, nu mai există echilibru între economia nominală și economia
reală.
Pentru a evita o inflație monetară, teoreticienii monetariști consideră că
autoritățile ar trebui să mărească masa monetară din circulație în același ritm cu
dinamica Produsului Intern Brut.
Cauzele unei inflații prin monedă se pot găsi în existența unor deficite
bugetare foarte mari. Pentru a finanța aceste deficite, statul se împrumută, fie pe
piețele interne, fie pe piețele externe. Cum acești bani nu sunt folosiți pentru a
produce, ci pentru a consuma, cererea de bunuri și servicii nu-și găsește
corespondent în planul ofertei.
O altă cauză a acestui fenomen rezidă într-o politică monetară relaxată.
Scăderea ratelor dobânzii la credite duce la o creștere exacerbată a creditelor
pentru consum care stă la baza declanșării mecanismului inflaționist.
Creșterea vitezei de rotație a banilor (V) în condițiile în care volumul
fizic și valoric al tranzacțiilor de la nivelul economiei rămâne constant, poate fi
o altă cauză a acestui tip de inflație.
Tot în categoria cauzelor, putem include atât o balanță de plăți
excedentară, cât și nerespectarea celui mai important indicator de eficiență:
dinamica salariilor-dinamica productivității.
Costurile inflației sunt, în general, analizate în funcție de intensitatea și
evoluția acestui fenomen, în funcție de orizontul de timp în care se manifestă
precum și de faptul dacă este anticipat și cât de corect este anticipat.
Mulți economiști consideră că un nivel scăzut și stabil al ratei inflației nu
este deloc îngrijorător pentru o economie, ba chiar, uneori, este benefic. În
condițiile unei inflații stabile și corect anticipată, care imprimă economiei un
spectru predictibil, sunt stimulate investițiile productive, cu efect de antrenare,
puterea de cumpărare a banilor fiind erodată lent și în timp.
Efectele negative ale unei inflații nu întârzie să apară atunci când nivelul
acesteia este ridicat, neașteptat și uneori imposibil de anticipat.
Pe fondul unei creșteri generalizate și accelerate a prețurilor, indivizii nu
mai sunt stimulați să economisească, ci să consume, deoarece scăderea puterii
de cumpărare face ca procesul de economisire să nu mai fie rentabil. Scăderea
înclinației marginale spre economisire influențează negativ în primul rând
nivelul investițiilor.
De asemenea, o rată a inflației mare pune presiune pe gestiunea
financiară a firmelor, afectând posibilitățile de a investi și de a se dezvolta.
Totodată, pe fondul creșterii prețurilor care antrenează, am văzut, creșteri
salariale, firmele, pentru a-și conserva profiturile, aleg cea mai la îndemână
modalitate, și anume, aceea de a recurge la disponibilizări.
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Efectele inflației nu se distribuie egal la nivelul societății. Se spune că
inflația îi face pe cei bogați, mai bogați și pe cei săraci, mai săraci.
Pentru acel segment al populației ale cărei venituri sunt variabile, puterea
ei de cumpărare nu este foarte afectată, în timp ce pentru indivizii cu venituri
fixe (salariații, pensionarii) capacitatea acestora de cumpărare este grav erodată.
De asemenea, cei care dețin, în scopul vânzării, active fizice (terenuri, imobile)
beneficiază de prețuri finale mult mai mari, în schimb cei care le achiziționează
plătesc mult mai mult.
Totodată, inflația avantajează pe debitor și sancționează pe creditor,
deoarece rambursarea datoriei se face cu bani care au o putere de cumpărare mult
diminuată de rata inflației.
Dar, de departe, cel mai afectat de o rată a inflației mare este
consumatorul final, aflat în vârful lanțului economic care, spre deosebire de
producători, nu are cum să transfere mai departe aceasă povară a prețurilor
mărite.
Ce putem desprinde atât din teoria economică, cât și din experiențele
faptice, este faptul că inflația este un fenomen complex, a cărui anatomie este
insuficient cunoscută, tolerat de unii și dușman de temut pentru alții.
Cum cauzele care stau la baza acestui dezechilibru economic sunt
diverse, remediile sunt pe măsură, diferind nu numai în funcție de cauze, ci și de
conjunctura și evoluția macroeconomică a fiecărei țări.
Cu toate acestea, putem vorbi, la modul general, de măsuri de combatare
a fenomenului inflaționist.
Unele măsuri vizează fie susținerea ofertei, fie temperarea cererii
agregate, pentru a putea fi restabilit, în cele din urmă, echilibrul cerere-ofertă.
Pentru controlul cererii agregate, în sensul temperării acesteia măsurile
recomandate sunt:
reducerea cheltuielilor publice;
creșterea impozitelor și taxelor (pentru a diminua veniturile);
încurajarea economisirii;
descurajarea consumului;
corelarea masei monetare cu volumul fizic și valoric al tranzacțiilor de bunuri și
servicii la nivelul economiei;
creșterea ratei dobânzii pentru a mai stopa procesul facil de creditare.
Pentru a combate o inflație prin costuri, principalele măsuri vizate sunt
acelea care conduc la reducerea costurilor:
substituția factorilor de producție fără a afecta calitatea procesului productiv;
creșterea eficienței marginale a muncii;
creșterea eficienței marginale a capitalului;
optimizarea consumului de materii prime și materiale;
o politică salarială fondată pe criterii de eficiență economică;
reducerea taxelor vamale pentru bunurile intermediare importate.
În ceea ce privește inflația prin monedă, statul, prin Banca Centrală,
poate implementa așa numita politică deflaționistă.
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Sarcina de lucru 5
Fie 3 depozite bancare de 1200 lei, 1278 lei respectiv 1636 lei plasate pe
termenele de 3 ani, 5 ani, respectiv 4 ani cu aceeaşi dobândă. Să se
determine scadenţa comună corespunzătoare sumei de 3290 lei.
O firmă dorește să demareze o investiție în valoare finală de 1164 u.m.. Ea
dorește să depună la bancă o sumă de bani cu dobândă simplă pentru ca peste
15 luni să poată demara acțiunea. Care va fi suma de bani ce trebuie depusă
dacă dobânda băncii este de 15% pe an?
Fie 3 depozite bancare de 1797 lei, 1401 lei respectiv 1099 lei plasate pe
termenele de 5 ani, 2 ani, respectiv 4 ani cu aceeași dobândă. Să se determine
scadența medie corespunzătoare acestor depozite.
Fie 3 depozite bancare de 1499 lei, 1143 lei, respectiv 1789 lei plasate pe
termenele de 2 ani, 4 ani, respectiv 2 ani cu dobânzile simple 15%, 14%,
respectiv 11%. Să se determine dobânda medie pentru aceste depozite.
O firmă împrumută de la o bancă suma de 58500 u.m. pe o perioadă de 3 ani cu
dobândă anuală de 13%. Dacă rambursarea se face cu amortismente egale, să
se întocmească graficul de plată.
La un moment de timp t0, volumul bunurilor și serviciilor tranzacționate este
8914 mld. u.m., masa monetară fiind de 1904 mld. u.m., iar viteza de rotație a
banilor fiind egală cu 5,6.
a) Să se determine nivelul prețurilor la momentul t0;
b) Dacă la momentul t1, viteza de rotație a banilor devine egală cu 7,1 ce se va
întâmpla cu nivelul general al prețurilor?
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Sarcina de lucru 5
Știind că masa monetară crește cu 26%, iar viteza de rotație banilor reprezintă
40% din valoarea inițială, să se determine modificarea procentuală a cantității
de bunuri și servicii produse și supuse vânzării, nivelul prețurilor rămânând
neschimbat.
La momentul inițial, masa monetară a fost de 805 mld. u.m., 27% din aceasta
reprezentând consumul. În situația în care se formează un depozit bancar de 13
mld. u.m. determinați modificările intervenite asupra componentelor masei
monetare.
Dacă disponibilitățile bănești ale unei țări sunt de 7540 mld. u.m., rata rezervei
minime obligatorii fiind de 20%, să se determine expansiunea masei monetare.
O Bancă Centrală are o rată a rezervelor minime obligatorii de 23%. Cu cât se
va modifica multiplicatorul monedei de cont dacă rata rezervelor minime
obligatorii va crește la 28%.
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Rezumat
Dobânda reprezintă un surplus monetar care se adaugă unei sume plasate sau
împrumutate.
Rata reală a dobânzii reprezintă rata nominală ajustată cu rata inflației, altfel
spus rata de schimb dintre bunurile și serviciile prezente și viitoare.
Dobânda simplă reprezintă dobânda calculată asupra aceleiaşi sume de bani pe
toată durata împrumutului.
Dobânda compusă este dobânda obţinută în urma adăugării dobânzii simple la
suma plasată iniţial în scopul producerii unei noi dobânzi.
Două dobânzi se numesc echivalente dacă ele conduc la aceeaşi sumă finală în
cazul dobânzii compuse.
Masa monetară sau cantitatea de monedă din economie, reprezintă numerarul
în circulaţie deținut de agenții nebancari precum şi depozitele (la vedere şi la
termen) deţinute la bănci de agenții nebancari, sau altfel spus, masa monetară
reprezintă stocul de active disponibil într-o economie pentru cumpărarea de
bunuri, servicii şi active nemonetare (acţiuni, locuințe etc.).
Numerarul în circulație reprezintă bancnotele și monedele aflate în circulație,
mai puțin numerarul din casieriile instituțiilor financiar-monetare.
Depozitele overnight sunt acele depozite care pot fi imediat convertite în
numerar sau folosite pentru plăți prin transfer bancar.
Depozitele cu durata inițială de până la doi ani inclusiv sunt sume atrase cu
durata iniţială de doi ani, care nu sunt transferabile şi care nu pot fi transformate
în numerar înainte de termen.
Acțiunile/unitățile fondurilor de piață monetară – acţiunile sunt emise de
fondurile de piaţă monetară, atunci când fondul este structurat ca o societate şi
unităţile sunt emise atunci când fondul este structurat ca un trust.
Cererea de monedă se deosebește de cererea de bunuri și servicii și reprezintă
cantitatea de instrumente monetare pe care agenții economici nefinanciari
doresc ca să o dețină sub formă de bani.
Oferta de monedă reprezintă cantitatea totală de bani aflată în economie (masa
monetară) și este creată atât de Banca Centrală, cât și de băncile comerciale.

Test de autoevaluare
I. O firmă depune la bancă suma de 1963 lei cu dobândă simplă (necapitalizată)
de 25% pe an. Ce sumă va avea firma după 28 luni?
Rezolvare:
Din datele problemei, S=1963 lei, d'=0,25, n=28/12. Din formula:
Sfinală=S(1+d'⋅n) rezultă: Sfinală=1963⋅(1+0,25⋅28/12)=3108,08 lei.
II. Fie 3 depozite bancare de 1521 lei, 1938 lei respectiv 1223 lei plasate pe
termenele de 6 ani, 5 ani, respectiv 2 ani cu aceeaşi dobândă. Să se determine
scadenţa comună corespunzătoare sumei de 3706 lei.
Rezolvare
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Din datele problemei, S1=1521 lei, S2=1938 lei, S3=1223 lei, S=3706 lei, iar

Sn
n1=6 ani, n2=5 ani, n3=2 ani. Avem n= 1 1

+ S2 n 2 + S3n 3
=5,74 deci 5 ani
S

și 9 luni.
III. O firmă depune la bancă suma de 7005 lei cu dobândă compusă de 30% pe
an. Ce dobândă va încasa firma după 3 ani şi 7 luni în cazul în care se aplică
pentru fracţiunea de an soluţia raţională?
Rezolvare
Din datele problemei, S=7005 lei, d’=0,30, n=3 ani şi 7 luni.
După 3 ani, suma obținută este: S3=S(1+d’)n=7005⋅(1+0,30)3=
7005⋅1,303=7005⋅2,20=15411,00 lei. Cum pentru cele 7 luni se aplică soluția
rațională,
vom
avea:
Sfinală=S3(1+7/12⋅d’)=15411,00⋅(1+7/12⋅
0,30)=15411,00⋅(1+0,18)=15411,00⋅1,18=18184,98 lei.
Dobânda D=Sfinală-S=11179,98 lei.
IV. O firmă împrumută de la o bancă suma de 35100 u.m. pe o perioadă de 3
ani cu dobândă anuală de 21%. Dacă rambursarea se face cu amortismente
egale, să se întocmească graficul de plată.
Rezolvare
Din datele problemei, S=35100 u.m., n=3, iar d=0,21. Amortismentele fiind
egale avem: A1=A2=A3=

T
0
1
2
3

S
=11700 u.m.
3

Anuitatea
11700+35100,00⋅0,21=
19071,00
11700+23400,00⋅0,21=
16614,00
11700+11700,00⋅0,21=
14157,00

Suma rămasă de plată
35100,00
35100,00-11700=23400,00
23400,00-11700=11700,00
11700,00-11700=0,00

V. Un investitor dispune la data de 1 ianuarie de o sumă de 1109 lei și dorește
ca să fructifice această sumă printr-un depozit la o bancă comercială. Banca a
practicat în lunile ianuarie-martie următoarele rate ale dobânzii:
Depozite
Depozite pe
Depozite pe
Luna
la vedere
1 lună
3 luni
ianuarie
20%
24%
28%
februarie
11%
14%
16%
martie
12%
16%
19%
De asemenea, rata inflației a fost în perioada analizată următoarea:
Ri,ian=0,70%, Ri,feb=0,50%, Ri,mar=1,40%.
Se cere:
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a) Rata reală a dobânzii la depozitele la vedere în lunile ianuarie-martie;
b) Rata reală a dobânzii la depozitele pe 1 lună în lunile ianuarie-martie;
c) Rata reală a dobânzii la depozitele pe 3 luni în lunile ianuarie-martie;
d) Considerând că investitorul are de ales între două alternative corespunzătoare
perioadei pe o lună cu capitalizare a dobânzii, respectiv 3 luni cu dobândă
stabilită la momentul încheierii contractului, determinați care ar fi modalitatea
mai avantajoasă de investire;
e) Determinați suma de care va dispune investitorul în termeni reali la 1 aprilie
dacă alege depozitul pe o lună cu capitalizarea dobânzii precum și factorul real
de fructificare;
f) Cât este creșterea economică reală în primele 3 luni ale anului dacă masa
monetară a crescut cu 4,5% în primul trimestru, viteza de rotație a banilor
rămânând constantă?
Rezolvare
Înainte de a trece la rezolvarea efectivă a problemei, vom transforma dobânzile
în regim lunar prin împărțirea acestora la 12. Vom avea deci (zecimal):
Depozite pe
Depozite
Depozite pe
Luna
3 luni
la vedere
1 lună
ianuarie
0,0167
0,0200
0,0233
februarie
0,0092
0,0117
0,0133
martie
0,0100
0,0133
0,0158
a) Rata reală a dobânzii se calculează conform relației: Rr =

R n − Ri
1+ Ri

unde: Rr – rata reală a dobânzii, Rn – rata nominală a dobânzii, iar Ri – rata
inflației.
Prin urmare:
Rr,ian=0,0096=0,96%, Rr,feb=0,0042=0,42%, Rr,mar=-0,0039=-0,39%.
b) Rr,ian=0,0129=1,29%, Rr,feb=0,0067=0,67%, Rr,mar=-0,0007=-0,07%.
c) Rr,ian=0,0162=1,62%, Rr,feb=0,0083=0,83%, Rr,mar=0,0018=0,18%.
d) În cazul perioadei pe o lună cu capitalizare a dobânzii, suma obținută va fi
S1=1109⋅(1+0,0200)⋅(1+0,0117)⋅(1+0,0133)=1159,64 lei.
În cazul perioadei pe 3 luni cu dobândă stabilită la momentul încheierii
contractului, suma obținută va fi: S2=1109⋅(1+3⋅0,0233)= 1186,52 lei. Prim
urmare suma cu dobândă stabilită este mai avantajoasă.
e) Suma obținută se va determina în funcție de rata reală a dobânzii în lunile
corespunzătoare. Vom avea deci: Sreala=S⋅(1+ Rr,ian)⋅(1+ Rr,feb)⋅ (1+
Rr,mar)=1109⋅(1+0,0096)⋅(1+0,0042)⋅(1+-0,0039)=1119,96 lei.
Factorul real de fructificare este

Sreala
=1,0099.
S

f) Inflația cumulată pe primele 3 luni este:
π=(1+Ri,ian)⋅(1+Ri,feb)⋅(1+Ri,mar)-1=(1+0,0070)⋅(1+0,0050)⋅(1+0,0140)1=0,0262=2,62%.
Creșterea economică reală va fi ∆%PIB=∆%M-π=4,5-2,62=1,88%.
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VI. Știind că masa monetară crește cu 38%, iar viteza de rotație banilor
reprezintă 63% din valoarea inițială, să se determine modificarea procentuală a
cantității de bunuri și servicii produse și supuse vânzării, nivelul prețurilor
rămânând neschimbat.
Rezolvare
Dacă M0 și M1 sunt masele monetare la momentul inițial și la cel final, iar r=0,38
este rata de creștere a masei monetare, avem: M1=M0(1+r). Pe de altă parte viteza
de rotație banilor la momentul al doilea este v1=qv0 unde q=0,63.

PT0
PT1
, M1 =
de unde: M1=M0(1+r) 
v0
v1
PT1 PT0 (1 + r )
T1 T0 (1 + r )
T1 (1 + r )v1
=
=
=



v1
v0
v1
v0
T0
v0
T1
ΔT T1
= (1 + r )q deci:
= − 1 = (1 + r )q − 1 =1,38⋅0,63-1=-0,1306=T0
T0 T0

Avem

deci:

M0 =

13,06%.
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6. PIAȚA MUNCII
Piața muncii
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Obiective în termeni de competențe specifice:
La sfârşitul modulului, se va şti:
să se definească în mod adecvat conceptele şi principiile specifice teoriei
economice, precum şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi
serviciilor;
să se explice şi interpreteze datele și informaţiile din punct de vedere
cantitativ şi calitativ pentru formularea de argumente şi decizii concrete
asociate comerţului, turismului şi serviciilor;
să se poată explica corect noile concepte;
să se folosească în mod practic instrumentarul economic.
Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore
Orice activitate economică reprezintă un proces ce implică
contribuția factorilor de producție muncă, pământ și capital.
Combinarea optimă a factorilor de producție la nivelul firmelor este
responsabilitatea antreprenorilor. Resursele atrase și consumate în
procesul de producție sau de furnizare a serviciilor sunt mai întâi
achiziționate de pe piețele specializate care sunt subsisteme ale
oricărei economii naționale.
Unul dintre cei mai importanți factori de producție valorificat în orice
activitate economică este factorul muncă (resursa umană) care se
tranzacționează pe piața muncii.
Piața muncii reprezintă spațiul economic unde se întâlnesc cererea și oferta de
muncă, se tranzacționează factorul muncă în cadrul actului de vânzarecumpărare de forță de muncă care, evident, implică și un preț numit salariu.
Pe piața muncii se întâlnesc două forțe (cererea și oferta), rezultat al
comportamentelor:
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•

•

a.
b.
c.
d.
e.
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vânzătorului sau posesorului forței de muncă (purtătorul cererii) care în
schimbul vânzării sau închirierii forței sale de muncă așteaptă maximum de
avantaj;
cumpărătorului (purtătorul ofertei) care, de asemenea, așteaptă ca în urma
finalizării tranzacției să obțină un spor suplimentar de productivitate ceea ce-i
asigură maximizarea profitului.
Din confruntarea cererii cu oferta de muncă rezultă mărimea şi dinamica
salariului nominal.
Dinamicitatea și fluctuațiile pieței muncii au drept cauze numeroși
factori precum: nivelul de pregătire a resursei umane, nivelul cererii și al ofertei
agregate, eficiența marginală a capitalului, înclinația marginală spre consum a
populației, nivelul productivității muncii etc.
O condiție esențială, în atingerea unui echilibru la nivel macroeconomic
în orice economie, este gradul optim de ocupare a forței de muncă până la limita
șomajului natural. Cele mai presante obiective ale politicilor economice din orice
țară sunt creșterea gradului de ocupare și diminuarea ratei șomajului, obiective
care pot fi realizate în condițiile de echilibru dintre cererea și oferta de muncă
întâlnite pe piața muncii.
Pe lângă faptul că piața muncii este o piață contractuală, aceasta este și o
piață puternic segmentată. Segmentarea pieței muncii este determinată în
principal de nivelul de educație și formare profesională. Acest lucru face ca piața
muncii să fie caracterizată și de un puternic grad de eterogenitate.
Concluzionând, putem surprinde principalele caracteristici ale pieței
muncii:
este o piață imperfectă (oferta de muncă este superioară cererii);
este o piață contractuală (drepturile și obligațiile părților se stabilesc pe baza
contractelor de muncă);
este o piață administrată (volumul cererii de muncă este dat de capacitățile de
producție, de dezvoltare tehnologică precum și de strategiile de salarizare);
este o piață puternic segmentată;
este o piață cu un puternic caracter eterogen impregnat de diversitatea,
intensitatea și dinamica nevoilor.
Cererea de muncă reprezintă cantitatea de muncă ce se tranzacționează pe piața
muncii și pe care vânzătorii, pentru buna desfășurare a activităților economice,
sunt dispuși să o cumpere la diferite prețuri.
Cererea de muncă este o cerere derivată din cererea de pe piața bunurilor
și serviciilor. Pe o astfel de piață, conform teoriei microeconomice, firma își
maximizează profitul atunci când costul marginal egalează venitul marginal.
Urmărind în permanență maximizarea profitului, orice firmă va continua să
angajeze unități suplimentare din factorul de producție muncă până în momentul
când ultima unitate achiziționată va contribui la venitul total în egală măsură ca
și la costul total. Acest demers impune amintirea conceptelor de venit marginal
al factorului, productivitate marginală (exprimată valoric) și cost marginal.
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Venitul marginal al factorului muncă (ca, de altfel, al oricărui factor de
producție) reprezintă variația venitului total ca urmare a modificării factorului
de producție cu o unitate.
Acesta este egal cu produsul marginal (măsurat în unități fizice) înmulțit
cu venitul marginal:
VmgL=WmgL⋅⋅Vmg
unde:
VmgL – venitul marginal al muncii;
WmgL – produsul marginal fizic al muncii;
Vmg – venitul marginal.
Deoarece firma care acționează pe o piață cu concurență perfectă nu
poate influența prețul, ea va fi price taker atât pe piața factorilor de producție,
cât și pe piața bunurilor și serviciilor.
Acest lucru implică că prețul unei unități din factorul muncă va fi egal cu
produsul marginal fizic al factorului muncă înmulțit cu prețul produsului final.
w=WmgL⋅⋅p
unde:
w – prețul factorului muncă;
p – prețul produsului final.
Să facem acum un exercițiu de imaginație și să considerăm că factorul
muncă este achiziționat de către o firmă la prețul de 20 u.m. (w=20) și care
adaugă un spor de 6 unități suplimentare la producția firmei (WmgL=6).
Produsele firmei sunt vândute pe piața bunurilor la un preț unitar de 10 u.m.
(p=10). Astfel, ultima unitate de factor de muncă achiziționat contribuie la
veniturile firmei cu 60 de u.m. din care 20 u.m. reprezintă costul său. Deci
unitatea suplimentară de factor de producție aduce firmei 40 de u.m.
Firma va angaja factor de muncă suplimentar atâta timp cât venitul ei
marginal depășește prețul.
În cazul în care ultima unitate de factor muncă angajată de firmă adaugă
un spor de doar o unitate suplimentară la producția firmei, celelalte elemente
rămânând neschimbare, aceasta va contribui la veniturile firmei doar cu 10 u.m.
Contribuția factorului muncă la veniturile firmei este doar de 10 u.m. iar costul
său este de 20 u.m. Firma, ca să-și maximizeze profitul, va trebuie să renunțe la
achiziționarea ultimei unități din factorul de muncă, deorece diminuarea
venitului cu 10 u.m. este compensată de reducerea costului cu 20 u.m.
Să ne imaginăm și o a treia posibilitate, în sensul că factorul muncă
suplimentar aduce un spor de producție fizică de 2 unități, caz în care va spori
veniturile firemi cu 20 de u.m., nivel la care venitul marginal al factorului este
egal cu costul marginal al factorului.
Pentru maximizarea profitului, orice firmă va achiziționa unități
suplimentare din factorul muncă (fiind valabil pentru orice factor de producție
variabil) până când ultima unitate achiziționată va spori venitul total cu aceeași
sumă cu care va mări și costul, altfel spus venitul marginal al factorului va egala
costul marginal al factorului. Aceasta reprezintă condiția de maximizare a
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profitului. Dacă firma își desfășoară activitatea pe o piață cu concurență perfectă,
iar achziționarea factorilor de producție se face, de asemenea, de pe o piață cu
concurența perfectă (firma nu poate influența prețul pe niciuna dintre piețe)
venitul marginal al factorului va fi egal cu prețul factorului.
Figura 11 ilustrează curba cererii de muncă pentru o firmă care
acționează pe piața cu concurență perfectă. Curba ofertei de muncă (O1) este
perfect elastică, iar mărimea salariului stabilit de piață este segmentul 0W1. Dacă
firma va achiziționa unități de muncă până la nivelul lui L1, ea atinge condiția de
echilibru pentru maximizarea profitului, deoarece pentru oferta de muncă O1,
venitul marginal al factorului este egal cu costul marginal al factorului. Dacă
salariul va scădea de la 0W1 la 0W2, avem o altă curbă perfect elastică a ofertei
de muncă (O2). Doar cu un nivel de factor muncă L1, venitul marginal al
factorului muncă este superior costul marginal al factorului, astfel încât firma va
mai achiziționa unități suplimentare din factorul de muncă până la nivelul L2,
când se stabilește un nou echilibru.

Figura 11
Venitul marginal al factorului muncă, costul marginal al factorului muncă
Am văzut că la nivel de firmă (prețul fiind o variabilă endogenă)
cantitatea de muncă cerută variză în funcție de prețul său. Dar dacă se modifică
prețul factorului muncă, atunci toate firmele dintr-o anumită industrie își vor
ajusta producția în funcție de variația factorului muncă cu implicații și la nivelul
prețului produsului final din acea industrie. Prin urmare, implicațiile sunt atât la
nivelul producției dorite, cât și asupra cantității cerute din factorul muncă. O
curbă a cererii unei industrii pentru factorul muncă este mai puțin elastică decât
în cazul unei singure firme și, în același timp, mai abruptă dacă piața permite
prețului să reacționeze. Dacă prețul muncii scade, industria respectivă își mărește
producția, dar prețul producției firmei se va reduce, ceea ce, în final, determină
o cantitate de muncă cerută mai mică decât în cazul când prețul producției ar fi
rămas neschimbat.
Elasticitatea cererii unui factor reprezintă gradul de sensibilitate a
cantității cerute din factorul respectiv la o modificare a prețului său.
O influență puternică asupra cererii de factor variabil este productivitatea
marginală descrescândă a factorului respectiv. Dacă productivitatea marginală
82

Gina Ioan

Macroeconomie

se reduce rapid pe măsură ce sunt angajați tot mai mulți lucrători, scăderea
salariilor nu va antrena anagajări suplimentare de lucrători. Dimpotrivă, dacă
reducerea productivității marginale este mai lentă, pe măsură ce o cantitate mai
mare de lucrători este utilizată, scăderea salariilor antrenează, de această dată,
angajări suplimentare de lucrători.
În această situație elasticitatea cererii fiecărei firme pentru factorul
muncă este mai scăzută.
Dacă un bun oarecare are o elasticitate, în funcție de preț, mai mare, la
fel va fi și elasticitatea cererii pentru factorul muncă utilizat la producerea
bunului respectiv și invers.
Dacă în costul total al unei firme o pondere mai mare o are costul cu
factorul muncă, cu atât mai mare va fi elasticitatea cererii pentru factorul
respectiv. O eventuală creștere a salariilor înseamnă un cost total majorat. Cum
firma nu poate influența prețul de piața bunurilor, soluția este diminuarea
producției concomitent cu renunțarea la factorul muncă.
Curba cererii de muncă este, de asemenea, influențată de ușurința
substituției factorilor de producție, în special pe termen lung, atunci când toți
factorii de producție sunt variabili. Acest lucru face ca cererea pentru factorul
muncă să fie mai elastică.
Alături de crearea de muncă, oferta de muncă esta a doua componentă a
pieței muncii. Aceasta reprezintă cantitatea de muncă pe care indivizii din cadrul
populației active doresc ca să o presteze la un anumit nivel al prețului său.
Variațiile la nivelul ofertei de muncă, precum și volumul acesteia, sunt
puternic influențate de profilul demografic, precum și de conjunctura economică
a unei țări.
Resursele de muncă disponibile la nivelul unei economii naționale
reprezintă principala sursă a ofertei de muncă. Acestea reprezintă totalitatea
persoanelor care sunt apte de muncă, iar aptitudinile fizice și intelectuale le
permit ca să presteze o activitate.
Determinarea resurselor de muncă este o operațiune statistică complexă,
iar pentru obținerea acestui important indicator economico-statistic se
întocmește, la nivelul fiecărei țări, balanța resurselor de muncă.
Structura populației totale pe baza căreia se determină oferta de muncă
se prezintă astfel (fig.12):
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Figura 12
Structura populației totale și resursele de muncă
Populația activă reprezintă acel segment al populației totale aflate în
limitele legale ale vârstei de muncă și care, din punct de vedere economic,
determină oferta de muncă.
Populația inactivă, din punct de vedere economic, include persoanele
aflate în afara vârstei legale de muncă (copii, elevi, pensionari), precum și
persoanele care nu au au prestat niciodată cel puțin o oră de muncă și nici nu au
fost șomeri în perioada de referință.
Populația activă aflată în incapacitate de a lucra reprezintă acea
categorie a populației aflată în limitele legale a vârstei de muncă, dar care din
cauza unor boli profesionale sau handicap nu pot munci.
Populația activă aptă de a lucra este formată din:
Rezervele de muncă formate din elevi și studenți peste vârsta de 15 ani,
populația casnică și șomerii;
Populația ocupată ce cuprinde toate persoanele care au peste 15 ani, au
desfășurat o activitate producătoare de bunuri și servicii de cel puțin o oră în
perioada observată în scopul obținerii de venituri sub formă de salarii, plată în
natură sau alte beneficii.
Populația ocupată cuprinde salariații și alte categorii ale populației
ocupate: lucrător pe cont propriu, patron, lucrător familial neremunerat.
Fiecare individ care prestează o muncă remunerată are la dispoziție 24
de ore pe care le poate aloca fie muncii (activității remunerate), fie petrecerii
timpului liber.
Deși dorința de a avea cât mai mult timp liber există pentru cei mai mulți
dintre noi, cu toate acestea trebuie să dedicăm mai multe ore muncii noastre,
pentru care suntem remunerați, în scopul satisfacerii nevoilor în care, evident,
sunt incluse și cele pentru petrecerea timpului liber.
Venitul oricărui individ care lucrează este determinat de numărul de ore
lucrate și de nivelul salariului.
Atunci când venitul se majorează, în sensul că fiecare oră alocată muncii
devine mai scumpă, individul poate cumpăra mai multe bunuri și servicii. În
această situație, orice oră din cele 24 de ore alocate petrecerii timpului liber
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înseamnă o oră mai puțin din cele alocate muncii și mai puține bunuri și servicii
cumpărate. Dimpotrivă, reducerea timpului liber crește numărul de ore lucrate.
Cum nimeni nu poate munci 24 de ore din 24 (altfel nu am mai putea profita de
beneficiile pe care ni le furnizează munca), costul de oportunitate al timpului
liber îl reprezintă bunurile și serviciile pe care le sacrificăm.
Considerând individul care este dispus să-și ofere forța sa de muncă ca și
consumator, acesta are de ales între două bunuri normale (timpul liber și numărul
de ore lucrate sau salariul și numărul de ore lucrate) combinații diferite, dar
care îi conferă aceeași utilitate. Figura 13 ilustrează curbele de indiferență pentru
un individ relativ la orele de lucru și salariul orar primit.

Figura 13
Harta curbelor de indiferență a unui individ pentru muncă și salariu
Făcând apel la noțiunile microeconomice, ne amintim că orice ființă
rațională, și aici ne referim la consumator, își stabilește în fiecare moment al
existenței sale unul sau multe multe programe de consum și își ordonează
rațional preferințele.
Pe baza celor enunțate anterior, consumatorul își formulează câte
programe de consum dorește. Programul de consum reprezintă cantități diferite
din bunuri diferite care îi asigură consumatorului o anumită utilitate.
Două sau mai multe programe de consum sunt echivalente dacă fiecare
dintre ele îi oferă consumatorului același nivel de utilitate prin combinații diferite
de bunuri.
Curba care reunește toate combinațiile posibile din bunurile x și y, fiecare
dintre acestea furnizând consumatorului aceeași utilitate, se numește curbă de
indiferență.
Revenind la “consumatorul” nostru, curba sa de indiferență unește toate
acele combinații de salariu și număr de ore lucrate care-i conferă acestuia același
nivel de utilitate. Curba de indiferență aflată la cea mai mare distanță de originea
graficului îi furnizează cel mai mare nivel de utilitate.
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Curbele de indiferență au pantele crescătoare deoarece, individul pentru
a-și menține nivelul de utilitate, trebuie ca să primească un salariu mai mare,
evident pentru mai multe ore lucrate.
Panta dreptei OW1 (definită ca raport între ordonată și abscisă)
reprezintă un salariu orar egal cu raportul AH1/OH1 pentru care individul
lucrează H1 ore, maximizându-și utilitatea în punctul A de pe curba de
indiferență I1.
Un nivel al utilității superior punctului A, obține individul în punctul B
situat pe curba de indiferență I2. Pentru acest nivel al utilității, individul prestează
H2 ore de muncă și primește un salariu mediu orar egal cu BH2/OH2.
În schimb, pentru un nivel al salariului mediu orar, superior celor aflate
pe dreaptele OW1 și OW2 și anume pe OW3, care este egal cu CH3/OH3, individul
prestează doar H3 ore de muncă și înregistrează un nivel maxim al utilității aflat
în punctul C de pe curba de indiferență I3.
Observăm astfel că, pe măsura creșterii salariului, decizia de alocare a
timpului între cel pentru muncă și cel liber este influențată în două moduri.
Atât timp cât individul prestează o oră de muncă în plus, își sacrifică o
oră din timpul liber, acesta din urmă devenind relativ mai scump. Dar dacă
timpul liber sacrificat este compensat de satisfacția indirectă pe care-i o oferă
nivelul venitului prin consumul de bunuri și servicii, individul va substitui timpul
liber cu timpul de muncă, iar oferta sa de muncă se va mări. În figura 14,
creșterea salariului de la OW1 până la OW2 îl determină pe individ să substituie
timpul liber orelor de muncă suplimentare de la OH1 până la OH2. Avem de a
face aici cu efectul de substituție. În acest interval, efectul de substituție este
mai mare decât decât efectul de venit.
Creșterea salariului de la OW2 la OW3 îi asigură individului un nivel al
venitului suficient de mare astfel încât acesta nu mai dorește
să-și sacrifice timpul liber în aceeași proporție cu orele dedicate muncii.
Astfel, pentru un nivel al salariului OW3, el își va reduce timpul de muncă
de la OH2 la OH3. Pe acest interval, acționează efectul de venit care acționează
concomitent cu efectul de substituție, dar dominându-l pe acesta din urmă.
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Figura 14
Efectul de substituție și efectul de venit
Am văzut până acum că, pe piața muncii se tranzacționează cel mai
important factor de producție. Și pe această piață, ca pe oricare alta, din
confruntarea cererii de muncă cu oferta de muncă rezultă prețul și cantitatea de
echilibru.
Salariul, ca preț al factorului muncă, reprezintă remunerarea acestuia, rezultată
în urma negocierilor dintre posesorii resurselor de muncă și angajatori ca
purtători ai cererii celui mai important factor de producție.
Fiecare actor (fie că este purtător al ofertei sau al cererii) urmărește
maximizarea efectelor. Posesorul forței de muncă urmărește să-și vândă resursa
cât mai scump, cel care o cumpără, la rândul său, urmărind ca să atragă acele
resurse eficiente și necesare activității sale economice și la un preț cât mai
convenabil pentru el.
Cum fiecare activitate economică se desfășoară implicând factorul
muncă, piața muncii este în legătură cu toate celalate piețe, intercondiționînduse chiar unele pe altele.
Dacă pe piața bunurilor și serviciilor, comportamentul consumatorilor, în
ceea privește un anumit bun, se schimbă, în sensul că este cerut într-o cantitate
din ce în ce mai mică, toți factorii care au colaborat la producerea acestuia vor fi
recompensați mai puțin. Salariații vor primi salarii mai mici, iar antreprenorii
vor încasa profituri diminuate.
Pe o piață a muncii perfect concurențială, salariul de echilibru se
formează atunci când cererea de muncă este egală cu oferta de muncă (fig.15).
O piață a muncii perfect concurențială reclamă îndeplinirea concomitent
a mai multor condiții (similar piețelor cu concurență perfectă):
existența unui număr suficient de mare atât de cumpărători (firme) cât și de
vânzători (posesorii forței de muncă);
posesorii factorului muncă oferă același produs;
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mobilitate perfectă a forței de muncă;
toți participanții la tranzacțiile de pe piața muncii sunt perfect informați asupra
prețurilor la care se tranzacționează factorul muncă;
toate locurile de muncă prezintă aceleași caracteristici;
salariile sunt determinate doar prin cerere și ofertă.

Figura 15
Salariul de echilibru pe o piață perfect concurențială
În figura de mai sus, la intersecția curbelor ofertei de muncă și a cererii
de muncă se formează salariul de echilibru (w*) precum și cantitatea de muncă
de echilibru (L*). La acest nivel, salariul egalează venitul marginal al muncii.
Presupunând că salariul se situează sub nivelul celui de echilibru la w1,
firmele vor dori ca să angajeze mai mulți lucrători, cererea
situându-se la nivelul lui L1. Această situație determină o cerere de muncă
excedentară. Oferta de muncă fiind deficitară va determina firmele să ofere un
salariu mai mare ceea ce va conduce spre situația de echilibru.
Dacă, însă, salariul s-ar afla peste cel de echilibru la nivelul lui w2, oferta
de muncă va depăși cererea de muncă, situație ce dă naștere fenomenului de
șomaj, iar sub presiunea ofertei excedentare, salariile se vor reduce tinzând din
nou spre situația inițială de echilibru.
Analizând figura 15, punctul de echilibru pe piața muncii este atins când
cererea de muncă este egală cu oferta de muncă, iar salariul de echilibrul este w*,
angajările la echilibru fiind de L* unități de factor muncă. Oricare din situațiile
discutate anterior reprezintă dezechilibre pe piața muncii care pot apărea din
varii motive:
1. Rigiditatea salariilor, atât în sensul descreșterii, cât și în sensul creșterii
acestora. Presiunea sindicatelor asupra angajatorilor pot preveni reducerea
salariilor, ceea ce face ca dezechilibrul existent pe piața muncii să persiste. De
asemenea, în funcție de faza ciclului economic și nu numai, rigiditatea salariilor
alături de alte fricțiuni crește probabilitatea ca angajatorul să-și diminueze costul
cu forța de muncă prin renunțarea la unități din factorul muncă.
2. Eterogenitatea factorului muncă. Forța de muncă reprezintă un ansamblu
de aptitudini, cunoştinţe şi experienţe ceea ce face ca piața muncii să fie o piață
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segmentată pe grupuri ce nu se concurează între ele. De exemplu, un profesor de
matematică nu va concura niciodată cu un profesor de economie pentru aceeași
slujbă. Dar, cu toate acestea, dacă pentru profesorii de matematică cererea de
muncă poate fi egală cu oferta de muncă, profesorii de economie pot fi în exces
sau insuficienți.
Politica de angajare poate îngreuna mobilitatea forței de muncă. În unele firme,
din păcate multe, recrutarea resursei umane se face în general din rândul celor
necalificați pentru o remunerație aflată în partea de jos a ierarhiei salariale.
Analizând figura 15 (salariul de echilibru) putem spune că șomajul
reprezintă o ofertă de muncă superioară cererii de muncă, adică oamenii care nu
au, practic, un loc de muncă. Dar, o definiție atât de generală a șomajului nu este
suficientă și nici realistă, deoarece între cei care nu au un loc de muncă se numără
și copiii, invalizii etc. De aceea, pentru a reda o definiție realistă șomajului putem
spune că noțiunea în sine se referă la acea categorie a populației care este
cuprinsă în vârsta legală de muncă, nu are loc de muncă, își caută un loc de
muncă și nu găsește.
Conform Biroului Internațional al Muncii (B.I.M.) șomerii sunt
persoanele aflate în vârsta legală de muncă (15-74 ani) care îndeplinesc simultan
următoarele trei condiții:
nu au loc de muncă;
sunt disponibile să înceapă munca în următoarele două săptămâni;
s-au aflat în căutare activă a unui loc de muncă în ultimele patru săptămâni.
Alături de inflație, șomajul reprezintă un dezechilibru macroeconomic
major cu care se confruntă majoritatea economiilor. Totodată, șomajul implică
costuri economice și sociale, atât pentru individ, cât și pentru societate în
ansamblul său.
Statistic, șomajul poate fi exprimat în valoare absolută ca fiind numărul
existent de șomeri sau, procentual, ca rată a șomajului.
Rata șomajului reprezintă ponderea șomerilor (S) în totalul populației
active (PA):
S
Rs=
⋅100 (%)
PA
Rata şomajului de lungă durată reprezintă ponderea şomerilor aflaţi în
şomaj de 12 luni şi peste în totalul populaţiei active.
Este lesne de înțeles că procesul de cuantificare a numărului de șomeri și
de calcul al ratei șomajului este unul foarte complex și, în același timp, greoi.
Statisticile oficiale cu numărul de șomeri și rata șomajului sunt minimalizate în
comparație cu numărul real de persoane care nu au un loc de muncă, deși își
caută unul.
Acești șomeri care nu sunt cuantificați pot fi persoane (în special, femei)
care nu au mai avut un loc de muncă și nici nu pot solicita ajutor de șomaj. Pot
fi, de asemenea, persoane cu o anumită pregătire care, deși caută un loc de
muncă, piața nu le poate oferi nimic pe măsura așteptărilor. Este posibil deci ca
toate aceste persoane să nu fi fost vreodată subiecți ai unei anchete sociale.
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Un alt set de indicatori utilizați în analiza pieței muncii este dat de
următoarele9:
rata de activitate corespunzătoare grupei de vârstă n:
PA n
Ra,n=
⋅100 (%)
PTn

unde:
o PAn=populaţia activă din grupa de vârstă n;
o PTn=populaţia totală din grupa de vârstă n
• rata de activitate a populației în vârstă de muncă:
PA vm
⋅100 (%)
Ra,vm=
PTvm
unde:
o PAvm=populaţia activă în vârstă de muncă (15-64 ani);
o PTvm= populaţia totală în vârstă de muncă (15-64 ani)
• rata de ocupare:
POn
Ro=
⋅100 (%)
PTn
unde:
o POn=populaţia ocupată din grupa de vârstă n;
o PTn=populaţia totală din grupa de vârstă n
• rata de ocupare a populației în vârstă de muncă:
PO vm
Ro,vm=
⋅100 (%)
PTvm
o
o

a.
b.
c.

9

unde:
POn=populaţia ocupată în vârstă de muncă (15-64 ani);
PTn=populaţia totală în vârstă de muncă (15-64 ani).
Pentru a putea evidenția cauzele care determină apariția șomajulului
trebuie să aducem, totodată, în discuție și formele acestui dezechilibru
macroeconomic major. Astfel, principalele forme ale șomajului sunt:
șomajul natural;
șomajul involuntar;
șomajul voluntar.
Șomajul natural reprezintă acel nivel al șomajului care există chiar și atunci
când piața muncii se află în echilibru, ceea ce înseamnă că oferta de muncă este
egală cu cererea de muncă.
Cercetările lui Milton Friedman și Edmund Phelps de la sfârșitul anilor
1960 asupra relației empirice între inflație și șomaj au demonstrat că un
asemenea consens nu are cum să reziste, în primul rând din cauza autorităților
publice care vor simți nevoia ca să o exploateze.
Relația empirică dintre inflație și șomaj este cunoscută în literatura de
specialitate sub denumirea de curba Phillips. Acestă relație a fost pusă în

www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/somaj/2016/Precizari_metodologice.pdf
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evidență de economistul A.W.Phillips pe datele statistice ale economiei Angliei.
Astfel, el observă o relație inversă între inflație și șomaj. Mecanismul este
următorul: o majorare a prețurilor stimulează activitatea economică cu efect
pozitiv asupra ocupării forței de muncă ceea ce, evident, duce în final la o scădere
a ratei șomajului și invers. Deși curba Phillips a ocupat un loc central în cadrul
teoriei economice la acea vreme, ea a fost confirmată de realitatea economică o
perioadă extrem de scurtă (1960-1969).
Realitățile faptice de la începutul anilor 1970 au confirmat teoria lui
Friedman (premiul Nobel pentru economie în anul 1976) și Phelps (premiul
Nobel pentru economie în anul 2006) și anume inflația poate crește fără ca
această evoluție să fie însoțită de o diminuare a ratei șomajului.
Continuându-și cercetările, cei doi economiști dezvoltă conceptul de rată
naturală a șomajului (definită anterior).
Analizele lui Milton Friedman conduc la concluzia că dezechilibrul pe
piața muncii nu depinde de salariul nominal, ci de salariul real, deoarece
angajații, agenți economici raționali, își ajustează nivelul nominal al salariului
cu inflația așteptată sau anticipată. Dacă aceștia prevăd o rată a inflației sub
nivelul efectiv, ei vor supraestima în același timp și nivelul salariului real.
În condițiile unui șomaj natural, cauzele acestuia pot fi:
șomajul fricțional – acei indivizi care sunt temporar în căutarea unui loc mai
bun de muncă (condiții mai bune și un salariu mai mare). Acest tip de șomaj
poate persista doar din cauza informației imperfecte pe piața muncii. Șomajul
fricțional este inevitabil într-o economie și reprezintă, dintr-un anumit punct de
vedere, o îmbunătățire a alocării resurselor de muncă cu efecte pozitive asupra
creșterii economice;
șomajul structural – este considerat cea mai gravă formă a șomajului natural și
este determinat de modificări survenite în structura cererii agregate (de exemplu
pentru industriile aflate în declin), precum și din cauza progresului tehnologic.
Persistența șomajului structural are drept cauze imobilități geografice,
imobilități profesionale, precum și informația imperfectă. Imobilitățile
geografice se referă la refuzul individului de a-și căuta un loc de muncă în altă
regiune departe de familie, precum și existența costurilor implicate într-o situație
de acest gen. Imobilitatea profesională se referă la faptul că reprofesionalizarea
șomerilor necesită timp și costuri pentru individ și pentru societate, iar uneori
abilitățile nu pot fi transferate cu ușurință de la un loc de muncă la altul. Deși
efectele benefice ale progresului tehnologic asupra dezvoltării economice sunt
cunoscute, acesta este considerat ca factor generator de șomaj structural, pe
termen scurt. În această situație, recalificarea celor rămași fără loc de muncă este
necesară pentru o utilizare eficientă a resursei umane la nivelul societății.
Blamarea progresului tehnologic nu este o soluție. Încurajarea acestuia se
traduce printr-o competitivitate mai mare a economiei respective în relațiile cu
restul lumii, iar pe termen lung generează nevoi suplimentare care trebuie,
evident, realizate prin produse și activități suplimentare dând naștere, astfel, la
noi locuri de muncă;
91

Gina Ioan

Macroeconomie

•

•

92

șomajul sezonier are un caracter ciclic și reprezintă acea categorie de indivizi
care își pierd locul de muncă din cauza diminuării cererii de forță de muncă în
anumite perioade ale anului ca urmare a condițiilor naturale: construcțiile,
agricultura, turismul etc.;
șomajul rezidual se referă la persoanele cu incapacități fizice sau psihice și care
nu pot ocupa un loc de muncă.
Șomajul involuntar este pilonul în jurul căruia J.M. Keynes își
elaborează întregul său demers științific.
Teoriile clasică și neoclasică nu s-au aplecat asupra studiului
fenomenului de șomaj considerând că acesta este un fenomen întâmplător și
trecător. Cu toate acestea, au fost puțini gânditori care, fără să studieze
fenomenul în profunzime, considerau că mecanismele pieței libere conduc
automat la ocuparea deplină a mâinii de lucru deoarece, la fiecare moment al
evoluției economiilor, toate resursele acestora sunt folosite în totalitate și cu
maximum de eficiență.
Analizele neoclasice au la bază concepte microeconomice precum
productivitatea marginală și legea randamentelor descrescânde. Pe baza
acestora, ele au arătat că salariul fiecărui angajat tinde să fie egal cu
productivitatea marginală și se va reduce pe măsură ce sunt angajate unități
suplimentare de muncă. Prin urmare, atunci când salariul este mai mare decât
productivitatea adusă de ultimul angajat, fie nu mai sunt anajați muncitori
suplimentari, situație în care apare șomajul, fie sunt reduse salariile. Mergând
mai departe cu analiza, autorii acestor teorii consideră că șomajul este un
fenomen voluntar. Referindu-se la acest aspect, Keynes consideră că șomajul
voluntar este cauzat din faptul că indivizii nu doresc să lucreze pentru salariul
oferit, preferând să rămână fără loc de muncă până când piața muncii le oferă o
șansă mult mai bună.
Declanșarea Marii Depresiuni din anii 1929-1933, mai întâi în Statele
Unite ale Americii, a însemnat pierderi semnificative atât pentru această
economie, cât și la nivel mondial. În ceea ce privește șomajul, în anul 1929
existau în SUA aproximativ 2 milioane de șomeri, iar în anul 1932 erau peste 12
milioane de șomeri. La nivel mondial, rata șomajului a crescut de la 9,2% în
1929 la 24,9% în anul 1932.
Economistul Marii Depresiuni, John Maynard Keynes, respinge
postulatele economiei clasice și neoclasice despre șomaj. Pe fondul
evenimentelor crizei economice, Keynes consideră că într-un sistem capitalist,
economiile nu pot atinge niciodată un grad deplin al ocupării forței de muncă.
Criticând “legea debușeelor” a lui Say, conform căreia oferta își creează
propria cerere, Keynes consideră că piața muncii se poate confrunta cu
disfuncționalități ceea ce generează o formă de șomaj, ignorată de economia
clasică și neoclasică, numită de el: șomajul involuntar. Pentru Keynes, șomajul
involuntar este acea situație când la un nivel dat al salariului (salariul existent pe
piața muncii) indivizii nu-și găsesc un loc de muncă.
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Contrar opiniei neoclasice care consideră că flexibilitatea salariilor
nominale este de natură să asigure un grad optim de ocupare, Keynes consideră
că salariile nominale sunt inflexibile în sensul scăderii lor și flexibile în sensul
creșterii acestora.
În ceea ce privește rigiditatea sau inflexibilitatea salariilor, Keynes
consideră că, pe de o parte, aceasta este cauzată de iluzia monetară, iar pe de altă
parte, de intervenția sindicatelor.
În viziunea keynesistă, oferta de muncă depinde de dinamica salariului
nominal și nu al celui real.
Salariul nominal reprezintă suma de bani pe care salariatul o primește
de la angajator, fiind recompensa cuvenită factorului muncă.
Salariul real reprezintă cantitatea de bunuri și servicii care poate fi
procurată într-o anumită perioadă de timp, altfel spus reprezintă puterea de
cumpărare a salariului nominal.
Mărimea salariului real depinde de mărimea salariului nominal, dar și de
rata inflației (nivelul prețurilor din economie).
Salariul real se determină ca raport între salariul nominal și indicele
prețurilor de consum (IPC):
S
Sreal= nominal
IPC
În baza unei atente analize, Keynes consideră că angajații sunt victimile
iluziei monetare. Angajații nu se opun niciodată reducerii salariului real (ca
urmare a unei majorări a prețurilor), dar sunt situații când aceștia se opun
reducerii salariului nominal. În situații extreme, atunci când rata inflației atinge
un nivel amenințător, scăderea salariului real poate determina intrarea forțată a
angajaților în șomaj – șomajul involuntar.
Șomajul își are originile, consideră Keynes, pe piața bunurilor și a
serviciilor și nicidecum pe piața muncii, curba cererii de muncă fiind în acest caz
o derivată a curbei cererii agregate. Șomajul își găsește, astfel, explicația în
insuficiența cererii. Oferta neputând să-și creeze propria cerere genereză o
situație de subocupare, deoarece nu toți indivizii care doresc să muncească
găsesc un loc de muncă la salariul existent pe piața muncii.
Șomajul voluntar reprezintă situația de neocupare datorită voinței
indivizilor de a nu accepta un loc de muncă la salariul existent pe piața muncii.
Această formă de șomaj își are originea în inflexibilitatea salariilor nominale.
Efectele șomajului sunt resimțite deopotrivă atât de individul rămas fără
loc de muncă și familia acestuia, cât și de societate în ansamblul său.
Pentru societate, șomajul reprezintă o risipă a resurselor umane și
financiare care afectează diminuarea producției la nivel macroeconomic.
Totodată, plata ajutorului de șomaj diminuează veniturile bugetului de stat,
venituri care ar putea fi canalizate spre alte destinații.
Șomajul este un fenomen care afectează dinamica creșterii și dezvoltării
economice.
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Pentru persoana rămasă fără loc de muncă, șomajul are un cost economic
ca urmare a diminuării veniturilor, dar și unul moral ce afectează uneori calitatea
vieții.
Între creșterea economică sau dinamica Produsului Intern Brut și șomaj
există o relație de interdependență, relație surprinsă și definită de economistul
Arthur M. Okun, la sfârșitul anilor 1960, relație cunoscută în literatură sub
denumirea de Legea lui Okun.
La output-ul național contribuie toate acele persoane ocupate, care au un
loc de muncă, în timp ce persoanele fără loc de muncă, șomerii, nu pot sau nu
vor contribui la producerea de bunuri și servicii în cadrul economiei. De aceea,
se presupune că o reducere sau o scădere a ratei șomajului va fi însoțită de o
modificare în sens invers a ratei creșterii economice.
Expresia generală a Legii lui Okun este10:
Y* − Y
= c u − u*
*
Y

(

•
•
•
•
•

)

unde:
Y – PIB-ul efectiv;
Y* – PIB-ul potențial;
u – rata șomajului;
u* – rata naturală a șomajului;
c – factor de proporționalitate (coeficient de sensibilitate a PIB-ului).
Studiile americane de specialitate relevă o valoare aproximativă a lui c
(pentru SUA) egală cu 2.
Dificultatea aplicării legii lui Okun constă în imposibilitatea determinării
PIB-ului potențial (acel PIB realizat în condițiile ocupării depline a forței de
muncă) și, de asemenea, a ratei naturale a șomajului. Din acest motiv, se
folosește, în practică, o formă modificată a acesteia, după cum urmează:
Rescriem,

mai

întâi,

relația

Y* − Y
= c u − u*
Y*

(

)

sub

forma:

Y
Y
= c u − u * sau * = 1 − c u − u * .
*
Y
Y
Considerând o variație a ∆Y a PIB-ului efectiv, respectiv ∆Y* a PIB-ului
potențial, putem scrie:
1−

(

)

(

)

Y + ∆Y
Y YY * + Y * ∆Y − YY * − Y∆Y * Y * ∆Y − Y∆Y *
 Y
= * *
∆ *  = *
−
=
*
Y*
Y * Y * + ∆Y *
Y Y + ∆Y *
 Y  Y + ∆Y
Y
Pe de altă parte, din relaţia * = 1 − c(u − u * ) rezultă:
Y
 Y 
∆  *  = 1 − c (u + ∆u − u * − ∆u * ) − 1 + c (u − u * ) = − c(∆u − ∆u * )
Y 
unde:

(

10

)

Smith R., “Okun’s Law”, Applied Statistics and Econometrics, Birkbeck, 2010
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•
•

∆u – variația ratei șomajului;
∆u* – variația ratei șomajului natural.
Din cele două relații, rezultă:

Y * ∆Y − Y∆Y *
 Y
= ∆ *  = −c ∆u − ∆u *
*
*
*
Y Y + ∆Y
Y 
Considerând, pe de altă parte că Y * + ∆Y * ≈Y (ceea ce semnifică faptul
că se va stabili ca nivel potențial al PIB-ului o valoare apropiată de valoarea
efectivă actuală) obținem:

(

(

)

)

Y * ∆Y − Y∆Y *
= −c ∆u − ∆u *
*
Y Y

(

)

sau altfel:
∆Y ∆Y *
= * − c ∆u − ∆u *
Y
Y
∆Y *
=a=constant și că ∆u * ≈0
Considerând, în final, faptul că
*
Y
(modificările la nivelul ratei naturale a șomajului sunt aproximativ nule) rezultă
forma modificată a legii lui Okun:
∆Y
= a − c∆u
Y
Avantajul acestei expresii constă în eliminarea explicită atât a PIB-ului
potențial, cât și a șomajului natural.
Ecuația regresiei (legea lui Okun) este:
∆Y
= 2,89 − 1,61∆u
Y
unde:
Y – PIB;
u – rata șomajului.
Semnificația ecuației de regresie este aceea că la o scădere a ratei
șomajului cu 1%, PIB-ul crește cu 1,61%. Termenul liber reprezintă faptul că, în
absența șomajului, se manifestă legitatea conform căreia Produsul Intern Brut
crește cu 2,89%.

(

•
•

)
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Sarcina de lucru 6
Relativ la o economie națională se cunoaște într-un anumit an nivelul PIB-ului
potențial de 8606 mld. u.m., cel efectiv fiind de 8494 mld. u.m. În acest an,
economia se află în condițiile ocupării depline, nivelul șomajului fiind de 5%,
iar coeficientul de sensibilitate a PIB-ului fiind de 3,20. Să se determine:
a) Diferența absolută dintre PIB-ul potențial și cel efectiv;
b) Diferența relativă dintre PIB-ul potențial și cel efectiv (conform legii lui
Okun);
c) Rata reală a șomajului.
Populația unei țări se ridică la un număr de 9 milioane de persoane, dintre care
21% reprezintă populație inactivă. Numărul persoanelor care lucrează este de 6
milioane. Nivelul natural al șomajului este de 8%, iar PIB-ul efectiv de 8686
mld. u.m. Să se determine:
a) Număul șomerilor și rata șomajului;
b) Mărimea PIB-ului potențial, coeficientul de sensibilitate fiind 2,50;
c) Pierderile procentuale ale PIB din cauza depășirii șomajului efectiv
față de cel natural.
O țară cu populația de 20 mil. locuitori are populația activă de 8 mil. persoane.
De asemenea, PIB-ul pe cap de locuitor este de 9717 u.m. Știind că rata
șomajului este de 7%, să se determine valoarea medie adăugată de către
populația ocupată.
O țară cu populația de 25 mil. locuitori are populația activă de 10 mil. persoane.
De asemenea, PIB-ul pe cap de locuitor este de 7888 u.m. Știind că rata
șomajului este de 8%, să se determine valoarea medie adăugată de către
populația ocupată.
Populația unei țări se ridică la un număr de 22 milioane de persoane, dintre care
27% reprezintă populație inactivă. Numărul persoanelor care lucrează este de
12 milioane. Nivelul natural al șomajului este de 12%, iar PIB-ul efectiv de
6606 mld. u.m. Să se determine:
a) Număul șomerilor și rata șomajului;
b) Mărimea PIB-ului potențial, coeficientul de sensibilitate fiind 2,30;
c) Pierderile procentuale ale PIB din cauza depășirii șomajului efectiv
față de cel natural.
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Rezumat
Piața muncii reprezintă spațiul economic unde se întâlnesc cererea și oferta de
muncă, se tranzacționează factorul muncă în cadrul actului de vânzarecumpărare de forță de muncă care, evident, implică și un preț numit salariu.
Cererea de muncă reprezintă cantitatea de muncă ce se tranzacționează pe piața
muncii și pe care vânzătorii, pentru buna desfășurare a activităților economice,
sunt dispuși să o cumpere la diferite prețuri.
Venitul marginal al factorului muncă (ca, de altfel, al oricărui factor de
producție) reprezintă variația venitului total ca urmare a modificării factorului
de producție cu o unitate.

Test de autoevaluare
I. Populația unei țări se ridică la un număr de 19 milioane de persoane, dintre
care 28% reprezintă populație inactivă. Numărul persoanelor care lucrează este
de 10 milioane. Nivelul natural al șomajului este de 15%, iar PIB-ul efectiv de
8241 mld. u.m. Să se determine:
a) Numărul șomerilor și rata șomajului;
b) Mărimea PIB-ului potențial, coeficientul de sensibilitate fiind 2,50;
c) Pierderile procentuale ale PIB din cauza depășirii șomajului efectiv față de cel
natural.
Din datele problemei, PT=19 mil., PI=0,28⋅19=5,32 mil. Prin urmare, populația
activă este PA=PT-PI=19-5,32=13,68 mil. De asemenea, populația ocupată este
PO=10 mil.
a) Numărul șomerilor este: S=PA-PO=13,68-10=3,68 mil. Rata șomajului este:

S
⋅100 (%)=0,2690=26,90%.
PA
Y* − Y
b) Din legea lui Okun:
= c u − u*
*
Y

Rs=

Y=8241

mld.

u.m.,

iar

0,15)=2,50⋅0,1190 de unde:

1−

(

) în care u=0,2690, iar u*=0,15,

c=2,50

Y* − Y
=2,50⋅(0,2690Y*

rezultă:

Y* − Y
=0,2975.
Y*

Relația se mai poate scrie:

Y
Y
=0,2975
de
unde:
=1-0,2975=0,7025 deci: Y*=11730,96 mld. u.m.
Y*
Y*

c) Pierderea procentuală a PIB din cauza depășirii șomajului efectiv față de cel
natural este:

Y* − Y
=0,2975=29,75%.
Y*
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II. O țară cu populația de 26 mil. locuitori are populația activă de 9 mil. persoane.
De asemenea, PIB-ul pe cap de locuitor este de 9150 u.m. Știind că rata
șomajului este de 10%, să se determine valoarea medie adăugată de către
populația ocupată.
Rezolvare
Din datele problemei, PT=26 mil., PA=9 mil., PIB/loc.=9150 u.m. Volumul
PIB=PIB/loc⋅PT=9150⋅26=237900 mil. u.m. Pe de altă parte, rata șomajului este
Rs=0,10 de unde rezultă că numărul de șomeri este S=Rs⋅PA=0,10⋅9=0,90 mil.
persoane. Prin urmare, populația ocupată este PO=PA-S=9-0,90=8,10 mil.
persoane. Valoarea medie adăugată de către populația ocupată este PIB/PO=
237900/8,10=29370,37 u.m.
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7. ECHILIBRUL
MACROECONOMIC.
MODELUL IS-LM
Echilibrul macroeconomic. Modelul IS-LM
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Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de
autoevaluare
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Bibliografie minimală
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Obiective în termeni de competențe specifice:
La sfârşitul modulului, se va şti:
să se definească în mod adecvat conceptele şi principiile specifice teoriei
economice, precum şi a celor din domeniul comerţului, turismului şi
serviciilor;
să se explice şi interpreteze datele și informaţiile din punct de vedere
cantitativ şi calitativ pentru formularea de argumente şi decizii concrete
asociate comerţului, turismului şi serviciilor;
să se poată explica corect noile concepte;
să se folosească în mod practic instrumentarul economic.

(1)
(2)
•
•
•
•

Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore
Modelul Keynes
Modelul prezentat în celebra lucrare a lui John Maynard Keynes
- The General Theory of Employment, Interest și Money, apărută în
anul 1936, este primul care încearcă o teorie explicativă a
fenomenelor macroeconomice fundamentale.
Ecuațiile modelului sunt:
Y=C+S
Y=C+I
unde:
Y – nivelul output-ului;
C – nivelul consumului;
S – nivelul economiilor;
I – nivelul investițiilor.
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Relațiile (1) și (2) pornesc de la două constatări fundamentale (chiar dacă
puțin cam simpliste).
Pe de o parte, din punctul de vedere al consumatorului, output-ul are două
componente: consumul, iar ceea ce rămâne în urma acestuia este dirijat automat
către economii.
Pe de altă parte, din punctul de vedere al producătorului, presupunând că
întreaga lui producție este absorbită de către consumatori, ceea ce rămâne va fi
reorientat către activitatea investițională.
Din formulele (1), (2) rezultă:
I=S
ceea ce înseamnă că totalitatea economiilor populației, prin intermediul
sistemului bancar, se transformă, în urma activității de creditare, în investiții ale
firmelor.
Din relațiile (1) și (2), considerând două momente de timp t1 și t2 (t1<t2), rezultă:
Y1=C1+S1, Y2=C2+S2
Y1=C1+I1, Y2=C2+I2
unde am notat cu indicii corespunzători mărimile asociate celor două momente.
Notând în mod natural ∆Y=Y2-Y1, ∆C=C2-C1, ∆S=S2-S1, ∆I=I2-I1 rezultă:
∆Y=∆C+∆S
∆Y=∆C+∆I
Ca urmare a acestor relații rezultă că o variație a consumului, economiilor
sau investițiilor va conduce la variația output-ului. Pe de altă parte, la un nivel
constant al output-ului (∆Y=0) omajorare a consumului va conduce atât la o
diminuare a economiilor, cât și la o micșorare a nivelului investițiilor.
Din relațiile (6) și (7) rezultă:
∆S=∆I
Vom nota, în cele ce urmează:
∆C
c=
- înclinația marginală spre consum;
∆Y
∆I ∆ S
s=
=
- înclinația marginală spre economii.
∆Y ∆Y
Înclinația marginală spre consum reprezintă variația consumului atunci
când nivelului output-ului se modifică cu o unitate. În mod analog, Înclinația
marginală spre economii reprezintă variația economiilor (investițiilor) atunci
când nivelului output-ului se modifică cu o unitate.
Legea psihologică a lui Keynes afirmă că, pe termen scurt, c∈(0,1) adică
la o creștere a output-ului, consumul se va majora de asemenea, dar creșterea
acestuia va fi mai mică decât cea a output-ului. Ideea legii este aceea că, dacă la
venituri mici, populația alocă, de regulă, cote foarte mari pentru consum, odată
ce veniturile cresc, consumul crește din ce în ce mai puțin, nevoile oamenilor
fiind în mare parte satisfăcute. Diferența din ce în ce mai mare se dirijează, din
acel moment, către economii.
Formalizat, legea psihologică a lui Keynes se scrie:
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∆Y ∆C
≥
Y
C

(11)

(12)

•

•

(13)

Avem însă:
∆Y ∆C ∆C + ∆S ∆C C∆S − S∆C C∆S − S(∆Y − ∆S)
−
=
−
=
=
=
Y
C
C+S
C
C(C + S)
CY
∆S ∆Y
(C + S)∆S − S∆Y = Y∆S − S∆Y = S − Y
CY
CY
CSY 2
∆S ∆Y
adică la o creștere a output-ului, economiile se vor majora de
deci
≥
S
Y
asemenea, dar creșterea acestora va fi mai mare decât cea a output-ului.
Din relația (6) rezultă (după împărțirea la ∆Y):
∆C ∆ S
+
=1 ⇔ c+s=1 ⇔ c=1-s ⇔ s=1-c
∆Y ∆Y
Din cauza faptului că c∈(0,1), din relația (11) rezultă, de asemenea:
s∈(0,1).
Din relațiile de mai sus, avem deci:
∆C
∆S
0<
<1, 0<
<1
∆Y
∆Y
Există acum două situații:
Dacă ∆Y>0 deci output-ul crește, atunci din (12), înmulțind cu ∆Y rezultă:
0<∆C<∆Y, 0<∆S=∆I<∆Y deci atât consumul, cât și investițiile vor crește, dar
într-o măsură mult mai mică;
Dacă ∆Y<0 deci output-ul descrește, atunci din (12), înmulțind cu ∆Y rezultă:
0>∆C>∆Y, 0>∆S=∆I>∆Y deci atât consumul, cât și investițiile vor descrește, dar
într-o măsură mult mai mare.
Revenind, din relațiile (10), (11) rezultă:
∆Y ∆Y 1
1
=
= =
=m – multiplicatorul investițiilor
∆I ∆ S s 1 − c
Multiplicatorul investițiilor arată de câte ori se mărește variația outputului la variația investițiilor cu o unitate.
Concret, să presupunem că c=0,8. La un nivel al output-ului de 100 u.m.
avem deci (considerând față de un moment 0 cu Y0=C0=0) Y1=100,
C1=100⋅0,8=80. Prin urmare S1=I1=100-80=20. Multiplicatorul investițiilor va
1
fi: m=
=5.
1 − 0,8
O majorare a investițiilor, de exemplu cu 10 u.m. (∆I=10), va conduce la
o majorare a output-ului cu ∆Y=5⋅∆I=50 u.m. deci noua valoare a output-ului va
fi de Y2=150 u.m. Cum noul nivel al investițiilor este: I2=20+10=30 u.m. rezultă
că C2=Y2-I2=150-30=120 u.m. Creșterea ∆C=C2-C1=120-80=40 implică deci c=
∆C 40
=0,8 în acord cu presupunerea inițială.
=
∆Y 50
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Trebuie remarcat însă că, în cadrul acestui model, ajustările sunt
instantanee, orice modificare a nivelului investițional conducând în același
moment de timp la modificarea consumului. Prin urmare, multiplicatorul
investițiilor trebuie înțeles ca o tendință instantanee, având mai mult caracter
diferențiabil decât de prognoză.
există
un
decalaj
temporal
între
fenomene
Dacă
(...→investiții→output→consum→economii→investiții→...) atunci procesul se
schimbă fundamental.
Astfel, să presupunem că există la momentul t0 o distribuție a investițiilor
I0 în totalul output-ului Y0.
La momentul t1, investițiile se măresc cu o cantitate h=∆1I. Nivelul
output-ului, considerând pentru moment că cererea agregată rămâne constantă,
se modifică deci cu ∆1Y=h. În cea de-a doua parte a primei etape, datorită
faptului că output-ul se modifică, are loc creșterea cererii agregate cu
∆1C=c∆1Y=ch. După modificarea cererii agregate, are loc modificarea
economiilor ∆1S=∆1Y-∆1C=(1-c)∆1Y=(1-c)h.
Cum însă ∆1S=∆2I (economiile transformându-se în investiții) rezultă că,
la momentul t2 investițiile se măresc cu ∆2I=(1-c)h deci ∆2Y (ca mai sus) se
modifică cu (1-c)h. În cea de-a doua parte a celei de-a doua etape, datorită
faptului că output-ul se modifică, are loc creșterea cererii agregate cu ∆2C=c(1c)h. După modificarea cererii agregate, are loc modificarea economiilor
∆2S=∆2Y-∆2C=(1-c)h-c(1-c)h=(1-c)2h.
Procedând iterativ, rezultă că la momentul tn creșterea investițiilor este
∆nI=(1-c)n-1h,
cea
a
creșterii
cererii
agregate
∆nC=
n-1
n-1
c(1-c) h, iar cea a output-ului ∆nY=(1-c) h.
Creșterea totală a output-ului de la momentul t0 la tn va fi deci:
∆Y=∆1Y+...+∆nY=h+(1-c)h+...+(1-c)n-1h=

[1 + (1 − c) + ... + (1 − c) ]h =
n−1

1 − (1 − c)n
1 − (1 − c) n
h.
h=
c
1 − (1 − c)
Dacă 1-c∈(-1,1), continuând procesul la infinit, rezultă că ∆Y=

h
sau
c

∆Y 1
= . De aici, rezultă că pe termen lung multiplicatorul investițiilor
∆I c
1
devine: m’= (de regulă, cum c>s, rezultând m’<m).
c
Modele de tip IS-LM
Model al unei economii închise, fără sector guvernamental și fără piață
monetară
Ecuațiile modelului sunt11:
D=C+I

altfel:

(1)
11

Stancu S., Mihail N., “Macroeconomie. Modele statice și dinamice de comportament. Teorie și aplicații”,
Editura Economică, București, 2009
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(2)
(3)
(4)

C=cY+C0, c,C0∈R+
I=I0, I0∈R+ - constant
D=Y (ecuația echilibrului static)
dY ( t )
= a (D( t ) − Y ( t ) ) , a∈R+ (ecuația de dinamică a modelului)
dt
unde:
D – nivelul cererii agregate;
Y – nivelul output-ului;
C – nivelul consumului;
c – înclinația marginală spre consum;
C0 – consumul autonom;
I – nivelul investițiilor.
În cadrul modelului, cererea agregată este sumă a consumului și a
investițiilor, neglijându-se cheltuielile guvernamentale și influența exportului
net.
Ecuația (2) corelează nivelul cererii pentru consum cu cel al output-ului,
considerat în acest caz ca și venit disponibil în absența luării în discuție a
componentelor monetare: transferuri sau taxe și impozite. În practică, se
efectuează analiza de regresie considerând drept variabilă exogenă Y și
endogenă C, determindu-se c ca fiind coeficientul dominant al regresiei, iar C0
ca termen liber al acesteia.
Pentru determinarea output-ului de echilibru, din ecuațiile (1)-(3) avem,
mai întâi:
D=C+I=cY+C0+I0
Din ecuațiile (4) și (6) rezultă: cY+C0+I0=Y de unde:
C +I
Y= 0 0
1− c
Din (2) și (7) obținem, de asemenea, valoarea de echilibru a consumului:
C + cI 0
C=cY+C0= 0
1− c
dY C0 + I0
=
Ca urmare a acestei formule, cum C0+I0=constant, iar
>0,
dc (1 − c )2

(5)

•
•
•
•
•
•

(6)
(7)

(8)

(9)

rezultă că la o majorare a înclinației marginale spre consum volumul output-ului
crește. Din acest punct de vedere, modelul poate fi aplicat (în limitele foarte largi
și foarte depărtate de realitate ale neglijării exportului net, sectorului
guvernamental și a pieței monetare) în cazul doctrinelor ce urmăresc în scopul
creșterii economice exclusiv stimularea consumului.
Abordarea dinamică a fenomenului în care economia nu este în stare de
echilibru, dar gradual tinde către acesta, se realizează prin prisma ecuațiilor (5)
și
(6)
obținându-se
din
D-Y=cY+C0+I0-Y=
(c-1)Y+C0+I0 ecuația diferențială liniară, de ordinul I, cu coeficienți constanți:
Y' (t ) = a (c − 1)Y( t ) + a (C0 + I0 )
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Soluția acestei ecuații se obține, considerând mai întâi ecuația omogenă
dY ( t )
dY
atașată: Y ' ( t ) =
= a (c − 1)Y ( t ) de unde:
= a (c − 1)dt . Integrând,
dt
Y
rezultă: ln Y = a (c − 1)t + A , A∈R. Exponențiind, rezultă Y(t ) = Aea (c −1)t unde
am renotat eA cu A>0 – constantă arbitrară.
Aplicând acum metoda variației constantelor a lui Lagrange și
considerând A=A(t) – funcție necunoscută, rezultă: Y(t ) = A(t )ea (c −1)t . Înlocuind
în ecuația (9) rezultă:
A ' (t )e a (c −1)t + a (c − 1)A (t )e a (c −1)t = a (c − 1)A (t )e a (c −1)t + a (C0 + I0 )

După simplificări, avem: A ' (t )e a (c −1)t = a (C 0 + I 0 ) de unde:
A ' (t ) = a (C0 + I 0 )e − a (c −1)t

Integrând: A (t ) =  a (C0 + I0 )e − a (c −1)t dt = −
de unde: A (t ) =
(10)

(11)

a (C0 + I 0 ) − a (c −1)t
e
+B
a (c − 1)

C 0 + I 0 − a (c −1)t
e
+ B , B∈R, constantă arbitrară. În final:
1− c

C0 + I 0
+ Bea (c −1)t , B∈R
1− c
Considerând un nivel Y0 al output-ului la momentul t=0 avem:
C +I
C +I
Y0 = 0 0 + B de unde: B = Y0 − 0 0 deci, soluția finală:
1− c
1− c
C +I 
C +I 
Y(t ) = 0 0 +  Y0 − 0 0 ea (c −1)t
1− c 
1− c 
Y (t ) =

Din formula (11) avem însă: lim Y (t ) =
t →∞

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

12

C 0 + I0
deci Y tinde către
1− c

valoarea de echilibru static din (7).
Model al unei economii închise, cu sector guvernamental și fără piață
monetară
Ecuațiile modelului sunt12:
D=C+I+G
C=cV+C0, c,C0∈R+
V=Y+TR-TI
TI=tiY+TI0, ti∈R+
I=I0, I0∈R+ - constant
G=G0, G0∈R+ - constant
TR=TR0, TR0∈R+ - constant
D=Y (ecuația echilibrului static)
dY ( t )
= a (D( t ) − Y ( t ) ) , a∈R+ (ecuația de dinamică a modelului)
dt
unde:

Stancu S., Mihail N., “Macroeconomie. Modele statice și dinamice de comportament. Teorie și aplicații”,
Editura Economică, București, 2009
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)

D – nivelul cererii agregate;
Y – nivelul output-ului;
V – venitul disponibil;
C – nivelul consumului;
G – nivelul cheltuielilor guvernamentale;
c – înclinația marginală spre consum;
C0 – consumul autonom;
TR – nivelul transferurilor (ajutoare sociale, ajutor de șomaj, subsidii către
firme);
TI – taxe și impozite;
ti – coeficient marginal al colectării taxelor și impozitelor;
TI0 – nivelul taxelor și impozitelor în absența output-ului;
I – nivelul investițiilor.
În cadrul modelului, cererea agregată este sumă a consumului, a
investițiilor, și a cheltuielilor guvernamentale neglijându-se influența exportului
net.
Ecuația (2) corelează nivelul cererii pentru consum cu cel al venitului
disponibil, considerat în acest caz, din ecuația (3), ca și rezultat în urma
completării output-ului cu transferurile fiind eliminate taxele și impozitele. În
practică, se efectuează analiza de regresie considerând drept variabilă exogenă
Y și endogenă C, determindu-se c ca fiind coeficientul dominant al regresiei, iar
C0 ca termen liber al acesteia.
De asemenea, ecuația (4) încearcă stabilirea unei dependențe dintre
nivelul de colectare a taxelor și impozitelor și cel al output-ului (obținut, de
asemenea, tot în urma unei analize de regresie).
Pentru determinarea output-ului de echilibru, din ecuațiile (3), (4) și (7)
avem, mai întâi:
V=Y+TR0-tiY-TI0=(1-ti)Y+TR0-TI0
Din (2) și (10) rezultă acum:
C=c[(1-ti)Y+TR0-TI0]+C0=c(1-ti)Y+c(TR0-TI0)+C0
În fine, din (1), (5) și (11) obținem:
D=c(1-ti)Y+c(TR0-TI0)+C0+I0+G0
Ecuația de echilibru (8) devine: c(1-ti)Y+c(TR0-TI0)+C0+I0+G0=Y de unde:
c(TR 0 − TI 0 ) + C0 + I 0 + G 0
Y=
1 − c(1 − ti )
Valorile de echilibru ale celorlalți indicatori sunt:
ctiTR 0 + ti (C 0 + I 0 + G 0 ) + (1 − c )TI 0
TI=tiY+TI0=
1 − c(1 − ti )
(1 − ti )(C0 + I0 + G 0 ) + TR 0 − TI 0
V=Y+TR0-TI=
1 − c(1 − ti )
c(1 − ti )(I 0 + G 0 ) + c(TR 0 − TI 0 ) + C0
C=cV+C0=
1 − c(1 − ti )
Ca urmare a acestei formule, cum:
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dY (TR0 − TI0 )(1 − c(1 − ti)) + (c(TR0 − TI0 ) + C0 + I0 + G0 )(1 − ti)
=
=
dc
(1 − c(1 − ti))2

(TR0 − TI0 ) − c(1 − ti)(TR0 − TI0 ) + c(1 − ti)(TR0 − TI0 ) + (1 − ti)(C0 + I0 + G0 ) =
(1 − c(1 − ti))2
(TR0 − TI0 ) + (1 − ti)(C0 + I0 + G0 )
(1 − c(1 − ti))2
(17)

deci:
dY (TR 0 − TI0 ) + (1 − ti )(C0 + I0 + G 0 )
=
dc
(1 − c(1 − ti ))2

•

rezultă că la o majorare a înclinației marginale spre consum dacă:
(TR0 − TI0 ) + (1 − ti)(C0 + I0 + G0 ) >0 atunci volumul output-ului crește;

•

(TR0 − TI0 ) + (1 − ti)(C0 + I0 + G0 ) <0 atunci volumul output-ului descrește.

•
•

(18)

Cum, în principiu, nivelul transferurilor trebuie ca să fie mai mic decât
cel al colectării de taxe și impozite (nefiind însă obligatoriu, mai ales în cazul
unor economii distorsionate în care ajutoarele statului depășesc colectarea, fiind
întreținute din împrumuturi externe), deci TR0<TI0 atunci (în ipoteza
C0+I0+G0>0) rezultă că dacă:
TI0 − TR 0
ti < 1 −
>0 volumul output-ului crește;
C0 + I 0 + G 0

ti > 1 −

TI0 − TR 0
volumul output-ului descrește.
C0 + I 0 + G 0

Abordarea dinamică a fenomenului în care economia nu este în stare de
echilibru, dar gradual tinde către acesta, se realizează prin prisma ecuațiilor (9)
și (12) obținându-se din D-Y=c(1-ti)Y+c(TR0-TI0)+C0+I0+G0-Y=[c(1-ti)1]Y+c(TR0-TI0)+C0+I0+G0 ecuația
diferențială liniară, de ordinul I, cu coeficienți constanți:
Y' ( t) = a[c(1 − ti) − 1]Y( t ) + ac(TR 0 − TI0 ) + a (C0 + I0 + G0 )
Soluția acestei ecuații se obține, considerând mai întâi ecuația omogenă
dY ( t )
dY
atașată: Y ' ( t ) =
= a [c(1 − ti ) − 1]Y ( t ) de unde:
= a [c(1 − ti ) − 1]dt .
dt
Y
Integrând, rezultă: ln Y = a[c(1 − ti ) − 1]t + A , A∈R. Exponențiind, rezultă

Y(t ) = Aea [c(1− ti )−1]t unde am renotat eA cu A>0 – constantă arbitrară.
Aplicând acum metoda variației constantelor a lui Lagrange și
considerând A=A(t) – funcție necunoscută, rezultă: Y(t ) = A(t )ea [c (1− ti )−1]t .
Înlocuind în ecuația (8) rezultă:
A ' (t )e a [c (1− ti )−1]t + a [c(1 − ti ) − 1]A (t )ea [c (1− ti )−1]t =
a [c(1 − ti ) − 1]A (t )e a [c (1− ti )−1]t + ac(TR 0 − TI 0 ) + a (C 0 + I0 + G 0 )

După simplificări, avem:
A ' (t )ea [c (1− ti )−1]t = ac(TR 0 − TI 0 ) + a (C0 + I 0 + G 0 )

de unde:
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A ' (t ) = [ac(TR 0 − TI 0 ) + a (C 0 + I 0 + G 0 )]e − a [c (1− ti )−1]t

A(t ) =  [ac(TR 0 − TI0 ) + a (C0 + I0 + G 0 )]e − a [c (1− ti )−1]t dt =
Integrând:

−

ac(TR 0 − TI0 ) + a (C0 + I0 + G 0 ) − a [c(1− ti )−1]t
e
+B
a[c(1 − ti ) − 1]

de unde: A (t ) = −

(19)

c(TR 0 − TI 0 ) + (C 0 + I 0 + G 0 ) − a [c (1− ti )−1]t
e
+ B , B∈R, constantă
c(1 − ti ) − 1

arbitrară. În final:
c(TR 0 − TI 0 ) + (C0 + I 0 + G 0 )
Y (t ) = −
+ Be a [c (1− ti )−1]t , B∈R
c(1 − ti ) − 1
Considerând un nivel Y0 al output-ului la momentul t=0 avem:
c(TR 0 − TI 0 ) + (C0 + I 0 + G 0 )
Y0 = −
+ B de unde:
c(1 − ti ) − 1
c(TR 0 − TI 0 ) + (C0 + I0 + G 0 )
deci, soluția finală:
B = Y0 +
c(1 − ti ) − 1
(20) Y (t ) = −

c(TR 0 − TI 0 ) + (C0 + I 0 + G 0 )
+
c(1 − ti ) − 1


c(TR 0 − TI 0 ) + (C0 + I 0 + G 0 )  a [c (1− ti )−1]t
 Y0 +
e
c(1 − ti ) − 1


Din
formula
(20)
avem
însă
(pentru

a[c(1 − ti ) − 1] <0:

c(TR 0 − TI 0 ) + (C0 + I0 + G 0 )
deci Y tinde către valoarea de
t →∞
c(1 − ti ) − 1
echilibru static din (13).
lim Y (t ) = −

Sarcina de lucru 7
Să se comenteze Legea psihologică a lui Keynes.
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Rezumat
Modelul prezentat în celebra lucrare a lui John Maynard Keynes - The
General Theory of Employment, Interest și Money, apărută în anul 1936, este
primul care încearcă o teorie explicativă a fenomenelor macroeconomice
fundamentale.
Legea psihologică a lui Keynes afirmă că, pe termen scurt, c∈(0,1)
adică la o creștere a output-ului, consumul se va majora de asemenea, dar
creșterea acestuia va fi mai mică decât cea a output-ului. Ideea legii este aceea
că, dacă la venituri mici, populația alocă, de regulă, cote foarte mari pentru
consum, odată ce veniturile cresc, consumul crește din ce în ce mai puțin,
nevoile oamenilor fiind în mare parte satisfăcute. Diferența din ce în ce mai
mare se dirijează, din acel moment, către economii.

Test de autoevaluare
I. Să se aplice modelul lui Keynes pe economia României în perioada 20002015.
Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testul de autoevaluare
I. Pentru o analiză corectă primiți 3 puncte.
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