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SUBIECTE ECONOMIE

1. Definiţi şi detaliaţi categoriile de agenţi economici. Prezentaţi caracteristicile acestora.
2. Definiţi libera iniţiativă şi prezentaţi caracteristicile acesteia. Arătaţi relaţia existentă între
libera iniţiativă şi proprietate.
3. Definiţi utilitatea economică şi discutaţi aprecierea utilităţii economice. Prezentaţi legea
utilităţii marginale.
4. Prezentaţi criteriile de alegere ale consumatorului şi detaliaţi principiul eficienţei în alegerea
făcută de consumator. Explicaţi comportamentul consumatorului raţional.
5. Explicaţi cererea şi oferta, prezentând definiţiile şi caracteristicile acestora. Detaliaţi
elasticitatea cererii şi elasticitatea ofertei.
6. Definiţi piaţa şi arătaţi câmpul său de manifestare, pe baza corelaţiei cerere-ofertă-preţ.
Prezentaţi funcţiile îndeplinite de piaţă în economie.
7. Definiţi preţul şi arătaţi formarea sa. Caracterizaţi preţul de echilibru.
8. Definiţi dobânda şi explicaţi rata dobânzii. Prezentaţi tipurile de dobândă.
9. Caracterizaţi salariul: definiţie, factori de diferenţiere şi apropiere, forme.
10. Arătaţi utilizarea venitului pentru consum, caracterizând specificul economiilor şi al
investiţiilor şi raportul dintre acestea. Prezentaţi legea lui Keynes.
11. Prezentaţi ciclurile economice ca fluctuaţie macroeconomică: definiţia ciclicităţii,
împrejurările generatoare ale ciclicităţii, fazele ciclului economic.
12. Ce este inflaţia? Definiţie, împrejurări şi cauze ale apariţiei. Prezentaţi rata inflaţiei şi
indicele preţurilor. Caracterizaţi inflaţia de import.
13. Definiţi bugetul de stat şi arătaţi ipostazele sale. Prezentaţi condiţia fundamentală a unui
sistem viabil de taxe şi impozite.
14. Definiţi piaţa valutară şi prezentaţi caracteristicile sale. Detaliaţi specificul pieţei valutare la
vedere şi al pieţei valutare la termen. Arătaţi care sunt trăsăturile pieţei schimburilor valutare
în România.

15. Caracterizaţi formele integrării economice, ţinând cont de următoarele aspecte: forme în
procesul de internaţionalizare, interese comune, structuri organizatorice şi juridice,
controverse asupra integrării economice.
16. Prezentaţi raportul existent între productivitate şi costul producţiei.
17. Arătaţi legăturile care pot exista între: profit legitim; profit nelegitim; economie subterană;
profit net; autofinanţare; independenţă financiară.
18. Arătaţi caracteristicile pieţei cu concurenţă perfectă în comparaţie cu cele ale pieţelor cu
concurenţă imperfectă.
19. Prezentaţi comparativ şi exemplificaţi piaţa de oligopol şi cea de monopol.
20. Prezentaţi comparativ şi exemplificaţi piaţa de oligopson şi cea de monopson.
21. Comparaţi piaţa secundară a capitalurilor cu cea monetară.
22. Comparaţi acţiunile şi obligaţiunile, ca titluri de valoare pe piaţa capitalurilor.
23. Care este indicatorul macroeconomic cel mai potrivit pentru a măsura creşterea economică a
unei ţări şi de ce?
24. Prezentaţi politica cheltuielilor publice în faza de recesiune a ciclului economic.
Exemplificaţi.
25. Prezentaţi politica monetară şi de credit în raport cu fazele ciclului economic. Exemplificaţi.
26. Prezentaţi politica fiscală a unui stat în raport cu fazele ciclului economic. Exemplificaţi.
27. Prezentaţi corelaţia dintre intervenţia statului şi creşterea economică. Exemplificaţi.
28. Prezentaţi şi exemplificaţi efectele pozitive ale integrării economice.
29. Prezentaţi cum influenţează intervenţia statului în economie libera iniţiativă. Exemplificaţi.
30. Prezentaţi şi exemplificaţi ocuparea forţei de muncă în perioade de recesiune.
31. Identificaţi, în textul de mai jos, efectele taxelor impuse de stat asupra agenţilor economici.
Cum s-ar putea explica protestul reprezentanţilor companiilor faţă de introducerea acestei
taxe?
Producătorii de medicamente au anunţat că taxa Clawback aferentă trimestrului patru al
anului 2013 a înregistrat o creştere de 30% comparativ cu celelalte trimestre, nivel pe care
îl consideră foarte ridicat, şi solicită autorităţilor să aloce mai mulţi bani pentru sănătate.
Astfel, pe trimestrul patru din 2013, taxa Clawback a ajuns la un nivel de 20% din vânzările
medicamentelor compensate. „În fiecare an, producătorii de medicamente acoperă întreaga
diferenţă între bugetul alocat de stat pentru medicamente şi consumul real, generat de
necesităţile de tratament ale pacienţilor români”, a spus Călin Gălăşeanu, preşedintele
Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente.

La rândul său, Dragoş Damian, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente
Generice din România, a spus că acest nivel mare al taxei Clawback va determina fabricile
de medicamente să amâne unele investiţii. „În cazul meu, trebuie să plătesc 3 mil. lei în
plus, ceea ce înseamnă poate scoaterea unor produse din fabricaţie sau amânarea unor
investiţii”, a adăugat Damian, care este şi CEO al unuia dintre producătorii de medicamente
de pe piaţa locală. (Ziarul Financiar, ediţia online, 6 februarie 2014, http://www.zf.ro/zf24/producatorii-de-medicamente-s-au-suparat-din-nou-ca-a-crescut-taxa-clawback-si-vorca-statul-sa-aloce-mai-multi-bani-pentru-sanatate-12031359)
32. Identificaţi, în textul de mai jos, corelaţia existentă între creşterea economică, investiţii,
intervenţie statală, măsuri structurale şi inflaţie. Explicaţi, pornind de la text, cum poate fi
stimulată creşterea economică prin aplicarea măsurilor specifice politicii monetare.
„Nu trebuie să ne sperie în etapa actuală realizarea unei creşteri economice inclusive
(n.red.: concept care vizează creşterea economică „pentru toţi“, având ca ţintă creşterea
gradului de ocupare, reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului de trai), chiar în condiţiile
unei inflaţii mai mari decât ţintele pe care ni le-am propus. Este adevărat că pe termen lung
banca centrală este cea care stabileşte şi determină în principal trendul şi nivelul inflaţiei de unde încrederea şi aşteptările pe termen lung în privinţa inflaţiei, dar scăderea şomajului
pe termen lung trebuie să fie determinată în special de factori şi reforme structurale, ca şi de
o flexibilitate a pieţei muncii, ceea ce implică consolidare fiscală şi reforme economice“ Nicolae Dănilă, Banca Naţională a României.
Nicolae Dănilă vorbeşte despre nevoia unor măsuri clare de ieftinire a creditului în lei, în
condiţiile în care multe bănci străine au redus puternic creditarea economiei, dar şi despre
„o flotare controlată şi constructivă“ a cursului faţă de principalele valute. „Consider că
putem justifica, pentru o perioadă limitată, unele măsuri de control al mişcărilor de capital,
cuplate cu o mai eficientă şi efectivă supraveghere a sectorului financiar, în special a celui
bancar. Toate măsurile şi deciziile noastre bine prezentate şi argumentate în raport cu
condiţiile actuale pot să ne scutească de o eventuală etichetare de protecţionism şi interes
naţional“. (Ziarul Financiar, ediţia online, 4 ianuarie 2013, http://www.zf.ro/eveniment/
nicolae-danila-membru-al-ca-are-semne-de-intrebare-asupra-politicii-monetare-daca-e-asade-buna-de-ce-ne-zbatem-in-starea-de-stagnare-a-economiei-10426527)
33. Identificaţi, în textul de mai jos, elementele specifice ale intervenţiei statului care au impact
asupra formării preţurilor. Care sunt, în opinia voastră, consecinţele finale ale acestor măsuri,
cu impact general asupra întregii economii? Argumentaţi din punct de vedere teoretic.
Previziuni pentru 2013: Schema de sprijin prin certificate verzi pentru energie regenerabilă
s-ar putea modifica în sensul diminuării ajutorului pus la dispoziţia investitorilor de statul
român. Anul va fi unul marcat de scumpirea gazelor şi a energiei electrice, din cauza
implementării calendarului de eliminare a preţurilor reglementate. (...) Presiunile
inflaţioniste vor continua să fie resimţite în prima parte a acestui an pe fondul scumpirii
energiei şi al creşterii accizelor, creşterea preţurilor urmând să se tempereze spre finalul
anului. (Ziarul Financiar, ediţia online, 3 ianuarie 2013, http://www.zf.ro/eveniment/50-

de-tendinte-pentru-2013-macroeconomie-banci-si-asigurari-auto-imobiliare-piata-munciiburse-it-c-retail-energie-si-infrastructura-10424031)
34. Identificaţi, în textul de mai jos, principalele elemente care compun PIB-ul. Explicaţi, din
punct de vedere teoretic, cum se formează PIB-ul şi relaţia PIB – creştere economică.
Creşterea industriei, cu 8,1%, şi cea a agriculturii, cu 23,4%, au susţinut avansul Produsului
Intern Brut (PIB) anul trecut, a anunţat miercuri Institutul Naţional de Statistică (INS), care
a menţinut la 3,5% estimarea privind creşterea economică din 2013.
„Cele mai importante contribuţii la creşterea PIB în anul 2013, comparativ cu anul 2012,
le-au avut industria (+2,3%), cu o pondere de 30,0% la formarea PIB şi al cărei volum de
activitate s-a majorat cu 8,1%, şi agricultura, silvicultura şi pescuitul (+1,1%), cu o pondere
mai redusă la formarea PIB (5,6%) şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 23,4%",
arată Institutul National de Statistica (INS). Contribuţii pozitive la creşterea PIB au mai
avut informaţiile şi comunicaţiile, tranzacţiile imobiliare şi activităţile profesionale,
ştiinţifice şi tehnice, activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport.
Contribuţii negative la creşterea PIB au avut construcţiile, comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi
restaurante şi intermedierile financiare şi asigurări. (Wall-Street.ro, 5 martie 2014,
http://www.wall-street.ro/articol/Economie/162558/agricultura-industrie-crestereeconomica-2013.html)
35. Identificaţi, în textul de mai jos, aspectele specifice ale productivităţii muncii. Cum s-ar putea
explica evoluţia indicelui productivităţii muncii în România?
Biroul statistic al Uniunii Europene, Eurostat, estimează că productivitatea muncii din
România a ajuns, la sfârşitul anului trecut, la 40,9% din media calculată pentru cele 25 de
ţări membre la acel moment. În 2005, productivitatea muncii din România reprezenta
38,8% din media europeană. Dintre cele 27 de ţări membre ale Uniunii, în prezent,
România este pe penultimul loc la indicatorul productivităţii muncii, depăşind doar
Bulgaria, care se situa, anul trecut, la 35,2% din media europeană. Nivelul productivităţii
muncii din România l-a depăşit, în 2006, pentru prima dată, pe cel înregistrat în Turcia
(40,6%).
Indicatorul productivităţii muncii este calculat de Eurostat ca raport între produsul intern
brut (PIB), la paritatea puterii de cumpărare şi numărul mediu de salariaţi. În 2006, numărul
mediu de salariaţi a fost de 4,615 milioane în România, iar PIB -ul - nominal - de 96,9
miliarde euro (şi aproape dublu, exprimat la paritatea puterii de cumpărare, după criteriile
Eurostat), potrivit datelor preliminare ale Comisiei Naţionale de Prognoză (CNP).
Productivitatea muncii în industria românească a crescut cu 10,6% anul trecut faţă de anul
2005, potrivit Institutului Naţional de Statistică. (Wall-Street.ro, 22 februarie 2007,
http://www.wall-street.ro/articol/Economie/25877/Productivitatea-muncii-din-Romania-aajuns-la-41-din-media-europeana.html)

36. Identificaţi, pornind de la textul de mai jos, efectele pe care inflaţia şi măsurile de politică
monetară le pot avea asupra dobânzilor la depozite şi la credite. Prezentaţi şi argumentaţi din
punct de vedere teoretic opinia dumneavoastră privind impactul acestor dobânzi asupra
evoluţiei economiei.
Inflaţia ridicată şi păstrarea dobânzii de politică monetară la 5,25% vor pune presiuni pe
dobânzile la depozitele şi creditele în lei. În cazul depozitelor bancare în lei, analiştii
consideră că dobânzile vor stagna sau chiar vor scădea puţin în 2013. În ceea ce priveşte
indicatorii de referinţă pentru creditele cu dobândă variabilă, economiştii ING estimează că
ROBOR la trei luni va creşte uşor în prima jumătate din 2013, până la 6,4%, şi va scădea
până la 5,8% la finalul anului. „Marjele de dobândă vor înregistra o uşoară majorare,
întrucât, credem noi, mediul economic nu va fi favorabil, şi atunci costul de risc va
înregistra o creştere“, spune Vlad Muscalu, senior economist ING Bank România. Astfel,
dobânzile la lei ar putea creşte uşor sau ar putea rămâne constante, în vreme ce dobânzile la
euro se aşteaptă să avanseze uşor. (Capital, ediţia online, 7 ianuarie 2013,
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/cat-va-creste-cursul-de-schimb-si-unde-vorajunge-dobanzile-in-2013-176292.html)
37. Identificaţi, în textul de mai jos, principalele măsuri pe care le poate lua o bancă centrală
pentru a asigura stabilitatea preţurilor. Prezentaţi principalele efecte negative ale deflaţiei
comparativ cu cele ale inflaţiei.
Banca Central Europeană (BCE) are la dispoziţie o gamă largă de instrumente pe care le
poate utiliza pentru a evita scăderea inflaţiei la un nivel prea mic şi rămâne pregătită să
acţioneze dacă va fi nevoie, a declarat, joi, preşedintele BCE, Mario Draghi, transmite
Reuters. „ Vreau să fiu foarte clar. Mandatul nostru este să menţinem stabilitatea preţurilor
- în ambele direcţii”, a spus Mario Draghi, într -o conferinţă de presă, după ce BCE a
păstrat nemodificată dobânda de bază la nivelul de 0,25%.
Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, în luna decembrie 2013, rata inflaţiei în zona
euro a coborât până la 0,8%, mult sub ţinta de 2% avută în vedere de BCE. Mario Draghi a
subliniat că BCE este pregătită să acţioneze decisiv pentru a evita o intrare în deflaţie.
„Suntem decişi să menţinem un grad ridicat de acomodare monetară şi să luăm noi măsuri
dacă va fi nevoie ”, a declarat preşedintele BCE. Cu toate acestea, Mario Draghi nu a
dezvăluit care sunt măsurile pe care BCE ar putea să le adopte.
„Avem mai multe instrumente. Alegerea va depinde de ceea ce se va întâmpla”, a precizat
Draghi.
Deflaţia, o scădere cronică a preţurilor, este un fenomen negativ care afectează întreaga
economie, deoarece consumatorii evită să facă achiziţii în aşteptarea unor noi reduceri de
preţuri, ceea ce afectează cererea şi forţează companiile să- şi reducă cheltuielile şi
angajările, creând astfel un efect în spirală. Dobânzile scăzute pot stimula creşterea
economică, însă BCE are la dispoziţie un spaţiu de manevră limitat pentru o nouă reducere
a dobânzii de bază. Unii analişti sunt de părere că BCE ar putea adopta alte măsuri, precum
oferirea de credite ieftine băncilor, care, la rândul lor, ar putea să le acorde companiilor.
(Capital, ediţia online, 9 ianuarie 2014,

http://www.capital.ro/bce-este-hotarata-sa-evite-o-inflatie-mult-prea-mica190638.html)
38. Identificaţi, în textul de mai jos, componentele PIB şi principalele elemente care duc la
creştere economică. Cum s-ar putea explica atenţionarea Fondului Monetar Internaţional din
ultimul paragraf?
Fondul Monetar Internaţional (FMI) estimează pentru anul 2014 o creştere economică de
2,2% pentru România, după un avans de 2,8% înregistrat anul trecut, a declarat, marţi, şefa
misiunii FMI în România, Andrea Schaechter, în conferinţa de presă de la finalul vizitei la
Bucureşti. „Pentru 2013, estimăm o creştere a PIB -ului de 2,8%, cea mai mare creştere
economică de la începutul crizei. Deficitul de cont curent a crescut cu 1,2% din PIB, iar
exporturile au avansat atât în ţările UE, cât şi în cele din afara spaţiului comunitar”, a spus
ea, citând anul agricol bun şi exporturile printre factorii care au determinat această creştere.
Inflaţia s-a plasat la 1,6% la finele anului, datorită anului agricol bun şi reducerii TVA la
pâine şi produse de panificaţie, dar şi datorită efectului de bază”, a adăugat oficialul FMI.
Pentru acest an, economia României va creşte cu 2,2%, a adăugat Schaechter. „Este o
creştere mai mică decât cea de anul trecut, însă vor fi şi alte sectoare în afara agriculturii
care vor juca un rol important. Suntem optimişti că se vor crea noi joburi. Acum asistăm la
o creştere a cererii interne, dar şi a exporturilor. Bugetul din acest an este unul de investiţii,
ceea ce va duce la îmbunătăţirea infrastructurii şi va da un impuls construcţiilor”, a precizat
Schaechter.
Pe de altă parte, şefa FMI atrage atenţia asupra faptului că amânarea pentru o perioadă a
implementării accizelor la carburanţi trebuie compensată prin îngheţări pe partea de
cheltuieli. Ea a adăugat că se aşteaptă la creşteri de noi joburi în sectoare precum cel
manufacturier şi al serviciilor. (Economica.net, 4 februarie 2014, http://www.economica.
net/fmi-pib-ul-romaniei-a-crescut-anul-trecut-cu-2-8prc-in-2014-asteptam-o-crestereeconomica-de-2-2prc_72755.html)
39. Identificaţi, în textul de mai jos, principalele elemente care exemplifică raportul existent între
preferinţele consumatorilor (de automobile) şi utilitatea economică. Cum se explică utilitatea
economică în acest context şi de ce factori depinde aceasta? Argumentaţi.
Preţul nu mai este principalul criteriu de cumpărare a unei maşini. Recenta evoluţie a
preţului carburanţilor la pompă i-a făcut pe români mult mai atenţi la acest capitol. Două
treimi dintre respondenţii unui sondaj realizat de GfK în 2010 spun că achiziţionează un
automobil în primul rând după consum. Următoarele criterii care dictează alegerea sunt, în
ordine, marca (44%), preţul (44%), caracteristicile şi performanţa motorului (40%), precum
şi confortul (36%). Nu este de mirare că românii se uită în primul rând la consum, având în
vedere că anul trecut carburanţii s-au scumpit cu peste 15%, comparativ cu 13%, în 2009,
potrivit datelor statistice oficiale. Preferinţele cumpărătorilor se îndreaptă către maşini
second -hand, după cum au răspuns 60% dintre persoanele chestionate. (Gândul, ediţia
online, 24 martie 2011, http://www.gandul.info/financiar/scumpirea-carburantilor-schimbapreferintele-auto-ale-romanilor-consumul-criteriul-numarul-unu-8095137)

40. Identificaţi, în textul de mai jos, principalele elemente care prezintă raportul existent între
productivitate şi salarii. Explicaţi acest raport. Comentaţi care sunt factorii care au impact
asupra productivităţii.
În teoriile comerciale tradiţionale, salariile oamenilor angajaţi de doi parteneri de business
de la capete diferite ale lumii, care folosesc tehnologii similare, converg în final - fenomen
intitulat „egalizarea preţurilor factorilor de producţie“. Din păcate, în realitate, acest
fenomen reprezintă doar o excepţie. Aşa se face că un muncitor din Mexic câştigă, în
medie, cu 40% mai puţin decât un muncitor mexican născut în SUA, cu aceeaşi educaţie şi
experienţă.
Mare parte din această discrepanţă salarială este dată de productivitatea mai mică a
muncitorilor din zonele sărace, cauzată la rândul său de o infrastructură necorespunzătoare
şi de nepregătirea forţei de muncă. Un angajat de aici, chiar şi extrem de talentat, nu va
putea atinge performanţele unuia care se dezvoltă în solul fertil al unei economii bogate.
Aducerea primului în acest sol fertil îi poate da, însă, aripi. Aşadar, revenind, un muncitor
mexican va câştiga mai mult în SUA decât în ţara natală pentru că în SUA produce mai
mult, datorită tehnologiilor şi mediului de lucru potrivit. Este adevărat, milioane de oameni
se mută din lumea săracă în cea bogată fără a avea pretenţiile salariale ale rezidenţilor. La
fel de adevărat este şi că un val imigraţionist masiv ar putea duce la scăderea salariilor din
ţara adoptivă. (Capital, ediţia online, preluare din The Economist, 28 noiembrie 2012,
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/the-economist-free-exchange-sa-ne-primimstrainii-cum-se-cuvine-174746.html)
41. Enumeraţi, plecând de la textul de mai jos, elementele duc la formarea datoriei externe a unei
ţări. Discutaţi din punct de vedere teoretic cauzele evoluţiei datoriei externe şi posibilele sale
efecte.
La sfârşitul lunii mai 2013, totalul datoriei externe a României (publică plus privată) a
ajuns la aproape 80 de miliarde de euro, reprezentând peste 60% din Produsul Intern Brut.
Numai în primele cinci luni din acest an, acest total a avansat cu 782 de milioane de euro,
respectiv cu 373 de milioane de euro pe lună sau cu 3,2 milioane de euro în fiecare din cele
241 de zile ale perioadei, reiese din datele centralizate de Banca Naţională a României. Din
totalul acestui sold, 37,9 miliarde de euro reprezintă datoria externă publică şi public
garantată.
Dacă în urmă cu 10 ani datoria publică şi public garantată era de 5,8 miliarde de euro şi
reprezenta mai puţin de 42% din totalul angajamentelor externe ale României, acum statul
a ajuns la un sold care înseamnă jumătate din total. Acordurile cu Fondul Monetar
Internaţional au umflat cel mai mult datoria externă publică şi public garantată, aceasta
crescând de la 15,1 miliarde de euro în mai 2009 la 37,9 miliarde de euro în mai 2013.
Prima consecinţă a creşterii datoriei publice este avansul cheltuielilor bugetare cu dobânzile
aferente acelor împrumuturi. În primele cinci luni din 2013, aceste cheltuieli au însumat 4,8
miliarde de lei, adică mai mult de un miliard de euro. (Adevărul, ediţia online, 15 iulie

2013, http://adevarul.ro/economie/bani/datoria-externa-1_51e2d438c7b855ff563abb1f/
index.html#)
42. Identificaţi, în textul de mai jos, principalele elemente care arată simptomele unei economii
în recesiune. Comentaţi ce anume face ca o economie să fie necompetitivă. Prezentaţi, din
punct de vedere teoretic, principalele instrumente de stimulare a competitivităţii pe care le
poate utiliza un stat.
Companiile franceze sunt sufocate de regulile prea rigide care reglementează piaţa muncii
şi producţia în sine, de taxele imense şi de cel mai greoi sistem de asigurări sociale din zona
euro, pe care sunt nevoite să-l susţină. Nu este de mirare că spiritul antreprenorial a cam
dispărut. Sectorul care creează astăzi cele mai multe locuri de muncă, cel al IMM-urilor,
este mai slab dezvoltat decât cele din Germania, Italia sau Marea Britanie. Economia
stagnează, ba chiar ar putea intra în recesiune în trimestrul patru, iar creşterea prognozată
pentru anul viitor este ca şi inexistentă. Peste 10% din persoanele active şi peste 25% din
tineri sunt şomeri. Deficitul de cont curent a trecut de la un mic surplus, în 1999, la unul
dintre cele mai mari minusuri de pe continent. Pe scurt, sectorul privat este tot mai
necompetitiv, în timp ce aparatul de stat trăieşte mult peste posibilităţile sale. (Capital,
ediţia online, preluare din The Economist, 26 noiembrie 2012, http://www.capital.ro/detaliiarticole/stiri/the-economist-bomba-cu-ceas-din-inima-europei-174647.html)
43. Identificaţi, în textul de mai jos, principalele elemente care arată că economiile UE şi ale
SUA continuă să se afle în recesiune. Pornind de la text, comentaţi, din punct de vedere
teoretic, impactul integrării economice, raportat la fazele ciclului economic.
Conform ultimului sondaj Bloomberg, euro va rezista anul acesta, iar unul dintre motive
este programul tocmai anunţat al Băncii Centrale Europene de cumpărare nelimitată a
obligaţiunilor suverane cu maturitatea de la unu la trei ani. O schimbare importantă de
politică a BCE, care a refuzat până acum să devină garantul datornicilor din zona euro.
Economia zonei euro a intrat în criză după cea a SUA, iar diferenţele se văd la gradul de
revenire. Rata şomajului din eurozonă a ajuns la un maxim istoric de 11,3% în iulie, în timp
ce americanii au reuşit să micşoreze deja cu un procent această cifră, de la peste 9% până la
8,3%. Şomajul în Europa este însă tras în jos de ţările „campioane“, Spania, cu un şomaj de
25,1% şi Grecia, cu 23,1%. La polul opus se află statele bogate din nord, unde cifra nu sare
de câteva procente. (Capital, ediţia online, 16 septembrie 2012, http://www.capital.ro/
detalii-articole/stiri/somajul-si-datoriile-publice-mentin-euro-in-criza-171665.html)
44. Identificaţi, în textul de mai jos, principalele elemente care arată că economia României
continuă să fie în recesiune. Comentaţi, din punct de vedere teoretic, principalele aspecte
structurale ce reies din starea economică de recesiune şi care ar putea avea impact asupra
viitoarei creşteri.

România are un şomaj de 7%, în uşoară scădere faţă de anul trecut, dar problemele sunt
legate de perspectivele economiei din următoarea perioadă. Cum investiţiile publice au fost
reduse, iar cele private continuă să scadă (cele străine sunt la minimele ultimilor zece ani),
economia va găsi greu resurse pentru creştere. La patru ani de la începerea crizei, putem
spune că am recuperat puţin, dar complet insuficient. Valoarea PIB era, în 2008, de 150
miliarde euro, iar acum ne străduim să ajungem la 125-130 miliarde euro. Adică mai avem
de recuperat mai bine de 10% din valoarea PIB de acum patru ani, recuperare care se va
întinde pe mai mulţi ani de acum înainte. (Capital, ediţia online, 16 septembrie 2012,
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/somajul-si-datoriile-publice-mentin-euro-incriza-171665.html)
45. Identificaţi în textul de mai jos relaţia existentă între rata dobânzii, masa monetară şi rata
inflaţiei. Discutaţi, din punct de vedere teoretic, efectele posibile ale diminuării nivelului
rezervelor obligatorii minime pentru bănci.
Banca Naţională a României (BNR) nu va mai reduce dobânda de politică monetară,
nivelul de 3,5% stabilit marţi urmând să fie menţinut pentru o perioadă destul de lungă, a
declarat viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu într-un interviu acordat Wall Street Journal
(WSJ). El a explicat totodată că nivelul scăzut al inflaţiei din România oferă băncii centrale
spaţiu de manevră pentru relaxarea politicii monetare. Rata inflaţiei a fost anul trecut de
1,55%, atingând un minim istoric. Totodată, Olteanu a precizat că BNR intenţionează să
continue relaxarea rezervelor minime obligatorii pentru bănci, chiar dacă a încheiat ciclul
de reducere a dobânzii: „Vrem să le aducem mai jos (...) pentru a încuraja creditarea, în
vederea stimulării economiei”, a arătat oficialul.
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a redus marţi dobânda de
politică monetară de la 3,75% la 3,5% pe an, un nou minim istoric. Este cea de-a şasea
scădere a dobânzii de la începutul anului trecut. (Sursa: Ziarul Financiar, ediţia online, 7
februarie
2014,
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/olteanu-bnr-a-incheiat-ciclul-dereducere-a-dobanzii-de-politica-monetara-12037088)

