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INTRODUCERE 

 

 

Manualul de studiu individual reprezintă o sinteză a conţinutului disciplinei de 

microeconomie conform planurilor de învăţământ în vigoare și este destinat studenţilor de la 

forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, constituind materialul bibliografic minim necesar 

pentru parcurgerea, însuşirea şi evaluarea disciplinei respective. 

Manualul este structurat conform standardelor şi procedurilor de uz larg în învăţământul 

universitar naţional şi internaţional care se adresează învăţării individuale pe baze interactive. 

Parcurgerea manualului, pe baza prezentelor instrucţiuni, asigură reţinerea informaţiilor de bază, 

înţelegerea fenomenelor fundamentale şi aplicarea cunoştinţelor dobândite la rezolvarea unor 

probleme specifice. 

Rezultatele efective ale utilizării manualului se vor suprapune pe rezultatele aşteptate 

numai cu condiţia respectării întocmai a procedurii de parcurgere a unităţilor de învăţare, 

procedură care este prezentată în continuare. 

 

Obiectivele cursului 

 

 1. Cursul urmăreşte formarea gândirii economice ştiinţifice pe temeiul căreia sa se poată clădi 

celelalte cunoştinţe ale ştiinţelor economice.  

2. Înţelegerea mecanismelor de derulare a activităţii economice, a modului de luare a deciziilor, 

a comportamentelor individuale ale agenţilor economici.  

 

Competenţe conferite 

 

După parcurgerea acestui curs, studentul va dobândi următoarele competențe generale și 

specifice:  

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

 Cunoaşterea conceptelor de piaţă, cerere, ofertă, cost, randament, dobândă, profit, 

utilitate, consumator, producător;  

 Prezentarea tipurilor de pieţe şi a realităţii economice în economiile contemporane de 

piaţă;  

 Înţelegerea comportamentului producătorului.  

 

 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 

precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 analiza cadrului general de determinare şi analiză a costurilor la nivel microeconomic;  

 analiza cadrului general de determinare şi analiză a performanţelor la nivel 

microeconomic;  

 analiza eficienţei gestionării/utilizării resurselor firmei.  

 

3. Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

 utilizarea în limbaj curent a noţiunilor fundamentale de economie;  

 analiza indicatorilor microeconomici;  

 realizarea unui dosar de înfiinţare a unei firme în domeniul ales (individual sau în grup).  

 determinarea şi analiza costurilor, precum şi a efectelor evoluţiei acestora;  

 aprecierea situaţiei performanţelor economico-financiare la nivel microeconomic  
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 identificarea măsurilor ce se impun pentru ameliorarea nivelului rezultatelor.  

 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 

ştiinţific / cultivarea  unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea 

unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului 

potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea 

inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu 

responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională ) 

 formarea capacităţii de a adapta metodele şi principiile de bază ale economiei la situaţia 

specifică a unei întreprinderi,  

 manifestarea unei atitudini corespunzătoare cu privire la conceperea, organizarea şi 

conducerea unei activităţi economice.  

 

Resurse şi mijloace de lucru 

 

Cursul dispune de manual scris, supus studiului individual al studenţilor, precum şi de 

material publicat pe Internet sub formă de sinteze, teste de autoevaluare, studii de caz, aplicaţii, 

necesare întregirii cunoştinţelor practice şi teoretice în domeniul studiat. În timpul convocărilor, 

în prezentarea cursului sunt folosite echipamente audio-vizuale, metode interactive şi 

participative de antrenare a studenţilor pentru conceptualizarea şi vizualizarea practică a 

noţiunilor predate. Activităţi tutoriale se pot desfăşura după următorul plan tematic, conform 

programului fiecărei grupe: 

1. Tendinţe actuale în evoluţia raporturilor dintre sectorul public şi sectorul privat de 

proprietate. (1 ora) 

2. Analiza comparată a cererii pentru două bunuri de consum (bunuri normale-bunuri 

inferioare sau bunuri substituibile-bunuri complementare). (1 ora) 

3.    Informaţia – neofactor de producţie şi proiecţii ale acesteia în economia modernă. (1 ora) 

4. Mutaţii contemporane în sistemul productiv sub incidenţa progresului în ştiinţă şi tehnică. 

(1 ora) 

 

Structura cursului 

Cursul este compus din 10 unităţi de învăţare: 

 
Unitatea de învăţare 1. Economie- microeconomie – legi și principii economice (4 ore) 
Unitatea de învăţare 2. Economia de schimb și economia de piață contemporană (2 ore) 
Unitatea de învăţare 3. Proprietatea în sistemul economiei contemporane și efectele ei (4 ore) 
Unitatea de învăţare 4. Cererea și oferta bunurilor economice (2 ore) 
Unitatea de învăţare 5. Factorii de producție. Combinarea factorilor de producție (2 ore) 

Unitatea de învăţare 6. Costul de producție (2 ore) 
Unitatea de învăţare 7. Productivitatea factorilor de producție (2 ore) 
Unitatea de învăţare 8. Piețe și prețuri (2 ore) 
Unitatea de învăţare 9. Salariul – venit fundamental (2 ore) 
Unitatea de învăţare 10. Profitul. Dobânda (2 ore) 

 

Teme de control (TC) 

 

Desfăşurarea temelor de control se va derula conform calendarului disciplinei şi acestea vor 

avea următoarele subiecte:  

1. Testarea noţiunilor de specialitate. (2 ore) 

2. Aplicaţii. Analiza indicatorilor. Reprezentări grafice. Interpretare şi concluzii. (3 ore) 

3. Realizarea şi prezentarea unui referat. (2 ore) 
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Bibliografie selectivă : 

A. P. SAMUELSON,  W.D. NORDHAUS, Economie politică, Editura Teora, Bucureşti, 2000. 

A. SMITH, Avuţia naţiunilor, cercetare asupra naturii şi cauzelor ei , vol.I, Editura Academiei, 

Bucureşti, 1962. 

C. GOGONEAŢĂ, B. GOGONEAŢĂ , Microeconomie, Editura Economică, Bucureşti, 1999. 

C. POPESCU, D. CIUCUR, I. Popescu, Tranziţia la economia umană, Editura Economică, 

București, 2003. 

D. RICARDO, Despre principiile economiei politice  şi impunerii, vol I,II, Editura Academiei , 

Bucureşti, 1962. 

D. ZIRRA, Microeconomie si macroeconomie – Aplicații - Culegere de probleme pentru anul I, 

Editura Universitară, București, 2010. 

E. J. STIGLITZ, E.C. WALSH, Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005. 

G. R. LIPSEY, K. CHRYSTAL, Economie pozitivă, Editura Economică, Bucureşti, 1999. 

I. BĂBĂIŢĂ, (coordonator), Microeconomie, Editura Mirton, Timişoara, 2000 . 

I.  SIMION, Civilizaţia salariului, Editura Eficient, Bucureşti, 1997. 

I. STĂNESCU, C. ANGELESCU, Economie Politică, Editura Oscar Print, Bucureşti 2002. 

J. K. GALBRAITH, Ştiinţa economică şi interesul public, Editura Politică, Bucureşti, 1982 . 

J. M. KEYNES, Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, Editura 
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M. DIDIER, Economie : regulile jocului, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994 . 

M. FRIEDMAN, R. FRIEDMAN, Liber să alegi, Editura ALL, București, 2009. 

N. DOBROTĂ, (coordonator) , Economie politică, Editura Economică, Bucureşti, 1997. 

R. G. LIPSEY, K. A. CHRYSTAL, Economia pozitivă, Editura Economică, Bucureşti, 1999. 

S. GHIMPU, A. ŢICLEA, Dreptul Muncii, Editia a –II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2001. 

T. P. GHIŢĂ,  şi colaboratorii , Economie. Teste-probleme, Editura Economică, Bucureşti, 

1994. 

V. NECHITA, Economie Politică, Editura "Porto Franco, Galaţi", 1995. 

***     - Dicționar macmillan de Economie modernă, Editura Codecs, 1999. 

*** -Economia politică, Editura Economică, Bucureşti, 1995. 

*** -Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale republicată, completată prin Legea  

nr.99/1999 cu un comentariu de Ion Băcanu, Editura Lumina Lex, 1999. 

 

Metoda de evaluare: 

Examenul final se susţine sub formă scrisă, pe bază de grile și subiecte în extenso, ţinându-

se cont de participarea la activităţile tutoriale şi rezultatul la temele de control ale studentului. 
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Unitatea de învăţare 1 

ECONOMIE – MICROECONOMIE – LEGI ȘI PRINCIPII ECONOMICE  

 

1.1. Introducere 

1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 

1.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

1.3.1. Microeconomia – ca ramură a ştiinţei economice 

1.3.2. Principii şi legităţi economice 

1.3.3. Metodele de studiu ale economiei 

             1.3.4. Nevoile umane, resurse, raritate si curba posibilităţilor de producţie. 

1.4. Îndrumător pentru autoverificare 

 

  1.1. Introducere  
 Acest capitol realizează o introducere în tainele economiei. 

După o scurtă istorie a constituirii economiei politice, urmează o 

descriere succintă a obiectului şi metodei acestei ştiinţe. Sunt 

introduse mai apoi noţiuni de bază pentru un economist: nevoi, 

resurse, raritate si curba posibilităţilor de producţie. 

 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare  
 

Obiectivele unităţii de învăţare:  

 formarea şi dezvoltarea economiei 

 microeconomia – ca ramură a ştiinţei economice 

 legi economice fundamentale 

 principii şi legităţi economice 

 metodele de studiu ale economiei 

 

Competenţele unităţii de învăţare:  

 Cunoaşterea noţiunilor legate  de știința economică, 

microeconomie, legile economie 

 rezolvaţi probleme, exerciţii, studii de caz care solicită 

cunoştinţele dobândite în acst modul. 

     Timpul alocat unităţii de învățare: 
Pentru unitatea de învățare , Economie – microeconomie – legi 

si principii economice timpul alocat este de 4 ore. 
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1.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

1.3.1. Microeconomia – ca ramură a ştiinţei economice 

 

Microeconomia este ramura ştiinţei economice (ştiinţa 

alocării optimale a resurselor), ce studiază mijloacele de satisfacere 

a nevoilor crescătoare ale oamenilor în condiţiile limitării (a 

rarităţii) resurselor şi pe deasupra comportamentele individuale ale 

consumatorului, ale producătorului şi câteodată ale statului şi care 

analizează modul în care preţurile se stabilesc pe diferite pieţe 

(piaţa bunurilor şi serviciilor, a muncii, monetară, a titlurilor, etc). 

 Se numeşte teorie microeconomică sau microeconomie 

pentru că pretinde să respecte prin formulele sale abstracte, 

individualitatea fiecărui bun şi al fiecărui agent.  

Analiza comportamentului agenţilor economici (vânzători, 

cumpărători) se face prin intermediul preţurilor, de aceea 

microeconomia mai este denumită şi teoria preţurilor. 

Obiectivul microeconomiei constă în analiza determinării 

simultane a preţurilor şi  cantităţile produse, schimbate şi  

consumate. Cele mai importante probleme studiate de către 

microeconomie sunt: 

 definirea, descrierea şi analiza logică a mecanismului 

cerere-ofertă (modul de interacţiune între cerere şi ofertă şi cum 

influenţează procesul de formare a preţurilor şi impactul pe care îl 

are asupra comportamentului producătorilor şi consumatorilor); 

 identificarea posibilităţilor şi căilor de asigurare a 

echilibrului la nivel individual, a deducerii şi formalizării 

condiţiilor necesare pentru realizarea echilibrului, evaluarea 

multiplelor influenţe sub care se formează acesta: 

 optimizarea deciziei la nivel microeconomic în condiţiile 

unui sistem bazat pe economia de piaţa liberă. 

  

1.3.2. Principii şi legităţi economice 

 

Legile economice au caracter istoric, pentru ca legităţile nu 

pot fi desprinse decât prin mersul de la concret la abstract. Din 

această determinare deducem şi necesitatea de a delimita ansamblul 

legilor în: legi structurale sau de stare sau legi statistice, privind 

societatea, având un caracter stabil, uniform şi permanent; legi 

cauzale sau funcţionale ce determină şi reglează transformările 

sociale majore. Ansamblul legilor operand într-o economie poarta 

numele de sistemul legilor economice. Orice sistem de legi are o 

structurare duală: pe de o parte din perspectiva momentului istoric 

de plasare a acţiunii, pe de alta parte din cea a arealului socio-

economic de impact. Legi cu maximă extensie în timp: legea 

creşterii productivităţii muncii, legea economiei de timp, legea 

reproducţiei, etc. Legi cu extensie limitată: legea valorii, legea 
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rentei, etc. Legi specifice unor momente de dezvoltare: legea 

ciclicităţii dezvoltării ramurilor, legea determinării ratei profitului, 

etc. 

 Dintre legităţile cu influenţă dominantă în domeniul 

economiei şi mai ales al microeconomiei, amintim: 

 Legea limitării resurselor. În raport cu dorinţele nelimitate ale 

oamenilor nevoile trebuie să aibă acoperire în venit  (satisfacerea 

anumitor necesităţi presupune nesatisfacerea altora). 

 Legea randamentelor descrescătoare (diminuării outputului). 

Sporirea succesivă a cantităţii utilizate dintr-o anumită resursă, în 

condiţiile în care cantităţile utilizate din celelalte resurse rămân 

constante, determină creşteri din ce în ce mai mici ale outputului. 

Principiile economice fundamentale care stau la baza 

activităţii producătorilor şi  consumatorilor sunt: 

1. Principiul raţionalităţii; 

2. Principiul eficienţei; 

3. Principiul  optimalităţii; 

4. Principiul echilibrului. 

Să discutăm pe scurt aceste principii. 

 1. Principiul raţionalităţii stipulează că producătorul sau 

consumatorul nu acţionează în mod constant împotriva propriului 

interes (imposibilitatea acceptării alternativelor ce duc la pierderi). 

 2. Principiul eficienţei este cel pe baza căruia se afirmă că 

scopul oricărui producător sau consumator este cel conform căruia 

măsura satisfacţiei obţinute ca urmare a acceptării unui sacrificiu 

trebuie să depăşească măsura sacrificiului făcut (mărimea 

rezultatelor devansează mărimea efortului implicat). 

 3. Principiul  optimalităţii. Producătorii şi consumatorii 

acţionează astfel încât să-şi maximizeze avantajele obţinute cu un 

efort dat, sau să-şi minimizeze efortul depus pentru obţinerea unui 

efect dat (alegerea alternativei care corespunde cel mai bine din 

punct de vedere al scopului urmărit). 

 4. Principiul echilibrului presupune ca preţul la care are loc 

efectiv tranzacţia să fie rezultatul unei ajustări continue până în 

punctul în care cererea devine egală cu oferta. 

 

1.3.3. Metodele de studiu ale economiei 

 

Metodele, în economie, reprezintă un ansamblul de 

principii, procedee şi tehnici de cercetare menite să ducă la lărgirea 

orizontului cunoaşteri, să descopere noi adevăruri şi să rezolve 

eficient cât mai multe probleme practice. 

Principalele metode de cercetare: 

Abstractizarea (ştiinţifică) logică – procedeu prin care 

cunoaşterea trece de la concret la abstract, prin care subiectul 

cercetător separă pe plan mintal laturile generale, esenţiale 

permanente, repetabile şi relativ stabile de cele particulare, 

neesenţiale, întâmplătoare în scopul de a dezvălui esenţa 

segmentului de realitate studiată şi legile ce o guvernează  

Analiza şi sinteza  

Analiza este o metodă generală de cercetare a realităţii 
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bazată pe descompunerea unui întreg(obiect sau proces) în 

elementele lui componente şi pe studierea în parte a legăturilor 

dintre acestea.  

- după modul cum se efectuează, analiza poate fi inductivă 

sau deductivă. 

- din punct de vedere al conţinutului  analiza poate fi 

cantitativă sau calitativă 

- după nivelul, sfera de cuprindere, analiza se face sub doua 

forme: microanaliză si macroanaliză 

Sinteza constă în cunoaşterea fenomenelor şi proceselor ce 

stau la baza reuniunii mintale(sau materiale) a elementelor obţinute 

prin analiză  şi prin stabilirea legăturilor între aceste elemente. 

Metoda statistico-matematică. 

   Economistul W. Petty marchează începutul în cercetare cu 

lucrarea ”Aritmetica politică”. Ştiinţele economice de ramură 

folosesc cu succes instrumentele şi tehnicile statistico-matematice. 

Se foloseşte şi modelarea matematică. Şi alţi economişti ca 

Vilfredo Pareto, Roland Marin militează deschis pentru o ştiinţă 

economică pură, matematizată în cel mai înalt grad. Aşa a apărut 

econometria încă din perioada interbelică.     

Experimentul economic este intervenţia conştientă, activă 

şi controlată în viaţa economică reală, micro şi macro, în scopul de 

a verifica oportunitatea unor măsuri de politică economică, de 

organizare, conducere şi decizie, elaborate pe baza unor experienţe 

sau modele dinainte stabilite.  

 

1.3.4. Nevoile umane, resurse, raritate si curba posibilităţilor de 

producţie 

 

 Nevoile umane constau în dorinţele, aşteptările, aspiraţiile 

oamenilor de a-şi însuşi bunuri, toate acestea devenind nevoi 

efective (reale) în funcţie de gradul dezvoltării economice la un 

moment dat, precum şi de nivelul de cultură şi civilizaţie a 

popoarelor şi indivizilor.  

      Activitatea umană presupune utilizarea de resurse 

specifice, în cantităţi determinate şi de calitate adecvată.  

Resursele reprezintă toate elementele furnizate de natură sau de 

generaţiile anterioare, ce pot fi folosite direct sau indirect pentru a 

satisface nevoile umane. Resursele se clasifică astfel: 

1. resurse primare şi derivate;  

2.  resurse materiale şi umane.  

Legea rarităţii resurselor: volumul, structurile şi calitatea 

resurselor economice şi bunurilor se modifică mai încet decât 

volumul, structurile şi intensitatea nevoilor umane. 

  Raritatea resurselor face ca orice alegere a unui agent 

economic să însemne, în acelaşi timp, sacrificarea unor şanse 

potenţiale. De exemplu, dacă o persoană alocă o parte mai mare din 

resursele de care dispune pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, 

atunci, în mod obligatoriu îi rămân mai puţine resurse pentru 

satisfacerea nevoilor spirituale. Costul de oportunitate reprezintă 

valoarea bunurilor alternative sacrificate pentru a alege un anumit 
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bun spre a fi consumat sau produs. Costul alegerii este costul 

(valoarea) celei mai bune alternative sacrificate.  

Costul de oportunitate are ca punct de plecare necesitatea alegerii 

dintre mai multe variante posibile cu care se confruntă orice agent 

economic. Alegerea unei variante implică renunţarea la celelalte 

posibilităţi; prin urmare, costul de oportunitate este costul 

renunţării. Acesta este analizat pe baza curbei posibilităţilor de 

producţie. 

 

1.4. Îndrumar pentru autoverificare 

 

    Sinteza unităţii de învăţare 1 

Microeconomia este ramura ştiinţei economice (ştiinţa alocării optimale a resurselor), ce 

studiază mijloacele de satisfacere a nevoilor crescătoare ale oamenilor în condiţiile limitării (a 

rarităţii) resurselor şi pe deasupra comportamentele individuale ale consumatorului, ale 

producătorului şi câteodată ale statului şi care analizează modul în care preţurile se stabilesc pe 

diferite pieţe (piaţa bunurilor şi serviciilor, a muncii, monetară, a titlurilor, etc). Dintre legităţile 

cu influenţă dominantă în domeniul economiei şi mai ales al microeconomiei, amintim: 

            Legea limitării resurselor. În raport cu dorinţele nelimitate ale oamenilor nevoile trebuie 

să aibă acoperire în venit  (satisfacerea anumitor necesităţi presupune nesatisfacerea altora). 

 Legea randamentelor descrescătoare (diminuării outputului). Sporirea succesivă a 

cantităţii utilizate dintr-o anumită resursă, în condiţiile în care cantităţile utilizate din celelalte 

resurse rămân constante, determină creşteri din ce în ce mai mici ale outputului. 

Principiile economice fundamentale care stau la baza activităţii producătorilor şi  consumatorilor 

sunt: principiul raţionalităţii; principiul eficienţei; principiul  optimalităţii; principiul echilibrului. 

Nevoile umane constau în dorinţele, aşteptările, aspiraţiile oamenilor de a-şi însuşi bunuri, 

toate acestea devenind nevoi efective (reale) în funcţie de gradul dezvoltării economice la un 

moment dat, precum şi de nivelul de cultură şi civilizaţie a popoarelor şi indivizilor.  

Resursele reprezintă toate elementele furnizate de natură sau de generaţiile anterioare, ce 

pot fi folosite direct sau indirect pentru a satisface nevoile umane.  

Resursele se clasifică astfel: resurse primare şi derivate;  resurse materiale şi umane.  

Legea rarităţii resurselor: volumul, structurile şi calitatea resurselor economice şi 

bunurilor se modifică mai încet decât volumul, structurile şi intensitatea nevoilor umane. 

Costul de oportunitate are ca punct de plecare necesitatea alegerii dintre mai multe 

variante posibile cu care se confruntă orice agent economic. Alegerea unei variante implică 

renunţarea la celelalte posibilităţi; prin urmare, costul de oportunitate este costul renunţării.  

 

Concepte şi termeni de reţinut : 

 Economie (activitate economică). 

  Lege economică. 

  Economie politică. 

 Metode de studiul ale economiei politice 

 Microeconomie. 

 Analiza  

 Sinteza. 

 Principii economice. 

 Nevoi 

 Resurse 

 

Întrebări de control şi teme de dezbatere  

1. Definiți noțiunea de microeconomie. 
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2. Care sunt principiile economice fundamentale care stau la baza activităţii producătorilor 

şi  consumatorilor? 

3. Care sunt legităţile cu influenţă dominantă în domeniul microeconomiei? 

4. Definiţi nevoile economice  şi arătaţi în ce constă latura lor subiectivă şi obiectivă. 

5. Definiţi resursele economice. 

6.  În ce constă raritatea  resurselor şi costul de oportunitate ? 

7. Analizaţi locul pe care îl ocupă resursele umane în dezvoltarea economică, pornind de la 

următoarea afirmaţie a lui Peter Drucker: “Resursa economică de bază – mijlocul de 

producţie, pentru a utiliza termenul economistului – nu mai este capitalul, şi nici resursele 

naturale, nici munca. Ea este şi va fi cunoaşterea.” 

8. Analizaţi locul pe care îl ocupă economia politică în sistemul ştiinţelor economice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleme pentru activitatea de seminar: 

1. Statutul contemporan al economiei politice. Locul ei în sistemul ştiinţelor economice 

2. Ştiinţa economică şi tranziţia la un nou sistem economic 

3. Microeconomia şi macroeconomia 

4. În ce constă problema fundamentală a oricărei economii ? 

 

Teste de evaluare/autoevaluare 

1. Care din următoarele resurse sunt considerate primare: 

a) oţelul brut, neprelucrat; 

b) energia electrică furnizată de o centrală nucleară; 

c) minereul de fier; 

d) făina; 

e) lâna; 

f) firele sintetice. 

2. Care dintre activităţile umane menţionate putem afirma că au caracter de finalitate? 

a) producerea unor piese de schimb; 

b) producerea unui autoturism; 

c) producerea unei materii prime oarecare; 

d) producerea unor materiale auxiliare; 

e) recoltarea grâului; 

f) editarea unui roman. 

3. Care din următoarele răspunsuri sunt corecte:  
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a)  inducţia este operaţiunea intelectuală de înţelegere a unor fenomene sau manifestări trecând 

de la general la particular;             

b) analiza înseamnă reunirea elementelor analizate separat şi dezvăluirea resorturilor interne 

ale întregului a fenomenului cercetat;  

c) analiza înseamnă descompunerea fenomenului în componentele sale  şi cercetarea fiecăruia 

dintre ele. 

4. Legea economică :  

a) limitează libertatea de acţiune a agenţilor economici;  

b) nu are nici o legătură cu libertatea de acţiune a omului;  

c) legea economică îi conduce cu autoritate pe oameni. 

5. Care din enunţurile de mai jos sunt corecte pentru a arăta caracterul limitat al resurselor : 

a) caracterul limitat al resurselor se întâlneşte doar în ţările  care au insuficiente resurse 

naturale ; 

b)  limitarea resurselor este o realitate pentru orice ţară aflată în criză economică ; 

c) limitarea resurselor este o problemă a oricărei ţari indiferent de nivelul ei de dezvoltare 

economică. 

6. Subiectul acţiunii economice îl reprezintă : a) satisfacerea nevoilor nelimitate cu resurse 

limitate ; b) creşterea proprietăţii private ; c) agentul economic, omul. 
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Unitatea de învăţare 2 

ECONOMIA DE SCHIMB ȘI ECONOMIA DE PIAȚĂ CONTEMPORANĂ  

 

 

2.1. Introducere 

2.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 

2.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

2.3.1. Economia de schimb  

2.3.2. Economia de piață 

             2.3.3. Mecanismele pieţei 

2.4. Îndrumător pentru autoverificare 

 

  2.1. Introducere  
De-a lungul secolelor şi mileniilor, schimburile dintre 

producători şi consumatori s-au dezvoltat atât în lărgime, cât şi în 

profunzime. Noi şi noi teritorii au fost atrase în sfera pieţei, produse 

din ce în ce mai numeroase şi în  cantităţi sporite au intrat în 

procesul schimbului. În acelaşi timp, modalităţile, tehnicile şi 

instrumentele de schimb au devenit tot mai rafinate. 

Intervenţia tot mai activă a monedei în procesul 

schimbului, diversificarea instrumentelor monetare, tendinţa spre 

universalitate a acestora au contribuit la evoluţia economiei spre 

economia de schimb monetar. Diferenţiat pe zone, perioade şi 

activităţi, unii proprietari s-au specializat în producerea pentru 

piaţă. 

 2.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare  
 

Obiectivele unităţii de învăţare:  

   prezentarea unor noţiuni teoretice privind caracteristicile 

generale ale economiei de schimb și ale economiei de piaţă. 

 

Competenţele unităţii de învăţare:  

- ce tipuri de economii au existat după mijlocul  secolului 

trecut, cum au dispărut unele economii tocmai datorită 

ineficienţei lor ; 

- care sunt caracteristicile  economiei de piaţă ; 

- cum trebuie construită şi care sunt componentele şi 

caracteristicile unei economii de piaţă ; 

- economia de piaţă trebuie nu numai construită, ci şi 

recunoscută de către ţările cu economie de piaţă dezvoltată. 

- veţi deosebi modelele teoretice de sistemul real al 
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economiei de piaţă ; 

- ce caracteristici are o economie de piaţă funcţională ; 

- veţi înţelege de ce Uniunea Europeană, cere noilor state 

care doresc să în această organizaţie să aibe o economie de 

piaţă funcţională. 

     Timpul alocat unităţii de învățare: 
Pentru unitatea de învățare Economia de schimb și economia de 

piață, timpul alocat este de 4 ore. 

2.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

2.3.1. ECONIMIA DE SCHIMB 

 

Economia naturală reprezintă acea formă de organizare şi 

desfăşurare a activităţii economice în care nevoile sunt satisfăcute 

prin autoconsum.  

Economia de schimb desemnează acea formă de organizare 

şi desfăşurare a activităţii economice în care agenţii economici 

produc bunuri în vederea vânzării, obţinând în schimbul lor altele, 

necesare satisfacerii trebuinţelor. Economia de schimb reprezintă 

forma universală de organizare şi funcţionare a activităţii în lumea 

contemporană. 

 Economia de schimb prezintă anumite trăsături generale
1
: 

a) Specializarea agenţilor economici: economia de 

schimb are la bază diviziunea socială a muncii, care generează 

agenţi economici specializaţi. Deciziile de specializare se 

întemeiază, conştient sau intuitiv, pe teoria avantajului relativ 

(comparativ). 

b) Autonomia şi independenţa agenţilor economici: ca 

trăsătură a economiei de schimb, aceasta presupune că agenţii 

economici sunt abilitaţi cu dreptul de decizie. Autonomia cea mai 

largă se realizează în condiţiile proprietăţii particulare.  

c) Activitatea economică gravitează în jurul pieţei: 
datorită diviziunii muncii şi specializării agenţilor economici, 

fiecare este dependent de bunurile furnizate de alţii. Între producţie 

şi consum se interpune schimbul, piaţa devenind instituţia centrală 

în jurul căreia gravitează întreaga activitate economică. 

d) Monetarizarea economiei: ea concretizează faptul că 

“banii reprezintă alături de capital şi de specializare cel de-al treilea 

aspect major al vieţii economice moderne. Importanţa banilor în 

economia contemporană poate fi ilustrată cu ajutorul funcţiilor 

                                                 
1
 Economie politică, ASE Bucureşti, Editura Economică, 1995, p. 44-52 
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acestora. În prezent, specialiştii sintetizează cel puţin trei funcţii: 

Funcţia de mijloc de schimb – este principala funcţie a 

banilor şi constă în aceea că moneda este intermediarul schimbului. 

Ei sunt mijloc de schimb universal, fiind prezenţi în orice tranzacţie 

şi având acceptabilitate generală într-un spaţiu monetar. 

 Funcţia de mijloc de măsură a activităţii economice – 

moneda naţională reprezintă etalonul general de măsură a activităţii 

economice, iar instrumentul concret al măsurării monetare este 

preţul.  

Funcţia de rezervă de valoare – veniturile monetare 

necheltuite pot fi reţinute de poseor ca rezervă pentru economii şi 

consumuri viitoare. 

În opiniile a numeroşi autori, banii contemporani 

îndeplinesc şi alte funcţii: mijloc de plată, mijloc de tezaurizare, 

factor de putere economică pentru emitent şi deţinător, etc. 

a) Tranzacţiile între agenţii economici sunt bilaterale de 

piaţă: în cadrul economiei de schimb între subiecţii economici se 

derulează în permanenţă fluxuri (tranzacţii) de bunuri (inclusiv 

monetare).  

b) Bunurile îmbracă forma de marfă: în economia de 

schimb majoritatea bunurilor devin bunuri comerciale.  

            Marfa este un bun economic care serveşte producţiei sau 

satisfacerii nevoilor de viaţă ale oamenilor, destinat vânzării – 

cumpărării prin tranzacţii bilaterale de piaţă. 

 

2.3.2. Economia de piaţă 

 

Economia de piaţă este un mecanism complex de 

coordonare a oamenilor, activităţilor şi firmelor printr-un sistem 

de pieţe şi preţuri. 

Pilonii acesteia sunt piaţa şi preţurile. Piaţa este un 

mecanism prin intermediul căruia se realizează legătura dintre 

cumpărători şi vânzători în vederea stabilirii preţului şi cantităţii 

pentru un anumit bun sau serviciu. Preţurile coordonează deciziile 

producătorilor şi consumatorilor, constituindu-se într-un barometru 

extrem de sensibil al economiei.  Preţurile mari tind să contribuie la 

reducerea volumului achiziţiilor efectuate de consumatori şi să 

încurajeze producţia. Preţurile mici încurajează consumul şi 

descurajează producţia. Principalele trăsături ale economiei de piaţă 

sunt considerate următoarele:  

1. raportul dintre cerere şi ofertă determină principiile de 

prioritate în producerea bunurilor; 

2. preţurile se formează în mod liber pe piaţă; nivelul şi 

dinamica preţului reprezintă barometrul de apreciere a stării 

sistemului şi sursa de fundamentare a deciziei fiecărui producător şi 

consumator. 

3. este o economie multipolară, în care există deci 

numeroase centre de decizie autonome, legate printr-o complexă 

reţea de interdependenţe.  

4. există un pluralism al formelor de proprietate, în care 

proprietatea privată are rolul esenţial; subiecţii fiecărei forme de 
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proprietate îşi asumă în mod autonom şi pe deplin dreptul de a 

decide în condiţii de risc şi incertitudine, suportând integral 

consecinţele acestora. 

5. economia de piaţă este motivată şi condusă de 

concurenţă – mâna invizibilă a pieţei – care determină utilizarea 

raţională a resurselor umane şi materiale, prin eliminarea risipei. 

6. relaţiile dintre operatorii economici îmbracă forma 

tranzacţiilor de piaţă, bilaterale, libere şi directe; fiecare agent 

economic, ghidat de interesul personal îşi alege în mod liber 

partenerii de tranzacţii economice, iar acţiunile pe care le 

întreprinde se bazează exclusiv pe criterii de raţionalitate 

economică. 

7. aceste relaţii se realizează în cadrului unui sistem 

generalizat de pieţe; 

8. statul este prezent în economie, el veghează la 

respectarea regulilor şi asupra instituţiilor juridice şi economice; 

statul este un agent economic ca oricare altul, cumpărător şi 

producător, care respectă integral regulile economiei de piaţă.  

În explicarea mecanismului de funcţionare a economiei de 

piaţă se porneşte de la cele trei întrebări fundamentale ale 

economiei: ce să se producă, cum şi pentru cine. Deşi nu există un 

singur centru de decizie, în economie există coordonare, iar din 

urmărirea intereselor individuale rezultă o bună satisfacere a 

intereselor sociale. Cheia acestui mecanism o constituie preţurile, 

care îndeplinesc cel puţin trei funcţii
2
: transmit informaţii; conduc 

la adoptarea celor mai puţin costisitoare metode de producţie; 

hotărăsc cine şi cât să ia din produs – repartizarea venitului.  

În funcţie de răspunsurile la aceste întrebări : ce să produci ?, 

cum să se producă ?, pentru cine să produci ?, putem aprecia că 

economia de schimb a cunoscut două modele teoretice  de 

organizare. Răspunsurile extreme date de viaţă sunt în mod 

centralizat sau în mod descentralizat, liber, de către fiecare agent 

economic. Ca urmare, cele două modele de organizare a economiei 

de schimb au fost : 

a) Sistemul economiei de piaţă ; 

b) Sistemul economiei de comandă (fostele ţări socialiste) 

care se baza pe plan şi nu pe piaţă, fapt ce a şi determinat 

căderea lui. 

Sistemul economiei de piaţă are la bază o serie de elemente  

structurale care-i asigură  funcţionalitatea : se consideră că agenţii 

economici sunt egali în faţa legii şi îşi exercită liber atributele 

dreptului de proprietate asupra bunurilor economice de care 

dispun ; pe baza dreptului de proprietate sacru şi inviolabil, 

subiecţii au deplina libertate de a se angaja în actiuni economice pe 

care le consideră oportune în conformitate cu interesul propriu şi cu 

respectarea cadrului legal. Calitatea de a fi element 

autoreproductibil al vieţii economice i se asigură fiecăruia ca 

rezultat la propriilor decizii şi acţiuni. 

Relaţiile dintre operatorii economici îmbracă forma 

                                                 
2
 Friedman, Milton, Friedman Rose, Liber să alegi, Editura ALL, București, 1998, p.11 
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tranzacţiilor de piaţă bilaterale libere şi directe. Există o concurenţă 

liberă pe toate segmentele pieţei : piaţa bunurilor de consum, piaţa 

bunurilor de capital, piaţa muncii, piaţa resurselor naturale, piaţa 

monetară etc. 

 

2.3.2.1. Modelul teoretic al economiei de piaţă 

 

Acesta se bazează pe anumite fundamente cum sunt : 

- individul este o fiinţă inteligentă şi raţională ghidat de 

interesul personal, liber în acţiuni ; suprema libertate este aceea de 

a fi subiect al proprietăţii, dreptul de proprietate este generalizat şi 

garantat pentru fiecare individ, singura restricţie fiind legea. 

Este important pentru economia de piaţă reală ca legea să nu 

fie diferită de la o ţară la alta, dacă ele fac parte din aceeaşi 

comunitate economică ; 

- egalitatea în drepturi, obligaţii şi tratament a fiecărui 

individ, a tuturor categoriilor de agenţi economici prin supremaţia 

legii, elaborată şi aplicată de către statul democratic, de drept ; 

- toate deciziile economice sunt adoptate de către indivizi şi 

firme, fără intervenţia guvernului ; familiile decid liber ce cantitate 

de muncă şi alţi factori de producţie să ofere şi ce bunuri să 

consume ; firmele decid ce şi câte bunuri economice să producă şi 

ce factori de producţie şi în ce combinaţii să utilizeze. 

- se consideră că sistemul economic de piaţă asigură gradul 

de satisfacere cel mai înalt posibil pentru cei care vând sau 

cumpără. 

Sistemul de piaţă coordonează deciziile economice mai bine 

decât orice alternativă cunoscută. Comparat cu alternativele, 

sistemul descentralizat al pieţei este mai flexibil şi lasă mai mult 

spaţiu adaptării personale în orice moment, ajustările rapide fiind 

posibile. Dacă, de exemplu, raritatea petrolului creşte preţul 

acestuia, un individ poate alege să nu facă economii la încălzire şi 

să nu reducă consumul de petrol, în timp ce un altul poate dori 

exact opusul.  

Pentru a obţine acelaşi efect general, prin raţionalizarea 

nonpreţ, autorităţile trebuie să oblige ambii indivizi să facă aceeaşi 

reducere a încălzirii şi benzinei, independent de gusturile acestora, 

de sfatul medicului şi de alte necesităţi
3
. 

Modelul teoretic al economiei de piaţă are o mare importanţă, 

deoarece în funcţie de el se construieşte modelul real. Există mai 

multe modele teoretice ale economiei de piaţă : a) modelul 

neoamerican ; b) modelul renan. 

a) Modelul neoamerican se bazează pe următoarele 

elemente : piaţa re rol determinant în circulaţia bunurilor ; sectorul 

public care produce bunuri economice este neglijabil şi are tendinţa 

de reducere ; baza politicii economice o constituie stimularea 

ofertei, iar în deciziile adoptate prevalează reuşita individuală şi 

maximizarea profitului financiar ; preţurile bunurilor economice 

(inclusiv salariile) depind în măsură determinantă de condiţiile 

                                                 
3
 Richard G. Lipsey, K. Alec Chrystal – Economia pozitivă, Editura Economică, Bucureşti, 1999, pag.446 
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aleatorii ale pieţei ; fiscalitate redusă, iar implicarea directă a 

statului în activitatea economică este neglijabilă ; întreprinderea, ca 

centru al deciziilor economice, este considerată un bun comercial 

ca oricare altul, şi ca urmare poate fi vândută şi cumpărată ca orice 

alt bun economic ; piaţa financiară şi în primul rând bursa are rolul 

decisiv de barometru al activităţii economice în raport cu alte forme 

de piaţă ; mobilitate ridicată şi în scurt timp în ierarhia economico-

socială ; clasa mijlocie relativ redusă (50% în SUA ) ; un sistem de 

învăţământ elitist, care tinde să funcţioneze după regulile pieţei ; 

politici economice şi sistem de valori care încurajează consumul ; 

grad redus de securitate economică faţă de risc (şomaj, sărăcie, 

boală), problema protecţiei fiind o chestiune individuală sau cel 

mult caritate (Marea Britanie). 

b) Modelul renan se bazează câteva principii esenţiale : 

mecanismul economic trebuie să se sprijine pe piaţă, dar 

mecanismele pieţei nu pot însă să determine singure ansamblul 

vieţii sociale şi care, ca urmare, ele trebuie contrabalansate de un 

imperativ social postulat apriori, al cărui girant trebuie să fie statul . 

Pe baza acestor principii, modelul renan se caracterizează prin 

următoarele trăsături : 

- majoritatea bunurilor economice îmbracă forma marfară, 

dar consumul unei părţi importante din bunuri nu se realizează după 

regulile pieţei ; 

-  o politică economică care încurajează economisirea şi 

redistribuirea de venituri ; 

-  fiscaliatea directă prevalează asupra celei indirecte ; 

- sistemul bancar este puternic articulat cu firmele, fiind apt 

să asigure finanţarea acestora pe termen lung, prin mecanismele 

bancare ; 

- între bănci, acţionari şi întreprinderi există un sistem de 

interese coordonate consensual ; 

- nivelul salariilor depinde atât de condiţiile pieţei, cât şi de 

alţi factori (vechimea, pregătirea profesională) ; 

- firma, salariaţii şi statul sunt coresponsabili de 

perfecţionarea profesională, punându-se accent pe comportamente 

cum sunt : precizie, punctualitate, ataşament faţă de firmă ; 

- mişcare sindicală puternică, responsabilă din punct de 

vedere economic cu lideri având competenţă remarcabilă ; 

- grad ridicat de securitate economică a populaţiei faţă de 

riscuri ; 

- clasa mijlocie numeroasă, reprezentând 75% în Germania, 

80% în Elveţia, 89% în Japonia ; 

- un sistem avantajos de pensii şi alocaţii familiale, care 

asigură un grad ridicat de protecţie socială prin grija autorităţilor 

publice. 

 

2.3.2.2. Sistemul real al economiei de piaţă 

 

O economie naţională contemporană poate fi considerată ca o 

economie de piaţă, dacă conţine următoarele elemente structurale şi 

mecanisme de reglare : 
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a) pluralismul formelor de proprietate, egali în faţa legii în 

faţa cărora rolul hotărâtor, ponderea principală o deţine proprietatea 

privată ; 

b) economia este descentralizată, funcţionarea ei fiind 

consecinţa acţiunilor individuale ale căror conexiuni se realizează 

pe baza pieţei, cadrului legislativ şi a pârghiilor economico-

financiare ; 

c) interesul personal şi raporturile de piaţă bilaterale 

reprezintă baza activităţii economice, impulsul său sintetizat în 

maximizarea profitului pentru producător şi a utilităţii maxime 

pentru consumator ; 

d) piaţa concurenţială este regulatorul principal al activităţii 

economice ; 

e) poate reprezenta un sistem de pieţe : piaţa bunurilor de 

consum, piaţa factorilor de producţie (inclusiv a resurselor naturale 

şi în primul rând a pământului), piaţa monetară, piaţa schimburilor 

monetare, aflate într-o organică interdependenţă, şi în care se 

confruntă cererea şi oferta de bunuri specifice şi  pe baza căreia se 

determină niveluri şi evoluţii corespunzătoare ale preţurilor ; 

f) preţurile se formează liber prin negocieri directe între 

vânzători şi cumpărători, fără intervenţii administrative ale statului 

şi fără politici monopoliste ; 

g) concurenţa loială, conformă reglementărilor legale, fapt 

ce contribuie la primenirea agenţilor economici producători, 

deoarece cei slabi sunt înlăturaţi de pe piaţă de cei puternici. 

 

2.3.3. Mecanismele pieţei 

  

 Postulatele mecanismelor pieţei care o fac să funcţioneze 

sunt: 

 resursele fiecărui individ sunt limitate dar cum fiecare 

doreşte mai mult decât un bun, apare necesitatea alegerii;  

 fiecare individ este dispus să cedeze, să renunţe, la o 

anumită cantitate de bun pentru a primi mai mult dintr-un alt bun; 

utilitatea marginală este reprezentată de cantitatea cea mai mare din 

propriul bun pe care acesta este dispus să o cedeze în schimbul unei 

unităţi dintr-un alt bun; 

 cu cât un individ obţine mai mult dintr-un bun, cu atât 

utilitatea marginală a bunului respectiv este mai mică. 

 Legea utilităţii marginale descrescătoare arată că la limită, 

creşterea utilităţii procurată prin doze suplimentare de bun este din 

ce în ce mai mică. De altfel utilitatea marginală este diferită de la 

consumator la consumator. De exemplu, utilitatea marginală a unui 

pahar de apă este mare dacă o persoană este izolată în deşert şi 

mică dacă tocmai a băut câteva pahare din apa unui izvor. 

 De o manieră generală, putem spune că creşterea utilităţii 

între unităţile n -1 şi n este superioară celei între unităţile n şi n +1. 

 indivizii sunt raţionali şi cu iniţiativă, iar prin intermediul 

producţiei şi schimbului, ei încearcă să-şi maximizeze 

avantajele. 
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 indivizii anticipează probabilistic avantajele sau 

dezavantajele unei decizii.  

 În conformitate cu acest ultim postulat indivizii participă la 

schimb nu din cauză că dispun de surplus de bunuri, ci pentru că 

propriile evaluări marginale pentru bunurile pe care le schimbă, 

sunt diferite. 

 

2.4. Îndrumar pentru autoverificare 

 

  Sinteza unităţii de învăţare 2 

Economia naturală reprezintă acea formă de organizare şi desfăşurare a activităţii 

economice în care nevoile sunt satisfăcute prin autoconsum.  

Economia de schimb desemnează acea formă de organizare şi desfăşurare a activităţii 

economice în care agenţii economici produc bunuri în vederea vânzării, obţinând în schimbul lor 

altele, necesare satisfacerii trebuinţelor. Economia de schimb reprezintă forma universală de 

organizare şi funcţionare a activităţii în lumea contemporană. 

 Economia de schimb prezintă anumite trăsături generale: 

a) Specializarea agenţilor economici: deciziile de specializare se întemeiază, conştient 

sau intuitiv, pe teoria avantajului relativ (comparativ); 

b) Autonomia şi independenţa agenţilor economici; 

c) Activitatea economică gravitează în jurul pieţei; 

d) Monetarizarea economiei 
Importanţa banilor în economia contemporană poate fi ilustrată cu ajutorul funcţiilor 

acestora. În prezent, specialiştii sintetizează cel puţin trei funcţii: 

- Funcţia de mijloc de schimb;  

- Funcţia de mijloc de măsură a activităţii economice;  
- Funcţia de rezervă de valoare. 

Economia de piaţă este un mecanism complex de coordonare a oamenilor, activităţilor 

şi firmelor printr-un sistem de pieţe şi preţuri. Pilonii acesteia sunt piaţa şi preţurile .  

Principalele trăsături ale economiei de piaţă sunt următoarele:  

1. raportul dintre cerere şi ofertă; 

2. preţurile se formează în mod liber pe piaţă;  

3. economie multipolară;  

4. pluralism al formelor de proprietate; 

5. concurenţă; 

6. tranzacţiile de piaţă, bilaterale, libere şi directe; 
7. sistem generalizat de pieţe; 

8. statul veghează la respectarea regulilor şi asupra instituţiilor juridice şi economice.  

Modelul neoamerican se bazează pe următoarele elemente : piaţa re rol determinant în 

circulaţia bunurilor ; sectorul public care produce bunuri economice este neglijabil şi are tendinţa 

de reducere ; baza politicii economice o constituie stimularea ofertei, iar în deciziile adoptate 

prevalează reuşita individuală şi maximizarea profitului financiar ; preţurile bunurilor economice 

(inclusiv salariile) depind în măsură determinantă de condiţiile aleatorii ale pieţei ; fiscalitate 

redusă, iar implicarea directă a statului în activitatea economică este neglijabilă etc. 

 Modelul renan se bazează câteva principii esenţiale : mecanismul economic trebuie să se 

sprijine pe piaţă, dar mecanismele pieţei nu pot însă să determine singure ansamblul vieţii sociale 
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şi care, ca urmare, ele trebuie contrabalansate de un imperativ social postulat apriori, al cărui 

girant trebuie să fie statul. 

 Legea utilităţii marginale descrescătoare arată că la limită, creşterea utilităţii procurată 

prin doze suplimentare de bun este din ce în ce mai mică. 

 

Concepte şi termeni de reţinut : 

 economie naturală; 

 economie de schimb; 

 economie de piață; 

 

Întrebări de control şi teme de dezbatere  

1. Ce este economia naturală ? 

2. Ce este schimbul ? 

3. Cum s-a transformat economia naturală în economie de schimb? 

4. De ce nu se poate transforma economia de schimb în economie naturală? 

5. Ce importanţă are schimbul ? 

6. Ce importanţă a avut specializarea agenţilor economici ? 

7. Dacă procesul transformării economiei naturale în economie de schimb este ireversibil. 

8. Cum se poate transforma economia de schimb în economie de piaţă ? 

9. De ce a căzut tipul de economie de comandă (fosta economie socialistă) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleme pentru activitatea de seminar: 

1. Arătaţi diferenţa dintre economia de piaţă şi economia de schimb. 

2. Caracteristicile modelului neoamerican și renan. 

3. Arătaţi diferenţele dintre modelul neoamerican şi modelul renan. 

4. Analizaţi modul în care se regăsesc principalele trăsături ale economiei de piaţă în realitatea 

economică românească la început de mileniu trei.  

 

Teste de evaluare/autoevaluare 

1. Subiectul acţiunii economice îl constituie: a) natura activităţii desfăşurate ; b) producţia de 

bunuri şi servicii ; c) eficienţa activităţii ; d) agentul economic, omul privit individual şi colectiv. 

2. Economia naturală este : 

a) economia care foloseşte, ca factor de producţie doar natura. ; 

b) economia în care nu există maşini şi utilaje ; 

c) economia în care nevoile de consum sunt satisfăcute din rezultatele propriei activităţi ; 
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d) economia în care se fac schimburi în natură. 

3. Schimbul înseamnă : a) înstrăinarea rezultatelor propriei activităţi ; b) înstrăinarea rezultatelor 

activităţii altora ; c) înstrăinarea rezultatelor propriei activităţi, primind în contraprestaţie alte 

bunuri ; d) înstrăinarea rezultatelor propriei activităţi, fără a primi în contraprestaţie alte bunuri. 

4. Economia de schimb are ca scop: 

a) satisfacerea nevoilor în  economia naturală; 

b) satisfacerea nevoilor proprii prin obţinerea altor bunuri; 

c) obţinerea profitului; 

d) nici un răspuns nu este corect. 

5. Specializarea agenţilor economici se face : a) pe baza avantajului relativ; b) pe baza voinţei 

fiecărui om ; c) fiecare om se naşte cu o anumită calitate pe care o foloseşte ;      d) pe baza 

banilor obţinuţi. 

6. Autonomia şi independenţa producătorilor se bazează pe: a) proprietatea publică;        b) 

proprietatea privată ; c) proprietatea de stat ; d) proprietatea mixtă. 

7. Care din răspunsuri nu este corect : 

a) preţurile bunurilor economice – inclusiv salariile – în modelul renan, depind în măsură 

determinată de condiţiile aleatoare ale pieţei; 

b) firma, salariaţii şi statul în modelul renan sunt coresponsabili de perfecţionarea 

profesională; 

c) în modelul renan, există grad ridicat de securitate economică a populaţiei ; 

d) în modelul renan fiscalitatea directă prevalează asupra celei indirecte. 
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Unitatea de învăţare 3 

PRORPIETATEA ÎN SISTEMUL ECONOMIEI  

CONTEMPORANE ȘI FORMELE EI 

 

3.1. Introducere 

3.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 

3.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

3.3.1. Obiectul și subiectul proprietății 

3.3.2. Structura raportului economic de proprietate 

             3.3.3. Pluralismul formelor de proprietate 

3.4. Îndrumător pentru autoverificare 

 

  3.1. Introducere  
 În economia de piață există o strânsă legătură între formele 

de proprietate și modul de implicare a agenților economici în viața 

societății. Formele de proprietate pot genera fie interes pentru 

sporirea performanțelor agenților economici, fie dezinteres față de 

întreaga desfășurare a activității economice. S-a dovedit că 

dezvoltarea societății depinde de progresul înregistrat în materie de 

proprietate. 

 3.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare  
 

Obiectivele unităţii de învăţare:  

  agenţii economici sunt subiecţii activităţii economice a 

fenomenelor şi proceselor din viaţa economică. 

 

Competenţele unităţii de învăţare:  

  înţelegerea mai bună a modului în care societatea se 

organizează pentru a-şi folosi resursele în vederea 

satisfacerii nevoilor. Familiarizarea cu formele de 

organizare a  afacerilor. 

     Timpul alocat unităţii de învățare: 
Pentru unitatea de învățare Proprietatea în sistemul economiei 

contemporane și formele ei, timpul alocat este de 4 ore. 
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3.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

3.3.1. Obiectul şi subiectul proprietăţii 

 

Obiectul proprietăţii îl formează bunurile, acestea 

prezentându-se sub  forma unor entităţi identificabile şi măsurabile 

economic. 

Bunurile economice sunt acele bunuri care intră în circuitul 

marfar sau cel puţin sunt măsurate în expresie bănească. 

“Bunurile ” şi “agenţii economici” constituie două 

concepte de prim ordin în microeconomie. Pâinea, energia 

electrică, ţiţeiul, maşinile reprezintă bunuri, fiecare având unităţi de 

măsură specifice. Serviciile, de la transport şi  până la servicii 

medicale reprezintă de asemenea bunuri pentru că satisfac 

necesităţi umane. Există, însă, bunuri cu impact pozitiv («good 

goods»), cum sunt cele enumerate mai sus, dar şi bunuri cu impact 

negativ («bad goods») ca de exemplu tutunul, drogurile, etc. 

În felul acesta putem vorbi de  «agenţi producători» care 

transformă anumite bunuri în alte bunuri şi care sunt denumiţi 

întreprinderi, firme şi  «agenţi consumatori», şi care utilizează 

pentru nevoile proprii anumite bunuri realizate de către «agenţii 

producători». 

Bunurile economice se clasifică astfel: 

1. după gradul de prelucrare intr-o anumită perioadă 

determinată: 

 primare – desprinse direct din natură 

 intermediare – aflate în faze succesive de prelucrare 

 finale – care în perioada de referinţă nu mai sunt supuse 

transformării 

2. după modul de utilizare  

 prodfactori (bunuri de producţie) 

 satisfactori (bunuri de consum personal) 

3. după criteriul formei lor materiale 

 obiecte stabile 

 servicii 

 informaţii 

4. după modul în care circulă în cadrul economiei 

 bunuri cu caracter de mărfuri 

 bunuri care circulă fără a fi mărfuri 

Subiecţii proprietăţii sunt fie persoane fizice (indivizi, 

familii), fie persoane juridice (sociogrupuri şi organizaţii) care 

deţin anumite bunuri în proprietatea lor exclusivă şi care îşi exercită 

direct şi nemijlocit drepturile asupra acestora. 

Ca subiecţi ai proprietăţii sunt: 

1. indivizii (persoane fizice, cetăţeni) 

2. sociogrupurile 
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3. organizaţiile 

1. indivizii ca producători, ca oameni care îşi valorifică 

liber forţa de muncă de care dispun, nu pot acţiona decât intr-un 

cadru social dat, istoriceşte constituit. De aceea ei formează 

subiecţii nu doar ai proprietăţii personale ci şi ai tuturor celorlalte 

forme de proprietate. În toate acestea personalitatea umană, 

drepturile şi îndatoririle fundamentale ale oamenilor trebuie să-şi 

găsească locul lor fundamental . 

2. sociogrupurile sunt ansambluri de indivizi având cel 

puţin o trăsătură comună obiectivă care să genereze interese şi 

comportamente similare. Aceste sunt: 

 asocieri de persoane(familii) – sunt cele mai simple şi se pot 

constitui pentru rezolvarea temporară a unor probleme, se pot 

constitui pe baza de înţelegeri verbale sau acorduri scrise. 

 cooperativa – unitate economică formată prin asocierea, pe 

baza liberului consimţământ, a unui grup de persoane pentru 

producţia în comun, cumpărarea sau desfacerea în comun a 

unor produs, acordarea de credite, prestarea de servicii. 

3. organizaţiile care pot fi naţionale şi internaţionale.  

Printre subiecţii de proprietate se înscrie şi statul, care, prin 

intermediul administraţiilor publice, deţine, utilizează şi 

gestionează o anumită parte a obiectului proprietăţii. 

 

3.3.2. Structura raportului economic de proprietate 

 

Relaţiile economice de proprietate au fost cercetate încă din 

antichitate. În dreptul roman, de pildă, erau reglementate şi 

consemnate riguros dreptul de utilizare, de a culege roadele şi de a 

dispune de lucruri, obiect al proprietăţii. Treptat, atributele 

raportului de proprietate s-au diversificat. În prezent, acestea 

sunt următoarele: 

 aproprierea, ca drept de dispoziţie al proprietarului asupra 

bunului aflat în proprietatea sa, puterea lui deplină de a dispune 

de el; 

 însuşirea de către o persoană a unui bun, dreptul ei de 

posesiune, ca dominaţie directă asupra obiectului; 

 utilizarea obiectului proprietăţii pe care-l are în posesiune, 

unirea factorilor de producţie cu cei umani; 

 însuşirea roadelor date de bunurile aflate în proprietate, 

extinderea raportului de proprietate şi asupra rezultatelor 

economice; 

 - aproprierea ca drept de gospodărire, administrare şi gestionare 

a obiectului proprietăţii, atribut apărut o dată cu revoluţia 

managerială. 

Exercitarea acestor atribute este un monopol al 

proprietarului, înstrăinarea lor fiind o funcţie exclusivă a acestuia. 

Înstrăinarea priveşte unul, mai multe sau toate atributele 

proprietăţii. 

Înstrăinarea totalităţii atributelor proprietăţii, pe bază de 

contraechivalent, constituie conţinutul actului de vânzare-
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cumpărare a bunului. Acesta este considerat cel mai vechi fenomen 

economic. Dacă înstrăinarea tuturor elementelor dreptului de 

proprietate se face fără contraechivalent, atunci este vorba, fie de 

donaţie, fie de moştenire a proprietăţii de către urmaşii legali, 

respectiv de cei testamentari. 

 

3.3.3. Pluralismul formelor de proprietate 

 

În prezent, coexistă următoarele forme de proprietate: 

privat-particulară, publică şi mixtă. 

Proprietatea privată, particulară, ocupă locul central în 

sistemul proprietăţii din ţările cu economie de piaţă. În cadrul 

proprietăţii particulare se disting mai multe forme de însuşire, 

posesiune şi de folosire a bunurilor. Indiferent cum i se spune 

(particulară, individuală sau privată), ceea ce defineşte proprietatea 

privată într-o economie de piaţă nu-i prezenţa proprietăţii 

individuale, ci dominaţia a trei principii juridice esenţiale: 

 orice drept de proprietate nu poate fi decât un atribut al 

persoanelor, definit prin drepturi individuale şi personale;  

 orice drept privind posesiunea, utilizarea sau transferul unei 

resurse nu poate face obiectul mai multor proprietăţi simultane 

şi concurente; 

 în fine, orice drept legal recunoscut unui individ constituie un 

“bun privat”, care poate fi liber cedat sau transferat în profitul 

altor persoane. 

Mai întâi, există forma individuală de proprietate 

particulară, în cazul în care cel ce stăpâneşte factorii de producţie îi 

şi foloseşte direct (proprietatea individuală a meşteşugului, a 

ţăranului, a negustorului, a prestatorului de diverse servicii). Se 

manifestă, de asemenea, forma privat-individuală de proprietate 

particulară, atunci când un anume proprietar deţine factori de 

producţie, pe care îi utilizează cu lucrători salariaţi nonproprietari. 

Proprietatea publică (de stat), prezentă în proporţii diferite, 

în toate ţările lumii, se caracterizează prin aceea că bunurile, 

îndeosebi cele investiţionale, se află în proprietatea organizaţiilor 

statale, privite ca subiect de proprietate. Folosirea şi gestionarea 

obiectului acestei proprietăţi revine în sarcina diferitelor 

administraţii publice, centrale sau locale. 

Proprietatea mixtă constă din combinarea în forme şi 

proporţii diferite a celor două forme de proprietate arătate (privată 

şi publică). 

Având în vedere structura formelor de proprietate, dîse 

disting următoarele clase de agenți economici agregaţi : 

a) Agentul agregat de tipul întreprinderii (firme) care 

gruprează toţi agenţii economici elementari a căror funcţie 

principală constă în producerea de bunuri  economice (bunuri 

materiale, servicii, informaţii) destinate pieţei. Unităţile respective : 

- lucrează pentru piaţă, produc bunuri destinate vânzării ; 

- veniturile acestor agenţi economici provin din vânzarea 

producţiei 
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- scopul activităţii lor îl reprezintă obţinerea de profit. 

b) Agentul agregat gospodării (menaje) reprezintă agentul 

economic purtător al calităţii de consumator de bunuri personale. 

Fac parte toate entităţile care obţin venituri folosite  pentru a 

cumpăra şi consuma bunurile de care au nevoie, pentru a face 

economii etc. : familii, celibatari, diferite comunităţi consumatoare.  

c) Agentul agregat instituţii financiare, de credit şi 

societăţi de asigurări grupează unităţile a căror funcţie principală 

este cea de intermediar financiar între ceilalţi agenţi economici. 

Aceşti agenţi economici au funcţia de a colecta, transforma şi 

redistribui disponibilităţile financiare. Societăţile de asigurări au şi 

funcţia  de transforma riscurile individuale  în riscuri colective.  

d) Administraţiile publice – reprezintă acel agent economic 

care exercită funcţia de redistribuire a venitului şi a avuţiei pe baza 

serviciilor non-marfare prestate. Din această categorie de agenţi 

economici fac parte administraţiile centrale şi locale care prestează 

servicii nemarfare sub forma învăţământului public, protecţiei 

sociale, justiţiei etc.  

e) Administraţiile private – grupează organisme private fără 

scop lucrativ care au ca funcţie principală prestarea de servicii 

nemarfare pentru diferite categorii de persoane sau colectivităţi. 

Veniturile provin, în principal din contribuţii voluntare, cotizaţii, 

venituri pe proprietăţi etc. 

f) Străinătatea (“restul lumii”) desemnează generic 

celelalte economii naţionale şi unităţile lor autonome (nerezidente 

în ţara de origine). Evidenţiază tranzacţiile economice care leagă 

economia naţională a unei ţări de restul lumii prin: operaţii de 

export-import, angajamentele ţării etc. 

 

Forme de organizare a agenților aeconomici. 

Societăţile comerciale, întreprinderile (firmele) sunt 

constituite  în vederea efectuării de acte de comerţ
4
. Ele lucrează 

pentru piaţă şi produc bunuri şi servicii destinate vânzării. 

Societăţile comerciale pot fi de mai multe forme. Astfel, potrivit  

art.2 al legii 31/1990 republicată în anul 1998, se arată: societăţile 

comerciale se vor constitui în una din următoarele forme:  

 a) societate în nume colectiv ; 

    b) societate în comandită simplă ; 

          c) societate pe acţiuni ; 

    d) societate în comandită pe acţiuni ; 

    e) societate cu răspundere limitată. 

Fiecare întreprindere îşi poate alege forma de organizare pe 

care o consideră că se află în concordanţă cu scopurile şi rezultatele 

urmărite. Prin prisma aceasta, este importantă cunoaşterea 

împărţirii societăţilor comerciale după mai multe criterii : 

a) după natura răspunderii pe care şi-o asumă subiecţii 

proprietăţii în raport  cu obligaţiile firmei există : 

- societăţi comerciale cu răspundere nelimitată, în baza căreia 

                                                 
4
 Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale simplificată şi completată prin Legea nr.99/1999, 

Editura Lumina Lex, 1999. 
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subiecţii angajează averea lor personală în caz de insolvabilitate 

a firmei, de producere a unor prejudicii sau pierderi. Din acest 

motiv, sunt ţări membre ale U.E. în care impozitul pe profit al 

acestor firme este mai mic comparativ cu alte firme, tocmai 

datorită răspunderii cu întreaga lor avere. 

-  societăţi comerciale cu răspundere limitată – în baza căreia, 

subiecţii proprietăţii nu sunt angajaţi cu averea lor personală, în 

caz de pierderi sau prejudicii, decât pe măsura aportului, 

contribuţiei lor la formarea firmei respective. 

b) după raportul dintre drepturile şi obligaţiile subiecţiilor 

pe de o parte,  şi cele ale firmei – ca persoană juridică – pe de altă 

parte, există : 

- societăţi de persoane, în cadrul cărora aportul subiecţilor i-a 

forma de părţi sociale şi este transmisibil ; 

- societăţi de capitaluri, al căror capital social nu poate coborî sub 

o anumită limită, iar aportul subiecţilor  i-a forma subscrierii de 

titluri de valoare şi este transmisibil. 

Societăţile comerciale se caracterizează prin :  

o existenţa unui anumit patrimoniu pe baza căruia îmbină factorii 

de producţie, procuraţi de pe diferite pieţe ; 

o rezultatele combinării factorilor este un bun economic (produs 

material, serviciu, informaţie) care este destinat pieţei. 

o scopul acestei activităţi îl reprezintă obţinerea de profit, din 

care o parte rămâne întreprinzătorului, iar o altă parte este 

preluată de stat la bugetul său ca sursă de venituri. 

Ţinând cont de cele arătate anterior, societăţile comerciale 

pot fi grupate în societăţi de persoane şi societăţi de capital. 

Societăţile de persoane sau de interes pot fi de următoarele 

forme : 

1. Societăţi în nume colectiv (SNC),  

2. Societăţi în comandită simplă  

Societăţile de capital pot fi :  

1. Societăţi în comandită pe acţiuni (S.C.A.),  

2. Societăţi anonime pe acţiuni (S.A.)  
Trebuie să se facă distincţie între capitalul subscris şi 

capitalul vărsat.  Astfel, potrivit legii 31/1990 modificată la 

costituire, capitalul  social subscris, cel vărsat de fiecare acţionar, 

nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, dacă prin lege nu se 

prevede altfel. Restul de capital social, va trebui vărsat în 12 luni de 

la înmatriculare. Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu 

poate fi mai mic de 5. 

Mai există şi societăţi cu răspundere limitată (S.R.L.), în care 

numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50, iar capitalul social 

are o anumită dimensiune. 

Pe lângă societăţile comerciale menţionate, există la noi în 

ţară şi regii publice care funcţionează tot pentru piaţă.  

Existenţa şi funcţionarea societăţilor comerciale scot în 

evidena rolul esenţial al proprietăţii private în funcţionarea 

economiei, a vieţii economice în general. Spre deosebire de ea, 

proprietatea publică nu satisface în mod direct  interesul personal, 

generează birocraţie şi abuzuri. 
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3.4. Îndrumar pentru autoverificare 

 

  Sinteza unităţii de învăţare 3 

“Bunurile ” şi “agenţii economici” constituie două concepte de prim ordin în 

microeconomie. Pâinea, energia electrică, ţiţeiul, maşinile reprezintă bunuri, fiecare având unităţi 

de măsură specifice. Serviciile, de la transport şi  până la servicii medicale reprezintă de 

asemenea bunuri pentru că satisfac necesităţi umane. Există, însă, bunuri cu impact pozitiv 

(«good goods»), cum sunt cele enumerate mai sus, dar şi bunuri cu impact negativ («bad goods») 

ca de exemplu tutunul, drogurile, etc. 

Ca subiecţi ai proprietăţii sunt: 

1. indivizii (persoane fizice, cetăţeni) 

2. sociogrupurile 

3. organizaţiile 

 Treptat, atributele raportului de proprietate s-au diversificat. În prezent, acestea sunt 

următoarele: 

 aproprierea, ca drept de dispoziţie al proprietarului asupra bunului aflat în proprietatea sa, 

puterea lui deplină de a dispune de el; 

 însuşirea de către o persoană a unui bun, dreptul ei de posesiune, ca dominaţie directă asupra 

obiectului; 

 utilizarea obiectului proprietăţii pe care-l are în posesiune, unirea factorilor de producţie cu 

cei umani; 

 însuşirea roadelor date de bunurile aflate în proprietate, extinderea raportului de proprietate şi 

asupra rezultatelor economice; 

 - aproprierea ca drept de gospodărire, administrare şi gestionare a obiectului proprietăţii, 

atribut apărut o dată cu revoluţia managerială. 

În prezent, coexistă următoarele forme de proprietate: privat-particulară, publică şi mixtă. 

Proprietatea privată, particulară, ocupă locul central în sistemul proprietăţii din ţările cu 

economie de piaţă. În cadrul proprietăţii particulare se disting mai multe forme de însuşire, 

posesiune şi de folosire a bunurilor. Indiferent cum i se spune (particulară, individuală sau 

privată), ceea ce defineşte proprietatea privată într-o economie de piaţă nu-I prezenţa proprietăţii 

individuale, ci dominaţia a trei principii juridice esenţiale: 

 orice drept de proprietate nu poate fi decât un atribut al persoanelor, definit prin drepturi 

individuale şi personale;  

 orice drept privind posesiunea, utilizarea sau transferul unei resurse nu poate face obiectul 

mai multor proprietăţi simultane şi concurente; 

 în fine, orice drept legal recunoscut unui individ constituie un “bun privat”, care poate fi liber 

cedat sau transferat în profitul altor persoane. 

Există următoarele  clase de agenţi economici agregaţi : 

a) Agentul agregat de tipul întreprinderii (firme) 

b) Agentul agregat gospodării (menaje)  

c) Agentul agregat instituţii financiare, de credit şi societăţi de asigurări  

d) Administraţiile publice  

e) Administraţiile private  

f) Străinătatea (“restul lumii”)  
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Societăţile comerciale, întreprinderile (firmele) sunt constituite  în vederea efectuării de 

acte de comerţ
5
. Ele lucrează pentru piaţă şi produc bunuri şi servicii destinate vânzării. 

Societăţile comerciale pot fi de mai multe forme. Astfel, potrivit  art.2 al legii 31/1990 republicată 

în anul 1998, se arată: societăţile comerciale se vor constitui în una din următoarele forme:   

a) societate în nume colectiv ; 

         b) societate în comandită simplă ; 

         c) societate pe acţiuni ; 

   d) societate în comandită pe acţiuni ; 

   e) societate cu răspundere limitată. 

 

Concepte şi termeni de reţinut : 

 Bunurile economice. 

 Subiectul proprietăţii. 

 Atributele raportului de proprietate. 

 Proprietatea privată. 

 Proprietatea publică. 

 Proprietatea mixta. 

 

Întrebări de control şi teme de dezbatere  

 

1. De ce există mai multe forme de organizare a afacerilor? 

2. Prin ce se caracterizează societăţile comerciale ? 

3. Ce reprezintă actul constitutiv al unei firme şi ce cuprinde el ? 

4. Ce reprezintă societăţile pe acţiuni ? 

5. Arătaţi care este locul proprietăţii private  în viaţa economică a unei ţări? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleme pentru activitatea de seminar: 

1. Cum influenţează natura răspunderii asociaţilor, forma de societate comercială aleasă ? 

2. Dacă doriţi să vă constituiţi  o firmă, pentru ce fel de societate comercială aţi opta ? 

 

 

                                                 
5
 Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale simplificată şi completată prin Legea nr.99/1999, 

Editura Lumina Lex, 1999. 
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Teste de evaluare/autoevaluare 

1. După provenienţa lor, bunurile din economie se împart în: 

a) primare şi derivate; 

b) bunuri de producţie; 

c) bunuri libere; 

d) bunuri economice.  

2. Bunurile libere sunt reprezentate de: 

a) acele bunuri la care oricine are acces în mod liber (fără plată); 

b) bunurile existente în mod curent pe piaţa liberă; 

c) bunurile care rezultă ca urmare a unei activităţi economice; 

d) bunurile materiale, serviciile prestate populaţiei şi agenţilor economici, informaţiile etc. 

3. Bunurile economice se caracterizează prin: 

a) diversitate, determinată de varietatea resurselor primare şi derivate; 

b) raritate, ele existând numai în măsura în care sunt produse; 

c) producerea lor este rezultatul unui anumit efort, al unei anumite cheltuieli;  

d) caracterul limitat al cantităţilor produse, insuficiente în raport cu nevoile. 

4. Forma de proprietate mixtă naturală i-a naştere prin :  

a) asocierea mai multor persoane fizice ; 

b) asocierea unor persoane fizice sau juridice ale căror proprietăţi au forme privată şi 

publică ; 

c) asocierea mai multor persoane juridice ale căror proprietate are un caracter public ; 

d) asocierea mai multor regii publice. 

5. La constituirea societăţii comerciale, capitalul vărsat poate fi : a) mai mare decât capitalul 

subscris ; b) mai mic decât capitalul subscris ; c) nu există nici o legătură între capitalul vărsat şi 

capitalul subscris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie obligatorie 

1. Dicționar macmillan de Economie modernă, Editura Codecs, 1999. 

2. D. Zirra, Microeconomie si macroeconomie - Aplicatii - Culegere de probleme pentru 

anul I, Editura Universitară, București, 2010; 

3. Stiglitz, E. J., Walsh, E.C.: Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005. 

4. ***,Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale simplificată şi completată prin 

Legea nr.99/1999, Editura Lumina Lex, 1999. 

 



 34 

Unitatea de învăţare 4 

CEREREA ȘI OFERTA BUNURILOR ECONOMICE  

 

4.1. Introducere 

4.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 

4.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

4.3.1. Cererea bunurilor economice 

   4.3.2. Oferta bunurilor economice           

4.4. Îndrumător pentru autoverificare 

 

  4.1. Introducere  
Piața este locul întâlnirii ofertei vânzătorilor și cererii 

consumatorilor, a confruntării dintre ele. Deci, pe piață se reflectă 

raporturile reale dintre producție și consum, prin intermediul 

categoriilor relative de cerere și ofertă și a categoriilor de preț. 

Participanții la piață, la relațiile pe care le reflectă sunt producătorii 

în calitate de ofertanți de factori de producție, bunuri de consum și 

servicii și consumatorii productivi și individuali în calitate de 

cumpărători. 

 4.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare  
 

Obiectivele unităţii de învăţare:  

 prezentarea unor informaţii referitoare la cele două mari 

componente ale pieţei bunurilor economice: cererea şi oferta 

şi familiarizarea studentului cu o serie de termeni de 

referinţă (cuvinte-cheie); 

 verificarea înţelegerii fenomenelor fundamentale şi 

aplicarea cunoştinţelor dobândite la rezolvarea unor 

probleme şi parcurgerea unor teste de autoevaluare; 

 completarea informaţiilor prezentate prin indicarea unei 

bibliografii selective. 

 

Competenţele unităţii de învăţare:  

După studierea acestui capitol veţi fi capabili să: 

 definiţi principalele concepte teoretice utulizate; 

 înţelegeţi cum modificările intervenite în preţul unui bun 

sau în alţi factori consideraţi variabile independente 

influenţează deciziile consumatorilor; 

 distingeţi diferite forme de cerere; 

 înţelegeţi şi să calculaţi elasticitatea cererii şi a ofertei; 

 identificaţi principalii factori care influenţează elasticitatea 
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cererii şi a ofertei; 

 rezolvaţi exerciţii, probleme sau studii de caz care solicită 

cunoştinţele dobândite în acest modul. 

     Timpul alocat unităţii de învățare: 
Pentru unitatea de învățare Cererea și oferta bunurilor 

economice, timpul alocat este de 4 ore. 

4.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

4.3.1.  Cererea bunurilor economice 

4.3.1.1. Definirea cererii. Diferenţa dintre cerere şi 

cantitatea cerută 

 

Cererea reprezintă o relaţie între cantitatea dintr-o anumită 

marfă dorită, care poate fi cumpărată de un individ sau un grup de 

indivizi, într-o perioadă determinată de timp, şi preţul unitar posibil 

al mărfii respective. 

În funcţie de nivelul la care se exprimă, cererea pentru un 

bun poate fi: 

- cerere individuală - exprimă relaţia dintre cantitatea 

solicitată de către un anumit consumator dintr-un bun şi 

preţul bunului solicitat; 

- cererea pieţei - exprimă relaţia dintre cantitatea solicitată 

dintr-un bun, la nivelul pieţei şi preţul propriu al bunului 

respectiv. Cererea pieţei pentru un anumit bun se obţine prin 

însumarea cantităţilor solicitate de toţi consumatorii bunului 

respectiv la fiecare nivel de preţ.  

Relaţia dintre modificarea preţului unitar al unui bun şi 

schimbarea cantităţii cerute din bunul respectiv este relevată de 

legea generală a cererii care se enunţă astfel: creşterea preţului 

unitar al unui bun determină reducerea cantităţii cerute din bunul 

respectiv şi invers, reducerea preţului va determina creşterea 

cantităţii cerute din bunul respectiv. 

Cererea nu trebuie confundată cu cantitatea cerută.   

Aşa cum am arătat mai sus, cererea este o relaţie între două 

variabile specifice, preţul şi cantitatea, adică cererea este un şir de 

preţuri şi un şir de cantităţi pe care oamenii ar dori să le cumpere 

la preţurile respective. O deplasare de-a lungul curbei (şirului) 

cererii reprezintă o modificare a cantităţii cerute şi nu o modificare 

a cererii.  Cantitatea cerută creşte sau scade exclusiv sub influenţa 

modificării preţului dar cererea rămîne neschimbată în acest caz, 

întrucât cererea este reprezentată de întreaga curbă şi se modifică 

sub influenţa mai multor factori (preţul rămânând neschimbat). 
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Legea cererii exprimă, deci, existenţa unei relaţii invers 

proporţionale între cantitatea achiziţionată dintr-un bun şi preţul pe 

care consumatorul trebuie să-l plătească pentru bunul respectiv. 

Legea generală a cererii se verifică în cazul bunurilor 

normale (bunuri a căror cerere creşte odată cu sporirea veniturilor) 

şi în cazul majorităţii bunurilor inferioare (bunuri a căror cerere se 

reduce o dată cu sporirea veniturilor). Pentru unele bunuri 

inferioare, creşterea preţurilor este însoţită de o creştere a cererii şi 

invers. Această situaţie este cunoscută sub numele de “ paradoxul 

Giffen “ care se explică pornind de la două efecte generale ale 

creşterii preţului unui bun: 

- efectul de substituire, adică creşterea cantităţii cerute din 

alte bunuri ale căror preţuri nu au crescut; 

- efectul de venit, adică reducerea venitului real datorită 

creşterii preţului. 

 

4.3.1.2. Condiţiile cererii 

 

 Modificarea cererii înseamnă deplasarea curbei acesteia la 

dreapta sau la stânga în cadrul celor două axe şi este rezultatul 

acţiunii unor factori economici sau extraeconomici denumiţi 

condiţii ale cererii, şi anume: modificarea veniturilor băneşti ale 

consumatorilor, modificarea preţurilor altor bunuri, numărul de 

cumpărători, preferinţele cumpărătorilor,  previziunile privind 

evoluţia preţului şi a veniturilor.  

A. Modificarea veniturilor consumatorilor antrenează 

deplasarea curbei cererii spre stînga sau spre dreapta după cum 

venitul scade sau creşte. 

 În cazul bunurilor normale, între evoluţia veniturilor şi 

cererea pentru aceste bunuri există o relaţie directă, pozitivă: 

creşterea veniturilor determină o creştere a cererii şi invers. 

În cazul bunurilor inferioare, între evoluţia veniturilor şi 

cererea pentru aceste bunuri există o relaţie inversă, negativă: 

majorarea veniturilor este însoţită de o reducere a cererii şi invers. 

B. Modificarea preţurilor altor bunuri  determină 

modificarea cererii astfel: 

- în cazul bunurilor substituibile (bunuri care se pot înlocui în 

consum), între modificarea preţului bunului A şi evoluţia cererii 

pentru bunul B există o relaţie pozitivă ; 

- - în cazul bunurilor complementare (cazul în care cererea 

pentru un bun generează cerere pentru alt bun: automobilul şi 

benzina), între modificarea preţului bunului A şi evoluţia 

cererii pentru bunul B există o relaţie negativă. 

C. Numărul de cumpărători. Între numărul de cumpărători 

şi cererea pentru un anumit bun există o relaţie pozitivă. 

D. Preferinţele cumpărătorilor. Dacă preferinţele 

consumatorilor pentru un anumit bun se accentuează, cererea 

pentru bunul respectiv va creşte şi invers, atunci când se 

înregistrează o diminuare a preferinţelor. 

E. Previziunile privind evoluţia preţurilor şi a veniturilor 

.  În situaţia în care se prevede o creştere a preţului unui anumit 
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bun, cererea pentru bunul respectiv creşte şi invers. În cazul în care 

se prevede o creştere a veniturilor băneşti, cererea prezentă pentru 

un anumit bun creşte, iar dacă se prevede o reducere, cererea 

prezentă scade, presupunând că celelalte condiţii ramân 

neschimbate. 

 

4.3.1.3. Elasticitatea cererii şi factorii care o determină 
 

Gradul de sensibilitate a cererii la schimbarea factorilor care 

o influenţează poartă denumirea de elasticitatea cererii. Aceasta se 

măsoară cu ajutorul coeficientului elasticităţii cererii (Ec) care 

arată gradul sau procentul modificării cererii în funcţie de 

schimbarea preţului sau a altei condiţii a cererii.  

Coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de preţ se 

determină ca raport între variaţia relativă a cererii unui bun şi 

variaţia relativă a preţului aceluiaşi bun: 

Ecp = 
P

Q

%

%
 = 

1

12

Q

QQ
: 

1

12

P

PP
; 

% Q = variaţia procentuală a cantităţii cerute; 

% P = variaţia procentuală a preţului; 

1Q  = cantitatea cerută la preţul iniţial 1P ; 

2Q  = cantitatea cerută la noul preţ 2P . 

În funcţie de valorile acestui coeficient, cererea pentru 

diferite bunuri poate fi: 

-cerere elastică (supraunitară) atunci când cantitatea cerută 

creşte într-o măsură mai mare decât scade preţul, Q> P, deci Ecp 

este supraunitar; 

Exemplu:  

 iniţial  :                1P  =  100 u.m.;    1Q  = 100 bucăţi; 

 după modificare: 2P  =  50  u.m.;     2Q  = 300 bucăţi; 

% Q = 
1

12

Q

QQ
 = 

100

100300
= 2 = 200% 

% P = 
1

12

P

PP
 =  = - 0.5 = -50% ,  

Ecp = 
%50

%200
 = 4 

Deci, scăderea preţului cu 50% a determinat creşterea 

cantităţii cerute cu 200%.  

-cerere inelastică (subunitară) atunci când cantitatea cerută 

creşte într-o măsură mai mică decât scade preţul, Q< P, deci Ecp 

este subunitar; 

Exemplu:  

 iniţial  :                1P  =  100 u.m.;    1Q  = 10 bucăţi; 

 după modificare: 2P  =  50  u.m.;     2Q  = 12 bucăţi; 

100

10050
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% Q = 
1

12

Q

QQ
 = 

10

1012
= 0.2 = 20% 

% P = 
1

12

P

PP
 =  = - 0.5 = -50%,  Ecp =

%50

%20
 = 

0.4 

Deci, scăderea preţului cu 50% a determinat creşterea 

cantităţii cerute doar cu 20%.  

-cerere cu elasticitate unitară atunci când modificările 

celor două variabile au loc în aceeaşi proporţie, Q = P, iar 

Ecp=1; 

Exemplu:  

 iniţial  :                1P  =  100 u.m.;    1Q  = 1000 bucăţi; 

 după modificare: 2P  =  50  u.m.;     2Q  = 1500 bucăţi; 

% Q = 
1

12

Q

QQ
 = 

1000

10001500
=  0.5 = 50% 

% P = 
1

12

P

PP
 =  = - 0.5 = -50% 

Ecp = 
%50

%50
= 1. 

Deci, scăderea preţului cu 50% a determinat creşterea 

cantităţii cerute tot cu 50%. 

- cerere perfect elastică există atunci când în condiţiile 

menţinerii preţului ( P = 0) , cantitatea cerută creşte ( Q>0), iar 

Ecp= ; 

- cerere perfect inelastică (nulă) există atunci când 

cantitatea cerută nu se modifică ( Q = 0) deşi preţul bunului creşte 

( P>0), iar Ecp=0. 

Factorii care determină elasticitatea cererii  în funcţie de 

preţ sunt: 

A.Ponderea venitului cheltuit pentru un anumit bun în 

bugetul total al unei familii.  

B.Gradul de substituire a bunurilor.      

C.Gradul necesităţii în consum.  

D. Durata perioadei de timp de la modificarea preţului.            

Cunoaşterea influenţei acestor factori asupra elasticitaţii 

cererii in funcţie de modificarea preţului prezintă o importanţă 

deosebită pentru estimarea venitului total încasat care este egal cu 

produsul dintre cantitatea bunurilor vândute (Q) şi preţul de 

vânzare pe piaţă (P). Astfel că veniturile totale sunt egale cu totalul 

vânzărilor (V = Q*P). 

 

4.3.2. Oferta bunurilor economice 

4.3.2.1. Definirea ofertei. Diferenţa dintre ofertă şi 

cantitatea oferită 

 

Studiul ofertei este absolut necesar atunci când se studiază 

100

10050

100

10050
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problematica producătorului deoarece aceasta presupune nu numai 

răspunsuri la întrebarea ce să se producă  ci şi cum să se producă 

pentru a se ajunge la un preţ acceptat de consumatori. Aceste 

răspunsuri se concretizează în ofertă.  

Oferta reprezintă cantitatea maximă dintr-un anumit 

bun pe care un vânzător (sau mai mulţi) intenţionează să o 

vândă la un anumit preţ într-o perioadă determinată de timp.  

Oferta pentru un bun poate fi analizată ca ofertă individuală 

şi ca ofertă totală sau oferta pieţei  unui bun, rezultată prin 

însumarea tuturor cantităţilor oferite de către toţi vânzătorii bunului 

respectiv la acelaşi preţ. 

În funcţie de nivelul cererii, cantitatea vândută poate fi 

diferită de cantitatea oferită. 

În funcţie de natura bunurilor se pot distinge următoarele 

forme de ofertă : 

- oferta de bunuri independente (calculatoare, autoturisme, 

locuinţe etc) ; 

- oferta complementară (derivată), când din producţia unor 

bunuri principale (carne, miere, petrol etc.) rezultă unele bunuri 

secundare ; 

- oferta mixtă sau oferta de bunuri substituibile, când mai 

multe bunuri oferite satisfac aceeaşi cerere (cafea, ceai, lapte etc.). 

Acesă relaţie dintre modificarea preţului şi modificarea 

cantităţii oferite este pusă în evidenţă de legea generală a ofertei. 

Conform acestei legi, creşterea preţului determină creşterea 

cantităţii oferite, iar reducerea preţului determină reducerea 

cantităţii oferite. 

Rezultă că între evoluţia preţului şi schimbarea cantităţii 

oferite există o relaţie directă, pozitivă, presupunând că ceilalţi 

factori care determină modificarea ofertei, nu se schimbă. 

 

4.3.2.2. Condiţiile creşterii şi reducerii ofertei 

 

Modificarea ofertei, adică deplasarea curbei acesteia de la 

stânga la dreapta, în sus sau în jos, la acelaşi nivel al preţului, este 

determinată de o serie de factori care poartă denumirea de 

condiţiile ofertei. Aceşti factori sunt: costul producţiei, preţul altor 

bunuri, numărul firmelor care produc acelaşi bun, taxele şi 

subsidiile, previziunile privind evoluţia preţului, evenimentele 

social-politice şi naturale. 

a. Costul producţiei reprezintă cel mai important factor care 

determină modificarea ofertei. Între nivelul costului şi cantitatea 

oferită există o relaţie nagativă, astfel: reducerea costului de 

producţie a unui bun determină creşterea cantităţii oferite, iar 

creşterea costului duce la scăderea ofertei. Modificarea costului 

unui bun depinde, în primul rând, de tehnologiile de producţie, cele 

mai performante ducând la sporirea eficienţei utilizării resurselor 

economice şi, în final, la reducerea costului pe unitatea de produs. 

În al doilea rând ,mărimea costului depinde de nivelul preţului 

factorilor de producţie. Dacă preţul acestora creşte, costul va creşte 

şi oferta se va reduce. 
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b. Preţul altor bunuri. O cantitate determinată de resurse 

economice poate fi utilizată în aceleaşi condiţii de eficienţă pentru 

obţinerea a două bunuri x şi y. Dacă preţul bunului x se reduce, o 

parte mai mare din volumul de resurse va fi folosită pentru 

producerea bunului y al cărui preţ nu s-a schimbat. Modificarea 

preţului bunului x va determina o creştere sau o reducere a ofertei 

pe piaţa bunului y. 

În cazul bunurilor secundare care rezultă din producţia 

bunurilor principale, dacă preţul acestora din urmă creşte, celelalte 

condiţii rămânând neschimbate, oferta pe piaţa bunului secundar va 

spori şi invers. 

c.  Numărul firmelor care produc acelaşi bun. Dacă 

producţia mai multor firme dintr-o anumită industrie nu se modifică 

într-o anumită perioadă de timp şi noi firme vor intra în industria 

respectivă, oferta va creşte. În situaţia în care unele dintre firmele 

respective vor da faliment, oferta se va reduce. 

d. Taxele si subsidiile. Majorarea taxelor pe profitul firmelor 

dintr-o anumită industrie va determina o reducere a ofertei, iar 

reducerea taxelor, o creştere a ofertei. 

Unele firme si industrii pot beneficia de subsidii din bugetul 

statului rezultând astfel o creştere a ofertei, celelalte condiţii 

rămânând neschimbate. 

e. Previziunile privind evoluţia preţului. Orice firmă îşi 

desfaşoara activitatea atât pe piaţa prezentă cât şi pe o piaţă 

viitoare. În situaţia în care una sau mai multe firme dintr-o anumită 

industrie prevăd că în viitor preţul de piaţă al unui bun va creşte, 

oferta prezentă se va reduce, iar dacă se aşteaptă ca preţul să scadă, 

oferta pe piaţa va creşte, celelalte condiţii ramânând constante. 

f. Evenimentele social-politice şi naturale. În unele domenii 

de activitate (agricultură, construcţii, industria mineră etc.) 

condiţiile naturale sunt foarte importante. În condiţii social-politice 

şi naturale favorabile, ceilalţi factori ramânând neschimbaţi, oferta 

creşte iar o înrăutăţire a unora sau altora din aceste condiţii va 

determina o reducere a ofertei. 

 

4.3.2.3. Elasticitatea ofertei şi factorii care o determină 

 

Elasticitatea ofertei exprimă gradul modificării ofertei în 

funcţie de modificarea preţului sau a oricărei alte condiţii ale 

ofertei. Elasticitatea ofertei se măsoară prin coeficientul elasticităţii 

ofertei (Eo). 

Coeficientul elasticităţii ofertei în funcţie de preţ (Eop) se 

determină ca raport între modificarea relativă (procentuală) a 

cantităţii oferite şi modificarea relativă (procentuală) a preţului : 

Eop =  
P

O

%

%
 = 

1

12

O

OO
 : 

1

12

P

PP
 ; 

În funcţie de valoarea coeficientului elasticităţii ofertei la 

preţ, există următoarele tipuri de ofertă : 
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- ofertă elastică atunci când modificarea ofertei este mai 

mare decât modificarea preţului, O> P, iar Eop este supraunitar 

(Eop>1) ; 

- ofertă cu elasticitate unitară atunci când modificarea 

ofertei este egală cu modificarea preţului, iar Eop = 1 ; 

- ofertă inelastică atunci când modificarea ofertei este mai 

mică decât modificarea preţului O < P , iar Eop este 

subunitar (Eop<1); 

- ofertă perfect elastică reprezintă un caz teoretic care nu 

există în realitate, adică la un preţ dat, oferta să crească la infinit, 

adică Eop =    deoarece   P= 0 ; 

- ofertă perfect inelastică este alt caz extrem când la orice 

modificare a preţului, oferta nu se modifică, adică Eop = 0 

deoarece   O = 0. 

Elasticitatea ofertei la preţ este determinată de o serie de 

factori, cei mai importanţi fiind : costul producţiei, posibilităţile de 

stocare a bunurilor, costul stocării, perioada de timp de la 

modificarea preţului. 

a. Costul producţiei. În situaţia în care pe piaţa unui bun se 

înregistrează o creştere a cererii, iar celelalte condiţii ramân 

neschimbate, creşterea ofertei depinde de nivelul costului de 

producţie. Mărimea costului depinde de preţul resurselor 

economice utilizate. Nivelul preţului acestor resurse va depinde de 

modificarea cererii pe piaţa bunului x.  

b. Posibilităţile de stocare a bunurilor. Dacă bunul x poate 

fi depozitat şi păstrat o anumită perioadă de timp, elasticitatea 

ofertei în funcţie de preţul acestui bun creşte şi invers, în cazul în 

care posibilităţile de stocare sunt reduse. În concluzie, între 

posibilităţile de stocare a bunurilor şi nivelul coeficientului 

elasticităţii ofertei la preţ există o relaţie pozitivă. 

c. Costul stocării. Păstrarea oricărui bun costă. În acest cost 

sunt incluse atât cheltuielile de depozitare, chirii, salarii etc., cât şi 

cheltuielile legate de pierderea prin depreciere sau schimbare a 

modei, nivelului calitativ al bunurilor stocate. Aceste cheltuieli se 

adaugă la costul producţiei ( preţul la care acesta a  fost cumpărat), 

rezultând costul total care se află în relaţie inversă cu elasticitatea 

ofertei la preţul de pe piaţa bunului respectiv.  

d. Perioada de timp de la modificarea preţului.  Dacă 

preţul de pe piaţa bunului x se majorează, iar celelalte condiţii ale 

ofertei rămân constante, forma elasticităţii ofertei depinde de durata 

perioadei de timp care a trecut de la modificarea preţului. În acest 

context există trei perioade de timp : a) perioada pieţei, b) o 

perioada scurtă de timp, c) o perioada lungă de timp. 

a) Perioada pieţei se caracterizează printr-o durată foarte 

scurtă de timp de la modificarea preţului bunului x, ca 

urmare a creşterii cererii, perioadă în care ofertanţii se 

găsesc în imposibilitatea sporirii producţiei, oferta fiind 

perfect inelastică.  

b) Perioada scurtă de timp imprimă ofertei un caracter 

inelastic. În această perioadă, în codiţiile creşterii preţului 
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bunului x ca rezultat al creşterii cererii, există posibilitatea 

sporirii, în anumite limite, a cantitaţii oferite prin utilizarea 

unui volum mai mare de resurse disponibile ( muncă, 

materii prime, materiale, energie, etc. 

c) Perioada îndelungată de timp asigură posibilitatea unei 

oferte elastice a bunului x din două motive : 1) 

producătorii pot spori cantitatea factorilor de producţie 

implicaţi în producerea bunului x printr-un proces 

investiţional susţinut în scopul largirii capacitaţilor de 

producţie existente ; 2) prin intrarea de noi firme în 

industria bunului respectiv, ca urmare a creşterii cererii şi 

in final a preţului.  

Din analiza celor trei situaţii, se poate constata că nivelul 

preţului de pe piaţa bunului x, la o anumită ofertă, se modifică în 

funcţie de schimbarea cererii. Astfel, în condiţiile unei anumite 

oferte 
0O  şi a cererii 

0C , piaţa bunului x se află în echilibru, 

preţul de echilibru fiind 
0P , iar cantitatea de echilibru 

0Q . 

 

4.4. Îndrumar pentru autoverificare 

 

Sinteza unităţii de învăţare 4 

Cererea reprezintă o relaţie între cantitatea dintr-o anumită marfă dorită, care poate fi 

cumpărată de un individ sau un grup de indivizi, într-o perioadă determinată de timp, şi preţul 

unitar posibil al mărfii respective. În funcţie de nivelul la care se exprimă, cererea pentru un bun 

poate fi: cerere individuală și cererea pieței. 

Legea generală a cererii se verifică în cazul bunurilor normale (bunuri a căror cerere creşte 

odată cu sporirea veniturilor) şi în cazul majorităţii bunurilor inferioare (bunuri a căror cerere se 

reduce o dată cu sporirea veniturilor). Pentru unele bunuri inferioare, creşterea preţurilor este 

însoţită de o creştere a cererii şi invers. Această situaţie este cunoscută sub numele de “ 

paradoxul Giffen “ care se explică pornind de la două efecte generale ale creşterii preţului unui 

bun : efectul de substituire; efectul de venit. 

Gradul de sensibilitate a cererii la schimbarea factorilor care o influenţează poartă 

denumirea de elasticitatea cererii. Aceasta se măsoară cu ajutorul coeficientului elasticităţii 

cererii (Ec) care arată gradul sau procentul modificării cererii în funcţie de schimbarea preţului 

sau a altei condiţii a cererii.  

Coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de preţ se determină ca raport între variaţia 

relativă a cererii unui bun şi variaţia relativă a preţului aceluiaşi bun. În funcţie de valorile acestui 

coeficient, cererea pentru diferite bunuri poate fi: 

-cerere elastică (supraunitară) atunci când cantitatea cerută creşte într-o măsură mai mare 

decât scade preţul, Q> P, deci Ecp este supraunitar; 

-cerere inelastică (subunitară) atunci când cantitatea cerută creşte într-o măsură mai mică 

decât scade preţul, Q< P, deci Ecp este subunitar; 

-cerere cu elasticitate unitară atunci când modificările celor două variabile au loc în 

aceeaşi proporţie, Q = P, iar Ecp=1; 

- cerere perfect elastică există atunci când în condiţiile menţinerii preţului ( P = 0) , 

cantitatea cerută creşte ( Q>0), iar Ecp=  
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-cerere perfect inelastică (nulă) există atunci când cantitatea cerută nu se modifică ( Q = 

0) deşi preţul bunului creşte ( P>0), iar Ecp=0. 

Factorii care determină elasticitatea cererii  în funcţie de preţ sunt: 

A.Ponderea venitului cheltuit pentru un anumit bun în bugetul total al unei familii.  

B.Gradul de substituire a bunurilor.  

C.Gradul necesităţii în consum.  

D. Durata perioadei de timp de la modificarea preţului.  

Oferta reprezintă cantitatea maximă dintr-un anumit bun pe care un vânzător (sau mai 

mulţi) intenţionează să o vândă la un anumit preţ într-o perioadă determinată de timp.  

Modificarea ofertei, adică deplasarea curbei acesteia de la stânga la dreapta, în sus sau în 

jos, la acelaşi nivel al preţului, este determinată de o serie de factori care poartă denumirea de 

condiţiile ofertei. Aceşti factori sunt: costul producţiei, preţul altor bunuri, numărul firmelor care 

produc acelaşi bun, taxele şi subsidiile, previziunile privind evoluţia preţului, evenimentele 

social-politice şi naturale. 

Coeficientul elasticităţii ofertei în funcţie de preţ (Eop) se determină ca raport între 

modificarea relativă (procentuală) a cantităţii oferite şi modificarea relativă (procentuală) a 

preţului . În funcţie de valoarea coeficientului elasticităţii ofertei la preţ, există următoarele tipuri 

de ofertă : 

- ofertă elastică atunci când modificarea ofertei este mai mare decât modificarea preţului, 

O> P, iar Eop este supraunitar (Eop>1) ; 

- ofertă cu elasticitate unitară atunci când modificarea ofertei este egală cu modificarea 

preţului, iar Eop = 1 ; 

- ofertă inelastică atunci când modificarea ofertei este mai mică decât modificarea 

preţului O < P , iar Eop este subunitar (Eop<1); 

- ofertă perfect elastică reprezintă un caz teoretic care nu există în realitate, adică la un 

preţ dat, oferta să crească la infinit, adică Eop =    deoarece   P= 0 ; 

- ofertă perfect inelastică este alt caz extrem când la orice modificare a preţului, oferta nu 

se modifică, adică Eop = 0 deoarece   O = 0. 

 

Concepte şi termeni de reţinut : 

 Cererea individuală 

 Cererea pieţei. 

 Extinderea cererii. Contracţia cererii. 

 Elasticitatea cererii 

 Oferta individuală. 

 Oferta de piaţă. 

 Extinderea/contracţia ofertei 

 Elasticitatea ofertei. 

 

Întrebări de control şi teme de dezbatere  

 

1. Ce înţelegeţi prin legea cererii? Enunţaţi această lege. 

2. Care este deosebirea între cantitatea cerută şi cerere?  

3. Caracterizaţi bunurile normale şi bunurile inferioare. 

4. Arătaţi care este diferenţa dintre cerere şi cantitatea cerută. Explicaţi. 

5. Care sunt factorii care determină elasticitatea cererii. Explicaţi influenţa fiecărui factor. 

6. Daţi exemple de bunuri cu diferite tipuri de elasticitate la preţ. 

7. Exemplificaţi printr-un exemplu concret modificarea cererii unui bun sub influenţa venitului 

consumatorilor. 
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Probleme pentru activitatea de seminar: 

1. Care sunt factorii care ar putea contribui la creşterea cererii de calculatoare? Explicaţi influenţa 

fiecărui factor. 

2. Considerăm Ecp = 2, iar preţul unitar pentru bunul x este 1000 u.m. Dacă preţul scade la 800 

u.m., cu cât se modifică cantitatea cerută? 

3. În situaţia în care pe piaţă preţul unei mărfi creşte de la 100 u.m. la 120 u.m., iar cererea zilnică 

se reduce de la 500 la 400 unităţi, atunci cererea este: a) elastică; b) inelastică; c) cu elasticitate 

unitară; d) perfect elastică; e) perfect inelastică.  

4. Considerăm Ecp = 1.5, iar preţul unitar pentru bunul x este 1000 u.m. Dacă preţul scade la 700 

u.m., cu cât se modifică cantitatea oferită? 

5. În situaţia în care pe piaţă preţul unei mărfi creşte de la 100 u.m. la 120 u.m., iar cantitatea 

oferita zilnic creşte şi ea de la 500 la 400 unităţi, atunci oferta este: a) elastică; b) inelastică; c) cu 

elasticitate unitară; d) perfect elastică; e) perfect inelastică.  

 

Teste de evaluare/autoevaluare 

1. Cererea pentru o anumită marfă destinată consumului populaţiei  poate să crească sau să 

scadă sub influenţa directă a: a) modificării sistemului de impozite şi taxe; b) modificării 

veniturilor băneşti ale populaţiei; c) modificării costului de producţie; d) numărului firmelor 

private.    

2. În situaţia în care cererea pentru produse alimentare este inelastică reducerea preţului va 

determina: a)  o creştere mai mare a cererii  decât reducerea preţului; b) o creştere mai mică a 

cererii  decât reducerea preţului; c) o reducere mai mare a cererii  decât a preţului; d) o 

creştere mai mare a cererii  decât reducerea preţului; 

3. În situaţia în care cererea pentru produse agricole este elastică creşterea preţului va 

determina: a) o creştere a veniturilor producatorilor agricoli; b) o reducere a veniturilor 

producatorilor agricoli; c) o reducere a veniturilor producătorilor agricoli cu un procent mai 

mare decât cel al creşterii preţului; d) o creştere mai mare a cererii  decât reducerea preţului; 

4. Dacă preţul unei mărfi creşte, venitul total obţinut de producător variază în funcţie de 

elasticitatea cererii. Care din afirmaţii este adevărată: a) cererea este elastică,  venitul creşte; 

b) cererea este elastică, venitul scade cu un procent mai mare decât creşte preţul; c) cererea 

este inelastică venitul scade; d) venitul nu se modifică.   

5. Oferta pentru o anumită marfă înregistrează o creştere în următoarele situaţii: a) introducerea 

unor tehnologii avansate; b) creşterea preţurilor; c) creşterea taxelor; d) reducerea subsidiilor. 
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6. În situaţia în care oferta unei mărfi este perfect inelastică la pret, coeficientul de elasticitate 

este: a) mai mare decât 1; b) mai mic decât 1; c) egal cu 1; d) egal cu 0; 
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Unitatea de învăţare 5 

FACTORII DE PRODUCȚIE. COMBINAREA FACTORILOR DE PRODUCȚIE 

 

5.1. Introducere 

5.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 

5.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

              5.3.1. Caracterizarea generală a factorilor de producţie clasici şi a neofactorilor. 

              5.3.2. Combinarea şi substituirea factorilor de producţie. Funcţia de producţie. 

5.4. Îndrumător pentru autoverificare 

 

  5.1. Introducere  
Acest capitol tratează factorii de producţie, atât factorii 

clasici, munca, natura şi capitalul cât şi neofactorii de producţie 

resursele informaţionale, abilitateaîntreprinzătorului şi progresului 

tehnic.  

 5.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare  
 

Obiectivele unităţii de învăţare:  

   prezentarea noţiunilor generale despre factorii de 

producţie, clasici şi a factorilor de producţie distincţi în 

economiile moderne.  

   însuşirea noţiunilor de combinare şi substituire a 

factorilor de producţie. 

   prezentarea funcţiei de producţie. 

 

Competenţele unităţii de învăţare:  

 să definim şi să explicăm caracteristicile factorilor de 

producţie; 

 să  regândim importanţa muncii, ca factor de producţie 

determinant ; 

 să înţelegem importanţa capitalului pentru activitatea unei 

firme ; 

  să gândim mai bine, mai atent şi mai mult, la ce loc dorim 

să ocupăm în organizarea unei firme, în viaţa socială. 

     Timpul alocat unităţii de învățare: 
Pentru unitatea de învățare , Factorii de producție. Combinarea 
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factorilor de producție, timpul alocat este de 4 ore. 

5.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

5.3.1.  Caracterizarea generală a factorilor de producţie 

clasici şi a neofactorilor. 

 

 Noţiunea de factor de producţie cuprinde totalitatea 

elementelor care participă la producerea de bunuri şi servicii şi 

reprezintă forma economica pe care o îmbracă resursele, adică 

premisele activităţii economice de producţie. 

   Pe măsura dezvoltării societăţii se constată tendinţa de 

diversificare a factorilor de producţie, celor trei factori clasici 

adăugându-li-se: 

        - progresul tehnic, 

        - resursele informaţionale, 

        - abilitatea întreprinzătorului (se referă la capacitatea de a 

combina în cea mai eficientă proporţie factorii de producţie, la 

creativitatea şi iniţiativa de a produce bunuri şi a descoperi noi căi 

de comercializare a acestora, la asumarea riscului de a întreprinde 

acţiuni economice).  

În felul acesta s-a creat teoria neofactorilor de producţie care 

pune în evidenţă faptul că vechea clasificare a factorilor şi aria lor 

de cuprindere nu mai sunt satisfăcătoare. Această teorie include noi 

categorii de factori cum sunt: capitalul uman, resursele 

informaţionale, potenţialul creativităţii ştiinţifice şi tehnologice etc.  

 

5.3.1.1. Munca 

 

Munca – factor de producţie primar originar, comun tuturor 

genurilor de activităţi sociale – reprezintă activitatea conştientă, 

specific umană prin care oamenii utilizând uneltele şi instrumentele 

adecvate îşi valorifică aptitudinile, cunoştinţele şi experienţa pe 

care le posedă, în vederea producerii bunurilor în vederea 

satisfacerii trebuinţelor lor imediate şi de perspectivă. Raportată la 

scara timpului, munca apare ca un factor de producţie 

neregenerabil. 

În cadrul sistemului factorilor de producţie, factorul uman 

are o maximă importanţă deoarece omul este creatorul tuturor 

bunurilor materiale, precum şi al celorlalţi factori de producţie în 

acelaşi timp el fiind şi beneficiarul rezultatelor producţiei. În acest 

context analiza forţei de muncă se impune în a fi făcută în 

complexitate atât sub aspect cantitativ cât şi structural şi calitativ, 

dar şi al rezultatelor obţinute prin utilizarea sa. 

Aspectul cantitativ impune abordarea categoriei de resurse 

de forţă de muncă ca ansamblu a capacităţilor umane de care 

dispune o ţară la un moment dat şi care sunt atrase sau pot fi atrase 

în prestarea unei activităţi sociale utile. 
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Calitatea resurselor de muncă se află în strânsă relaţie de 

dependenţă cu nivelul său de cultură generală şi instruire 

profesională. Ambele aspecte, expresia unor eforturi deosebite 

depuse de familie şi societate, au ca efect potenţarea aptitudinilor 

fizice şi intelectuale ale omului.  

Deci calitatea muncii analizată prioritar prin intermediul 

calificării, pune în evidenţă amplificarea resurselor de muncă de 

care dispune societatea, ea fiind condiţie de bază a creşterii 

productivităţii muncii. 

 

5.3.1.2. Natura 

 

Prin natură, ca factor de producţie primar, înţelegem 

totalitatea resurselor brute preexistente care pot fi utilizate la 

crearea bunurilor şi serviciilor.  

Factorul natural al producţiei cuprinde pământul (solul), 

apa, aerul, clima, energia, pădurile, mineralele etc. 

Din rândul elementelor naturale se detaşează ca importanţă 

pământul. 

În actualitate rolul acestui factor nu este considerat perimat, 

cu amendamentul că studiile scientiste preferă să ţină seama mai 

mult de implicarea celorlalţi factori mai calculabili. Deopotrivă 

acest factor este considerat în sensul său larg, ceea ce înseamnă: 

- recunoaşterea caracterului inepuizabil şi neconsumabil al 

factorului pământ, ca o caracteristică ce îl deosebeşte în special de 

factorul capital; 

- includerea, alături de ceea ce reprezintă terenul propriu zis 

de desfăşurare a producţie, a bogăţiilor solului şi subsolului; 

- în fine, inepuizabilitatea fundamentală a pământului este 

asociată limitării resurselor naturale, de la care porneşte economia 

atât  ca activitate, cât şi ca studiu şi politică. 

În agricultură pământul reprezintă principalul factor al 

procesului de producţie. Sortimentul, mărimea, calitatea şi eficienţa 

economică a producţiei agricole sunt direct dependente de mărimea 

suprafeţei utilizate, de însuşirile calitative ale solului şi de 

capacitatea productivă a acestuia. În condiţiile caracterului limitat 

al pământului şi ale sporirii nevoii de bunuri agro-alimentare, una 

din problemele controversate ale teoriei economice este aşa numita 

lege a randamentelor descrescânde, conform căreia rezultatul 

marginal (producţia obţinută la fiecare cantitate suplimentară de 

factori adăugaţi) se diminuează. Teza a fost folosită şi de Malthus 

pentru a demonstra creşterea mai rapidă a populaţiei în comparaţie 

cu mijloacele de subzistenţă. 

În evaluarea economică a pământului, se folosesc mai multe 

metode. Astfel în condiţiile existenţei rentei funciare, preţul 

pământului este renta capitalizată adică o sumă de bani care depusă 

la bancă aduce o dobândă anuală egală cu renta anuală însuşită de 

către proprietarul funciar de la arendaşi pe baza contractului de 

arendare. După această metodă formula de calcul este: 

Pp =R/d  Unde  Pp = preţul pământului, R = renta în unităţi 

monetare, d = rata dobânzii 
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5.3.1.3. Capitalul 

 

În sens economic capitalul – factor de producţie reprezintă 

totalitatea bunurilor economice acumulate şi reproductibile, care, 

prin asociere cu ceilalţi factori de producţie participă la producerea 

de noi bunuri economice în scopul obţinerii unui profit. 

Capitalul este clasificat din mai multe puncte de vedere.  

Capitalul nominal nu are o valoare reală de sine stătătoare şi 

nu funcţionează în activitatea economică ci constituie un titlu de 

proprietate asupra unor valori reale şi dă dreptul de a însuşi venit. 

Componenta principală a capitalului real o reprezintă 

capitalul tehnic, respectiv totalitatea bunurilor reproductibile 

capabile să crească eficacitatea muncii şi să aducă un venit 

proprietarului său. 

După modul specific în care se consumă şi se înlocuiesc, 

elementele capitalului tehnic se grupează în: capital fix şi capital 

circulant. Delimitarea celor două componente are la bază criterii 

legate de : transmiterea valorii acestora în cadrul procesului de 

producţie; modul în care se consumă, sub aspect material, în cadrul 

procesului de producţie ; modul de înlocuire al fiecăruia etc. 

Capitalul fix reprezintă acea parte a capitalului tehnic care 

participă la mai multe cicluri de producţie, păstrându-şi forma 

materială, transferându-si valoarea în mod treptat prin utilizare. 

Uzura capitalului fix îmbracă formele: a) uzura fizică 

determinată de acţiunea factorilor naturali precum şi de procesul 

folosirii capitalului fix; b) uzura morală determinată de acţiunea 

progresului ştiinţifico-tehnic ţi tehnologic. 

Capitalul circulant reprezintă acea parte a capitalului 

tehnic care este transformată în procesul de producţie schimbându-

şi forma naturală, nu poate servi decât un singur ciclu de producţie, 

îşi transmite în întregime, dintr-o dată valoarea asupra noului 

produs. Se prezintă sub formele(elementele): stocurile de materii 

prime şi materiale pentru producţie; combustibil; energie; producţie 

neterminată ; producţie finită şi semifabricatele destinate vânzării; 

etc. 

                          

5.3.1.4. Neofactorii de producţie 

     

Progresul tehnic şi ştiinţific s-a impus, ca factor de 

producţie distinct, în economiile moderne. Cercetarea ştiinţifică 

oferă producţiei informaţia, respectiv cunoştinţele fără de care nu se 

pot crea elementele constitutive ale factorului de producţie capital 

şi nici bunurile şi serviciile care să corespundă trebuinţelor lumii 

contemporane. Aplicarea rezultatelor ştiinţifice în producţie se 

realizează sub forma noilor tehnologii, ceea ce capătă denumirea 

generică de progres tehnic. 

În producţie, împreună cu celelalte elemente dar integrată 

acestora, informaţia devine un factor de producţie alături de materie 

şi energie, în şi prin acestea. Astfel, din punct de vedere al 

informaţiei orice bun nu este altceva decât un suport material al 
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unei cantităţi mai mici sau mai mari de informaţie. Produsul este cu 

atât mai valoros cu cât el, ca şi suport material, conţine o cantitate 

mai mare de informaţie. 

În raport cu celelalte arătate putem sublinia faptul că în 

sistemul economic informaţia are următoarele funcţii:  

a) de element cognitiv ce amplifică potenţialul şi eficienţa 

celorlalţi factori de producţie; 

b) element de legătură între toate elementele sistemului 

economic influenţate de adâncirea  diviziunii sociale a muncii;  

c) element important de reglare a tuturor sistemelor, 

inclusiv la nivel micro-economic. 

Abilitatea întreprinzătorului reprezintă un neo-factor de 

producţie propriu sistemelor economice bazate pe concurenţă şi 

libera iniţiativă. 

Ca factor de producţie, abilitatea întreprinzătorului 

reprezintă un element decisiv de progres, în măsura în care 

economia contemporană este bazată prin excelenţă pe inovare 

tehnologică şi pe dinamica schimbărilor calitative. 

 

5.3.2. Combinarea şi substituirea factorilor de producţie. 

Funcţia de producţie. 

5.3.2.1 Combinarea factorilor de producţie 

 

Problema combinării factorilor economici nu este nouă în 

literatura economică fapt demonstrat de studiile realizate de Anne 

Robert Jacques Turgot şi David Ricardo care s-au  preocupat încă 

din acele vremuri în scrierile lor, de relaţia dintre resurse şi 

producţie .  

Combinarea factorilor de producţie reprezintă operaţiunea 

tehnico-economică inerentă oricărei activităţi de producţie, care 

desemnează modul specific de unire a factorilor de producţie în 

vederea obţinerii de noi bunuri şi servicii
6
. 

Combinarea factorilor de producţie mai are şi o determinare 

tehnică impusă de diviziunea muncii, respectiv de natura şi 

dimensiunile activităţii desfăşurate. Din punct de vedere tehnic, 

combinarea factorilor de producţie presupune unirea resurselor de 

muncă de o anumită structură şi calificare cu elemente de capital 

tehnic adecvate domeniului respectiv de activitate.  

 

5.3.2.2. Substituirea factorilor de producţie 

 

Substituirea are un caracter universal şi reprezintă prima 

lege a combinării. Substituibilitatea desemnează posibilitatea de a 

înlocui o cantitate dată dintr-un factor de producţie, cu o cantitate 

dată dintr-un alt factor de producţie, în condiţiile menţinerii 

aceluiaşi volum al producţiei. Proprietatea de substituibilitate 

decurge din compatibilitatea caracteristicilor tehnice de utilizare a 

factorilor de producţie care permit înlocuirea, în anumite proporţii, 

a unui factor de producţie cu altul în condiţiile obţinerii aceloraşi 

                                                 
6
 Nechita V., Economie Politică, Editura "Porto Franco, Galaţi", 1995, p.46  
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rezultate economice. 

În acţiunea de combinare sau substituire a factorilor, 

managerul porneşte de la următoarele premise
7
: 

 caracterul limitat al factorilor supuşi combinării 

 caracteristicile şi specificul activităţii proiectate  

 -       divizibilitate 

-        diversitate 

-        adaptabilitate 

-        complementaritate 

 conjunctura pieţelor bunurilor de capital şi a muncii.  

Atât combinarea cât şi substituirea factorilor de producţie 

sunt posibile datorită divizibilităţii şi adaptabilităţii acestora. 

Divizibilitatea unui factor de producţie, a unui bun, în 

general, constă în posibilitatea de a fi împărţit în unităţi simple, 

omogene, fără a fi afectată calitatea şi utilizarea factorului 

respectiv. Din punct de vedere tehnico-economic divizibilitatea nu 

este o însuşire comună, egală pentru toate bunurile sau toţi factorii 

de producţie; există bunuri cu divizibilitate perfectă, corespunzător 

nevoilor reale (pâine,cărbune, apă, etc.), după cum există bunuri cu 

divizibilitate dificilă sau chiar imposibilă (agregate complexe, 

organisme biologice etc.). 

Adaptabilitatea este proprietatea de asociere a unei unităţi 

dintr-un factor de producţie divizibil cu una sau mai multe unităţi  

divizate dintr-un alt factor de producţie. 

Divizibilitatea şi adaptabilitatea asigură şi 

complementaritatea factorilor de producţie, adică posibilitatea de 

asociere a unei cantităţi date dintr-un factor  cu o cantitate fixă  

dintr-un alt factor de producţie. Substituibilitatea şi 

complementaritatea stau la baza combinării factorilor de producţie, 

respectiv, la baza raporturilor cantitative, calitative şi structurale 

dintre diferiţii factori care participă la obţinerea unui bun economic.   

Decizia de combinare şi substituire a factorilor de producţie 

se întemeiază pe criterii economice concretizate în parametrii de 

eficienţă cum sunt: productivitatea marginală a factorilor de 

producţie, rata marginală de substituire a factorilor, coeficienţii de 

elasticitate a producţiei în raport cu factorii. 

Productivitatea marginală a fiecărui factor de producţie 

  exprimă relaţia dintre creşterea producţiei (Q) şi creşterea 

unui factor  până la limita tehnică permisă de combinaţia cu 

ceilalţi factori al căror consum rămâne neschimbat. Deci, 

productivitatea marginală măsoară sporul de producţie obţinut prin 

creşterea cu o unitate a factorului respectiv, ceilalţi rămânând 

constanţi. 

Rata marginală de substituire a factorilor RMSi/j reprezintă 

cantitatea suplimentară dintr-un anumit factor de producţie  

necesară pentru a compensa scăderea producţiei ce ar surveni ca 

                                                 
7
 Stănescu Ileana, Coralia Angelescu, Economie Politică, Editura Oscar Print, Bucureşti 2002 
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urmare a reducerii   utilizării altui factor. Dacă se 

presupune că o anumită producţie depinde de doi factori 

,  rata marginală de substituire  RMSi/j măsoară numărul de unităţi 

din factorul  necesare pentru a înlocui o unitate din factorul , 

astfel încât să se obţină acelaşi volum al producţiei. 

 Dacă se notează: 

W ' xi  -  productivitatea marginală a factorului Xi 

W' xj - productivitatea marginală a factorului Xj 

-  variaţia producţiei  

i - variaţia factorului X i (creştere) 

j - variaţia factorului X j (scădere)    

RMSi/j  - rata marginală de substituire a factorului j de către 

factorului i 

RMSi/j =  - 
j

i

X

X
  

Atunci se stabilesc relaţiile: 

 
Cum producţia rămâne neschimbată în cazul substituirii factorilor 

rezultă: 

 

 i j 
i 

j xi xj 

xj 

xi 

RMS x 

x W W 

w 

w 

Q Q 
/ / 

' 
' 

      
 

 

  

 

Deci, rata marginală de substituire RMSi/j =  - 
j

i

X

X
se află în 

raport invers proporţional cu productivităţile marginale ale 

factorilor de producţie care se înlocuiesc unul cu altul. Deoarece 

schimbul bunurilor ce se obţine dintr-o activitate reprezintă 

rezultatul influenţei conjugate a mai multor factori este necesară 

măsurarea modificărilor producţiei în raport cu schimbările 

multiple şi nesincrone ale factorilor, interdependenţă cunoscută sub 

denumirea de  elasticitate a producţiei în raport cu factorii. 

În funcţie de productivitatea marginală a factorilor care se 

înlocuiesc reciproc, rata marginală de substituire (RMS) are trei 

moduri de manifestare
8
: 

 situaţia în care productivitatea marginală a factorului 

înlocuit este în creştere, şi atunci cantitatea din factorul 

substituit necesară pentruu a compensa lipsa unei unităţi 

din factorul înlocuit este tot mai redusă 

 situaţia în care productivitatea marginală a ambilor factori 

nu se modifică,   adică atunci când cantitatea din factorul 

                                                 
8
 Stănescu Ileana, Coralia Angelescu, Economie Politică, Editura Oscar Print, Bucureşti 2002 
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substituit rămâne constatntă 

 situaţia în care randamentul marginal al factorului substituit 

este în scădere, atunci cantitatea necesară din factorul 

înlocuit pentru a compensa diminuarea rezultatelor ca 

urmare a reducerii factorului substituit cu o unitate este tot 

mai mare 

În realitate, având un obiectiv proiectat cu anticipaţie, orice 

agent economic va căuta să înlocuiască factori sau eforturi mai mari 

cu factori/eforturi mai reduse pentru a obţine rezultatul dorit.     

Coeficientul de elasticitate a producţiei în raport cu factorii 

(Ei) arată cu cât influenţează creşterea unui factor asupra sporului 

de producţie şi se calculează ca raport între creşterea relativă 

(procentuală) a producţiei  şi creşterea relativă (procentuală) 

a factorului , deci arată cu cât poate spori producţia ca 

urmare a influenţei creşterii cu un procent a unui factor.  

 

Calculat după formula 

 
nivelul coeficientului de elasticitate apare ca raport între 

productivitatea marginală şi productivitatea medie a factorului de 

producţie care se modifică. Prin urmare, coeficienţii de elasticitate 

exprimă gradul de intensitate a influenţei modificării factorilor 

asupra modificării producţiei, iar cunoaşterea lor este importantă 

pentru studiile de analiză economică şi de previziune. 

 

5.3.2.3 Funcţia de producţie 

 

 Legătura dintre factorii de producţie aflaţi în procesul de 

combinare, şi rezultatele ce se obţin, se poate exprima matematic 

printr-o funcţie de producţie. Această funcţie  reprezintă o legătură 

tehnică dintre cantitatea de factori de producţie necesară (input) şi 

volumul de activitate(output). 

 Dacă presupunem ca factori de producţie muncă(L) şi 

capital tehnic (K) într-un proces de producţie care  are final 

obţinerea unei anumite cantităţi dintr-un bun (Q), putem stabili 

formula matematică următoare: 

Y = f (L,K) 

Productivitatea marginală a muncii reprezintă sporul de 

producţiei obţinut prin creşterea cu o unitate a factorului muncă. 

Comportamentul şi deciziile producătorului sunt influenţate şi de 

evoluţia producţiei fizice care fiind influenţate de modul specific de 

combinare al factorilor de producţie, care în cazul nostru unul este 

fix şi celălalt variabil. 
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5.4. Îndrumar pentru autoverificare 

 

Sinteza unităţii de învăţare 5 

 Noţiunea de factor de producţie cuprinde totalitatea elementelor care participă la 

producerea de bunuri şi servicii şi reprezintă forma economica pe care o îmbracă resursele, adică 

premisele activităţii economice de producţie. 

   Pe măsura dezvoltării societăţii se constată tendinţa de diversificare a factorilor de 

producţie, celor trei factori clasici adăugându-li-se: 

        - progresul tehnic, 

        - resursele informaţionale, 

        - abilitatea            

Munca – factor de producţie primar originar, comun tuturor genurilor de activităţi sociale 

– reprezintă activitatea conştientă, specific umană prin care oamenii utilizând uneltele şi 

instrumentele adecvate îşi valorifică aptitudinile, cunoştinţele şi experienţa pe care le posedă, în 

vederea producerii bunurilor în vederea satisfacerii trebuinţelor lor imediate şi de perspectivă. 

Raportată la scara timpului, munca apare ca un factor de producţie neregenerabil. 

Aspectul cantitativ impune abordarea categoriei de resurse de forţă de muncă ca ansamblu 

a capacităţilor umane de care dispune o ţară la un moment dat şi care sunt atrase sau pot fi atrase 

în prestarea unei activităţi sociale utile. 

Calitatea resurselor de muncă se află în strânsă relaţie de dependenţă cu nivelul său de 

cultură generală şi instruire profesională. Ambele aspecte, expresia unor eforturi deosebite depuse 

de familie şi societate, au ca efect potenţarea aptitudinilor fizice şi intelectuale ale omului.  

 

Prin natură, ca factor de producţie primar, înţelegem totalitatea resurselor brute 

preexistente care pot fi utilizate la crearea bunurilor şi serviciilor.  

În evaluarea economică a pământului, se folosesc mai multe metode. Astfel în condiţiile 

existenţei rentei funciare, preţul pământului este renta capitalizată adică o sumă de bani care 

depusă la bancă aduce o dobândă anuală egală cu renta anuală însuşită de către proprietarul 

funciar de la arendaşi pe baza contractului de arendare. După această metodă formula de calcul 

este: Pp =R/d , Unde  Pp = preţul pământului, R = renta în unităţi monetare, d = rata dobânzii. 

În sens economic capitalul – factor de producţie reprezintă totalitatea bunurilor economice 

acumulate şi reproductibile, care, prin asociere cu ceilalţi factori de producţie participă la 

producerea de noi bunuri economice în scopul obţinerii unui profit. 

Capitalul este clasificat din mai multe puncte de vedere. Prezintă importanţă următoarea 

structură: capitalul real, capitalul nominal.  

După modul specific în care se consumă şi se înlocuiesc, elementele capitalului tehnic se 

grupează în: capital fix şi capital circulant. Delimitarea celor două componente are la bază criterii 

legate de : transmiterea valorii acestora în cadrul procesului de producţie; modul în care se 

consumă, sub aspect material, în cadrul procesului de producţie ; modul de înlocuire al fiecăruia 

etc.                 

             Neofactorii de producţie 

Progresul tehnic şi ştiinţific s-a impus, ca factor de producţie distinct, în economiile 

moderne. Cercetarea ştiinţifică oferă producţiei informaţia, respectiv cunoştinţele fără de care nu 

se pot crea elementele constitutive ale factorului de producţie capital şi nici bunurile şi serviciile 

care să corespundă trebuinţelor lumii contemporane. Aplicarea rezultatelor ştiinţifice în producţie 

se realizează sub forma noilor tehnologii, ceea ce capătă denumirea generică de progres tehnic. 
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În acţiunea de combinare sau substituire a factorilor, managerul porneşte de la următoarele 

premise: 

 caracterul limitat al factorilor supuşi combinării 

 caracteristicile şi specificul activităţii proiectate  

 -       divizibilitate 

-        diversitate 

-        adaptabilitate 

-        complementaritate 

 conjunctura pieţelor bunurilor de capital şi a muncii.  

Atât combinarea cât şi substituirea factorilor de producţie sunt posibile datorită 

divizibilităţii şi adaptabilităţii acestora. 

Productivitatea marginală a fiecărui factor de producţie   exprimă relaţia dintre 

creşterea producţiei (Q) şi creşterea unui factor  până la limita tehnică permisă de 

combinaţia cu ceilalţi factori al căror consum rămâne neschimbat.  

Rata marginală de substituire a factorilor RMSi/j reprezintă cantitatea suplimentară dintr-

un anumit factor de producţie  necesară pentru a compensa scăderea producţiei ce ar 

surveni ca urmare a reducerii   utilizării altui factor. RMSi/j  - rata marginală de 

substituire a factorului j de către factorului i 

RMSi/j =  - 
j

i

X

X
  

Coeficientul de elasticitate a producţiei în raport cu factorii (Ei) arată cu cât influenţează 

creşterea unui factor asupra sporului de producţie şi se calculează ca raport între creşterea relativă 

(procentuală) a producţiei  şi creşterea relativă (procentuală) a factorului , deci 

arată cu cât poate spori producţia ca urmare a influenţei creşterii cu un procent a unui factor.  

  

Concepte şi termeni de reţinut : 

 Factor de producţie 

 Munca, natura, capitalul 

 Progres tehnic 

 Resurse informaţionale 

 Abilitatea întreprinzătorului 

 Productivitate medie şi marginală 

 Substituirea factorilor de producţie 

 Funcţia de producţie 

 Rata marginală de substituţie 

 

Întrebări de control şi teme de dezbatere  

1. Care sunt cei mai importanţi factori de producţie? 

2. Ce înţelegeţi prin combinarea factorilor de producţie? 

3. Ce reprezintă rata marginală de substituţie? 

4. Ce este productivitatea marginală? 
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Probleme pentru activitatea de seminar: 

1. Munca – factor activ şi determinant al producţiei.Tendinţe ale formării şi ocupării 

resurselor de muncă în România. 

2. Importanţa capitalului ca factor de producţie.Modificări în structura capitalului din 

economia noastră, în perioada de tranziţie a Romaniei la economia de piaţă. 

3. Comparaţi următoarele patru categorii de venituri: a) renta funciară, b) chiria pentru un 

mijloc de producţie, c) randamentul unui mijloc de producţie, d) rata reală a dobânzii. Daţi câte 

un exemplu pentru fiecare. 

 

Teste de evaluare/autoevaluare 

1. Factorul muncă implică două aspecte: unul de ordin cantitativ şi altul de ordin calitativ. 

Menţionaţi latura cantitativă: 

a) durata muncii; 

b) nivelul de pregătire profesională; 

c) volumul cunoştinţelor generale; 

d) aptitudinile fizice. 

2. Capitalul reprezintă: 

a) ansamblul bunurilor produse prin muncă; 

b) ansamblul bunurilor produse prin muncă şi utilizate pentru obţinerea altor bunuri; 

c) ansamblul bunurilor produse prin muncă şi utilizate pentru obţinerea altor bunuri şi 

servicii destinate vânzării; 

d) ansamblul bunurilor utilizate pentru obţinerea altor bunuri şi servicii destinate 

vânzării. 

3. Factorul activ şi determinant al producţiei, în lipsa căruia nu poate exista activitate 

economică este: 

a) capitalul; 

b) pământul; 

c) natura; 

d) munca. 

4. O caracteristică a componentelor capitalului fix este rigiditatea în utilizare, aceasta putând fi 

explicată astfel: 

a) componentele capitalului fix îşi menţin forma materială; 

b) elementele capitalului fix pot fi folosite în activităţi diferite doar în anumite limite; 

c) capitalul fix determină capacitatea de producţie; 

d) capitalul fix îşi transferă valoarea asupra noului produs treptat prin utilizare. 
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5. Informaţia: 

a) nu contribuie la creşterea raţionalităţii economice; 

b) este o componentă a activelor  intangibile  ale firmei; 

c) acţionează indirect, dar nu şi direct asupra proceselor de producţie; 

d) include inovaţii, rapoarte de marketing, desene tehnice. 

 

A (b,d)  B (c,d)  C (a,c)   D (a,b,c) 

6. Factorul de producţie pământ: 

a) este un factor derivat; 

b) accentuează caracterul limitat al celorlalţi factori de producţie;  

c) include apa şi fenomenele naturale; 

d) impune creşterea preocupărilor pentru protejarea sa. 

 

          A (a,b,c,d)   B (b,c)  C (b,d)   D (b,c,d) 
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Unitatea de învăţare 6 

COSTUL DE PRODUCȚIE 

 

6.1. Introducere 

6.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 

6.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

             6.3.1.  Delimitări conceptuale ale costului de producţie 

   6.3.2.  Mărimea şi structura costului de producţie pe termen scurt 

             6.3.3. Minimizarea costurilor de producţie. Pragul de rentabilitate 

6.4. Îndrumător pentru autoverificare 

 

  6.1. Introducere  
Acest capitol tratează conceptul de costuri de producţie. 

Sunt definite în cadrul capitolului toate categoriile de costuri, fixe, 

variabile, totale, medii şi marginale. De asemenea în acest capitol 

se realizează o reprezentare grafică a costurilor pe termen scurt. În 

partea finală a acestui capitol este tratată relaţia cost producţie pe 

termen lung. 

 6.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare  
 

Obiectivele unităţii de învăţare:  

    Prezentarea noţiunilor generale a conceptului de costuri 

de producţie.  

     Prezentarea unei analize a costurilor de producţie şi a 

relaţiei cost-producţie pe termen scurt şi pe termen lung. 

     Însuşirea noţiunilor de cost fix, variabil, total, mediu şi 

marginal. 

     Oferirea de exemple de probleme şi exerciţii generale 

şi specifice costurilor de producţie. 

 

Competenţele unităţii de învăţare:  

După studierea acestui modul veţi fi capabili să: 

- deosebiţi costurile economice de cele contabile; 

- distingeţi costurile explicite şi cele implicite; 

- deosebiţi costurile variabile de cele fixe; 

- calculaţi costul marginal şi costul mediu; 

- determinaţi pragul de rentabilitate; 

- rezolvaţi exerciţii, probleme sau studii de caz care 

solicită cunoştinţele dobândite.  
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     Timpul alocat unităţii de învățare: 
Pentru unitatea de învățare ,Costul de producție, timpul alocat 

este de 4 ore. 

6.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

6.3.1.  Delimitări conceptuale ale costului de producţie 

 

 Costul reprezintă un parametru de referinţă pentru 

comportamentul producătorului care are ca scop obţinerea unui 

profit cât mai mare şi mai sigur. 

În multitudinea de puncte de vedere existente în diferitele 

sisteme de gândire se înscrie şi conceptul următor : costul de 

producţie constă în totalitatea cheltuielilor exprimate în formă 

bănească, efectuate sau care urmează a se efectua de către o 

firmă, pentru producerea şi desfacerea de bunuri corporale şi 

necorporale. 

Costul, ca totalitate a cheltuielilor ocazionate de producerea 

şi desfacerea unei cantităţi determinate de bunuri, poate fi analizat 

atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere 

contabil astfel: 

- costul economic reflectă cheltuielile necesare atragerii, 

utilizării şi menţinerii în exploatare a unui volum de 

factori necesari producerii şi desfacerii de bunuri, într-o 

perioadă determinată de timp; 

- costul contabil reprezintă cheltuielile efective, aşa cum 

rezultă din evidenţa contabilă, suportate de către firmă 

pentru realizarea cantităţii de bunuri, într-o perioadă 

determinată de timp; 

Există, însă, şi unele diferenţieri între cele două abordări, şi 

anume: 

- costurile contabile se referă, în principal, la o perioadă de 

timp trecută, fiind utilizate în analiza rezultatelor 

obţinute; 

- costurile economice vizează o perioadă viitoare şi sunt 

folosite pentru evaluarea performanţelor care urmează să 

fie realizat. 

În analizele microeconomice se ţine cont de diferenţierea costului 

explicit de cel implicit. 

Costul explicit este alcătuit dint toate cheltuielile (plăţile) 

efectuate de către întreprinzător posesorilor de factori de producţie 

atraşi, utilizaţi şi consumaţi în procesul de productie a unui bun 

(ex.: cheltuieli cu materii prime, materiale, consumabile, energie, 
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cheltuieli cu munca etc.). 

Costul implicit constituie costul alegerii făcute de 

întreprinzător (costul oportun) şi este egal cu toate veniturile care ar 

fi putut fi obţinute de către întreprinzător de pe urma resurselor 

avute în proprietate, în condiţiile celei mai bune utilizări a acestora 

şi la care a renunţat. Acest cost cuprinde veniturile la care o 

persoană a renunţat pentru a dobândi calitatea de întreprinzător: 

salariul, renta, dobânda etc. 

Costul producţiei cuprinde atât costul explicit cât şi costul 

implicit. 

 

6.3.2. Mărimea şi structura costului de producţie pe 

termen scurt 

 

Mărimea costului poate fi calculată: 

- pe o masă de producţie omogenă (costul global al 

producţiei) 

- pe unitatea de produs (costul mediu, unitar) 

- pe producţia totală a unei firme într-un anumit interval de 

timp( lună, trimestru, an) 

A. Costul global al producţiei reprezintă toate cheltuielile 

ocazionate de fabricarea unui volum dat al producţiei şi de 

desfacerea acestuia. Acest cost poate fi : fix,  variabil şi total: 

a) costul global fix este acea parte a costului global care este 

independentă de volumul producţiei; elementele de cost fix sunt 

suportate de firmă indiferent de volumul producţiei şi se referă la 

cheltuielile cu chiria, iluminatul, încălzirea unităţii, alte cheltuieli 

de întreţinere, salariile personalului administrativ etc.  

b) costul global variabil este format din acele cheltuieli al 

caror nivel se modifică odată cu volumul producţiei : cheltuieli cu 

materii prime, materiale, combustibil, energie, apă, semifabricate 

utilizate pentru producţie, salarii. Unele din aceste cheltuieli sunt, 

pe termen scurt, direct proporţionale cu volumul producţiei 

(salariile directe). Ele se modifică în acelaşi timp şi în aceeaşi 

direcţie cu volumul producţiei. Când acesta este zero, costul global 

variabil este zero. Într-un sistem de axe aceste costuri se reprezintă 

printr-o dreaptă care porneşte din origine şi este crescătoare în 

raport cu cantităţile produse. 

c) costul global total  reprezintă suma costurilor globale fixe 

şi a costurilor globale variabile. Pe termen scurt, mărimea costului 

global total depinde exclusiv de mărimea costului global variabil.  

B. Costul mediu (unitar) reprezintă costul pe unitatea de 

produs şi se obţine prin raportarea costului global corespunzător la 

cantitatea de bunuri produsă sau volumul producţiei (Q). Acest cost 

poate fi, de asemenea, fix, variabil şi total: 

a) costul mediu fix (Cmf) reprezintă raportul dintre costul 

global fix şi volumul producţiei: Cmf = Cgf / Q ; deoarece Cgf este 

constant, Cmf scade odată cu creşterea volumului producţiei; 

b) costul mediu variabil (Cmv) reprezintă raportul dintre 

costul global variabil şi volumul producţiei : Cmv = Cgv / Q; 

Acest cost se află în relaţie directă cu preţul de piaţă al factorului de 
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producţie variabil şi în relaţie inversă cu producţia.  La un nivel dat 

al preţului factorului variabil, Cmv scade când creşterea volumului 

producţiei (Q)  devansează creşterea costului global variabil (Cgv); 

c) costul mediu total (Cmt) reprezintă suma costurilor medii 

fixe şi variabile: 

Cmt = Cmf + Cmv = Cgf / Q + Cgv / Q; Costul mediu total 

scade atunci când reducerea Cmf este mai mare decât creşterea 

Cmv şi atinge punctul minim la un nivel al producţiei (Q3) mai 

mare decât producţia (Q2) corespunzătoare minimului costul mediu 

variabil (fig. nr.  ). 

C. Costul marginal (Cmg) reprezintă costul suplimentar 

cauzat de creşterea volumului producţiei cu o unitate: Cmg = 

QC / . Deoarece  costul global fix nu este influenţat de 

modificarea producţiei, costul marginal este în întregime un cost 

variabil. El atinge punctul minim atunci când producţia marginală 

atinge punctul maxim. 

Costul mediu total este dependent de costul marginal, astfel: 

costul total mediu este descrescător atunci când costul marginal 

este in scădere şi este crescător atunci când costul marginal este în 

creştere. Costul marginal este egal cu costul total mediu în punctul 

de minim al acestuia din urmă. 

 

6.3.3. Minimizarea costurilor de producţie. Pragul de 

rentabilitate 

 

În vederea maximizării profitului, producătorul trebuie să 

minimizeze costurile de producţie şi să obţină rezultate cât mai 

bune din utilizarea celor doi factori: munca şi capitalul. 

Problema minimizării costurilor necesită o atentie deosebită 

din următoarele  considerente: 

a) limitele resurselor de materii prime şi energie care impun 

raţionalitate în utilizarea lor; 

b) minimizarea costului de producţie are un rol determinant 

în maximizarea profitului; la un nivel dat al preţului de vânzare, 

diminuarea costului duce la cresterea profitului, deci este foarte 

importantă relaţia dintre costul de producţie şi preţul competitiv. 

Obţinerea de profit ţine de capacitatea producătorului de a fabrica 

bunuri de calitate superioară la un cost mai redus, pe care să le 

vândă la preţuri competitive ; 

c) costul de producţie influenţează oferta de bunuri: nivelul 

mai redus al consumului de factori dă posibilitatea transferului de 

resurse spre anumite ramuri, ceea ce duce la mărirea ofertei; 

producătorul alege acel nivel al producţiei la care profiturile sunt 

cele mai ridicate; 

d) importanţa minimizării costurilor se reflectă şi în 

schimburile economice externe; reducerea costurilor pe unitatea de 

produs reprezintă calea de asigurare a competitivităţii produselor şi 

de realizare a unor schimburi economice eficiente pe piaţa 

internaţională. 
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Reducerea costului de producţie implică raţionalitate în 

orientarea şi mobilizarea eforturilor. Producatorul urmăreşte ca la 

un cost total dat să maximizeze producţia, adica să producă cât mai 

mult posibil. Aceasta înseamnă găsirea unui nivel optim, numit 

optimul producătorului, considerat o stare de echilibru, deoarece 

producătorul nu mai este nevoit să caute altă solutie. 

Sporirea productiei atrage după sine atât creşterea costului 

global total cât şi a încasării totale. Producătorul trebuie să ia în 

considerare, atunci când decide volumul producţiei, evoluţia 

costului marginal precum şi a încasării marginale. Astfel, când 

mărirea încasării marginale este însoţită de scăderea costului 

marginal sau de creşterea mai lentă a acestuia decât a încasărilor, 

atunci profitul creşte şi, deci, producţia trebuie să sporească.  

 

Pragul de rentabilitate 

 

Pragul de rentabilitate sau punctul de echilibru (punctul mort) 

indică volumul de producţie sau cifra de afaceri de la care 

producătorul obţine profit. În acest punct, încasările totale (It) 

obţinute din vânzarea producţiei sunt egale cu costul global total, 

iar profitul este zero. 

Relaţia de calcul a pragului de rentabilitate porneşte de la egalitatea 

dintre încasările totale si costul global total: 

It = p*Q =  Cgt;  p = preţul unitar de vânzare; Q = producţia 

corespunzătoare pragului de rentabilitate; 

Ţinând seama că: Cgt = Cgf + Cgv şi Cmv = Cgv / Q, ecuaţia 

pragului de rentabilitate devine: p*Q = Cgf + Cgv; 

p*Q = Cgf + Cmv* Q , adică: (p – Cmv)*Q = Cgf; 

Din aceste relaţii rezultă producţia aferentă pragului de 

rentabilitate: Qr= Cgf / (p – Cmv)  

Grafic, pragul de rentabilitate calculat după metoda liniară, se 

prezintă astfel: 
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Fig. nr. 6.1. Pragul de rentabilitate (metoda liniară) 
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6.4. Îndrumar pentru autoverificare 

 

Sinteza unităţii de învăţare 6 

 

În multitudinea de puncte de vedere existente în diferitele sisteme de gândire se înscrie şi 

conceptul următor : costul de producţie constă în totalitatea cheltuielilor exprimate în formă 

bănească, efectuate sau care urmează a se efectua de către o firmă, pentru producerea şi 

desfacerea de bunuri corporale şi necorporale. 

Problema minimizării costurilor necesită o atentie deosebită din următoarele  considerente: 

a) limitele resurselor de materii prime şi energie care impun raţionalitate în utilizarea lor; 

b) minimizarea costului de producţie are un rol determinant în maximizarea profitului; 

c) costul de producţie influenţează oferta de bunuri ; 

d) importanţa minimizării costurilor se reflectă şi în schimburile economice externe. 

Costul explicit este alcătuit dint toate cheltuielile (plăţile) efectuate de către întreprinzător 

posesorilor de factori de producţie atraşi, utilizaţi şi consumaţi în procesul de productie a unui 

bun (ex.: cheltuieli cu materii prime, materiale, consumabile, energie, cheltuieli cu munca etc.). 

Costul implicit constituie costul alegerii făcute de întreprinzător (costul oportun) şi este 

egal cu toate veniturile care ar fi putut fi obţinute de către întreprinzător de pe urma resurselor 

avute în proprietate, în condiţiile celei mai bune utilizări a acestora şi la care a renunţat.  

Costul global al producţiei reprezintă toate cheltuielile ocazionate de fabricarea unui 

volum dat al producţiei şi de desfacerea acestuia. Acest cost poate fi : fix,  variabil şi total. 

 Costul mediu (unitar) reprezintă costul pe unitatea de produs şi se obţine prin raportarea 

costului global corespunzător la cantitatea de bunuri produsă sau volumul producţiei (Q). Acest 

cost poate fi, de asemenea, fix, variabil şi total. 

Costul marginal (Cmg) reprezintă costul suplimentar cauzat de creşterea volumului 

producţiei cu o unitate: Cmg = QC / . Deoarece  costul global fix nu este influenţat de 

modificarea producţiei, costul marginal este în întregime un cost variabil. El atinge punctul 

minim atunci când producţia marginală atinge punctul maxim. 

Problema minimizării costurilor necesită o atentie deosebită din următoarele  considerente: 

a) limitele resurselor de materii prime şi energie care impun raţionalitate în utilizarea lor; 

b) minimizarea costului de producţie are un rol determinant în maximizarea profitului; la 

un nivel dat al preţului de vânzare, diminuarea costului duce la cresterea profitului, deci este 

foarte importantă relaţia dintre costul de producţie şi preţul competitiv ; 

c) costul de producţie influenţează oferta de bunuri: nivelul mai redus al consumului de 

factori dă posibilitatea transferului de resurse spre anumite ramuri, ceea ce duce la mărirea 

ofertei; producătorul alege acel nivel al producţiei la care profiturile sunt cele mai ridicate; 

d) importanţa minimizării costurilor se reflectă şi în schimburile economice externe. 

Pragul de rentabilitate sau punctul de echilibru (punctul mort) indică volumul de producţie 

sau cifra de afaceri de la care producătorul obţine profit. În acest punct, încasările totale (It) 

obţinute din vânzarea producţiei sunt egale cu costul global total, iar profitul este zero. 

 

 

Concepte şi termeni de reţinut : 

 Costul de producţie 

 Cost economic şi cost contabil 

 Cost de oportunitate 
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 Costuri globale: fixe, variabile, totale 

 Costuri medii 

 Cost marginal 

 Costul mediu pe termen lung 

 

Întrebări de control şi teme de dezbatere  

1. Definiți și clasificaţi costurile de producţie. 

2.  Definiţi costurile globale, medii si marginale. 

3. Definiţi pragul de rentabilitate (pe termen scurt) şi calculaţi producţia de echilibru. 

4. Comportamentul întreprinzătorului şi reducerea costului. 

5. Relaţia dintre costul mediu şi marginal. Cercetarea situaţiei care duce la egalitatea dintre 

costul mediu şi costul marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleme pentru activitatea de seminar: 

1. Realizaţi analiza costurilor pentru o firmă, pornind de la deducerea funcţiei de producţie şi 

de la costurile istorice ale firmei respective. 

2. Ce relaţie există între opţiunea producătorului pentru un anumit volum de producţie şi costul 

de producţie? În ce sens ajustarea productiei este legată de cost? 

3. Explicaţi relaţia dintre avantajul de cost, jocul concurenţial şi competiţie. 

4. Studiaţi pragul de rentabilitate al unei firme pe termen lung. 

5. Pentru a obţine zilnic 1000 bucăţi din bunul X, un agent economic cheltuieşte: 

- materii prime:   50.000.000 lei; 

- materiale auxiliare:  11.000.000 lei; 

- amortizare capital fix:    4.000.000 lei; 

- salarii:    20.000.000 lei, din care 15% pentru personalul 

administrativ; 

- alte cheltuieli fixe:               5.000.000 lei 

Dacă preţul unitar de vânzare este 150.000 lei, să se determine: 

- costurile globale (fixe, variabile, totale); 

- costurile unitare (fixe, variabile, totale); 

- valoarea producţiei zilnice; 

- profitul zilnic al agentului economic. 

6. O firmă produce şi comercializează într-un an, 100.000 bucăţi din bunul X, cu următoarele 

cheltuieli: 

- salarii:  10.000.000 u.m., din care 30% pentru personalul plătit în raport cu timpul 

lucrat; 
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- capital fix: 900.000.000 u.m., durata de funcţionare fiind de 10 ani; 

- capital circulant: 200.000.000 u.m.  

Ştiind că preţul unitar este de 3700 u.m., să se determine costurile globale şi unitare, 

precum şi valoarea producţiei anuale.  

 

Teste de evaluare/autoevaluare 

1. Costurile globale fixe pot fi: a) zero dacă producţia este zero; b) diferite de zero chiar daca 

firma nu produce nimic; c) dependente de volumul producţiei.  

2. Costurile medii fixe sunt: a) constante, indiferent de volumul productiei; b) crescătoare în 

raport cu producţia; c) descrescătoare în raport cu producţia; d) nu depind de producţie. 

3. Costul global total este în raport cu volumul producţiei: a) constant; b) crescător; c) 

descrescător; d) nu depinde de producţie. 

4. Costul marginal reprezintă: a) raportul dintre variaţia costului total şi variatia productiei; b) 

raportul dintre costul total şi producţie; c) raportul dintre costul mediu şi costul global; d) 

suma costurilor medii fixe şi variabile. 

5. Pragul de rentabilitate reprezintă: a) nivelul producţiei pentru care costurile totale sunt egale 

cu cheltuielile totale; b) nivelul producţiei pentru care costurile totale sunt mai mari decât 

cheltuielile totale; c) nivelul producţiei pentru care costurile totale sunt mai mici decât 

cheltuielile totale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie obligatorie  
1. Dobrotă, N. : Economie politică, Editura  Economică, Bucureşti, 1997 ; 

2. Gogoneaţă, C, Gogoneaţă, A.: Economie politică. Teorie micro şi macroeconomică. 

Politici macroeconomice, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. 

3. SAMUELSON, A. PAUL, WILLIAM D. NORDHAUS : Economie politică, Editura 

Teora, 2000. 
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Unitatea de învăţare 7 

PRODUCTIVITATEA FACTORILOR DE PRODUCŢIE 

 

7.1. Introducere 

7.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 

7.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

7.3.1. Definirea productivităţii 

7.3.2. Productivitatea muncii. Randamentul capitalului 

             7.3.3. Importanţa şi căile creşterii productivităţii 

   7.3.4. Relaţia cost – productivitate pe termen scurt 

7.4. Îndrumător pentru autoverificare 

 

  7.1. Introducere  
Expresia sintetică a eficienței utilizării factorilor de 

producție în activitățile din care rezultă bunuri economice este 

productivitatea. Prin productivitate se întelege rodnicia, 

randamentul factorilor de producție utilizați. Calitatea factorilor de 

producție utilizați, inclusiv abilitățile întreprinzătorului. Calitatea 

organizării și conducerii activității economice. Motivația 

economică a posesorilor factorilor de producție și măsura în care 

aceasta este realizată. Productivitatea parțială exprimă 

productivitatea unui singur factor de producție, considerat a fi la 

originea producției și a modificării acesteia. 

 7.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare  
 

Obiectivele unităţii de învăţare:  

- prezentarea unor informaţii referitoare la productivitatea 

factorilor de producţie: concept, măsurarea 

productivităţii, căi de creştere a productivităţii, relaţia 

cost-productivitate; 

- verificarea înţelegerii fenomenelor fundamentale şi 

aplicarea cunoştinţelor dobândite la rezolvarea unor 

probleme şi parcurgerea unor teste de autoevaluare; 

- completarea informaţiilor prezentate prin indicarea unei 

bibliografii selective. 

 

Competenţele unităţii de învăţare:  

După studierea acestui modul veţi fi capabili să: 

- definiţi principalele concepte teoretice utulizate; 

- calculaţi productivitatea totală, medie şi marginală a unui 

factor de productie; 

 



 67 

- calculaţi productivitatea muncii şi productivitatea 

capitalului; 

- înţelegeţi relaţia cost – productivitate pe termen scurt; 

- rezolvaţi exerciţii, probleme sau studii de caz care 

solicită cunoştinţele dobândite în acest modul. 

     Timpul alocat unităţii de învățare: 
Pentru unitatea de învățare , Productivitatea factorilor de 

producție, timpul alocat este de 4 ore. 

7.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

7.3.1.  Definirea productivităţii 

 

Productivitatea unui factor de producţie reprezintă eficienţa 

cu care este utilizat factorul respectiv şi se exprimă prin raportarea 

rezultatelor obţinute (producţia) la eforturile depuse pentru a le 

obţine (factorul de productie utilizat). 

Productivitatea poate fi calculată la nivelul fiecărui factor de 

producţie utilizat în procesul de producţie (productivitate parţială) 

sau pe ansamblul factorilor de producţie (productivitate globală). 

Productivitatea parţială a unui factor de producţie, adică 

eficienţa utilizării lui, poate fi exprimată prin productivitatea medie 

şi productivitatea marginală. 

Productivitatea medie a unui factor X este egală cu raportul 

dintre producţia totală obţinută (Q) şi cantitatea din factorul 

respectiv utilizat: Wm = Q / X. Ea ne arată câte unităţi de producţie 

revin la o unitate de factor consumat. 

Productivitatea marginală a unui factor X exprimă sporul 

de producţie obţinut datorită creşterii cu o unitate a cantităţii 

consumate din factorul respectiv. Ea constituie, de fapt, productia 

marginală şi se determină prin raportarea modificării productiei 

totale la modificarea cantităţii din factorul utilizat:  Wmg = 

XQ / . 

Între productivitatea medie şi cea marginală există 

următoarea relaţie: atâta timp cât productivitatea marginală va fi 

superioară celei medii, randamentul factorului respectiv este 

crescător. Acest lucru este valabil pe termen scurt unde se 

consideră că doar un factor este variabil. Pe termen mediu şi lung, 

toţi factorii de producţie devin variabili iar producţia trebuie 

abordată în raport cu variaţia simultană a tuturor factorilor de 

producţie. 
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7.3.2. Productivitatea muncii. Randamentul capitalului 

 

Productivitatea muncii exprimă eficienţa cu care este 

consumată munca. Ea mai poate fi definita şi sub forma capacităţii 

forţei de muncă de a crea un anumit volum de bunuri sau de a 

presta anumite servicii într-o anumită perioadă de timp. 

Productivitatea medie a muncii (W) se măsoară prin 

cantitatea de bunuri (Q) obţinută cu o unitate de muncă (L) sau prin 

cheltuiala ce revine la o unitate de bun economic: 

W = Q / L sau  W = L / Q. 

Productivitatea marginală a muncii (Wmg) reprezintă 

sporul de producţie obţinut prin utilizarea unei cantităţi 

suplimentare de muncă, în condiţiile în care ceilalţi factori sunt 

constanţi: Wmg = LQ / . 

Productia poate fi exprimată în unităţi naturale, natural-

convenţionale şi valorice, iar cheltuielile de muncă se pot exprima 

în unităţi de timp sau număr de salariaţi. 

Capitalul reprezintă un alt factor de producţie foarte 

important pentru orice activitate economică. Legătura dintre capital 

şi rezultatele producţiei este relevată de randamentul capitalului 

care se prezintă ca productivitatea sau eficienţa capitalului. 

Coeficientul capitalului exprimă necesarul de capital pentru 

obţinerea unei unităţi de efect. Se exprimă prin coeficientul mediu 

şi coeficientul marginal al capitalului. 

Coeficientul mediu al capitalului k este raportul dintre 

volumul capitalului utilizat (K) şi volumul rezultatelor obţinute (Q): 

k = K / Q. 

Coeficientul marginal al capitalului exprimă sporul de 

capital necesar obţinerii unei unităţi suplimentare de producţie în 

conditiile în care ceilalţi factori nu se modifică; se determină  ca 

raport între creşterea capitalului utilizat şi creşterea producţiei intr-

un interval de timp: k mg = QK / . 

Productivitatea medie a capitalului se exprima astfel: Wk 

= Q / K; Wk = 1/k. 

Productivitatea marginală a capitalului reflectă sporul de 

producţie determinat de creşterea cu o unitate a capitalului în 

condiţiile în care ceilalţi factori nu se modifică: 

Wmg = KQ / ; Wmg = 1 / k mg 

Coeficientul capitalului şi productivitatea acestuia se pot 

calcula la nivel naţional, la nivelul unui sector sau ramuri de 

activitate şi la nivel macroeconomic. O importanţă deosebită  are 

randamentul capitalului fix, de a cărui evoluţie cantitativă, 

calitativă şi structurală depinde dezvoltarea economică. 

 

7.3.3. Importanţa şi căile creşterii productivităţii  

  

Creşterea productivităţii muncii reflectă creşterea eficienţei 

muncii omeneşti în condiţiile unor situaţii economice 

contemporane specifice, (şomaj, inflaţie) în funcţie de stadiul pe 

care îl parcurge evoluţia ciclică a dezvoltării economice şi de 
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efectul accentuării caracterului deficitar al unor resurse. 

Productivitatea este influenţată de anumiţi factori, cum ar fi: 

- factori naturali: conditii de climă, fertilitate etc; 

- factori tehnici: nivelul atins de ştiinţă şi tehnică la un 

moment dat, tehnologie etc.; 

- factori economici: nivelul de organizare a productiei, 

calificarea salariaţilor, motivarea salariaţilor etc.; 

- factori sociali: condiţiile de muncă şi de viaţă, nivelul de 

cunoştinţe, legislaţia etc.; 

- factori psihologici care influenţează comportamenul şi 

rezultatele muncii: motivaţia în muncă, relaţiile de 

muncă, viaţa de familie, gradul de satisfacere a nevoilor 

etc.; 

- factori structurali: modificări ce au loc în structura pe 

produse, pe sortimente a producţiei unei firme sau în 

structura economiei nationale; 

- factori ce decurg din gradul de integrare a economiei 

nationale în economia mondială. 

În condiţiile progresului tehnico-stiinţific  contemporan, se 

modifică modul de combinare a factorilor muncă şi capital, în 

sensul substituirii din ce în ce mai mult a muncii cu capitalul. 

Datorită progresului tehnico-ştiinţific are loc o revoluţionare a 

capitalului tehnic, a resurselor materiale şi energetice. În acelaşi 

timp, ştiinţa potenţiază tot mai mult munca asigurând tot mai mult 

sporirea eficienţei ei.   

Nivelul productivităţii este determinat atât de numărul 

cadrelor calificate existente în economie cât şi de modul cum 

acestea se distribuie în ramură sau în teritoriu, de posibilitatea 

adaptării lor la caracterul producţiei moderne şi la modificările din 

diviziunea socială a muncii. 

 

7.3.4. Relaţia cost – productivitate pe termen scurt 

 

La un preţ dat al factorilor de producţie, costul de producţie 

mediu (Cm) şi costul de producţie marginal (Cmg) se află în raport 

invers faţă de productivitate. Astfel, costul de producţie mediu se 

micşorează atunci când productivitatea medie (Wm) creşte şi 

invers. Costul marginal se reduce atunci când productivitatea 

marginală (Wmg) creşte şi, invers, el se măreşte când 

productivitatea marginală scade. 

Dacă se presupune ca factor variabil doar munca, atunci 

costul marginal este costul muncii asociat la o variaţie marginală a  

producţiei, iar productivitatea marginală este producţia 

suplimentară asociată la o unitate suplimentară de muncă. Ca 

urmare, costul mediu total se află în raport invers faţă de 

productivitatea medie a muncii iar costul marginal se află în raport 

invers faţă de productivitatea marginală a muncii. 
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7.4. Îndrumar pentru autoverificare 

 

Sinteza unităţii de învăţare 7 

Productivitatea unui factor de producţie reprezintă eficienţa cu care este utilizat factorul 

respectiv şi se exprimă prin raportarea rezultatelor obţinute (producţia) la eforturile depuse pentru 

a le obţine (factorul de productie utilizat). 

Productivitatea poate fi calculată la nivelul fiecărui factor de producţie utilizat în procesul 

de producţie (productivitate parţială) sau pe ansamblul factorilor de producţie (productivitate 

globală). 

Productivitatea medie a unui factor X este egală cu raportul dintre producţia totală 

obţinută (Q) şi cantitatea din factorul respectiv utilizat: Wm = Q / X. Ea ne arată câte unităţi de 

producţie revin la o unitate de factor consumat. 

Productivitatea marginală a unui factor X exprimă sporul de producţie obţinut datorită 

creşterii cu o unitate a cantităţii consumate din factorul respectiv. Ea constituie, de fapt, productia 

marginală şi se determină prin raportarea modificării productiei totale la modificarea cantităţii din 

factorul utilizat:  Wmg = XQ / . 

Productivitatea muncii exprimă eficienţa cu care este consumată munca.  

Productivitatea medie a muncii (W) se măsoară prin cantitatea de bunuri (Q) obţinută cu 

o unitate de muncă (L) sau prin cheltuiala ce revine la o unitate de bun economic: 

W = Q / L sau  W = L / Q. 

Productivitatea marginală a muncii (Wmg) reprezintă sporul de producţie obţinut prin 

utilizarea unei cantităţi suplimentare de muncă, în condiţiile în care ceilalţi factori sunt constanţi: 

Wmg = LQ / . 

Capitalul reprezintă un alt factor de producţie foarte important pentru orice activitate 

economică. Legătura dintre capital şi rezultatele producţiei este relevată de randamentul 

capitalului care se prezintă ca productivitatea sau eficienţa capitalului. 

Coeficientul capitalului exprimă necesarul de capital pentru obţinerea unei unităţi de efect. 

Se exprimă prin coeficientul mediu şi coeficientul marginal al capitalului. 

Coeficientul mediu al capitalului k este raportul dintre volumul capitalului utilizat (K) şi 

volumul rezultatelor obţinute (Q): k = K / Q. 

Coeficientul marginal al capitalului exprimă sporul de capital necesar obţinerii unei 

unităţi suplimentare de producţie în conditiile în care ceilalţi factori nu se modifică; se determină  

ca raport între creşterea capitalului utilizat şi creşterea producţiei intr-un interval de timp: k mg = 

QK / . 

Productivitatea medie a capitalului se exprima astfel: Wk = Q / K; Wk = 1/k. 

Productivitatea marginală a capitalului reflectă sporul de producţie determinat de 

creşterea cu o unitate a capitalului în condiţiile în care ceilalţi factori nu se modifică: 

Wmg = KQ / ; Wmg = 1 / k mg 

Productivitatea este influenţată de anumiţi factori, cum ar fi: 

- factori naturali: conditii de climă, fertilitate etc; 

- factori tehnici: nivelul atins de ştiinţă şi tehnică la un moment dat, tehnologie etc.; 

- factori economici: nivelul de organizare a productiei, calificarea salariaţilor, motivarea 

salariaţilor etc.; 

- factori sociali: condiţiile de muncă şi de viaţă, nivelul de cunoştinţe, legislaţia etc.; 

- factori psihologici care influenţează comportamenul şi rezultatele muncii: motivaţia în 

muncă, relaţiile de muncă, viaţa de familie, gradul de satisfacere a nevoilor etc.; 
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- factori structurali: modificări ce au loc în structura pe produse, pe sortimente a 

producţiei unei firme sau în structura economiei nationale; 

- factori ce decurg din gradul de integrare a economiei nationale în economia mondială. 

 

Concepte şi termeni de reţinut : 

 Productivitate 

 Productivitate medie 

 Productivitate marginală 

 Coeficient mediu 

 Coeficient marginal 

 

 

Întrebări de control şi teme de dezbatere  

1. Definiţi productivitatea factorilor de producţie. 

2. Prin ce se exprimă productivitatea parţială a unui factor? 

3. Definiţi productivitatea muncii și randamentul capitalului. 

4. Care sunt factorii care influenţează productivitatea? 

6.  Revoluţia managerială şi creşterea productivităţii factorilor de producţie. 

7.   Cum se determină productivitatea medie şi productivitatea marginală a muncii? 

8. Ce este randamentul capitalului? Cum se măsoară el? 

9. Cum se determină coeficientul mediu şi coeficientul marginal al capitalului? 

10. Cum se determină productivitatea medie şi marginală a capitalului? 

11. Care sunt factorii care influenţează productivitatea? 

12. Arătaţi care este relaţia între cost şi productivitate pe termen scurt. 

13. Un întreprinzător doreşte să-şi extindă producţia. Îi este necesară analiza evoluţiei 

productivităţii marginale? Argumentaţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleme pentru activitatea de seminar: 

1. Ce semnificaţie are pentru activitatea economică analiza productivităţii globale a factorilor de 

producţie? Dar analiza celei parţiale? 

2. Ce importanţă are determinarea productivităţii marginale. Care sunt modalităţile de 

determinare? 

3. Care sunt efectele progresului tehnic si tehnologic asupra productivităţii muncii şi a gradului 

de ocupare a forţei de muncă? 

4. În cadrul unei firme unde lucrează 1000 de salariaţi, într-o anumită perioadă, se obţine o 

producţie de 100.000 de bucăţi. Folosind capital tehnic în acelaşi volum şi structură dar 



 72 

angajând încă 10 salariaţi, se obţine o producţie suplimentară de 20.000 de bucăţi. Să se 

determine: productivitatea medie a muncii; productivitatea marginală a muncii. 

5. O societate comercială cu profil agricol dispune de 50 hectare de teren arabil şi dotările 

necesare în capital tehnic. Societatea foloseşte în anul 2000 un număr de 5 salariaţi, fiecare 

lucrând în medie 1000 ore anual şi obţine o producţie de 3000 tone de cereale. În anul 2001, 

pe acelaşi teren şi cu acelaşi volum de capital tehnic, dar utilizând 6 salariaţi (timpul lucrat de 

un salariat nu se modifică), s-au obţinut 3800 tone de cereale. Să se determine productivitatea 

medie şi productivitatea marginală a muncii. 

 

Teste de evaluare/autoevaluare 

1. Cum se exprimă eficienţa unui factor: a) ca raport între efect şi efort; b) prin însumarea 

rezultatelor obtinute; c) prin însumarea eforturilor făcute. 

2. Cum se calculează productivitatea medie a muncii: a) ca raport între rezultate si munca 

depusă; b) ca raport între munca depusă şi rezultatele obţinute; c) prin însumarea cantităţii de 

muncă depusă; d) prin însumarea rezultatelor obţinute. 

3. Cum se determină productivitatea marginală a muncii: a) ca raport între productia obţinută şi 

munca depusă; b) ca raport între munca depusă şi producţia obtinută; c) ca raport între 

producţia suplimentară şi munca suplimentară depusă. 

4. Ce exprimă productivitatea marginală a muncii: a) producţia suplimentară obţinută cu o 

unitate de muncă suplimentară; b) munca suplimentară depusă pentru o unitate de producţie; 

c) efortul depus pentru producţia obţinută. 

5. Cum se măsoară randamentul capitalului: a) prin productivitatea capitalului; b) prin 

coeficientul capitalului; c) prin ambele. 

6. Cum se determină coeficientul mediu al capitalului: a) ca raport între volumul de capital 

utilizat şi rezultatele obtinute; b) ca raport între rezultatele obţinute şi volumul de capital 

utilizat; c) ca sumă  între volumul de capital utilizat şi rezultatele obtinute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie obligatorie  
1. Dicționar macmillan de Economie modernă, Editura Codecs, 1999. 

2. Popescu, C., Ciucur, D., Popescu, I.: Tranziţia la economia umană, Editura Economică, 

București, 2003. 

3. SAMUELSON, A. PAUL, WILLIAM D. NORDHAUS : Economie politică, Editura 

Teora, 2000. 

 

 

Unitatea de învăţare 8 

PIEŢE ŞI PREŢURI 
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8.1. Introducere 

8.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 

8.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

8.3.1. PIAŢA – realitate complexă 

8.3.2. Prețul și concurența 

8.4. Îndrumător pentru autoverificare 

 

  8.1. Introducere  
În economia de piaţă, producţia, consumul, repartiţia şi 

stabilirea preţurilor nu cad în sarcina unei persoane sau organizaţii. 

Adevărata minune este că acest sistem funcţionează fară 

constrângerea sau controlul nimănui. Cea mai mare parte a vieţii 

economice se desfăşoară fără intervenţia statului sau a unei alte 

autorităţi şi acest fapt reprezintă principalul ‘atu’ al economiei de 

piaţă. Milioanele de producători şi consumatori se angajează efectiv 

în operaţiuni comerciale, acţiunile şi scopurile acestora fiind 

coordonate în mod invizibil de către un sistem bazat pe trei 

variabile principale: piaţa, concurenţa, preţul. 

 8.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare  
 

Obiectivele unităţii de învăţare:  

- prezentarea unor informaţii referitoare la trei variabile 

principale în economia de piaţă: piaţa, preţul, concurenţa 

şi familiarizarea studentului cu o serie de termeni de 

referinţă (cuvinte-cheie); 

- consolidarea cunoştinţelor dobândite prin întrebări de 

autocontrol, teme de reflecţie, exercitii, probleme, studii 

de caz; 

- verificarea înţelegerii fenomenelor fundamentale şi 

aplicarea cunoştinţelor dobândite la rezolvarea unor 

probleme şi parcurgerea unor teste de autoevaluare; 

- completarea informaţiilor prezentate prin indicarea unei 

bibliografii selective. 

 

Competenţele unităţii de învăţare:  

După studierea acestui capitol veţi fi capabili să: 

- definiţi principalele concepte teoretice utulizate; 

- înţelegeţi cum modificările intervenite în preţul unui bun 

sau în alţi factori consideraţi variabile independente 

influenţează deciziile producătorilor; 
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- distingeţi diferite tipuri de pieţe, preţuri şi concurenţă; 

- caracterizaţi diferitele tipuri de pieţe, preţuri şi 

concurenţă; 

- identificaţi principalii factori care influenţează dinamica 

acestor variabile; 

- rezolvaţi exerciţii, probleme sau studii de caz care 

solicită cunoştinţele dobândite în acest modul. 

     Timpul alocat unităţii de învățare: 
Pentru unitatea de învățare ,Piețe și prețuri, timpul alocat este 

de 4 ore. 

8.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

8.3.1.  PIAŢA – realitate complexă 

8.3.1.1. Conceptul de piaţă 

 

Redescoperirea pieţei este un fenomen care a putut fi 

observat şi în ţările cu economie de piaţă matură. Astfel, unele ţări 

au trecut la liberalizarea unor sectoare sau la privatizarea unor 

societăţi care aparţineau sectorului public. Rezultatele s-au dovedit 

a fi favorabile: productivitatea a crescut iar preţurile au scăzut. 

Piaţa reprezintă un mecanism de o complexitate deosebită ce 

cuprinde cererea, oferta, concurenţa şi preţul. 

La origine, piaţa era considerată locul de întâlnire dintre 

producători şi consumatori, fiind, deci, o noţiune spaţială care 

sugerează ideea de limită între două spaţii economice: spaţiul 

producătorului ofertant şi spaţiul cumpărătorului consumator.  

În general, piaţa trebuie privită ca un mecanism prin 

intermediul căruia se realizează legătura dintre producătorii-

vânzători şi cumpărători, în vederea stabilirii preţului şi cantităţii 

pentru un anumit bun sau serviciu.
9
 

Piaţa defineşte un ansamblu coerent de relaţii de vânzare- 

cumpărare dintre diferiţi agenţi economici, între care se manifestă, 

pe de o parte, relaţii de interdependenţă, iar pe de altă parte, 

raporturi de opoziţie dictate de propriul interes al fiecăruia. 

 

 

 

8.3.1.2.  Rolul şi funcţiile pieţei 

 

                                                 
9
 Paul A. Samuelson , William D. Nordhaus – Economie politică,  Editura Teora, Bucureşti, 2000. 
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Rolul pieţei într-o economie bazată pe libera iniţiativă, derivă 

din funcţiile multiple pe care piaţa le îndeplineşte, cele mai 

importante fiind următoarele: 

- piaţa realizează contactul permanent dintre producătorul 

ofertant şi cumpărătorul consumator, asigurând, astfel, alocarea şi 

utilizarea eficientă a resurselor; 

- piaţa oferă informaţii obiective şi rapide tuturor agenţilor 

economici, fiind un ansamblu de mijloace de comunicare prin care 

agenţii economici se informează reciproc despre oferta lor, despre 

nevoile consumatorilor, despre preţurile pe care le propun astfel 

încât tranzacţiile dintre ei să se încheie; 

- piaţa verifică concordanţa sau neconcordanţa dintre 

volumul, structura şi calitatea bunurilor oferite, pe de o parte şi 

volumul, structura şi calitatea bunurilor cerute, pe de altă parte, 

asigurând echilibrul economic între cerere şi ofertă; 

- prin intermediul pieţei, economia se autoreglează, 

stabileşte proporţiile şi echilibrele necesare între cantităţi şi preţuri; 

Pentru ca piaţa să îndeplinească aceste funcţii, se impune 

asigurarea unor premise, cum ar fi: 

- autonomia de decizie a agenţilor economici în ce priveşte 

dreptul de a dispune în alocarea şi utilizarea factorilor de 

producţie, în organizarea şi conducerea activităţii, în modul de 

valorificare a rezultatelor, astfel încât aceştia, urmărindu-şi 

propriile interese, să se afle în “armonie” cu “interesele” societăţii. 

Garanţia autonomiei agenţilor economici este proprietate privată 

care generează iniţiativa neîngrădită şi mecanismul concurenţei; 

- pârghiile economice ale pieţei – preţurile, salariile, 

dobânda – să reflecte fidel schimbările din economie, iar 

funcţionarea lor să permită transformarea pieţei în regulatorul 

principal al activităţii economice în funcţie de care subiecţii 

economici îşi elaborează deciziile, îşi modelează comportamentul 

şi reacţiile; 

- statul realizează reglementarea indirectă a economiei prin 

intermediul pârghiilor economice. Intervenţia statului este 

indispensabilă pentru funcţionarea normală a economiei, în sensul 

definirii şi stabilirii strategiilor economiei naţionale sau pentru 

domenii de interes larg. Acţiunea indirectă a statului asupra 

economiei îşi găseşte expresia în deciziile luate cu privire la 

bugetul public, impozite, taxe, tarife, cheltuieli publice, emisiune 

monetară etc. 

 

8.3.1.3. Piaţa bunurilor de consum 

 

În sistemul economiei de piaţă există trei probleme 

economice fundamentale, şi anume: ce să se producă, cum (în ce 

mod) să se producă şi pentru cine să se producă. Confruntând 

cumpărătorii şi vânzătorii adică cererea şi oferta de pe fiecare piaţă, 

sistemul economiei de piaţă rezolvă simultan cele trei probleme ale 

sale, acţionând totodată în direcţia determinării echilibrului general 

al preţurilor şi producţiei. 

Bunurile şi serviciile care se vor produce sunt determinate de 
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decizia de cumpărare a consumatorilor, decizie care reprezintă 

‘votul bănesc’ al agenţilor economici consumatori sau 

gospodăriilor. Banii pe care aceştia îi plătesc pentru bunurile 

respective, se regăsesc, în cele din urmă, sub forma salariilor sau 

dividendelor pe care consumatorii le primesc, în calitate de 

angajaţi. Aşadar, pe piaţa bunurilor interacţionează votul bănesc al 

gospodăriilor cu oferta firmelor, stabilindu-se astfel ce anume se 

produce. 

În concluzie, deciziile privind oferta şi costul de producţie, pe 

de o parte, şi cererea de consum, pe de altă parte, contribuie la 

stabilirea bunurilor care trebuie să se producă. 

Modul în care se va realiza producţia este determinat de 

concurenţa existentă între firmele producătoare a căror scop este 

maximizarea profitului. În acest scop, firmele abandonează acele 

activităţi care le aduc pierderi sau profituri mici, fiind atrase de 

producţia bunurilor cu cerere foarte mare. Una din metodele 

fregvente pe care firmele le adoptă pentru a face faţă concurenţei 

prin preţ şi pentru a-şi maximiza profiturile, este menţinerea 

costurilor la nivelul minim, adoptând cele mai eficiente metode de 

producţie. 

Cine consumă bunurile produse şi în ce cantităţi, adică pentru 

cine se produce, reprezintă cea de a treia problemă fundamentală a 

economiei de piaţă. Rezolvarea acestei probleme depinde, în mare 

măsură, de cererea şi oferta care există pe piaţa factorilor de 

producţie. 

 

8.3.1.4. Piaţa factorilor de producţie 

 

Piaţa factorilor de producţie reuneşte interesele 

cumpărătorilor de factori de producţie (care reprezintă cererea de 

factori de producţie) cu interesele ofertanţilor (care sunt purtătorii 

ofertei de factori de producţie). 

Spre deosebire de cererea bunurilor de larg consum, cererea 

de factori de producţie are două caracteristici: este o cerere derivată 

(a) şi interdependentă (b). 

a) Există o deosebire esenţială între cererea consumatorilor 

individuali şi cererea de factori de producţie a firmelor. 

Consumatorii cumpără bunuri finite, cum ar fi jocurile pe 

calculator, datorită faptului că acestea le produc o anumită 

satisfacţie. În schimb, firmele nu cumpără factori de producţie 

pentru a obţine o astfel de satisfacţie, ci datorită producţiei şi 

veniturilor pe care le pot realiza cu aceşti factori. Satisfacţia pe care 

o simt consumatorii atunci când consumă un anumit bun, determină 

numărul de bunuri de un anumit tip, pe care le poate vinde un 

producător. În cazul factorilor de producţie, satisfacţia influenţează 

achiziţia acestora, dar numai într-o măsură indirectă, adică prin 

prisma veniturilor aduse de satisfacerea condumatorilor. Se poate 

spune, deci, ca cererea de factori de producţie este o cerere 

derivată, ceea ce înseamnă că atunci când firmele solicită un factor 

de producţie ele se bazează pe faptul că respectivul factor le 

permite realizarea unor bunuri solicitate de consumatori. De 
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exemplu, cererea de spaţii pentru birouri derivă din cererea 

consumatorilor pentru programe de calculator şi pentru toate 

celelalte produse şi servicii oferite de firmele care folosesc aceste 

spaţii. 

b) În procesul de producţie, factorii de producţie 

interacţionează unii cu alţii. Este imposibil să apreciem cât anume 

din producţia obţinută revine unuia sau altuia din factorii de 

producţie utilizaţi. Productivitatea unui factor depinde de volumul 

disponibil din ceilalţi factori cu care se combină. Această 

interdependenţă a productivităţii factorilor de producţie face ca 

distribuirea veniturilor aduse de respectivii factori, să fie o 

problemă extrem de dificilă. Pentru rezolvarea acestei probleme 

trebuie avută în vedere legătura dintre productivitatea marginală a 

fiecărui factor (care influenţează cererea de factori de producţie) şi 

oferta de factori de producţie, legătură care, în final, determină 

preţul factorilor de producţie pe piaţă.  

 

8.3.2. Prețul și concurența 

8.3.2.1. Conţinutul şi caracteristicile preţului 

 

A. Conceptul de preţ 
‘În sistemul economiei de piaţă, orice lucru are un preţ, 

acesta fiind valoarea lucrului respectiv exprimată în bani. Preţurile 

reprezintă etalonul la care oamenii şi firmele se raportează atunci 

când participă, în mod involuntar, la schimbul de mărfuri.’
10

 

Preţul se prezintă ca un fenomen de o complexitate deosebită, 

rezultat al interacţiunii unui număr foarte mare de factori dinamici, 

cu acţiune directă şi indirectă. 

Preţul a fost considerat dintotdeauna o mărime relativă , ceva 

care se măsoară prin altceva. Dintr-o astfel de perspectivă, preţul 

reprezintă raportul între două cantităţi de bunuri economice propuse 

la schimb sau, ceea ce este acelaşi lucru, cantitatea dintr-un bun 

care trebuie să fie dată în schimbul unei cantităţi dintr-un alt bun 

(material sau serviciu, satisfactor sau prodfactor).  

Apariţia monedei nu a condus la schimbarea sensului general 

al noţiunii de preţ. Iniţial, aceasta a însemnat doar extinderea sferei 

valorii de schimb şi asupra banilor – bunuri. Banii au facilitat însă 

dezvoltarea economiei de schimb. Cu timpul, ei au preluat asupra 

lor funcţia generală de măsurare a valorii de schimb. Anume, banii 

au făcut posibilă cumpărarea de mărfuri (de către cei ce aveau bani) 

oricând, oriunde şi în orice cantitate (mare sau mică). Asemenea 

facilităţi au însemnat o adevărată revoluţie universală în comparaţie 

cu “trocul”, când un bun ce prisosea unui individ se schimba şi era 

“preţuit” printr-un singur alt bun ce prisosea altui individ. Aceasta 

cu condiţia ca fiecare dintre cei doi indivizi să aibă nevoie exact de 

bunul care prisosea celuilalt.    

                                                 
10

  Paul A. Samuelson , William D. Nordhaus – Economie politică,  Editura Teora, Bucureşti, 2000, pag. 

44. 
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Preţul exprimă, în condiţiile actuale, cantitatea de bani pe 

care cumpărătorul o plăteşte în schimbul unei cantităţi de bun 

economic, respectiv, el este expresia bănească a valorii de schimb 

pe care o încasează vânzătorul pentru o unitate din bunul 

tranzacţionat. Preţul este deci suma de bani încasată sau plătită 

pentru transferarea definitivă a atributelor dreptului de proprietate 

de la o persoană la alta.  

B. Funcţiile preţului 
Cele mai importante dintre aceste funcţii sunt : 

- funcţia de coordonare a deciziilor agenţilor economici 
producători şi consumatori; 

- funcţia de reglare a mecanismului de funcţionare a 

pieţei, preţurile fiind, astfel, balansierul din viaţa economică; 

- funcţia de stimulare a intereselor producătorilor spre 

crearea acelor produse cu cerere mai mare şi cu calitatea 

cerută de consumatori -deoarece veniturile acestora depind de 

mărimea preţurilor, producătorii se orientează spre acele ramuri în 

care se încasează profiturile cele mai mari pe produs, profitul fiind 

o parte importantă din preţ; 

- funcţia de recuperare a costurilor şi recompensare a 

întreprinzătorilor, creându-se, astfel, posibilitatea reluării şi 

dezvoltării activităţii economice, întreprinzătorii având satisfacţia 

unei activităţi eficiente. 

C. Factorii care determină formarea preţului 
Formarea preţului are loc sub influenţa unei multitudini de 

factori care se împart în două mari grupe: 

a) Grupa factorilor interni se referă la acele procese 

care sunt specifice mecanismului pieţei concurenţiale. Factorii 

interni ai formării preţului pot fi grupaţi astfel: 

- factori interni care acţionează dinspre cererea 

consumatorilor : utilitatea atribuita bunurilor de către consumatori, 

capacitatea de plată a populaţiei, nevoile consumatorilor şi structura 

cererii formate pe baza unor comportamente sociale, culturale; 

- factori interni care acţionează dinspre oferta 

producătorilor: nivelul costurilor unitare, abilitatea 

întreprinzătorilor, structura ofertei şi posibilitatea producătorilor de 

a se raporta la nevoile consumatorilor, preţul bunurilor pe alte 

pieţe; 

- factori interni care acţionează pe ansamblul pieţei: 

presiunea celor două forţe ale pieţei, factorii monetari, cererea şi 

oferta de bani ca element constitutiv al pieţei, în general; 

b) Grupa factorilor externi ai formării preţului 
cuprinde factori exogeni pieţei dar subordonaţi acesteia, şi anume: 

- intervenţia indirectă guvernamentală la nivelul cererii şi 

ofertei, în sensul suplimentării sau reducerii lor; 

- măsurile specifice adoptate de stat pentru menţinerea 

unor echilibre social-economice (pe piaţa muncii sau pe alte pieţe); 

- comportamentul unor mari organizaţii cu tentă 

monopolistă. 

Pe baza acţiunii factorilor care determină formarea preţului, 

a influenţei preponderente a uneia sau alteia dintre grupele de 
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factori, există mai multe tipuri de preţuri, astfel: 

- preţurile libere se formează în condiţiile concurenţei 

deschise, în care nici unul dintre agenţii pieţei nu poate 

influenţa sau decide în mod unilateral nivelul şi dinamica 

preţului; 

- preţurile administrate sunt acele preţuri care se formează 

şi se modifică mai ales sub influenţa firmelor cu o poziţie 

cheie sau sub influenţa statului; 

- preţurile mixte sunt cele care există, în realitate, într-un 

sistem economic real de piaţă, ele fiind formate pe baza 

tuturor factorilor de mai sus. 

 

8.3.2.2. Concurenţa 

 

A. Conceptul şi caracteristicile concurenţei 

Concurenţa reprezintă confruntarea deschisă, rivalitatea 

dintre agenţii economici vânzători-ofertanţi pentru a atrage de 

partea lor clientela (cumpărători-solicitanţi). Ea exprimă, totodată, 

comportamentul specific, interesat al tuturor subiecţilor de 

proprietate, comportament ce se realizează diferit, în funcţie de 

cadrul concurenţial şi particularităţile diverselor pieţe. 

Printre instrumentele extraeconomice se include: furnizarea 

de informaţii generale pentru toţi clienţii; sponsorizarea unor 

acţiuni sociale de interes local sau naţional etc.; în anumite condiţii, 

unii agenţi economici folosesc, în confruntarea cu concurenţii lor, 

presiuni morale, speculând cu promptitudine situaţiile critice 

(războaie, crize) şi eludând chiar legile ţării. 

În funcţie de instrumentele luptei de concurenţă,  aceasta a 

fost departajată în loială şi neloială. 

Concurenţa loială se caracterizează prin folosirea 

nediscriminatorie de către vânzători a unora dintre instrumentele 

amintite, în condiţiile accesului liber pe piaţă şi ale deplinei 

posibilităţi de cunoaştere a mijloacelor de reglementare a relaţiilor 

vânzător-cumpărător. 

Concurenţa neloială constă în acordarea unor stimulente 

deosebite clienţilor, în utilizarea anumitor mijloace extraeconomice 

de pătrundere şi menţinere pe piaţă etc. În ţările cu economie de 

piaţă s-au adoptat reglementări speciale care incriminează actele de 

concurenţă neloială, cum sunt: faptele de a crea confuzie în legătură 

cu activitatea industrială sau comercială a unui concurent, 

afirmaţiile false în exercitarea comerţului de natură a discredita 

produsele concurentului etc. Concurenţa neloială este cunoscută şi 

sub denumirea de concurenţă incorectă sau nelegală. 

B. Funcţiile şi rolul concurenţei 
În economia de piaţă, concurenţa, prin funcţiile ei generale, 

îndeplineşte un rol deosebit de important. Adesea, concurenţa este 

apreciată ca o lege economică importantă, având un mare rol în 

realizarea progresului tehnico-economic. Mecanismul concurenţial 

are virtuţi incontestabile.  

Funcţiile concurenţei pot fi sintetizate astfel: 

a) Concurenţa stimulează progresul general. Prin 
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competiţia pe care o întreţine între întreprinderi, ea deschide 

perspective de profituri convenabile pentru toţi participanţii, 

favorizându-i pe cei abili şi eliminându-i pe cei care nu au 

mobilitatea necesară de adaptare la noile cerinţe. 

b) Concurenţa duce la reducerea preţurilor de vânzare, ea 

fiind potrivnică scumpetei. Raporturile între cantităţile vândute şi 

preţurile de vânzare practicate fac ca profitul mai mare să rezulte 

mai ales din sporirea desfacerilor. Ori, o cale importantă de creştere 

a vânzărilor este tocmai diminuarea preţului, nu ridicarea lui. Un 

preţ mai redus, accesibil pentru cei mulţi, sporeşte cererea, creează 

condiţiile producţiei de serie mare. Presiunea exercitată de 

concurenţă asupra preţurilor, adaptarea preţului fiecărui producător 

la preţul mediu de piaţă sunt prezente într-o economie de piaţă în 

care se realizează echilibrul forţelor pieţei. Numai într-o asemenea 

economie preţul constituie un mijloc real de orientare a activităţii 

economice. 

c) Prin influenţele directe asupra psihologiei agenţilor 

economici, concurenţa alimentează optimismul acestora, 

stimulându-le creativitatea şi preocuparea continuă de creştere a 

eficienţei întregii activităţi, de maximizare a profiturilor, dar şi de 

satisfacere mai bună a nevoilor de consum. 

În funcţie de existenţa acestor factori distingem următoarele 

tipuri de concurenţă: 

- concurenţa perfectă sau pură presupune asemenea 

raporturi de piaţă încât toţi vânzătorii (producătorii) sunt capabili 

sa-şi vândă toată producţia, toate mărfurile oferite la preţul pieţei, 

fără a putea influenţa hotărâtor acest preţ, iar cumpărătorii 

(consumatorii) pot să cumpere tot ceea ce au nevoie, în cantităţile 

dorite, la acelaşi preţ al pieţei, de asemenea, fără a-l influenţa după 

bunul lor plac; 

- concurenţa imperfectă sau reală presupune asemenea 

raporturi de piaţă în care agenţii economici vânzători sau 

cumpărători pot să influenţeze prin acţiuni unilaterale, raportul 

dintre cererea şi oferta de mărfuri, precum şi nivelul şi dinamica 

preţurilor. În funcţie de numărul şi forţa economică a agenţilor 

economici producători (vânzători) şi consumatori (cumpărători), 

acest tip de concurenţă se prezintă în următoarele forme: 

- monopol, respectiv monopson, dacă un vânzător, 

respectiv un cumpărător domină în relaţiile sale cu 

concurenţii, impunîndu-şi condiţiile sale de preţ sau 

calitate; 

- duopol, dacă doi vânzători domină piaţa şi oferă bunuri 

similare unui număr mare de cumpărători cu putere 

economică relativ egală; dacă piaţa este dominată de 

doi cumpărători, situaţia este denumită duopson ; 

- oligopolul  este cea mai răspândită formă de piaţă în 

economiile dezvoltate, piaţă dominată de un număr de 

producatori-vânzători puternici care se adresează unui 

număr mare de cumpărători mici si dispersaţi. Dacă pe 

piaţă există un număr mic de cumpărători, piaţa se 

numeşte oligopson; 
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- concurenţa monopolistică este un tip de piaţă care prin 

elementele pe care le conţine combină doua forme opuse de piaţă: 

concurenţa pură şi monopolul.  

 

8.3.2.3. Tipuri de pieţe şi mecanisme de formare a 

preţului 

 Piaţa cu concurenţă perfectă şi formarea preţului de echilibru 

A.  Caracteristicile pieţei cu concurenţă perfectă 
Trăsăturile pieţei cu concurenţă perfectă sunt următoarele: 

- atomicitate perfectă, adică existenţa unui număr mare de 

participanţi de talie sau putere economică mică, egală sau 

apropiată, care acţionează independent, astfel încât nici unul dintre 

ei nu poate influenţa hotărâtor în favoarea sa volumul producţiei şi 

nivelul preţului; 

- omogenitatea produsului ce face obiectul tranzacţiei, 

motiv pentru care agenţilor cumpărători le este aproape indiferent 

de la care dintre vânzători vor cumpăra bunurile de care au nevoie; 

- accesibilitatea în ramură, libera intrare pe piaţă a noilor 

vânzători şi cumpărători (producători şi consumatori); 

- fluiditatea, respectiv adaptarea ofertei la cerere, fără 

piedici de natură monopolistă sau puternic dirijistă şi invers, libera 

alegere a consumatorilor (“consumatorul suveran”); 

- transparenţa deplină a informaţiilor în ceea ce priveşte 

preţurile şi dinamica lor, ca şi în legătură cu cantităţile cerute şi 

oferite dintr-un bun; cunoaşterea perfectă a pieţei, informaţii 

complete şi reale privind piaţa prezentă şi viitoare a unui produs; 

- mobilitatea liberă a resurselor şi factorilor de producţie, 

existenţa unor astfel de condiţii încât să se poată deplasa liber 

factorul muncă, factorul capital dintr-o ramură în alta, dintr-o zonă 

în alta. 

Acest tip de concurenţă nu există în realitate. Ea serveşte, 

însă, ca model teoretic de analiză a mecanismului pieţei 

concurenţiale.  

B. Preţul de echilibru pe o piaţă cu concurenţă perfectă 

Pe o piaţă cu concurenţă perfectă, preţul se formează la 

nivelul punctului de echilibru dintre curbele cererii şi ofertei, 

ambele având caracter elastic faţă de preţ, caz în care cantitatea 

cerută este egală cu cea oferită. În condiţiile unei astfel de pieţe, 

producătorul nu poate influenţa preţul, el fiind un primitor de preţ, 

iar preţul este o variabilă independentă. Orice producător poate 

vinde toate mărfurile la preţul iniţial al pieţei deoarece se presupune 

că cererea este perfect elastică.  

Dacă preţul se fixează, temporar, deasupra nivelului de 

echilibru ( 01 PP ), cantitatea cerută este inferioară celei oferite (

'

11 QQ ), deoarece producătorii sunt interesaţi să sporească 

producţia datorită creşterii preţului. Apare, astfel, un excedent de 

ofertă (surplus temporar de bunuri pe piaţă), 1

'

1 QQQ  care 

generează o serie de probleme pentru producători. Pentru 

eliminarea acestui surplus, producătorii sunt  nevoiţi să acţioneze 
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asupra celor două variabile în sensul aducerii lor către valorile de 

echilibru. Astfel, excesul de ofertă exercită presiuni asupra pretului 

1P  şi asupra cantităţii 
'

1Q , aducându-le la nivelul de echilibru. 

Dacă preţul de piaţă este mai mic decât cel de echilibru (

02 PP ), cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea cerută (

'

22 QQ ), deoarece cumpărătorii sunt interesaţi să achiziţioneze 

mai mult datorita preţului redus, iar ofertanţii îşi reduc oferta 

datorită scăderii preţului. Se creează, astfel,  un excedent de cerere 

(penurie, insuficienţă temporară de bunuri pe piaţă) care va 

influenţa preţul în sensul ridicării lui către cel de echilibru, iar 

producătorii măresc cantitatea oferită, de la 2Q  spre 0Q . În felul 

acesta se restabileşte echilibrul dintre cerere şi ofertă. 

C. Influenţa factorului timp asupra formării preţului de 

echilibru 
Formarea preţului de echilibru se realizează în moduri 

diferite , în funcţie de orizontul de timp în care se confruntă 

cererea cu oferta, astfel: 

- pe perioade foarte scurte de timp, cererea este cea care 

reprezintă factorul principal al formării preţului. Oferta, 

care se bazează doar pe stocurile existente şi pe factorii de 

producţie existenţi, se adaptează automat la cerinţele 

consumatorului, asigurându-se echilibrul pe piaţa bunurilor 

de consum sau a factorilor de producţie la diferite niveluri 

de preţ; 

- pe perioade scurte, producătorii pot modifica 

dimensiunile ofertei prin schimbarea volumului factorului 

muncă (ei nu pot acţiona asupra capitalului fix). Preţul ce 

caracterizează acest orizont de timp este numit preţ normal. 

Acesta este acel preţ ce presupune egalitatea costului 

marginal cu preţul de vânzare. La acest nivel de preţ, 

producătorii pot vinde orice cantitate de bunuri. Poziţia cea 

mai bună a ofertei se defineşte prin egalitatea:  

Cmg = Vmg = Preţ. 

- pe termen lung, oferta reprezintă factorul predominant 

al evoluţiei preţului. Producătorii pot modifica oferta 

luând în calcul şi schimbarea capitalului fix. Modificarea 

dreptei orizontale a ofertei – care, de fapt, reprezintă curba 

costului mediu al producţiei (CM) – devine factorul 

principal al evoluţiei preţului. Condiţia de echilibru este:  

 Cmg = P = CM (minim). 

 

D. Caracteristicile şi rolul preţului de echilibru 

Pentru ca ansamblul comportamentelor individuale ale 

vânzătorilor şi cumpărătorilor să conducă la echilibrul economic 

prin mecanismul preţului, pentru ca, pe fiecare piaţă, preţul de 

echilibru să permită egalitatea (egalizarea) între cantităţile cerute şi 

cele oferite, este necesară reunirea următoarelor condiţii: 

- fiecare consumator să cunoască în orice moment 

ansamblul bunurilor care îi sunt oferite, adică toate utilităţile 
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posibile, comparativ cu timplu său şi cu banii săi (acesta 

urmând să le ordoneze în mai dorite, mai puţin dorite şi în 

nedorite); 

- fiecare producător să cunoască toate tehnicile şi 

combinaţiile factorilor de producţie din domeniul său şi să 

poată întocmi programele sale de o asemenea manieră încât 

să obţină un profit cât mai ridicat; 

- schimburile să fie libere atât pe piaţa bunurilor, cât şi pe 

pieţele prodfactorilor; nici un producător şi nici un 

consumator să nu poată deturna concurenţa de pe făgaşul ei 

normal. 

Cert este că în sistemul real al economiei de piaţă nu s-au 

întrunit asemenea condiţii. Deci, cu toate că piaţa cu concurenţă 

perfectă este un model teoretic de analiză, cunoaşterea acestui 

model prezintă o mare importanţă teoretică şi metodologică. 

Studiul modelului acestei pieţe ajută la înţelegerea mobilităţii 

relaţiei dintre cerere şi ofertă, respectiv face mai uşoară explicarea 

dependenţei preţului de legea cererii şi ofertei.  

E. Comportamentul firmei pe o piaţă cu concurenţă 

perfectă 
În primul rând, cererea cu care se confruntă firma pe o astfel 

de piaţă, reprezintă un mic segment din cererea totală a pieţei. 

Partea firmei din totalul cerereii este atât de mică încât curba cererii 

apare ca o linie orizontală, adică o cerere perfect elastică. Aceasta 

înseamnă că firma poate vinde la preţul pieţei orice cantitate de 

marfă doreşte. 

În al doilea rând, pe pieţele concurenţiale firmele nu pot 

influenţa preţul. Aceasta înseamnă că pentru fiecare unitate 

suplimentară de produs vândută, preţul unei unităţi reprezintă 

venitul suplimentar pe care ele îl obţin. De exemplu, dacă preţul 

pieţei pentru o pîine este de 10 u.m., firma producătoare care decide 

să vândă 100 bucăţi va obţine un venit de 1000 u.m. Dacă firma 

decide, însă, să vândă 101 bucăţi, venitul său va fi de 1010 u.m., 

adică firma obţine un venit suplimentar de 10 u.m., exact atât cât 

este preţul unitar. 

Mărimea ofertei depinde de nivelul costurilor de producţie. 

Firma obţine profit atunci când veniturile sale depăşesc costurile 

totale. În condiţiile în care firma ar produce o singură unitate de 

produs, ea ar obţine profit dacă preţul unitar de vânzare ar fi mai 

mare decât costul de producţie al unităţii respective. Generalizând, 

firma obţine profit suplimentar pe o piaţă concurenţială, în 

condiţiile în care preţul unitar este mai mare decât costul ultimei 

unităţi de produs vândute (costul marginal). Acest profit este 

maxim în punctul în care ultima unitate produsă aduce un venit egal 

cu costul acesteia, adică preţul unitar va fi egal cu costul marginal 

al unităţii respective. 

În concluzie, o firmă aflată pe o piaţă cu concurenţă perfectă 

şi care urmăreşte să  îşi maximizeze profitul va produce acea 

cantitate de marfă pentru care costul marginal este egal cu preţul: 

Cmg = pret unitar. Deci producţia care aduce profitul maxim se 

găseşte la intersecţia curbei costului marginal cu dreapta 
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preţului. Curba costului marginal devine şi curba ofertei 

firmei. 

Nivelul producţiei pentru care profitul este zero, adică 

veniturile sunt egale cu costurile totale, se numeşte pragul de 

rentabilitate. În acest punct preţul este egal cu costul unitar.  

 

Piaţa oligopolistă şi formarea preţului de oligopol 

Piaţa cu concurenţă imperfectă se manifestă în situaţiile 

în care agenţii economici- vânzători şi cumpărători- pot să 

influenţeze, prin acţiunile lor unilaterale, raportul dintre 

cererea şi oferta de mărfuri precum şi nivelul preţurilor, în 

intenţia de a obţine avantaje mari şi stabile. 

Acest tip de piaţă se prezintă în numeroase forme care se 

diferenţiază în funcţie de numărul şi forţa economică a agenţilor 

economici producători şi cumpărători. Putem vorbi, astfel, de 

monopol, monopson, duopol, duopson, oligopol, oligopson. 

În condiţiile pieţei cu concurenţă imperfectă, majoritatea 

vânzătorilor nu sunt ‘primitori de preţuri’, ci ‘căutători de preţuri’. 

O serie de agenţi economici de pe această piaţă dispun de o putere 

de piaţă suficient de mare pentru a influenţa formarea preţurilor. 

Capacitatea producătorilor de a influenţa preţul este invers 

proporţională cu elasticitatea cererii, cu disponibilitatea substituirii 

produsului al cărui preţ s-a modificat. La preţuri mai mari, 

producătorii vor putea vinde mai puţin, iar la preţuri mai mici au 

şanse de a vinde mai mult. 

A. Definirea oligopolului 

Oligopolul reprezintă o formă a concurenţei imperfecte 

caracterizată prin existenţa unui număr mic de firme care 

produc bunuri similare sau diferenţiate, firme care, prin 

ponderea pe care o deţin în ansamblul ofertei, pot să 

influenţeze formarea preţului în scopul maximizării profitului.  

Piaţa oligopolistă se caracterizează prin unele trăsături 

specifice care o deosebesc de celelalte tipuri de pieţe: 

Numărul restrâns al firmelor ce domină piaţa unui bun, 

deci gradul înalt de concentrare economică în ramura sau domeniul 

dominant. Deci, oligopolul semnifică o situaţie intermediară între 

concentrarea absolută (monopulul) şi gradul foarte scăzut al 

acesteia pe pieţele cu concurenţă pură. O asemenea caracteristică a 

pieţei oligopoliste îşi pune pecetea asupra tuturor mecanismelor ei . 

Existenţa restricţiilor financiare, economice, tehnice şi 

teritoriale în calea intrării de noi firme în ramurile şi sectoarele 

dominate de firmele oligopoliste. 

Se ştie că resursele financiare necesare înzestrării cu 

tehnologie de vârf sunt imense. În acelaşi timp, fără asemenea 

tehnologii firmele care doresc să intre în sectoarele acaparate deja 

nu au nici o şansă de reuşită economică. Dar noii potenţiali 

oligopolişti întimpină numeroase piedici în procurarea resurselor 

financiare necesare. Calea împrumuturilor, de regulă, nu 

avantajează pe noii veniţi. Căci băncile şi instituţiile financiare 

manifestă mari reţineri atunci când se pune problema acordării de 

credite pentru intrarea în ramurile dominate de oligopolişti. Acestea 
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înţeleg că noii veniţi au de făcut faţă unei lupte dure de concurenţă 

cu firmele deja implantate, care beneficiază de o vastă experienţă 

şi, în plus, sunt mai credibile în faţa băncilor.  

Condiţiile economice de producţie ale firmelor oligopoliste 

sunt, de asemenea, piedici serioase în calea intrării de noi 

competitori în ramurile dominate de oligopolişti. Costurile unitare 

ale firmelor mari existente sunt relativ mici, ceea ce obligă pe cei 

ce vor să intre pe piaţa oligopolistă să producă la preţuri şi mai 

mici. Deci, costurile medii scăzute ale economiilor de scară 

oligopoliste îi transformă din start pe noii sosiţi în firme 

necompetitive. 

O altă piedică în calea intrării libere de noi firme în ramurile 

dominate de oligopolişti constă în condiţiile tehnice.  

Firmele care vor să pătrundă în zona unui oligopol trebuie să 

facă faţă şi unor restricţii privind amplasarea teritorială. De 

regulă, noile firme se pot amplasa la mari distanţe de pieţele de 

aprovizionare, de cele de comercializare, situaţie care le pune într-o 

situaţie competiţională inferioară în raport cu cele existente – 

consolidate. Statul însuşi, prin politica sa, dezavantajează pe noii 

veniţi pe piaţa oligopolistă. Politica fiscală, contractele de achiziţii 

guvernamentale etc. avantajează firmele tradiţionale. 

În concluzie, intrarea de noi firme pe piaţa oligopolistă este, 

practic, imposibilă. 

Interdependenţa mutuală dintre firmele oligopoliste. 

Deciziile uneia dintre firme depinde de ceea ce decid firmele rivale. 

Ca urmare, firmele oligopoliste îşi manifestă disponibilitatea spre 

fuziuni, spre acorduri privind preţurile practicate, evoluţia acestora, 

cotele de piaţă etc. 

C. Tipuri de oligopol şi modul de formare a preţului 

În funcţie de proporţiile în care diferitele elemente 

caracteristice ale oligopolului se întâlnesc în ramurile dominate de 

astfel de firme, se disting mai multe tipuri de oligopol. Indiferent 

dacă bunurile oferite sunt standardizate, omogene sau diferenţiate, 

firmele oligopoliste pot adopta unul din cele două comportamente 

posibile pe o astfel de piaţă: comportamentul cooperant şi 

comportamentul necooperant. 

a) Oligopolul cooperant presupune cooperarea firmelor în 

interes comun, generând cartelul. Firmele se înţeleg cu privire la 

nivelul şi dinamica preţului, acţionând ca şi cum ar deţine 

monopolul absolut. Ele îşi calculează costurile ca şi cum ar fi o 

singură entitate, realizează cantitatea totală care maximizează 

profitul oligopolului şi împart câştigurile după modul convenit.  

Pentru a explica formarea preţului pe o astfel de piaţă, 

presupunem că oferta unui bun economic este creată de trei firme 

având cote egale de piaţă. Pornind de la interesul lor comun, 

firmele vor alege nivelul preţului şi volumul general al producţiei 

care să le asigure maximizarea profitului total. 

b) Oligopolul necooperant sau asimetric se caracterizează 

prin faptul că fiecare firmă încearcă, pe cont propriu, să-şi 

maximizeze profitul, urmând ca echilibrul pieţei să se realizeze fie 

dinspre cantităţile de bunuri create, fie dinspre preţuri. Deci firma 
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reglează fie volumul producţiei, fie preţul, mişcarea celuilalt 

element fiind lăsată la latitudinea pieţei. 

Acest tip de oligopol este efectul manifestării unui 

comportament de dominare a unor firme de către altele. În această 

situaţie, o singură firmă oferă cea mai mare parte a unui bun pe 

piaţă. Firma dominantă acceptă existenţa şi a altor firme în ramura 

respectivă, cu condiţia ca acestea să nu ia decizii care sa-i 

zdruncine poziţia. Ea este cea care determină nivelul preţului şi 

cantitatea optimă de bunuri produse şi oferite. Deci firma 

oligopolistă dominantă alege acel nivel al producţiei pentru care 

costul marginal este egal cu venitul marginal (Cmg = Vmg), nivel 

care asigură profitul maxim. Stabilirea preţul la acest nivel al 

producţiei se face în funcţie de cererea pentru cantitatea oferită şi 

poartă denumirea de preţ conducător. 

Piaţa de monopol şi preţul de monopol 

O piaţă de monopol este definită prin acel raport de forţe care 

reprezintă fie dominaţia producătorului, fie dominaţia 

consumatorului. În cazul în care oferta unui bun economic este 

asigurată de către un singur vânzător, este vorba de monopol, iar în 

cazul în care cererea pentru un anumit bun este exprimată de către 

un singur cumpărător, situaţia de piaţă poartă denumirea de 

monopson. 

Monopolul poate fi caracterizat ca fiind acea situaţie de 

piaţă în care se vinde un bun ce nu poate fi substituit rapid şi în 

mare măsură şi a cărui cerere are o elasticitate foarte slabă în 

raport cu preţurile celorlalte bunuri. 

Spre deosebire de piaţa cu concurenţă perfectă, pe piaţa de 

monopol firma are posibilitatea de a alege atât preţul cât şi 

cantitatea de bunuri ce urmează a fi produse şi vândute. 

Analiza formării preţului pe piaţa de monopol se face doar 

la nivel de ramură deoarece firma acaparează întreaga ramură, deci 

cererea pentru bunul unei firme monopoliste este egală cu cererea 

pieţei. Elasticitatea cererii în raport cu preţul este imperfectă, iar 

curba cererii normale are pantă negativă. 

Monopolul fixează preţul în funcţie de mărimea venitului 

marginal şi de evoluţia costului marginal. Firma trebuie să 

stabilească nivelul optim al producţiei care să îi aducă fie 

maxim de profit, fie minim de pierdere. Această decizie este 

luată de monopol pe baza a două principii: 

- diferenţa dintre venitul total (VT) şi costul total (CT) să fie 

maximă: 

  VT – CT = maxim (dacă se urmăreşte maximizarea 

profitului) 

  CT – VT = minim (dacă se urmăreşte minimizarea 

pierderii); 

- venitul marginal să fie egal cu costul marginal la nivelul 

minim al acestuia:  

  Vmg = Cmg 

Deciziile luate de firma de monopol în legătură cu nivelul 

optim al producţiei şi al preţului de vânzare trebuie să ia în 

consideraţie factorul timp, astfel,: 
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- pe o perioadă scurtă de timp, producţia este optimă în 

punctul corespunzător egalităţii dintre venitul marginal şi 

costul marginal, cu condiţia ca preţul să fie egal sau mai 

mare decât costul mediu variabil (P>CMV); 

- pe o perioadă lungă de timp, optimizarea producţiei 

presupune respectarea aceluiaşi principiu Vmg = Cmg, 

cu condiţia ca preţul să fie egal sau mai mare decât costul 

mediu total în punctul de minim al acestuia (P>CMT). 

8.4. Îndrumar pentru autoverificare 

 

Sinteza unităţii de învăţare 8 

Piaţa defineşte un ansamblu coerent de relaţii de vânzare- cumpărare dintre diferiţi agenţi 

economici, între care se manifestă, pe de o parte, relaţii de interdependenţă, iar pe de altă parte, 

raporturi de opoziţie dictate de propriul interes al fiecăruia. 

Funcţiile multiple pe care piaţa le îndeplineşte: 

- piaţa realizează contactul permanent dintre producătorul ofertant şi cumpărătorul 

consumator; 

- piaţa oferă informaţii obiective şi rapide tuturor agenţilor economici; 

- piaţa verifică concordanţa sau neconcordanţa dintre volumul, structura şi calitatea 

bunurilor oferite, pe de o parte şi volumul, structura şi calitatea bunurilor cerute, pe de altă 

parte, asigurând echilibrul economic între cerere şi ofertă; 

- prin intermediul pieţei, economia se autoreglează, stabileşte proporţiile şi echilibrele 

necesare între cantităţi şi preţuri. 

Factorii care determină formarea preţului 
a)Grupa factorilor interni : 

- factori interni care acţionează dinspre cererea consumatorilor,  

- factori interni care acţionează dinspre oferta producătorilor,  

- factori interni care acţionează pe ansamblul pieţei. 

b)Grupa factorilor externi ai formării preţului: 

- intervenţia indirectă guvernamentală la nivelul cererii şi ofertei, în sensul suplimentării 

sau reducerii lor; 

- măsurile specifice adoptate de stat pentru menţinerea unor echilibre social-economice; 

- comportamentul unor mari organizaţii cu tentă monopolistă. 

Concurenţa reprezintă confruntarea deschisă, rivalitatea dintre agenţii economici 

vânzători-ofertanţi pentru a atrage de partea lor clientela (cumpărători-solicitanţi). Ea exprimă, 

totodată, comportamentul specific, interesat al tuturor subiecţilor de proprietate, comportament 

ce se realizează diferit, în funcţie de cadrul concurenţial şi particularităţile diverselor pieţe. În 

funcţie de existenţa acestor factori distingem următoarele tipuri de concurenţă: 

- concurenţa perfectă sau pură  
- concurenţa imperfectă sau reală. În funcţie de numărul şi forţa economică a agenţilor 

economici producători (vânzători) şi consumatori (cumpărători), acest tip de concurenţă 

se prezintă în următoarele forme: monopol, respectiv monopson, duopol (dacă doi 

vânzători domină piaţa şi oferă bunuri similare unui număr mare de cumpărători cu 

putere economică relativ egală; dacă piaţa este dominată de doi cumpărători, situaţia 

este denumită duopson), oligopolul este cea mai răspândită formă de piaţă în 

economiile dezvoltate, piaţă dominată de un număr de producatori-vânzători puternici 



 88 

care se adresează unui număr mare de cumpărători mici si dispersaţi. Dacă pe piaţă 

există un număr mic de cumpărători, piaţa se numeşte oligopson; 

- concurenţa monopolistică este un tip de piaţă care prin elementele pe care le conţine 

combină doua forme opuse de piaţă: concurenţa pură şi monopolul.  

 

Concepte şi termeni de reţinut : 

 Piața; 

 Preț; 

 Concurență; 

 Monopol; 

 Duopol; 

 Oligopol. 

 

Întrebări de control şi teme de dezbatere  

1. Care este rolul pieţei în economia de piaţă? 

2. Explicaţi acţiunea factorilor interni şi externi la formarea preţurilor. 

3. Caracterizaţi concurenţa loială şi neloială. 

4.  Explicaţi formarea preţului de echilibru pe piaţa cu concurenţă perfectă. 

5.  Caracterizaţi tipurile de oligopol. 

6. Daţi exemple de monopol şi caracterizaţi comportamentul de piaţă al acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleme pentru activitatea de seminar: 

1. Caracterizaţi concurenţa şi realizaţi clasificarea pieţelor concurenţiale contemporane în 

funcţie de obiectul schimbului şi de agentii participanţi la actele de vânzare-cumpărare. 

2. Inexistenţa banilor în economie implică neaparat inexistenţa preţurilor? Comentaţi. 

3. Ce rol joacă în economia de piaţă preţurile administrate? Stimulează ele creşterea producţiei 

şi folosirea eficientă a factorilor de producţie? 

 

Teste de evaluare/autoevaluare 

1. Preţul reprezintă:  

a) expresia monetară a valorii unui bun;  

b) expresia calitativă a bunului;  

c) expresia cantitativă a unui bun. 

2. Preţul are ca funcţii:  

a) recuperarea costurilor şi recompensarea eforturilor producătorului;  

b) reglarea mecanismelor pieţei;  

c) coordonarea deciziilor producătorilor;  
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d) atragerea consumatorilor. 

3. Preţurile libere se formează:  

a) în condiţii de concurenţă deschisă;  

b) în condiţii de concurenţă neloială;  

c) în absenţa legilor statului;  

d) în condiţii de monopol. 

4. Preţurile administrate sunt:  

a) preţuri mari;  

b) preţuri mici;  

c) preţuri mixte;  

d) preţuri care se formează sub intervenţia statului sau a unor firme puternice. 

5. Monopolul semnifică:  

a) existenţa unui singur cumpărător;  

b) existenţa unui singur vânzător şi mai mulţi cumpărători;  

c) existenţa mai multor vânzători;  

d) existenţa mai multor cumpărători. 

6. Monopsonul semnifică:  

a) existenţa unui singur cumpărător şi mai mulţi vânzători;  

b) existenţa unui singur vânzător;  

c) existenţa a doi vânzători;  

d) existenţa mai multor cumpărători. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie obligatorie  
1. Dicționar macmillan de Economie modernă, Editura Codecs, 1999. 

2. Dobrotă, N. : Economie politică, Editura  Economică, Bucureşti, 1997 ; 

3. Gogoneaţă, C, Gogoneaţă, A.: Economie politică. Teorie micro şi macroeconomică. 

Politici macroeconomice, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitatea de învăţare 9 

SALARIUL – venit fundamental 
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9.1. Introducere 

9.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 

9.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

             9.3.1. Definirea noţiunii de salariu 

             9.3.2. Mărimea şi dinamica salariului 

             9.3.3. Formele de salarizare 

9.4. Îndrumător pentru autoverificare 

 

  9.1. Introducere  
Scăderea nivelului de trai s-a realizat în principal datorită 

eroziunii veniturilor reale şi a reducerii drastice a forţei de muncă. 

În această situaţie, în vederea sporirii veniturilor, unii au fost 

nevoiţi să îşi mai găsească un loc de muncă, şi acesta de foarte 

multe ori pe piaţa neagră. Este adevărat că, economia subterană 

oferă o alternativă pentru lipsa unui post de muncă legal, dar cei 

care acceptă să muncească la negru, au şi o serie de dezavantaje 

legate de lipsa asigurării sociale şi medicale, drepturile muncii şi 

protecţia oferită prin contract, precum şi a altor garanţii ale unor 

condiţii decente de viaţă. 

 9.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare  
 

Obiectivele unităţii de învăţare:  

- importanţa salariului, ca principal venit în economia de 

piaţă. 

 

Competenţele unităţii de învăţare:  

- înţelegerea legăturii dintre salariu şi capitalul uman; 

- cum se formează capitalul uman; 

- de ce există diferenţe între salarii; 

     Timpul alocat unităţii de învățare: 
Pentru unitatea de învățare , Salariul – venit fundamental, 

timpul alocat este de 4 ore. 
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9.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

9.3.1. Definirea noţiunii de salariu 

 

Termenul de salariu provine din latinescul salarium, care 

desemna, la origine, raţia desare (sale) alocată unui soldat. Ulterior, 

el a fost utilizat pentru a denumi preţul plătit cetăţenilor liberi care 

îndeplineau diferite activităţi în folosul altor persoane.În afară de 

salariu, se mai utilizează termenii de retribuţie sau remuneraţie, de 

asemeneade origine latină, precum şi cel de imdemnizaţie, 

echivalent al remunerării demnitarilor aleşi orinumiţi şi a 

magistraţilor.Salariul este preţul muncii prestate, exprimat în bani. 

Atunci când munca se desfaşoară pentru sine, este o muncă 

independentă şi produce venit, iar în situaţia în care se 

realizează pentru o terţă persoană este muncă dependentă şi 

produce salariu.  

Din punct de vedere economic, ”salariul reprezintă venitul 

fundamental prin care seremunerează munca salariată în 

întreprinderi şi administraţii, fiind în acelasi timp un 

mod  particular de recompensare şi anume preţul unei munci 

închiriate şi întrebuinţate de un agent economic pe bază de 

contract’’
11

.  

Salariul este însăşi şi un ‘’mijloc de comunicare al 

întreprinderii cu exteriorul, fiind un punct de plecare, dar şi un 

rezultat. În el se reflectă condiţiile exterioare unităţii, condiţii 

încadrul cărora preţul va însoţi forţa de muncă până la încheierea 

ciclului economic’’
12

.  

Salariul constituie obiect, dar şi cauză a contractului 

individual de muncă. El este obiectdeoarece constituie 

contraprestaţia pentru munca efectuată de salariat, este cauză pentru 

că învederea obţinerii lui, persoana fizică s-a încadrat în 

muncă.Alături de felul muncii şi de locul muncii, salariul ,, este un 

element esenţial al contractului de muncă, o parte componentă a 

obligaţiilor asumate de angajator şi a cauzei juridice, a obligaţiei 

persoanei angajate ; el constituie totalitatea drepturilor băneşti 

cuvenite pentru munca prestată’’
13

 . 

În prezent, sensul general dat salariului este cel de venit al 

celei mai mari părţi a populaţiei ocupate în ţările dezvoltate 

economic. De pildă, salariaţii reprezintă între 75 - 93% din 

populaţia ocupată a acestor ţări. În acelaşi timp, aici salariile deţin 

ponderea principală printre veniturile fundamentale.  

Teoria capitalului uman reprezintă o variantă evoluată a 

                                                 
11

 Dobrotă Niţă –  Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 2001 
12

 Ilie Simion – Civilizaţia salariului, Editura Eficient, Bucureşti, 1997 
13

 Ghimpu S.Ţiclea A.- Dreptul Muncii, Editia a –II-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2001 
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teoriei capitalului cultural privind natura salariului. “Capitalul 

uman – se susţine adesea – este stocul de experienţă şi de 

informaţie acumulat de potenţialul salariat. Acestea sunt investiţii 

valoroase pentru venitul său potenţial viitor.” Pe baza unor 

investiţii specifice, veniturile viitoare sunt superioare cheltuielilor 

prezente pentru procurarea capitalului uman. Într-o asemenea 

optică, inegalitatea dintre salarii decurge din diferenţele de mărime 

dintre investiţiile capitalului uman şi şansele inegale de câştig de pe 

urma acestora. 

Într-un astfel de cadru general, salariul este venitul prin 

(cu) care se remunerează munca salariată în întreprinderi şi 

administraţii. EI nu este o remuneraţie oarecare a muncii, ci numai 

un mod foarte special de recompensare, anume preţul unei munci 

închiriate şi întrebuinţate de un întreprinzător, de un agent 

economic utilizator pe bază de contract. 

Combinându-se optica salariului – venit (căreia i s-a dat 

cea mai mare pondere în această lecţie) cu cea a salariului – cost, pe 

fundalul salariului – preţ, au fost creaţi şi se folosesc numeroşi 

termeni derivaţi cum sunt: salariul direct, salariul indirect, salariul 

de bază, salariul brut, salariul net, salariu colectiv, salariul minim 

garantat (de creştere) etc. etc. 

Salariul direct exprimă remuneraţia efectivă primită de 

salariat corespunzător cu cantitatea de muncă prestată şi cu efectele 

ei; este format din salariul net şi din sumele ce se cuvin salariatului 

drept concediu legal şi al 13-lea salariu. 

Salariul indirect – acea fracţiune a salariului – cost, care 

este plătită familiei salariatului în funcţie de alte criterii decât 

consumul efectiv de muncă. 

Salariul de bază, acea formă a salariului – venit, care, 

teoretic, se determină în funcţie de salariul minim real. Practic, el se 

calculează prin înmulţirea salariului (tarifului) orar negociat cu 

numărul de ore lucrate într-o lună (sau alt segment de timp). 

Salariul brut constă din sumele ce exprimă salariul de bază 

şi toate adaosurile salariale (venituri brute din muncă). 

Salariul net rezultă din cel brut după ce se scad reţinerile 

obligatorii conform legii. 

Salariul colectiv este formă a salariului – cost, care se 

acordă tuturor salariaţilor unor întreprinderi, ca sume ce semnifică 

participarea lor la rezultatele financiare ale acesteia sau ca facilităţi 

făcute salariaţilor la unele servicii (creşe de copii, cantine, tabere 

pentru elevi). 

Salariul minim (garantat) – salariul fixat pe cale legală 

pentru a garanta salariaţilor din categoriile defavorizate un venit 

care să corespundă minimului de subzistenţă, minim determinat în 

raport cu mediul social dat.  

 

9.3.2. Mărimea şi dinamica salariului 

 

Aprofundarea problemelor arătate poate să înceapă cu 

definirea şi explicarea celor două limite ale mărimii salariului: 

minimă şi maximă. 
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Limita minimă a salariului ar trebui să se situeze Ia nivelul 

costurilor forţei de muncă, nivel ce corespunde oriunde şi oricând 

unei anumite dezvoltări economico sociale a ţării. Către o asemenea 

limită se orientează utilizatorul de forţă de muncă. 

Limita maximă ar putea fi considerată mărimea întregului 

venit net realizat din activitatea economică şi socială, ceea ce ar 

însemna că întreaga valoare adăugată se transformă în salariu. 

Desigur, o astfel de optică este agreată de salariaţi. 

Pentru firmă, limita maximă este atinsă atunci când salariul 

plătit este egal cu productivitatea marginală a muncii. Altfel spus, 

salariul este egal cu ceea ce produce ultimul angajat, acesta fiind 

apreciat ca necesar pentru desfăşurarea normală a activităţii firmei 

(cererea de muncă este egală cu oferta de muncă). 

În ceea ce priveşte comportarea individului, se observă 

alternanţa a două tendinţe contradictorii: efectul de venit şi efectul 

de substituire.
14

 

Efectul de substituire exprimă înlocuirea unei părţi mai 

mari sau mai mici din timpul liber al salariatului cu timp de muncă; 

munca suplimentară (program prelungit de muncă, o intensitate mai 

mare a muncii etc.) are drept rezultat un venit mai mare, dar şi 

creşterea dificultăţilor de refacere a forţei de muncă. 

Are loc, deci, substituirea timpului liber cu muncă 

suplimentară în scopul creşterii puterii de cumpărare a salariatului. 

Efectul de venit constă în procesul invers de înlocuire a 

timpului de muncă cu timp liber, atunci când salariul atinge o 

mărime care permite posesorului forţei de muncă să aibă condiţii de 

viaţă apropiate de aspiraţiile sale. 

Dorinţa oamenilor de a-şi crea mai mult timp liber (bun 

normal) se explică prin scăderea utilităţii marginale a bunurilor 

suplimentare, respectiv, o creştere a costului oportun al timpului 

liber. 

Mărimea şi dinamica salariului (mediu, normal), ca şi 

ecartul dintre cele două extreme ale acestuia sunt influenţate şi de 

procesele interdependente de apropiere şi diferenţiere dintre salarii.  

Diferenţierea salariilor, diferenţiere care are la bază 

calităţile extrem de variate ale muncii, exprimă în fapt mărimile 

inegale de capital uman încorporat (existent) în forţa de muncă 

potenţială. În acelaşi timp, ea reflectă şi şansele diferite de a 

valorifica acest potenţial prin angajare la diferiţi utilizatori de 

muncă. Factorii generali sub influenţa cărora s-a aflat şi se află 

mărimea salariului, pe baza cărora a crescut salariul orar, sunt: 

- creşterea cheltuielilor pentru producerea (formarea) şi 

reproducerea forţei de muncă, acestea având legătură cu creşterea şi 

diversificarea nevoilor umane;  

- sporirea productivităţii muncii, respectiv, legea creşterii 

mai rapide (în avans) a productivităţii muncii faţă de creşterea 

salariului mediu;  

- raportul dintre cererea şi oferta de muncă, în sensul 

creşterii mai puternice a ofertei. 

                                                 
14

 D. Niţă – Op. cit. 



 94 

 

9.3.3. Formele de salarizare 

 

Practica economico-socială cunoaşte trei forme principale 

de salarizare: în regie, în acord şi mixtă. Fiecare dintre aceste 

forme se aplică într-o mare varietate de subforme (mixuri). 

Salarizarea în regie asigură remunerarea salariatului după 

timpul lucrat, fără a se preciza, în contractul de muncă, cantitatea 

de muncă pe care el trebuie să o efectueze în unitatea de timp (oră, 

săptămână, lună). 

Salarizarea în acord constă în stabilirea drepturilor în bani 

ale persoanei, pe operaţii, pe activităţi desfăşurate, pe număr de 

bunuri produse. Durata timpului de muncă pe care-l va cheltui 

fiecare pentru efectuarea unei operaţii, a unui bun, nu este fixată în 

contract. Aceasta este însă dată de ritmul general al muncii în 

întreprindere, de nevoia de sincronizare a activităţilor diferitelor 

secţii. 

Salarizarea mixtă se caracterizează printr-o remunerare 

stabilă pe unitatea de timp (de regulă, pe o zi de muncă), sumă ce se 

acordă însă în funcţie de îndeplinirea unor condiţii tehnice, 

tehnologice, de organizare etc. 

Pe baza noilor condiţii tehnologice şi de organizare, şi ca 

urmare a contestărilor de genul arătat au fost conturate câteva 

direcţii de îmbunătăţire a formelor de salarizare, cum sunt: 

corectarea, participarea, socializarea: 

Corectarea vizează creşterea siguranţei posesorului 

resurselor de muncă în confruntarea sa cu utilizatorii şi cu 

deţinătorii de capital. În acest sens, se preconizează măsuri de: 

atenuare a disparităţilor prea mari de salarii; indexare la inflaţie; 

acordare a diferitelor sporuri etc. 

Participarea constă în posibilitatea ca salariaţii să participe 

la împărţirea beneficiilor obţinute de întreprindere (vezi alocarea 

profitului în societăţile pe acţiuni).  

Socializarea presupune un număr de criterii pentru 

determinarea unor surplusuri peste drepturile băneşti cuvenite 

pentru munca depusă ( salariul social şi salariul colectiv). 

Esenţial este stabilirea unui anumit salariu orar, care este 

important atât pentru angajator, cât şi pentru angajat. 

Salariul nominal reprezintă suma de bani pe care angajatul 

o primeşte pentru orele muncite. 

Salariul real reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii care 

poate fi cumpărată la un moment dat cu ajutorul salariului 

nominal. Salariul real (SR) este direct proporţional cu salariul 

nominal (SN) şi invers proporţional cu nivelul preţurilor şi 

tarifelor : SR = SN / Ip x 100   în care:  SR = salariul real, SN = 

salariul nominal, Ip = indicele preţului 
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9.4. Îndrumar pentru autoverificare 

 

Sinteza unităţii de învăţare 9 

Salariul este venitul prin (cu) care se remunerează munca salariată în întreprinderi şi 

administraţii. EI nu este o remuneraţie oarecare a muncii, ci numai un mod foarte special de 

recompensare, anume preţul unei munci închiriate şi întrebuinţate de un întreprinzător, de un 

agent economic utilizator pe bază de contract. 

Combinându-se optica salariului – venit (căreia i s-a dat cea mai mare pondere în această 

lecţie) cu cea a salariului – cost, pe fundalul salariului – preţ, au fost creaţi şi se folosesc numeroşi 

termeni derivaţi cum sunt: salariul direct, salariul indirect, salariul de bază, salariul brut, salariul 

net, salariu colectiv, salariul minim garantat (de creştere) etc. etc. 

Salariul direct exprimă remuneraţia efectivă primită de salariat corespunzător cu 

cantitatea de muncă prestată şi cu efectele ei; este format din salariul net şi din sumele ce se cuvin 

salariatului drept concediu legal şi al 13-lea salariu. 

Salariul indirect – acea fracţiune a salariului – cost, care este plătită familiei salariatului 

în funcţie de alte criterii decât consumul efectiv de muncă. 

Salariul de bază, acea formă a salariului – venit, care, teoretic, se determină în funcţie de 

salariul minim real. Practic, el se calculează prin înmulţirea salariului (tarifului) orar negociat cu 

numărul de ore lucrate într-o lună (sau alt segment de timp). 

Salariul brut constă din sumele ce exprimă salariul de bază şi toate adaosurile salariale 

(venituri brute din muncă). 

Salariul net rezultă din cel brut după ce se scad reţinerile obligatorii conform legii. 

Salariul colectiv este formă a salariului – cost, care se acordă tuturor salariaţilor unor 

întreprinderi, ca sume ce semnifică participarea lor la rezultatele financiare ale acesteia sau ca 

facilităţi făcute salariaţilor la unele servicii (creşe de copii, cantine, tabere pentru elevi). 

Salariul minim (garantat) – salariul fixat pe cale legală pentru a garanta salariaţilor din 

categoriile defavorizate un venit care să corespundă minimului de subzistenţă, minim determinat 

în raport cu mediul social dat.  

În ceea ce priveşte comportarea individului, se observă alternanţa a două tendinţe 

contradictorii: efectul de venit şi efectul de substituire. 

Efectul de substituire exprimă înlocuirea unei părţi mai mari sau mai mici din timpul 

liber al salariatului cu timp de muncă; munca suplimentară (program prelungit de muncă, o 

intensitate mai mare a muncii etc.) are drept rezultat un venit mai mare, dar şi creşterea 

dificultăţilor de refacere a forţei de muncă. 

Are loc, deci, substituirea timpului liber cu muncă suplimentară în scopul creşterii puterii 

de cumpărare a salariatului. 

Efectul de venit constă în procesul invers de înlocuire a timpului de muncă cu timp liber, 

atunci când salariul atinge o mărime care permite posesorului forţei de muncă să aibă condiţii de 

viaţă apropiate de aspiraţiile sale. 

Dorinţa oamenilor de a-şi crea mai mult timp liber (bun normal) se explică prin scăderea 

utilităţii marginale a bunurilor suplimentare, respectiv, o creştere a costului oportun al timpului 

liber. 

Factorii generali sub influenţa cărora s-a aflat şi se află mărimea salariului, pe baza cărora 

a crescut salariul orar, sunt: 

- creşterea cheltuielilor pentru producerea (formarea) şi reproducerea forţei de muncă, 

acestea având legătură cu creşterea şi diversificarea nevoilor umane;  
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- sporirea productivităţii muncii, respectiv, legea creşterii mai rapide (în avans) a 

productivităţii muncii faţă de creşterea salariului mediu;  

- raportul dintre cererea şi oferta de muncă, în sensul creşterii mai puternice a ofertei. 

Practica economico-socială cunoaşte trei forme principale de salarizare: în regie, în 

acord şi mixtă. Fiecare dintre aceste forme se aplică într-o mare varietate de subforme (mixuri). 

Salarizarea în regie asigură remunerarea salariatului după timpul lucrat, fără a se preciza, 

în contractul de muncă, cantitatea de muncă pe care el trebuie să o efectueze în unitatea de timp 

(oră, săptămână, lună). 

Salarizarea în acord constă în stabilirea drepturilor în bani ale persoanei, pe operaţii, pe 

activităţi desfăşurate, pe număr de bunuri produse. Durata timpului de muncă pe care-l va cheltui 

fiecare pentru efectuarea unei operaţii, a unui bun, nu este fixată în contract. Aceasta este însă 

dată de ritmul general al muncii în întreprindere, de nevoia de sincronizare a activităţilor 

diferitelor secţii. 

Salarizarea mixtă se caracterizează printr-o remunerare stabilă pe unitatea de timp (de 

regulă, pe o zi de muncă), sumă ce se acordă însă în funcţie de îndeplinirea unor condiţii tehnice, 

tehnologice, de organizare etc. 

Pe baza noilor condiţii tehnologice şi de organizare, şi ca urmare a contestărilor de genul 

arătat au fost conturate câteva direcţii de îmbunătăţire a formelor de salarizare, cum sunt: 

corectarea, participarea, socializarea: 

Corectarea vizează creşterea siguranţei posesorului resurselor de muncă în confruntarea 

sa cu utilizatorii şi cu deţinătorii de capital. În acest sens, se preconizează măsuri de: atenuare a 

disparităţilor prea mari de salarii; indexare la inflaţie; acordare a diferitelor sporuri etc. 

Participarea constă în posibilitatea ca salariaţii să participe la împărţirea beneficiilor 

obţinute de întreprindere (vezi alocarea profitului în societăţile pe acţiuni).  

Socializarea presupune un număr de criterii pentru determinarea unor surplusuri peste 

drepturile băneşti cuvenite pentru munca depusă ( salariul social şi salariul colectiv). 

   Salariul nominal reprezintă suma de bani pe care angajatul o primeşte pentru orele 

muncite. Salariul real reprezintă cantitatea de bunuri şi servicii care poate fi cumpărată la un 

moment dat cu ajutorul salariului nominal.  

 

Concepte şi termeni de reţinut : 

 Salariul direct și indirect. 

 Salariul de bază. 

 Salariul brut și net. 

 Salariul colectiv.  

 Salariul minim. 

 Limita minimă și maximă a salariului. 

 Efectul de venit.  

 Efectul de substituţie. 

 Salarizarea în acord. 

 Salarizarea în regie. 

 Salarizarea mixtă.  

 

Întrebări de control şi teme de dezbatere  

 

1. Cum este interpretat salariul ? 

2. De ce sunt diferenţiate salariile ? 

3. Ce sunt grupurile necompetitive din punct de vedere al salariului ? 

 

 



 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probleme pentru activitatea de seminar: 

1. Analiza creşterii (scăderii) salariului real în ultimii doi ani în România pe baza datelor din 

Anuarul statistic. 

2. Modalităţi de apreciere a eficienţei formelor de salarizare intr-o întreprindere economică. 

3. La sfârşitul unui an s-a calculat că salariul real reprezentă 90% din salariul nominal care se 

ridică la 200 euro lunar. Se cere:  să se calculeze salariul real; să se argumenteze de ce salariul 

real este mai mic decât salariul nominal? 

4. Salariaţii unei firme se întreabă ce salariu trebuie să solicite conducerii firmei la începutul 

anului când creşterea generală a preţurilor bunurilor de consum este de 14%. Salariul nominal 

în anul precedent a fost de 150 euro lunar, iar ei vor să-şi menţină constant salariul real. 

 

Teste de evaluare/autoevaluare 

1. Mărimea salarului şi diferenţele dintre salarii trebuie să asigure: 

a) incitaţia la muncă; 

b) sporirea eficienţei muncii; 

c) aspiraţia la ridicarea calificării. 

2. Mărimea salariului variază: 

a) funcţie de conjunctura economică existentă; 

b) funcţie de venitul firmei; 

c) între cele două limite minimă şi maximă. 

3. Salariul cunoaşte unele forme de bază: 

a) salariul după timpul lucrat; 

b) salariul în acord; 

c) salariul după dificultatea muncii depuse; 

d) salariul mixt. 

4. Pe termen lung, creşterea salariului este determinată de: 

a) creşterea cheltuielilor cu calificarea; 

b) creşterea productivităţii muncii; 

c) creşterea cheltuielilor cu transportul, hrana, locuinţa şi odihna. 

5. Mărimea şi dinamica salariului pot fi influenţate de: 

a) migraţia internaţională a forţei de muncă; 

b) gradul de organizare în sindicate; 

c) legislaţia cu privire la mişcarea grevistă. 

6. La baza diferenţierii salariilor stau următoarele elemente: 
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a) calificarea; 

b) caracterul muncii; 

c) eficienţa muncii; 

d) răspunderea. 

7. Direcţiile principale de îmbunătăţire a formelor de salarizare sunt: 

a) corectarea; 

b) alinierea; 

c) participarea; 

d) socializarea. 
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Unitatea de învăţare 10 

PROFITUL. DOBÂNDA 

 

10.1. Introducere 

10.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 

10.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

             10.3.1. Profitul 

             10.3.2. Dobânda 

10.4. Îndrumător pentru autoverificare 

 

  10.1. Introducere  
Profitabilitatea este un instrument necesar de analiză 

financiară, dar totuși insuficient pentru a reflecta eficiența utilizării 

resurselor angajate în afaceri. Cea mai importantă scăpare o 

reprezintă neevidențierea corectă a costului capitalului. De regulă, 

în firmele deținute public reflectarea costului capitalului se 

mărginește la dobânzile la creditele bancare introduse în costuri și, 

în proporții neînsemnate, dividende plătite acționarilor, după 

încheierea bilanțului.  Prin proporția foarte  redusă a  plății de 

dividende  și a investițiilor  nete de capital (provenite din profit net, 

după plata impozitelor) se poate considera că firmele publice nu-și 

onorează obligațiile față de proprietari și calculele de rentabilitate 

sunt irelevante. 

 10.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare  
 

Obiectivele unităţii de învăţare:  

- prezentarea unor informaţii referitoare la două mari 

categorii de venituri fundamentale în economie: profitul 

şi dobânda, precum şi familiarizarea studentului cu o 

serie de termeni de referinţă (cuvinte-cheie); 

- consolidarea cunoştinţelor dobândite prin întrebări de 

autocontrol, teme de reflecţie, exercitii, probleme, studii 

de caz; 

- verificarea înţelegerii fenomenelor fundamentale şi 

aplicarea cunoştinţelor dobândite la rezolvarea unor 

probleme şi parcurgerea unor teste de autoevaluare; 

- completarea informaţiilor prezentate prin indicarea unei 

bibliografii selective. 

 

Competenţele unităţii de învăţare:  

După studierea acestui capitol veţi fi capabili să: 
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- distingeţi diferite forme de profit şi dobândă precum şi 

sursele acestora; 

- înţelegeţi funcţiile şi importanţa acestor  venituri în 

activitatea unui agent economic; 

- înţelegeţi şi să calculaţi mărimea absolută şi relativă a 

profitului şi a dobânzii; 

- identificaţi principalii factori care influenţează dinamica 

profitului şi a dobânzii; 

- rezolvaţi exerciţii, probleme sau studii de caz care 

solicită cunoştinţele dobândite în acest modul. 

     Timpul alocat unităţii de învățare: 
Pentru unitatea de învățare , Salariul – venit fundamental, 

timpul alocat este de 4 ore. 

10.3. Conţinutul unităţii de învăţare 

10.3.1. PROFITUL 

10.3.1.1. Diferite accepţiuni ale noţiunii de profit 

 

În afară de salariu, dobândă şi rentă, economiştii vorbesc 

adesea de o a patra categorie de venit fundamental, denumită 

profit. 

Termenul de profit este un termen foarte ambiguu şi 

controversat. Profitul are multe înţelesuri care decurg din felul în 

care este folosit cuvântul respectiv. În vorbirea curentă, 

numeroasele accepţiuni ale noţiunii de profit sunt chiar 

contradictorii. Ambiguitatea termenului a făcut ca acestuia să i se 

acorde o atenţie deosebită în toate sistemele de gândire economică. 

În ultimele decenii s-au constituit numeroase teorii privind profitul, 

acesta fiind considerat mai ales un venit care depinde de anumite 

circumstanţe social-economice favorabile în care îşi desfăşoară 

activitatea agenţii economici. 

Profitul se determină potrivit unei metodologii oficiale, aşa 

cum rezultă din reglementările în vigoare din fiecare ţară şi 

reprezintă o suma globală care, teoretic si practic, poate să fie 

formată din două componente: 

a) profit legitim sau legal – realizat în contextul respectării 

prevederilor legale de-a lungul întregii activităţi din care este 

obţinut, inclusiv a prevederilor referitoare la metodologia de 

calcul. Atât din punct de vedere oficial, cât si al agenţilor 

economici, este de dorit ca întreaga diferenţă dintre venituri si 

costuri sa reprezinte un asemenea profit pentru a înlătura orice alte 

aspecte neplăcute ce decurg din nerespectarea legalităţii. Sub 
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aspect moral – social, acesta constituie profitul normal şi orice 

profit, obţinut în alte condiţii decât cele legale, nu se cuvine celui 

ce-l dobândeşte; 

b) profit nelegitim sau nelegal – realizat în contextul 

încălcării, deliberate sau nu, a legalităţii, “umflarea costurilor”, 

atribuirea unor cote procentuale de profit peste cele admise de 

lege, sustragerea de la plata impozitelor şi a taxelor, duble 

înregistrări etc., care, în funcţie de situaţie şi de faptul că este 

“descoperit” sau nu de autorităţile financiare sau de partenerii 

înşelaţi, poate fi preluat la bugetul de stat sau restituit celor în 

dauna cărora a fost obţinut. 

Profitul, considerat un venit net al întreprinderii, ca 

excedent peste costurile făcute de unitate, prezintă câteva 

caracteristici esenţiale care îl deosebesc de celelalte venituri, astfel: 

- profitul este un venit aleatoriu, fiind, prin natura sa, 

diferenţial, nu se poate şti dinainte dacă va exista sau nu 

şi care va fi mărimea sa; 

- profitul este un venit autonom, adică el nu poate fi 

confundat cu nici una din celelalte forme de venit: 

salariu, dobândă, rentă. 

Privit astfel, profitul îndeplineşte următoarele functii: 

- este un indiciu al raţionalităţii economice; 

- reprezintă o motivaţie a dezvoltării şi progresului 

economic; 

- este un stimulent al acceptării riscului în afaceri şi al 

sporirii efortului agentului economic pentru eficienţă; 

- reprezintă un mobil al cultivării spiritului de economie. 

 

10.3.1.2. Profitul economic şi sursele lui 

 

Profitul contabil reprezintă excedentul de venit net peste 

costul contabil. De asemenea, delimitarea formei respective de 

profit şi impunerea fiscală a acestuia se fac prin reglementări 

speciale pe categorii de firme ( private, mixte şi publice, mici şi 

mari, etc.). Profitul contabil este numit de unii autori profit oficial, 

legislativ si statistic. Profitul astfel calculat este numit şi profit 

legitim sau legal, adică acel venit net obţinut în contextul 

respectării prevederilor legale de-a lungul întregii activităţi a 

întreprinderii, inclusiv a prevederilor referitoare la metodologia de 

calcul şi de impozitare. Profitul contabil poate fi brut ( înainte de 

plata impozitului pe profit) şi net (după prelevarea impozitelor către 

municipalităţi si bugetul de stat). 

Profitul economic reprezintă diferenţa dintre venitul total al 

firmei şi costurile de oportunitate ale tuturor intrărilor (factorilor) 

utilizate de aceasta într-o perioadă de timp. În general, atunci când 

se face teoria generală a profitului se are în vedere acest tip de 

profit. Profitul contabil, ca şi cel economic, poate fi privit ca profit 

normal si ca supraprofit.  

Profiturile normale constau dintr-un minim de profit pe care 

o firma trebuie să-l obţină (solicite) pentru ca aceasta să rămână în 

funcţiune. În acest caz, venitul total încasat este egal cu costurile 
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totale de oportunitate, ceea ce înseamnă că pe baza încasărilor se 

poate asigura continuarea activitătilor la aceiaşi parametri 

funcţionali.  

Supraprofiturile, (considerate profit pur) în exces faţă de 

profitul normal, se definesc ca venituri nete ce depăşesc costurile 

totale de oportunitate. Termenul este folosit pentru a caracteriza 

acele firme (întreprinderi) care au rate de profit ce depăşesc 

minimul necesar pentru a rămâne în ramură (industrie).  

Profitul pur (surplusul peste venitul net, ca venit minim) 

rezultă din una sau din mai multe surse, acestea având contribuţii 

variate de la un caz la altul. Aceste surse sunt: 

- productivitatea personală a întreprinzătorului; 

- diversele rente de care el beneficiază: renta de conjuctură 

sau de piaţă, apărută din cauza fluctuaţiilor de preţuri; 

rente de situaţii pentru întreprinderile ce beneficiază de 

condiţii locale avantajoase; monopolul de fapt sau de 

drept; spolierea vânzătorilor de servicii (lucrători, 

creditori, proprietari);spolierea consumatorilor. 

Profitul economic (profit pur, profit normal) poate fi explicat 

prin: (a) inovaţii şi investiţii, (b) risc şi incertitudine. 

(a) Aşteptarea profitului stimulează firma, pe întreprinzător 

să atragă noi resurse în circuitul economic, să caute noi tehnologii. 

O astfel de preocupare împinge întreprinzătorul spre inovaţii. 

 (b) Profitul economic poate fi considerat o remuneraţie a 

întreprinzătorului pentru preluarea asupra sa a riscului şi 

incertitudinii. Dar riscul este de doua feluri: previzibil şi 

asigurabil; imprevizibil şi neasigurabil. Izvor de profit este doar cel 

de-al doilea fel de risc.  

10.3.1.3. Mărimea profitului 

 

Mărimea profitului poate fi exprimată în formă absolută prin 

determinarea masei profitului care reprezintă suma totală 

dobândită sub formă de profit de către un agent economic şi 

stabilită ca diferenţă între veniturile totale şi costurile totale 

realizate într-o anumită activitate. P = V – C;  P=  masa 

profitului ;V= veniturile totale; 

                             C= costuri totale; 

Rata profitului exprimă mărimea profitului în formă 

relativă şi se calculează ca raport procentual între masa 

profitului şi un indicator corespunzător de referinţă. 

În funcţie de acest indicator, în teoria şi practica economică 

se calculează următoarele rate ale profitului: 

- rata comercială reprezintă raportul procentual dintre masa 

profitului şi încasările totale sau cifra de afaceri (CA) : 

p’= P*100/CA; 
- rata economică reprezintă raportul procentual dintre masa 

profitului şi activele totale ale firmei (AT), atât cele proprii cât şi 

cele împrumutate: p=P*100/AT; 

- rata financiară reprezintă raportul procentual dintre masa 

profitului şi activele proprii ale firmei (AP); 

p=P*100/AP; 
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- rata rentabilităţii reprezintă raportul procentual dintre 

masa profitului şi costul total (CT) sau prin raportarea fiecărei 

forme de profit (economic, contabil) la forma corespunzătoare de 

cost (economic, contabil) : p=P*100/CT. 

 

10.3.1.4. Dinamica profitului. Factorii de influenţă ai 

masei şi ratei profitului 

 

Atât masa cât şi rata profitului au o condiţionare complexă, 

fiind influenţate de numeroşi factori, între care se remarcă: 

- nivelul productivităţii sau randamentul factorilor de 

producţie; 

- preţul de vânzare şi costul  

- volumul, structura şi calitatea producţiei  

- viteza de rotaţie a capitalului. 
              

10.3.2. DOBÂNDA 

10.3.2.1. Conceptul de dobândă şi formele dobânzii 

 

Creditul constă în transmiterea de bunuri, pe un timp limitat, 

fixat dinainte, numit scadenţă, contra unei sume de bani – 

dobândă. Acest act de încredere a creditorului în debitor se referă 

la schimbarea unui bun în natură sau în bani contra unei 

promisiuni de rambursare a acestui bun, la un termen dinainte 

convenit, împreună cu o dobândă. Instituţiile de credit joacă un rol 

intermediar între creditorii şi debitorii originari potenţiali. Ele 

primesc plasamentele agenţilor economici şi acordă credite altor 

agenţi – celor care au nevoie de resurse băneşti. Este de reţinut 

faptul că, dacă o categorie de agenţi economici este global 

deficitară (întreprinderile), o alta este global excedentară 

(menajele). Prin însăşi natura lui, creditul îndeplineşte o serie de 

funcţii social-economice pozitive: 

a) acesta înlesneşte sporirea capitalului real;  

b) contribuie la concentrarea activităţilor economice în 

unităţi mari; 

c) accelerează tranzacţiile comerciale; 

d) sporeşte viteza de rotaţie a monedei şi contribuie la 

dimensionarea ei; 

e) exercită o influenţă benefică asupra consumului, prin 

şansa cumpărării pe credit şi a plăţii în rate a unor bunuri de 

folosinţă îndelungată. 

Dobânda în sens restrâns reprezintă acel excedent ce revine 

proprietarului capitalului dat cu împrumut, ca răsplată pentru 

cedarea dreptului de folosinţă a capitalului respectiv, pe o perioadă 

de timp determinată. 

Formele dobânzii în sens larg sunt, de regulă, următoarele: 

- dobânda pe piaţa monetară; 

- dobânda bancară de bază; 

- dobânda aplicată întreprinderilor de către bănci şi de alte 

instituţii financiare; 
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- dobânda percepută la operaţiunile de scontare a efectelor 

de comerţ, numită şi taxă de scont comercială;  

- dobânzi corelate ca mărime pentru <<remunerarea>> 

diferitelor forme de plasament pe termen scurt şi mediu, dobânzi 

pentru depozitele la vedere şi la termen constituite la bănci, la 

casele de economii; 

- dividendul sau alte forme de remunerare procentuală pentru 

acţiunile deţinute la societăţile pe acţiuni. 

 

10.3.2.2. Mărimea dobânzii 

 

Mărimea dobânzii poate fi exprimată cu ajutorul a doi 

indicatori: masa dobânzii care arată mărimea dobânzii în formă 

absolută şi rata dobânzii care arată mărimea relativă a dobânzii.  

Dobânda simplă (D) reprezintă suma absolută încasată 

pentru închirierea serviciului adus de un capital (C), într-o perioadă 

determinată de timp (n ani) în condiţiile în care dobânda nu se 

capitalizează. D = C*d’*n;        d’= rata dobânzii anuale 

În practică, dobânda simplă este mai rar folosită, dar ea 

constituie punctul de pornire pentru calculul dobânzii compuse. 

Dobânda compusă se obţine prin capitalizarea dobânzii, 

adică prin calculul de dobândă la dobândă, astfel: dacă Sn este 

suma ce revine proprietarului după n ani de folosire a capitalului C, 

atunci dobânda compusă D este:D = Sn – C;     Sn = C
nd )'1( ; 

Dacă din mărimea absolută a dobânzii, considerată dobândă 

brută, se scade o primă de risc de insolvabilitate a debitorului 

precum şi cheltuielile de gestiune ale creditorului (ale băncii), se 

obţine dobânda netă. 

În concluzie, putem spune că dobânda este venitul realizat cu 

orice element de capital real (tehnic) şi pe orice piaţă 

concurenţială atunci când toţi factorii de risc au format obiectul 

unor prime speciale de asigurare. 

Rata dobânzii sau mărimea relativă a dobânzii este 

raportul procentual între masa dobânzii (anuale) şi capitalul 

(C) utilizat în condiţii normale. Ea poate fi considerată preţul 

plătit pentru folosirea sumei de 100 de unităţi monetare pe termen 

de un an: 
'd  = D*100/C 

Rata nominală a dobânzii (
'

nd ) reflectă raportul între cele 

două mărimi exprimate în preţurile de piaţă curente, adică în 

puterea de cumpărare nominală a banilor. 

Dacă aceasta este corectată cu rata inflaţiei (
'i ) se obţine rata 

reală a dobânzii: (
'

rd  = 
'

nd  - 
'i ).  

De asemenea, se mai calculează rata brută si rata netă a 

dobânzii; aceasta din urmă decurge din prima prin corectarea ei cu 

rata taxelor şi impozitelor.  

În ţările cu economie de piaţă consolidată, s-a conturat o rată 

de bază a dobânzii, un nivel focalizator al multiplelor niveluri ale 

acestei mărimi relative. Această rată poate fi considerată acea rată 

fixată de o bancă în condiţii medii date, care apoi serveşte ca 
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termen de referinţă pentru calcularea celorlalte rate în jurul celei de 

bază.  

 

10.3.2.3. Dinamica dobânzii. Factorii de influenţă ai 

dobânzii 

 

Dobânda (rata dobânzii) este o mărime dinamică asupra 

căreia acţionează mai mulţi factori şi care, la rândul său, exercită o 

influenţă amplă care se propagă în întreaga economie.  

Mărimea ratei dobânzii oscilează între o limită maximă şi o 

limită minimă, ambele greu de determinat cu precizie, deoarece 

sunt conditionate atât de factori obiectivi cât şi subiectivi.  

Cei mai importanţi dintre factorii cu actiune directă asupra 

ratei dobânzii sunt: 

- raportul dintre rata dobânzii şi rata profitului, creşterea 

unei rate facându-se pe seama celeilalte, la un moment dat.  

- raportul dintre cererea şi oferta de capital (credit), 
adică situaţia pe piaţa capitalului. În raport cu acest factor, 

rata dobânzii se află atât în postura de variabilă dependentă 

cât şi de variabilă independentă. 

Oferta de capital reprezintă capitalul bănesc disponibil la un 

moment dat sau într-o perioadă. Componentele sale sunt: 

economiile care se formează într-o perioadă dată; capitalul eliberat 

dintr-un împrumut sau dintr-o folosire anterioară; transformarea 

sumelor inactive, a imobilizărilor în lichidităţi active; împrumuturi 

bancare nete consimţite în perioada respectivă. Oferta este, de 

asemenea, formată din capitaluri băneşti care devin disponibile 

pentru o perioadă mai lungă.  

Cererea de capital sau totalul nevoilor de capital la un 

moment dat sau într-o perioadă şi care se manifestă ca atare pe 

piaţa capitalului, are următoarele componente: capitalul solicitat 

pentru investiţii; nevoile pentru acoperirea funcţionării capitalului 

împrumutat şi plata ratelor sau a anuităţilor acestuia; sumele 

necesare pentru formarea de rezerve; cererea de credit de consum 

(de sume folosite de un consum care depăşeşte veniturile).  

Această corelaţie este valabilă şi invers, în ideea că o anumită 

rată a dobânzii dată sau stabilită se traduce prin anumite incidenţe 

atât asupra cererii cât şi a ofertei de capital. Dar dacă rata dobânzii 

este ridicată, masa capitalurilor care se vor elibera din alte activităţi 

pentru a deveni disponibile şi date cu împrumut, va creşte. 

Bineînţeles că şi reciproca este valabilă.  

- rata anticipată a inflaţiei. Proprietarii de capital reclamă 

în utilizarea capitalului lor, o dobândă care să acopere rata 

anticipată a inflaţiei. Dacă anticiparea ratei inflaţiei nu a fost 

corectă, rata nominală efectivă a dobânzii poate fi diferită de 

nivelul său de echilibru.  

- modul cum se încheie bugetul de stat, adică dacă acesta 

este deficitar şi modul în care se acoperă deficitul. În cazul când 

deficitul bugetar este finanţat prin împrumut public, nu se 

realizează o creştere a cantităţii de bani ( deci a ofertei de capital) 

pe piaţă, dar poate avea loc o creştere a cererii de capital cu efecte 



 106 

asupra sporirii ratei dobânzii. Pe când, în cazul în care  statul se 

împrumută la banca de emisiune şi deficitul bugetului este finanţat 

prin crearea de monedă, sporeşte oferta de capital şi se va declanşa 

o anumită scădere a ratei dobânzii care poate fi însă contracarată, 

într-o măsură mai mare sau mai mică, prin efectul creşterii 

investiţiilor produs, la rândul său, de efectul scăderii dobânzii.  

Din toate aceste aspecte se desprinde o concluzie generală: 

dacă într-o ţară, într-o anumită perioadă se doreşte stabilizarea 

ratei dobânzii la o anumită mărime trebuie acţionat de asemenea 

manieră încât să se compenseze variaţiile în cererea de monedă, de 

capitaluri, prin modificarea cantităţii de bani în circulaţie; 

-    factorul extern îmbracă foarte multe aspecte, cel mai 

important în acest context fiind raportul de schimb si paritatea 

ratelor dobânzilor în schimburile economice internationale. 

Creşterea raportului de schimb într-o ţară atrage mai multe 

capitaluri disponibile din alte ţări, mărind oferta de capital şi 

imprimând ratei dobânzii o tendinţă de scădere pe măsură ce oferta 

depăşeşte cererea de capital în ţara respectivă.  

10.4. Îndrumar pentru autoverificare 

 

Sinteza unităţii de învăţare 10 

În afară de salariu, dobândă şi rentă, economiştii vorbesc adesea de o a patra categorie de 

venit fundamental, denumită profit. În ultimele decenii s-au constituit numeroase teorii privind 

profitul, acesta fiind considerat mai ales un venit care depinde de anumite circumstanţe social-

economice favorabile în care îşi desfăşoară activitatea agenţii economici. 

Profitul se determină potrivit unei metodologii oficiale, aşa cum rezultă din reglementările 

în vigoare din fiecare ţară şi reprezintă o suma globală care, teoretic si practic, poate să fie 

formată din două componente: profit legitim sau legal și profit nelegitim sau nelegal.  

Profitul economic (profit pur, profit normal) poate fi explicat prin: (a) inovaţii şi investiţii, 

(b) risc şi incertitudine. 

(a) Aşteptarea profitului stimulează firma, pe întreprinzător să atragă noi resurse în circuitul 

economic, să caute noi tehnologii.  

(b) Profitul economic poate fi considerat o remuneraţie a întreprinzătorului pentru 

preluarea asupra sa a riscului şi incertitudinii.  

Mărimea profitului poate fi exprimată în formă absolută prin determinarea masei profitului 

care reprezintă suma totală dobândită sub formă de profit de către un agent economic şi stabilită 

ca diferenţă între veniturile totale şi costurile totale realizate într-o anumită activitate. 

P = V – C;           P=  masa profitului; 

                             V= veniturile totale; 

                             C= costuri totale; 

În funcţie de acest indicator, în teoria şi practica economică se calculează următoarele rate 

ale profitului: 

- rata comercială reprezintă raportul procentual dintre masa profitului şi încasările 

totale sau cifra de afaceri (CA); p’= P*100/CA; 

- rata economică reprezintă raportul procentual dintre masa profitului şi activele totale 

ale firmei (AT), atât cele proprii cât şi cele împrumutate; p=P*100/AT; 
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- rata financiară reprezintă raportul procentual dintre masa profitului şi activele proprii 

ale firmei (AP); p=P*100/AP; 

- rata rentabilităţii reprezintă raportul procentual dintre masa profitului şi costul total 

(CT) sau prin raportarea fiecărei forme de profit (economic, contabil) la forma 

corespunzătoare de cost (economic, contabil); p=P*100/CT. 

Atât masa cât şi rata profitului au o condiţionare complexă, fiind influenţate de numeroşi 

factori, între care se remarcă: 

- nivelul productivităţii sau randamentul factorilor de producţie ;  

- preţul de vânzare şi costul ; 

- volumul, structura şi calitatea producţiei (activităţii)  

- viteza de rotaţie a capitalului.           

Mărimea dobânzii poate fi exprimată cu ajutorul a doi indicatori: masa dobânzii care arată 

mărimea dobânzii în formă absolută şi rata dobânzii care arată mărimea relativă a dobânzii.  

În concluzie, putem spune că dobânda este venitul realizat cu orice element de capital real 

(tehnic) şi pe orice piaţă concurenţială atunci când toţi factorii de risc au format obiectul unor 

prime speciale de asigurare. 

Rata dobânzii sau mărimea relativă a dobânzii este raportul procentual între masa 

dobânzii (anuale) şi capitalul (C) utilizat în condiţii normale. Ea poate fi considerată preţul 

plătit pentru folosirea sumei de 100 de unităţi monetare pe termen de un an: 
'd  = D*100/C 

Rata nominală a dobânzii (
'

nd ) reflectă raportul între cele două mărimi exprimate în 

preţurile de piaţă curente, adică în puterea de cumpărare nominală a banilor. Dacă aceasta este 

corectată cu rata inflaţiei (
'i ) se obţine rata reală a dobânzii: (

'

rd  = 
'

nd  - 
'i ).  

Cei mai importanţi dintre factorii cu actiune directă asupra ratei dobânzii sunt: 

- raportul dintre rata dobânzii şi rata profitului,  

- raportul dintre cererea şi oferta de capital (credit) ; 

- rata anticipată a inflaţiei ; 
- modul cum se încheie bugetul de stat, adică dacă acesta este deficitar şi modul în care 

se acoperă deficitul.  

- factorul extern îmbracă foarte multe aspecte, cel mai important în acest context fiind 

raportul de schimb si paritatea ratelor dobânzilor în schimburile economice internationale.  

 

Concepte şi termeni de reţinut : 

 Profitul; 

 Supraprofitul; 

 Rata profitului; 

 Dobânda. 

 

Întrebări de control şi teme de dezbatere  

1.  Care sunt funcţiile și formele profitului? 

2.  Care sunt factorii care influenţează dinamica profitului? 

3. Explicaţi diferenţa dintre profitul normal şi supraprofit. 

4. Care sunt factorii care influenţează masa şi rata profitului? 

5. Care sunt factorii care influenţează mărimea dobânzii? 

6. Cum influenţează cererea şi oferta de capital asupra ratei dobânzii? 

7. Explicaţi mecanismul prin care execuţia bugetară acţionează asupra ratei dobânzii. 
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Probleme pentru activitatea de seminar: 

1. Ce efect vă aşteptaţi să aibă ritmul investiţiilor din economia unei ţări asupra nivelului 

dobânzilor? Cum explicaţi efectul respectiv? 

2. Preţul pieţei pentru bunul A este de 2000 u.m. Costul fix total al firmei este de 30000u.m., iar 

costul variabil pe unitatea de produs este de 1500 u.m. Să se determine volumul producţiei 

pentru care profitul este zero. 

3. Ce rol atribuie ratei dobânzii nominale, reale şi nete o întreprindere care dispune de un 

anumit capital şi doreşte să-I dea o anumită utilizare? 

 

Teste de evaluare/autoevaluare 

1. Profitul reprezintă: a) surplusul de cheltuieli peste venitul obtinut; b) excedentul de venit 

peste cheltuielile totale ale firmei; c) totalul veniturilor obţinute de firmă; d) suma dintre 

venituri şi cheltuieli. 

2. Supraprofiturile sunt: a) profituri în exces peste profitul normal; b) profituri foarte mari; c) 

profituri considerate ilegale;  d) profituri care depăşesc anumite limite. 

3. Masa profitului arată: a) mărimea relativă a profitului; b) metodologia de calcul a profitului; 

c) mărimea absolută a profitului; d) legalitatea profitului. 

4. Dobânda, în sens restrâns, revine: a) proprietarului capitalului împrumutat; b) proprietarului 

oricărui bun dat cu împrumut; c) băncii; d) oricărui agent economic. 

5. Rata dobânzii arată: mărimea absolută a dobânzii; b) mărimea relativă a dobânzii; c) 

mărimea brută a dobânzii; d) mărimea netă a dobonzii. 

6. Rata profitului în economie reprezintă: a) expresia sintetică a gradului de rentabilitate; b) un 

criteriu de orientare a structurii producţiei; c) un rezultat si expresia concurentei pe piaţă. 
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