
 
1. ACTIVITATEA ECONOMICĂ. MOBILURI,  

RESURSE ŞI REZULTATE. 
 

1.1. Activitatea economică 
 

 Cea mai importantă preocupare pentru orice societate trebuie să fie, şi este, 
supravieţuirea prin convieţuire. Aceasta ar presupune, înainte de toate, satisfacerea 
trebuinţelor de aer, apă, hrană, adăpost şi căldură. Dacă la nivel zoologic asigurarea 
subzistenţei se face prin mijloace fireşti, în limitele înzestrării naturale a fiecărei specii - 
deci are un caracter instinctiv - la nivel antropologic, stadiul menţionat este depăşit prin 
confecţionarea de unelte, în general de bunuri de producţie, şi desfăşurarea cu ajutorul 
acestora a unor acţiuni care poartă în ansamblul lor numele de activitate, muncă sau 
producţie, fiind prin definiţie un act conştient.  
 Economia reprezintă tocmai ansamblul activităţilor desfăşurate de o comunitate 
umană în vederea producerii şi consumării bunurilor necesare satisfacerii trebuinţelor.  

Realizarea acestui scop presupune, în primul rând, o acţiunea conştientă asupra 
mediului înconjurător, dar şi activităţi cum sunt repartiţia şi schimbul. Totodată, “economia” 
nu poate fi concepută în afara umanului, a societăţii. Într-un anume sens, istoria se face prin, şi 
este, activitatea oamenilor care îşi urmăresc propriile scopuri. Însăşi ordinea apariţiei şi 
dezvoltării sectoarelor şi ramurilor economiei - agricultură, industrie, servicii - ca forme 
specifice de activitate, se corelează cu gradul de satisfacere şi evoluţia diferitelor categorii de 
nevoi umane. 

În sensul larg al termenului, activitatea este înţeleasă ca totalitatea manifestărilor 
în plan concret sau mental, prin care omul acţionând asupra mediului şi asupra lui 
însuşi îşi asigură automenţinerea, îşi realizează trebuinţele, ideile, aspiraţiile, planurile 
sau altfel spus îşi făuresc propria existenţă.  
 Activitatea presupune organizarea ierarhică stabilă de motive, scopuri şi mijloace. 
Motivaţia arată ceea ce declanşează, direcţionează şi întreţine activitatea; scopurile arată 
ceea ce urmează să se obţină sau - mai exact - ceea ce se speră a se obţine în urma 
activităţii, ca rezultat direct sau indirect al acesteia; iar mijloacele desemnează ansamblul 
de procedee, operaţii şi instrumente prin care se asigură atingerea scopului propus. 
 Oamenii acţionează într-o mare diversitate de domenii şi forme ce se constituie în 
conceptul de activitate umană. Practic, în orice societate există sub forme rudimentare, 
nediferenţiate, precum şi sub forme mai avansate, mai perfect conturate şi diferenţiate, 
numeroase activităţi: tehnice, economice, politice, administrative, de conducere, magico-
religioase, artistice, filosofice, ştiinţifice, morale, educaţionale ş.a.m.d.  Acestea nu 
reprezintă decât forme concrete de manifestare, genuri de activitate umană.  

Activitatea economică ca latură fundamentală a activităţii practice reprezintă 
procesul complex prin care oamenii, folosind diverse mijloace materiale exterioare 
(resurse, bunuri) şi în conformitate cu principiul minimului de efort, transformă natura 
obţinând bunurile necesare traiului, satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor. 

 Principiul minimului de efort presupune compararea scopului propus a fi atins 
cu resursele şi mijloacele limitate ce ne stau la dispoziţie şi, după caz, reevaluarea 
scopului în funcţie de condiţiile concrete, precum şi alegerea modalităţilor şi mijloacelor 
optime de acţiune, adică a acelora care asigură fie maximum de rezultate cu un anumit 
volum de resurse disponibile, fie obţinerea unui anumit rezultat cu minimum de resurse 
consumate. 
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 Activitatea economică se caracterizează prin următoarele trăsături specifice: 
 a) are finalitate economică, adică urmăreşte atingerea unor scopuri conştient 
propuse (satisfacerea unor trebuinţe economice prin anumite modalităţi specifice), ceea 
ce presupune şi că înainte de a trece la acţiune omul elaborează un plan mental, 
imaginează şi prevede modul de desfăşurare şi anticipează rezultatele activităţii. 
 b) este permanent confruntată cu raportul resurse-trebuinţe -  resursele au un 
caracter limitat (natural, economic, tehnologic etc.), iar pe seama lor trebuie satisfăcute 
trebuinţe tot mai numeroase, diversificate şi complexe. 
 c) se caracterizează prin raţionalitate, fiecare agent economic trebuie să 
urmărească obţinerea unui maxim de efect cu un minim de efort (datorită în principal 
limitării resurselor). 
 d) repetabilitatea, presupune reluarea continuă a proceselor de producţie propriu-
zisă, repartiţie, schimb şi consum (datorită caracterului permanent a trebuinţelor). 
 Activitatea se structurează din unităţi funcţionale numite acţiuni, acestea la rîndul lor se 
compun din unităţi funcţionale numite operaţii, iar operaţiile se compun din acte şi mişcări. 
Activitatea se caracterizează aşa după cum s-a văzut prin anumite trăsături specifice cum ar fi: în 
ansamblul său este întotdeuna conştienţă, îşi are motivaţia sa proprie nemijlocită, urmăreşte 
scopuri proprii bine definite şi se realizează prin efectuarea unei întregi game de acţiuni. 
Acţiunile nu au totdeauna caracter voluntar, nu au o motivaţie proprie nemijlocită şi nu au un 
scop independent, ele fiind subordonate şi integrate activităţilor. Operaţiile nu au nici ele un scop 
propriu, fiind considerate ca mijloace de rezolvare a scopului nemijlocit al acţiunii. 
 

1.2. Motivaţia activităţii economice 
   
 Motivaţia este centrul vital al activităţii economice. Cunoaşterea proceselor 
economice, a mecanismelor lor de mişcare şi dezvoltare, precum şi a cauzelor care pun în 
mişcare energia oamenilor, presupune cercetarea motivaţiei. Psihologia contemporană 
consideră că în cadrul manifestărilor de conduită a omului în diferite domenii, inclusiv în 
cel economic, motivaţia apare - alături de alţi factori interni cum ar fi: afecte, atitudini, 
particularităţi individuale, trăsături de caracter, etc. - ca principalul factor stimulator 
intern ce determină un anumit comportament pe linia susţinerii unor acţiuni. Rolul 
motivaţiei în economie este legat de activizarea agenţilor economici şi direcţionarea 
activităţii lor. Motivaţia este definită ca totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, 
înnăscute sau dobîndite, conştientizate sau neconştientizate, simple trebuinţe fiziologice 
sau idealuri abstracte. Motivaţia se grefează pe trebuinţe (economice, în cazul nostru), 
izvorăşte din trebuinţe, acestea fiind substratul cauzal al celor mai diferite activităţi şi 
comportamente umane. 
 Dar ce trebuie să înţelegem prin trebuinţe?  În  general se ştie că orice fiinţă 
pentru a trăi şi dezvolta are nevoie să obţină şi să consume anumite elemente. Atâta timp 
cît nevoia nu este satisfăcută produce la om o anumită stare de nelinişte, care îl determină 
să caute. Din momentul în care obiectul (bunul) apt a satisface nevoia este găsit, trebuinţa 
devine dorinţă. La rîndul ei dorinţa duce la depunerea unui efort pentru procurarea 
obiectului dorit şi, astfel, omul trece la acţiune. Deşi termenul de trebuinţe economice se 
numără printre cele mai folosite noţiuni, totuşi el continuă să fie interpretat în moduri 
diferite. Astfel, după unii, trebuinţele reprezintă lipsa unui lucru dorit. După alţii, ele nu 
sunt altceva decît forma imaginară a cerinţelor omului. Potrivit altor păreri, trebuinţele 
reprezintă cerinţe obiectiv necesare ale vieţii oamenilor, ale existenţei şi dezvoltării lor. 
 Majoritatea definiţiilor fixează anumite trăsături caracteristice şi anume: 
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 a) caracterul obiectiv - fac parte din viaţa omului, satisfacerea lor are caracter 
obligatoriu şi se constituie ca punct de plecare, motivaţia şi - în acelaşi timp - finalitatea 
de ordin general a oricărei activităţi economice. 
 b) caracterul social - purtătorii trebuinţelor economice sunt întotdeauna oamenii, 
ca subiecţi şi agenţi economici (dublu aspect: consumatori şi producători). 
 c) caracterul nelimitat - în principal din punct de vedere al diversităţii, datorită 
tocmai multiplelor manifestări de viaţă ale oamenilor. 
 d) caracterul istoriceşte determinat - trebuinţele îmbracă forme concrete, proprii 
diferitelor trepte de dezvoltare a societăţii (unele erau trebuinţele într-o anumită perioadă 
de timp trecută şi altele sunt ele astăzi). 
 e) izvoarele principale ale satisfacerii trebuinţelor au fost natura şi munca. 
 Studiul trebuinţelor economice ne dezvăluie pe lîngă aceste trăsături şi o serie de 
legităţi ale formării şi evoluţiei lor. Potrivit unor opinii sistemului trebuinţelor îi este 
proprie o singură legitate şi anume legea creşterii şi diversificării trebuinţelor. După alţii 
avem de a face cu mai multe legităţi. Între acestea se înscrie înainte de toate: 
 a) Legea creşterii şi diversificării trebuinţelor. Acţiunea acestei legi şi-a găsit 
expresia în: apariţia de noi trebuinţe, creşterea trebuinţelor la nivelul individului şi, ca 
urmare, modificarea structurii sistemului de trebuinţe atât din punct de vedere cantitativ 
cât şi calitativ (omul devine mai pretenţios). Cauzele acestei evoluţii sunt legate în 
principal de creşterea populaţiei, progresul ştiinţifico-tehnic, şi legat de acesta, 
dezvoltarea economică şi creşterea posibilităţilor de satisfacere a unor categorii de nevoi. 
 Alături de aceasta mai acţionează, conform unor păreri, şi alte legităţi, dintre care 
amintim: 
 b) Legea interacţiunii trebuinţelor. Trebuinţele omului sunt diverse şi 
numeroase. Ele nu sunt şi nu pot să fie absolut independente unele de altele şi, ca 
urmare, nu trebuie privite izolat, ci alcătuiesc un sistem, în cadrul căruia satisfacerea 
unor trebuinţe generează - spre exemplu - apariţia altor trebuinţe (trebuinţele de 
alimente generează pe lângă necesitatea producerii lor, nevoia de transport a acestora, 
asigurarea unor mijloace de pregătire şi conservare etc., rezultând un "lanţ" al 
trebuinţelor care se intercondiţionează). 
 c) Legea elasticităţii trebuinţelor.  Aceasta îşi găseşte expresia în: (1) 
intensitatea diferită - mai mare sau mai mică - cu care se manifestă una şi aceiaşi 
trebuinţă în timp şi spaţiu (în diferite momente ale dezvoltării societăţii, ale vieţii 
omului sau în diferite locuri în unul şi acelaşi moment); şi (2) existenţa unei anumite 
scări graduale (ierarhii) de manifestare şi satisfacere a trebuinţelor, care reflectă 
importanţa şi intensitatea acestora - diferită de la individ la individ, de la grup la grup, 
de la societate la societate.    
 Trebuinţele sunt influenţate de factori naturali (clima) şi istorico-sociali (gradul 
de dezvoltare al societăţii şi individului, tradiţii etc.). 
 d) Legea substituirii trebuinţelor şi a mijloacelor de satisfacere a acestora. 
Trebuinţele nu sunt numai complementare ci în anumite limite şi concurente, adică o 
trebuinţă poate înlocui o altă trebuinţă. Aspectul menţionat este mai greu sesizabil, dar el 
există, se manifestă şi îşi are propria importanţă. Mai important însă apare faptul că una şi 
aceiaşi trebuinţă poate fi satisfăcută prin consumul unor bunuri diferite (pâinea de secară 
poate înlocui pâinea de grâu; zaharina, mierea sau îndulcitorii sintetici pot înlocui 
zahărul; pielea artificială pe cea naturală; etc.). Substituirea mijloacelor de satisfacere a 
trebuinţelor acţionează cu o intensitate deosebit de mare în situaţiile în care un anumit 
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bun este sau devine deficitar, dar şi ca o supapă pentru consumator, atunci când oferta 
rămâne în urma cererii sau devine prea costisitoare. 
 e) Legea saturaţiei. Orice trebuinţă descreşte în intensitate pe măsură ce este 
satisfăcută prin consumul continuu a unor cantităţi de bunuri corespunzătoare până la un 
punct de saturaţie (saţietate)1. După acest punct nevoia se stinge şi este înlocuită prin 
dezgust2. Orice trebuinţă se stinge prin satisfacere (consum), dar nu întârzie să reapară. 
 După cum s-a văzut omul are o multitudine de trebuinţe care privite în totalitatea 
şi inter-relaţiile lor alcătuiesc un sistem. În acest context, paralel cu identificarea 
trăsăturilor caracteristice şi a legităţilor de mişcare, se impune să realizăm şi o clasificare 
a acestora. Teoria economică a oferit până acum numeroase criterii de grupare şi 
clasificare, cele mai importante fiind prezentate în continuare: 
 a) din punct de vedere al naturii şi conţinutului, trebuinţele umane se grupează în: 
naturale (biologice sau fiziologice), sociale şi spirituale (valori sau aspiraţii). 
 b) din punct de vedere al subiecţilor purtători, ele pot fi: individuale, de grup şi 
societale (ale societăţii în ansamblul ei). 
 c) din punct de vedere al periodicităţii de manifestare şi satisfacere, trebuinţele pot 
fi: zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, anuale, multianuale. Folosind un alt termen 
de comparaţie putem spune că există trebuinţe curente (permanente), periodice, rare şi 
unice sau cvasi-unice. 
 d) din punct de vedere al raporturilor lor cu activitatea economică distingem: 
trebuinţe ale populaţiei (de consum nemijlocit) şi trebuinţe ale producţiei (care decurg din 
însăşi activitatea economică). 
 e) din punct de vedere al intensităţii de manifestare ele pot să aibă intensitate: 
mică, medie sau mare. 
 f) din punct de vedere al posibilităţilor de satisfacere, trebuinţele pot fi: solvabile, 
parţial solvabile sau insolvabile, sau într-o altă abordare trebuinţe pentru care există 
posibilităţi certe, posibilităţi incerte sau fără posibilităţi de satisfacere. 
 Fiecare din grupările prezentate mai sus îşi au importanţa lor proprie, determinând 
particularităţi în stabilirea priorităţilor şi obiectivelor urmărite de oameni în activitatea 
lor, ca şi în procesul de formare a cererii pentru diferitele categorii de resurse şi bunuri 
economice.    
 

1.3. Resursele economice. Raritatea resurselor 
 
 Orice activitate umană presupune utilizarea de resurse specifice, în cantităţi 
determinate şi de calitate adecvată. Ansamblul elementelor naturale, umane, 
manufacturate şi informaţionale de care dispune societatea la un moment dat şi care 
sunt utilizabile şi pot fi efectiv atrase în vederea producerii şi obţinerii de bunuri 
reprezintă resursele economice. 
 Complexitatea sistemului resurselor poate fi redusă la următoarea clasificare: 

                                                 
1 Se consideră că satisfacerea viciilor nu determină o scădere a intensităţii lor de manifestare. Din acest punct de 
vedere legea saturaţiei acţionează doar în cazul trebuinţelor propriu-zise, a trebuinţelor "normale" ale oamenilor, 
sau într-o altă abordare se poate vorbi de trebuinţe şi vicii ca factori generatori de dorinţe şi interese, fiecare 
guvernate de legi proprii. 
2 Numai pentru bani saţietatea este extrem de rară şi pare a fi ieşit complet din cadrul acestei legităţi. Dar se cere 
avut în vedere că banul este singura bogăţie care are proprietatea de a răspunde tuturor trebuinţelor posibile, nu 
prin el însuşi ci prin ceea ce el semnifică: un echivalent general al valorii şi mijloc de procurare al oricărui alt bun 
economic.  
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 A) Resurse naturale           
Premisa primară a satisfacerii trebuinţelor umane este natura. Mediul natural este 

cel dintâi izvor al resurselor economice şi, în acelaşi timp, cadrul existenţei oamenilor şi 
al activităţilor. Direct sau indirect, natura a oferit şi oferă aproape toate cele necesare 
existenţei omului şi progresului societăţii.  

"Sursele" resurselor naturale sunt în principal scoarţa terestră (solul şi subsolul), 
apele şi atmosfera.  

Dependenţa oamenilor de resursele naturale, necesitatea folosirii acestora, 
explică de ce comunităţile umane s-au dezvoltat în apropierea unor ape, în zonele fertile. 
Pe de altă parte istoria ne arată că multe războaie s-au purtat pentru dobândirea de astfel 
de resurse sau pentru apărarea celor proprii. Marile descoperiri geografice au fost 
stimulate de căutarea de noi resurse. 
 Componenta materială a resurselor naturale cuprinde din punct de vedere al 
posibilităţilor de refacere elemente (resurse): regenerabile (pământul, apa, aerul) şi 
neregenerabile (majoritatea resurselor minerale). După posibilitatea recuperării şi 
refolosirii, elementele componente pot fi: nerecuperabile şi nerefolosibile, respectiv 
parţial recuperabile şi refolosibile (prin folosire repetată ele se degradează). 
 B) Resursele umane 
 Desprinderea resurselor naturale din mediul lor este rodul activităţii umane. 
Volumul, diversitatea şi calitatea acestei activităţi este condiţionată de resursele umane. 
Acestea la rândul lor depind de: 
 - factori demografici - numărul persoanelor apte de muncă, structura populaţiei pe 
vârste şi sexe, durata medie a vieţii, durata medie a vieţii active, natalitate, mortalitate ş.a. 
 - factori socio-economici - legaţi de calitatea forţei de muncă: pregătirea 
profesională, accesul la educaţie şi instruire; dar şi legislaţia muncii, condiţiile de muncă 
şi viaţă ş.a. 
 Resursele umane împreună cu cele naturale formează resursele economice 
primare sau originare. Alături de aceste resurse - şi împreună cu ele - există şi au o 
importanţă crescândă resursele economice derivate. Acestea din urmă se formează pe 
seama resurselor primare, sunt rezultatul folosirii, prelucrării şi acumulării acestora. 
Principalele resurse derivate sunt: 

C) Resursele manufacturate  
 Reprezintă resurse rezultate în urma extragerii şi prelucrării sau transformării unor 
resurse naturale. Ele reprezintă în fapt bunuri economice destinate în principal producţiei, 
de natura capitalului (echipamente, maşini, instalaţii, utilaje, clădiri, elemente de 
infrastructură ş.a., indiferent dacă la un moment dat sunt în funcţiune sau nu). 
 D) Informaţia 
  Ca resursă economică cuprinde tot ceea ce mintea omenească observă, stochează, 
analizează şi integrează ca urmare a activităţii. Este creată şi obţinută prin muncă şi ar 
reprezenta din acest punct de vedere o resursă umană derivată. Spre deosebire de 
celelalte resurse, informaţia se acumulează şi îmbogăţeşte continuu. Este o resursă 
refolosibilă, ea nu se pierde decât dacă îi este distrus suportul fizic în care este 
înmagazinată. Nu are o existenţă independentă, de sine stătătoare, ci este fie integrată în 
fiinţa umană (cunoştinţe acumulate, experienţă etc.), fie înmagazinată pe diferite 
suporturi materiale (hârtie, filme, benzi şi discuri magnetice etc.). Prin produsele ei: 
ştiinţă, învăţământ, inovaţie, tehnologii ş.a. - informaţia tinde să devină resursa esenţială 
a activităţii umane. 
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 Legat de aceasta se consideră că forţa de muncă este în fapt o resursă derivată, 
produs al sistemului educaţional-formativ, pentru că reprezintă o îmbinare a resurselor 
umane primare cu cele informaţionale, folosindu-se în acest scop termenul de "capital 
uman". 
 O altă clasificare des întâlnită are în vedere delimitarea resurselor în materiale şi umane. 
Resursele materiale includ atât resursele naturale (inclusiv cele energetice) cât şi pe cele 
manufacturate, în timp ce resursele umane cuprind atât resursele primare de acest gen cât şi pe 
cele derivate aşa cum au fost ele prezentate anterior.   
 Este incontestabil că de-a lungul timpului omenirea a progresat enorm pe linia 
căutării, cunoaşterii şi atragerii de noi resurse în circuitul economic. Privite în mod 
absolut, acestea au sporit şi s-au diversificat: au fost descoperite, atrase şi folosite 
cantităţi suplimentare din resursele cunoscute, au fost descoperite, create şi folosite noi 
resurse, în special ca rezultat al progresului ştiinţifico-tehnic. În raport de creşterea şi 
diversificarea trebuinţelor umane însă, resursele au fost şi au rămas limitate. Raritatea 
resurselor şi implicit a bunurilor, privită cantitativ şi calitativ reprezintă o caracteristică 
universală a economiei. 
 Legea rarităţii resurselor constă, deci, în aceea că volumul, structura şi calitatea 
resurselor economice şi a bunurilor se modifică mai încet decât volumul, structura şi 
intensitatea trebuinţelor umane. Altfel spus, resursele sunt relativ limitate, rare, în 
comparaţie cu nevoile.  

De aceea se impune a preciza câteva consideraţii legate de aceasta şi anume: 
 - nimeni nu-şi poate satisface toate trebuinţele; 
 - una şi aceiaşi nevoie este satisfăcută în grade diferite de la un individ la altul, de 
la o societate la alta; 
 - posibilitatea folosirii unei anumite resurse pentru satisfacerea unor deziderate 
diferite, pentru satisfacerea unor trebuinţe diferite; 
 - utilizarea raţională şi eficientă a resurselor economice disponibile reprezintă în 
aceste condiţii o cerinţă obiectivă a oricărei economii şi pentru fiecare agent economic; 
 - impune oamenilor să ia decizii legate de alegerea între diferitele alternative 
posibile de folosire a resurselor. 
 Raritatea resurselor poate avea la bază cauze diverse: 
 a) naturale - raritatea unor substanţe utile încorporate de subsol, a terenurilor apte 
pentru agricultură în general sau pentru o anumită cultură etc. (prima şi cea mai 
importantă cauză a limitării resurselor) 
 b) tehnice/tehnologice - nu există la momentul respectiv mijloacele de atragere 
şi/sau folosire în activitatea economică a resursei respective 
 c) economice - efortul (costul) necesar atragerii unei resurse este prea mare în 
raport cu posibilităţile de valorificare ulterioară (până la cele două "şocuri" ale preţului 
ţiţeiului din anii ’70, exploatarea acestuia din mare era nerentabilă pentru că costul total 
era superior preţului de vânzare pe piaţă)     
 d) instituţionale - restricţii sau interdicţii de natură administrativă (impuse de 
state) ca de pildă: limitarea vânătorii sau pescuitului 
 e) religioase - similare celor de natură instituţională, cum ar fi: interzicerea 
sacrificării vacilor în India şi a folosirii cărnii de bovine pentru hrană, interzicerea 
consumului de carne de porcine pentru musulmani etc. 
 Raritatea resurselor reprezintă o legitate a cărei acţiune se extinde asupra 
majorităţii covârşitoare a resurselor şi bunurilor economice, cu excepţia celor "libere". În 
cazul acestor resurse, ca de pildă: aerul, lumina solară şi în anumite cazuri şi apa, lumea 
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exterioară (natura) furnizează omului cantităţi aparent nelimitate, din abundenţă în raport 
cu nevoile, astfel încât nu are rost nici producerea şi nici schimbul lor. Fiecare are 
posibilitatea de a le folosi după necesităţi. Aceste resurse sunt extrem de puţine şi ele nu 
fac obiectul activităţii economice şi implicit al analizei economice. 

  
 1.4. Problema alegerii şi obiectul ştiinţei economice 
 
 Atunci când timpul şi resursele pentru atingerea scopurilor sunt limitate şi 
susceptibile de utilizări alternative şi scopurile pot fi diferenţiate între ele în ordinea 
importanţei, comportamentul uman îmbracă în mod necesar forma alegerii. Altfel 
spus, când nu putem avea tot ce dori trebuie să alegem între alternativele posibile. Pentru 
aceasta oamenii: 
 - ierarhizează trebuinţele după importanţă, mărime şi urgenţă, şi 
 - compară beneficiul deţinerii unui bun sau a unei cantităţi mai mari dintr-un bun 
(deci a satisfacerii unei anumite trebuinţe sau satisfacerii într-o mai mare măsură a 
trebuinţei respective) cu "costurile" renunţării la alte bunuri sau ale deţinerii unor cantităţi 
mai mici din alte bunuri (deci nesatisfacerii sau satisfacerii într-o mai mică măsură a altor 
trebuinţe). Aceasta pentru că în condiţiile limitării resurselor a obţine mai mult dintr-un 
bun economic înseamnă a avea mai puţin din oricare altul sau a renunţa complet la 
oricare alt bun produs cu acea resursă. (Satisfacerea unor trebuinţe presupune 
"sacrificare" altora). 
 Preocuparea oamenilor de alege destinaţia folosirii resurselor pentru o cât mai 
bună satisfacere a trebuinţelor reprezintă problema fundamentală a organizării oricărei 
economii. În fond această problemă constă în răspunsurile date - conştient sau 
inconştient - la trei întrebări: Ce şi cât să se producă ?  Cum ?  Pentru cine ? Prima 
problemă constă în a vedea care sunt bunurile şi cât de multe pot fi produse cu stocul 
limitat de resurse de care dispune societatea. A doua se referă la cine va produce aceste 
bunuri, cu ce resurse şi după ce procedee tehnice. A treia problemă se referă la modul 
de distribuire a bunurilor între membrii societăţii.  

Răspunsurile concrete, modalităţile specifice, căile şi procedeele de rezolvare, 
au delimitat şi delimitează diferitele sisteme şi forme de organizare a economiei. În 
aceasta rezidă conform celor mai multe aprecieri însăşi obiectul ştiinţei economice, adică 
modul de alocare a unor resurse rare, deci deciziile care afectează alocarea şi modul în 
care ele se iau. 

Ştiinţa economică este ştiinţa care studiază comportamentul uman ca pe o relaţie 
dintre scopuri şi mijloace limitate ce au şi utilizări alternative, sau într-o altă formulare, 
obiectul ştiinţei economice îl reprezintă modul de administrare (gestionare) a unor 
resurse rare şi cu întrebuinţări alternative în vederea asigurării satisfacerii cât mai bune 
a unor trebuinţe tot mai numeroase şi diversificate. 
 Economia este un domeniu prioritar al activităţii umane prin contribuţia sa la 
producerea bunurilor materiale şi a serviciilor necesare consumului privat şi desfăşurării 
altor activităţi. Practic întreaga viaţă a indivizilor şi a colectivităţilor umane depinde de 
activitatea economică. Aşa se explică atracţia oamenilor de ştiinţă din toate timpurile de 
fenomenele şi procesele economice. 

 7



 La început, cunoştiinţele economice au fost empirice, întâmplătoare şi răspundeau unor 
cerinţe insuficient formulate sau exprimate. O lungă perioadă de timp, de studiul vieţii 
economice s-au ocupat alte ştiinţe, cum ar fi: istoria, filosofia, religia etc. Termenul de 
"economie" a fost folosit pentru prima dată de Aristotel în lucrările sale. Conceptul utilizat în 
aceea perioadă, avea un conţinut restrâns, datorită preponderenţei economiei naturale, ca formă 
de organizare a economiei, relaţiilor de schimb insuficient dezvoltate, pe care le presupunea un 
asemenea sistem şi cadrului limitat în care se desfăşurau ansamblul activităţii economice. 
 Pe măsura dezvoltării societăţii umane, şi implicit a vieţii economice, a crescut 
importanţa studierii acestui domeniu. Ca urmare, economia s-a desprins de celelalte ştiinţe, 
căpătând un caracter autonom.  
 Din punct de vedere etimologic cuvântul "economie" provine de la doi termeni 
din limba greacă: 
 - oikos, care înseamnă casă, gospodărie; 
 - nomos, care înseamnă lege, principiu. 
 In concepţia gânditorilor greci, economia, ca ştiinţă trebuia să se ocupe de modul 
de administrare al casei sau al gospodăriei. Ulterior acestui termen i s-a alăturat 
"politica", iar economia politică a primit sensul de administrare a societăţii. 
 Antoine de Montchretien în cartea "Tratat de economie politică", apărută în anul 1615, a 
consacrat denumirea de economie politică acestei ştiinţe.  
 Economia politică a devenit o ştiinţă socială de sine stătătoare începând cu 
mijlocul secolului al XVII-lea. Obiectul de studiu al acestei ştiinţe s-a îmbogăţit 
continuu pe măsura dezvoltării activităţii economiei şi creşterii complexităţii ei. 
 Economia politică elaborează teoriile economice, constituite dintr-un ansamblu 
de idei, concepţii abstracte aplicabile la un domeniu particular.  Teoriile economice stau 
la baza deciziilor în domeniul economic, care se concretizează în politici economice în 
diferite domenii ca de exemplu: financiar, industrial, etc. Prin intermediul politicilor 
economice se iau decizii importante în legătură cu alocarea resurselor, alegerea 
variantelor optime, etc., astfel încât trebuinţele să fie cât mai bine satisfăcute. 
   Economia politică are două părţi : 
      1. Microeconomia, care studiază fenomenele economice la nivelul agenţilor 
economici. Ea se ocupă de comportamentul producătorului şi al consumatorului, modul 
în care se poate atinge nivelul optim în activitatea de producţie sau de consum, cu 
ajutorul unor resurse economice limitate, şi modul în care se formează preţul diferitelor 
bunuri şi servicii în condiţii de competiţie. 

2. Macroeconomia, studiază procesele şi fenomenele economice agregate, de la 
nivelul ansamblului economiei naţionale, pe baza indicatorilor globali. De asemenea, ea 
cercetează mecanismul de funcţionare a economiei, echilibrele şi dezechilibrele 
economice, politicile macroeconomice şi relaţiile economice cu alte state. 

 
1.5. Rezultatele activităţii economice: bunurile economice 

 
 Impulsul iniţial fundamental al oricărei activităţi economice şi, totodată, scopul ei 
de ordin general îl constituie obţinerea de mijloace, de bunuri economice pentru 
satisfacerea trebuinţelor. Pentru a obţine aceste bunuri oamenii trebuie să prelucreze 
anumite resurse naturale sau materii prime (obiecte care au trecut prin filtrul unei munci 
anterioare), acţionând asupra acestora cu ajutorul unor unelte, mijloace, instrumente de 
muncă. În cadrul procesului de producţie are loc, deci, o unire, o combinare a unor factori 
(resurse) naturali şi acumulaţi cu munca, iar rezultatul acestui proces îl constituie 
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bunurile economice. În felul acesta procesul de confecţionare a bunurilor economice se 
dovedeşte a cuprinde în ansamblul său, în unitatea şi interacţiunea lor, resursele supuse 
prelucrării (obiectul muncii), resursele cu care se prelucrează (instrumentele sau 
mijloacele de muncă) şi actul muncii propriu-zise. 
 Ce sunt însă bunurile economice?  Într-o primă determinare ele reprezintă o formă 
concretă a bunurilor în general. Acestea sunt lucruri, obiecte etc., care au proprietatea de 
a satisface o trebuinţă umană sau alta şi deci sunt utile omului. Aceasta nu înseamnă că 
tot ceea ce este util omului reprezintă un bun economic. Aşa după cum am văzut, aerul, 
lumina naturală, căldura solară sau apa (în anumite condiţii), reprezintă elemente utile ce 
satisfac trebuinţe fundamentale ale omului, deci din acest punct de vedere sunt bunuri, 
dar ele nu sunt bunuri economice pentru că nu sunt rezultatul unei activităţi economice 
şi/sau se regăsesc în cantităţi nelimitate în raport cu trebuinţele pe care le pot satisface. În 
general ele sunt produse ale naturii care pot fi şi sunt utilizate în activitatea de producţie, 
caz în care atragerea lor presupune unele costuri, unele consumuri de muncă, de care 
trebuie să se ţină cont în cadrul analizei economice. 
 Existenţa bunurilor economice presupune în general următoarele condiţii: 

- rezultat al muncii omeneşti (al activităţii economice) 
- existenţa unei trebuinţe sau dorinţe umane 
- proprietatea obiectivă a lucrului de a satisface o trebuinţă sau alta, deci a fi util 
- conştientizarea de către om a însuşirii respective 
- caracterul limitat al cantităţilor disponibile în raport cu trebuinţele (raritatea) 
- necesitatea depunerii unui efort pentru obţinerea sa 
- disponibilitatea şi accesibilitatea obţinerii şi utilizării bunului respectiv 
Un bun care întruneşte concomitent toate condiţiile menţionate dobândeşte 

calitatea de bun economic. 
 Cercetarea ştiinţifică a elaborat şi acest caz o tipologie a bunurilor economice, în 
care acestea sunt clasificate şi grupate în concordanţă cu diferite criterii. Astfel: 
 a) sub aspectul realităţii fizice, bunurile pot fi: 

- material-obiectuale (bunuri cu existenţă fizică, care se pot stoca ca atare)  
- servicii – care se consumă concomitent cu producerea lor, nu au o existenţă de 

sine stătătoare şi, ca urmare, nu se pot stoca (aici se includ şi informaţiile 
“tranzitorii”) 

- informaţii 
 b) sub aspectul duratei de funcţionare, există bunuri: 

- de unică folosinţă sau nedurabile (bunuri care se consumă integral sau sunt 
complet transformate în decursul unei singure utilizări) 

- de folosinţă durabilă/îndelungată (a căror utilizare se eşalonează în timp) 
 c) din punct de vedere a funcţiei sociale (destinaţiei) bunurile pot fi: 

- de consum (de subzistenţă) - folosite pentru satisfacerea directă şi nemijlocită 
a trebuinţelor de consum individual şi colectiv  

- de producţie (indirecte) - folosite pentru consum în sfera producţiei (factori de 
producţie)3 

                                                 
3 Există şi bunuri care prin natura lor pot servi atât producţiei cât şi consumului. Un autoturism – de exemplu – 
în măsura în care este utilizat pentru activităţi de taximetrie este un element  de capital, respectiv un bun pentru 
producţie; în timp ce dacă acelaşi autoturism serveşte pentru diferite deplasări ale unei familii este un bun de 
consum. Includerea unor astfel de produse într-una sau alta din categoriile menţionate nu se poate face decât 
cunoscând destinaţia lor finală, informaţie care în cele mai multe situaţii nu este disponibilă, ceea ce ar impune 
delimitarea lor într-o categorie aparte, cea a bunurilor cu destinaţie multiplă (mixte).  
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- financiare (bani, hârtii de valoare etc.)  
 d) în funcţie de posibilităţile de multiplicare, bunurile sunt: 

- reproductibile – ce pot fi realizate într-un număr (relativ) mare de exemplare 
- unicate   

e) din punct de vedere al provenienţei, bunurile se împart în: 
- naturale, bunuri care există ca atare în natură, resurse naturale primare 

(regenerabile sau neregenerabile)  
- manufacturate (produse sau prelucrate), cele care au suferit cel puţin o 

transformare legată de o acţiune directă sau indirectă a omului (bunuri 
intermediare şi finale) 

 f) din punct de vedere a gradului de prelucrare sau transformare, bunurile pot fi: 
- primare - desprinse direct din natură (bunuri naturale) 
- intermediare - aflate în diferite stadii de prelucrare în cadrul procesului de 

producţie 
- finale - care sunt destinate consumului (productiv sau neproductiv) 

 g) sub aspectul relaţiilor reciproce dintre bunuri, în principal în cadrul 
consumului, acestea se pot grupa în: 

- bunuri alternative/concurente - bunuri ce satisfac una şi aceiaşi trebuninţă, 
consumul unuia excluzând consumul celuilalt (bunuri substituibile) 

- bunuri pereche/simultane - satisfacerea unei trebuinţe presupune consumul 
concomitent a mai multor bunuri (bunuri complementare) 

- bunuri independente - nu există nici o relaţie din acest punct de vedere cu alte 
bunuri 

- bunuri unice - satisfacerea unei trebuinţe se poate realiza doar prin consumul 
unui unic bun (nu sunt necesare altele şi nu există posibilitatea substituirii cu 
alt bun) 

 h) din punct de vedere al momentului în care ele se manifestă, se vorbeşte despre: 
- bunuri trecute 
- bunuri prezente 
- bunuri viitoare 

 i) în funcţie de modul în care circulă în economie, bunurile pot fi: 
- marfare (bunuri-marfă, mărfuri), bunuri ce fac obiectul vânzării-cumpărării pe 

piaţă şi reprezintă din acest punct de vedere “substanţa” economiei de schimb 
- bunuri economice nemarfare (destinate autoconsumului) 

 Bunurile economice au o dublă determinare - una existenţială şi una economică. 
În prima determinare, bunurile, indiferent de forma concretă şi de intervalul de timp în 
care se manifestă, trebuie să constituie entităţi identificabile şi măsurabile. Pe lângă 
determinarea existenţială ele sunt purtătoare de relaţii economico-sociale. Pentru a le 
produce subiecţii economici intră în mod obiectiv necesar în relaţii cu natura, ca şi unii 
cu alţii. Mişcarea continuă a acestor bunuri generează alte raporturi între oameni: ei îşi 
împart (repartizează) bunurile produse, le schimbă direct sau mijlocit şi abia apoi acestea 
ajung în sfera consumului. În această mişcare a lor bunurile sunt obiect al relaţiilor de 
proprietate, aparţin unor agenţi economici - persoane fizice sau juridice.  
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