
MACROECONOMIE 

 
CURS 1 



Structura cursului 

Cap. 1. 
INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE. 
MĂSURAREA REZULTATELOR 
MACROECONOMICE   



Structura cursului 

Cap. 2  PIAŢA MONETARĂ  
 
Cap. 3  PIAŢA DE CAPITAL 
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Cap. 4 
CONSUMUL, ECONOMIILE ŞI INVESTIŢIILE

  
Cap. 5 
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INFLAŢIA   
 
Cap. 7 
PIAŢA MUNCII. SALARIUL. OCUPAREA ŞI 
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Introducere în Macroeconomie. 
Măsurarea rezultatelor 

macroeconomice 

MACROECONOMIE ŞI OBIECTIVE 
MACROECONOMICE. 

 
FLUXUL CIRCULAR AL 

VENITURILOR ŞI 
CHELTUIELILOR 



Macroeconomia adună toate  
comportamentele individuale la un loc 
şi priveşte economia ca pe un întreg. 



Macroeconomia lucrează cu agregate 
cum ar fi consumul agregat sau 
investiţiile agregate, nivelul general al 
preţurilor, etc. Când vorbim de 
comportament agregat al agenţilor 
economici ne referim la comportamentul 
tuturor indivizilor luaţi împreună. 



OBIECTIVE INSTRUMENTE 

Producţie: 
Nivel ridicat 
Rată de creştere ridicată 
 
Ocupare: 
Nivel ridicat al ocupării 
Nivel scăzut al şomajului 
involuntar 
 
Stabilitatea nivelului 
preţurilor pe o piaţă liberă 
 
Balanţa comercială 
Echilibru între exporturi şi 
importuri 
Stabilitatea cursului de schimb 

Politica fiscală: 
Cheltuielile guvernamentale 
Impozitele 
 
Politica monetară: 
Controlul ofertei de bani ce 
afectează ratele dobânzii 
 
Comerţul exterior: 
Politici comerciale 
Intervenţii asupra cursului de 
schimb 
 
Politicile de venituri 
De la linii directoare până la 
controlul obligatoriu 



Explicarea modului în care 
funcţionează economia naţională se 
realizează pornind de la trei concepte:  
 
•  subiecţi; 
•  fluxuri; 
•  pieţe. 



Subiecţii economiei naţionale, ca agenţi economici agregaţi 
sunt: 

Menajele – reprezintă agentul economic 
agregat format din indivizi şi familii, agent 
care în economia de piaţă apare în calitate de 
consumator de bunuri şi servicii realizate de 
firme şi, deopotrivă ofertant de factori de 
producţie sau plătitor de impozite şi taxe. 



Subiecţii economiei naţionale, ca agenţi economici agregaţi 
sunt: 

Firmele – reprezintă agentul economic 
agregat format din diferite categorii de 
firme, organizate pe forme juridice în 
raport de legislaţia specifică fiecărei ţări. 



Subiecţii economiei naţionale, ca agenţi economici agregaţi 
sunt: 

Guvernul – apare în economia de 
piaţă în calitate de consumator de 
bunuri şi servicii dar şi în calitate de 
colector de impozite şi taxe. 



Subiecţii economiei naţionale, ca agenţi economici agregaţi 
sunt: 

Restul lumii – este denumirea sub 
care apar toţi agenţii economici 
aparţinând altor ţări decât cea pentru 
care se evaluează rezultatele 
macroeconomice. 



În economie se formează două tipuri de fluxuri: 

 
�  fluxuri reale: sunt reprezentate de bunuri şi 

servicii care circulă de la un agent economic la altul. 

�  fluxuri financiare: sunt reprezentate de sumele de 
bani care circulă în economie de la un agent 
economic la altul. 



Pieţe 

� Pieţe ale bunurilor de consum, 

� Pieţe ale factorilor de producţie, 

� Pieţe financiare. 



Fluxul circular al cheltuielilor şi veniturilor  
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