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I. Informa ţii generale  
 

• Date de identificare a cursului 
Date de contact ale titularului de curs: 

 
1. Conf.dr. Cocioc Paul 
E-mail:  paul.cocioc@econ.ubbcluj.ro 
2. Conf.dr. Bodea Gabriela 
E-mail: gabriela.bodea@econ.ubbcluj.ro 
3. Conf.dr. Cocioc Paul 
E-mail:  paul.cocioc@econ.ubbcluj.ro 
4. Conf.dr. Jula Octavian 
E-mail: octavian.jula@econ.ubbcluj.ro 
5. Conf.dr. Rovinaru Flavius 
E-mail: flavius.rovinaru@econ.ubbcluj.ro 
6. Lector dr. Ban Irina 
E-mail: irina.ban@econ.ubbcluj.ro 
 
Facultatea de Ştiinţe Economice şi 
Gestiunea Afacerilor, Departamentul de 
Economie politică, str. Teodor Mihali  
58-60, Cluj-Napoca 
Telefon: 0264-418655 
Fax: 0264-412570 
 

Date de identificare curs şi contact 
tutori: 

 

Numele cursului: 

MICROECONOMIE 
Codul cursului: ELR0001 
Anul I, semestrul 1 
Tipul cursului: obligatoriu 
Pagina web a cursului: - 
Tutori, adrese e-mail tutori: 
1. Conf.dr. Cocioc Paul 
E-mail:  paul.cocioc@econ.ubbcluj.ro 
2. Conf.dr. Bodea Gabriela 
E-mail: gabriela.bodea@econ.ubbcluj.ro 
3. Conf.dr. Cocioc Paul 
E-mail:  paul.cocioc@econ.ubbcluj.ro 
4. Conf.dr. Jula Octavian 
E-mail: octavian.jula@econ.ubbcluj.ro 
5. Conf.dr. Rovinaru Flavius 
E-mail: flavius.rovinaru@econ.ubbcluj.ro 
6. Lector dr. Ban Irina 
E-mail: irina.ban@econ.ubbcluj.ro 
7. Asist.dr. Pop Larisa 
E-mail: larisa.pop@econ.ubbcluj.ro 
6. Asist.dr. Mihuţ Marius 
E-mail: marius.mihut@econ.ubbcluj.ro 
6. Asist.dr. Sechel Ioana 
E-mail: ioana.sechel@econ.ubbcluj.ro 
 

• Condiţionări şi cunoştin ţe prerechizite  
1. Disciplina MICROECONOMIE nu impune condiţionări  (alte cursuri / discipline a 
căror parcurgere şi promovare condiţionează înscrierea la cursul de faţă); vor fi 
apreciate, însă, cunoştinţele economice anterioare, deţinute deja de studenţi.  
2. Cunoştinţele, deprinderile şi experienţa necesare studentului pentru a face faţă 
activităţilor sunt date de obiectivele disciplinei: 

- însuşirea de către studenţi a noţiunilor de bază din economie, ca de pildă: lege, 
valoare, utilitate, cost, productivitate,concurenţă, monopol,  preţ, eficienţă ş.a.; 

- înţelegerea conceptelor proprii MICROECONOMIEI; 
- aplicarea cunoştinţelor dobândite, în domenii conexe; 
- realizarea corelaţiilor  între teorie şi practică. 
- utilizarea cunoştiinţelor la însuşirea celorlate discipline de specialitate 

3. Competenţele dobândite prin absolvirea disciplinei:   
- deprinderi în utilizarea conceptelor economice 
- abilităţi de argumentare şi raţionament 
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4. METODELE utilizate în cadrul procesului de învăţământ: expunerea, 
argumentaţia, conversaţia, discutarea unor studii de caz, prezentarea unor exemple, 
discutarea unor referate, rezolvarea de probleme,dezbaterea. Pentru abordarea, 
înţelegerea şi mai ales aplicarea cunoştinţelor presupuse de curs, indicăm metoda 
învăţării „în paşi mărunţi”, respectiv parcurgerea cursivă, temă cu temă, a manualului 
(în ordinea dată de fiecare capitol) şi a Cărţilor de teste şi probleme. 
• Descrierea cursului  
1. Conţinut: Elemente generale de Microeconomie 
2. Descriere: Disciplina îşi propune oferirea suportului terminologic şi teoretico-
practic necesar demersului de a înţelege şi a învăţa principiile după care se ghidează 
Microeconomia.. Ea se bazează pe prezentarea, în cadrul tuturor temelor abordate, 
fie a unor elemente şi structuri importante, care se cer a fi reţinute, fie a unor aspecte 
interesante ale teoriei de specialitate. Cursul este elaborat prin modalităţi de lucru 
moderne, în scopul sporirii abilităţii de a gândi şi a dexterităţilor de calcul necesare 
în studiul economiei.  
Conţinutul propriu-zis al cursului de MICROECONOMIE: obiectul Microeconomiei 
şi metodele utilizate de ea în cercetarea vieţii economice; caracteristicile sistemelor 
economice; marfa şi trăsăturile ei;utilitatea bunurilor economice, cererea de bunuri, 
elasticitatea cererii, firma, factorii de producţie, optimul producătorului, productivitatea 
factorilor de producţie, costurile de producţie, maximizarea profitului,concurenţa,  piaţa 
de monipol. Monopsonul, piaţa cu concurenţă monopolistică, piaţa de oligopol.etc.  
 

• Organizarea temelor în cadrul cursului  
Temele aferente cursului vor fi regăsite în prezentul material (în cadrul modulelor) şi 
în bibliografie.  
 

• Formatul şi tipul activit ăţilor implicate de curs  
Modulele, respectiv temele de studiu, vor fi parcurse în ordinea dată de conţinutul 
cursului, deoarece numai astfel poate avea loc înţelegerea corespunzătoare a 
subiectelor tratate. Studentul îşi poate gestiona modalitatea şi timpul de parcurgere a  
cursului, fiind conştient că la finalul semestrului, la examen, va avea de susţinut 
proba scrisă (evaluată prin notă). Studenţii vor avea de elaborat proiecte individuale 
asupra uneia din unităţile importante precizate la conţinutul cursului, in special 
probleme  si studii de caz. 
 

• Materiale bibliografice obligatorii   
Surse bibliografice obligatorii pentru acest curs: 

1. Angelescu Coralia, Dicţionar de economie, ed. A II-a, Ed.Economică, 
Bucureşti, 2001 

2. Bodea Gabriela, Ban Irina, Economica, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2013 
3. Bodea, Gabriela, Microeconomia: principiile şi mecanismele jocului, Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001. 
4. Ciobanu, Gheorghe (coord.), Microeconomie, Ed.Risoprint, Cluj-

Napoca, 2007. 
5. Cocioc Paul, Jula Octavian, Microeconomie. Abordări teoretice şi practice, 

Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2012 
6. Rovinaru Flavius, Rovinaru Mihaela, Pop Larisa, Economie: Noţiuni 

teoretice şi aplicaţii practice, Ed. EFES, Cluj-Napoca, 2012 
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7. Popescu, Gheorghe, Evoluţia gândirii economice, ed.a III-a, Ed.Academiei 
române, Cluj-Napoca, 2004 

8. Samuelson, Paul; William Nordhaus, Economie politică, Ed.Economica, 
Bucureşti, 2005 

 

• Materiale şi instrumente necesare pentru curs: 
cursuri, cărţi, culegere de probleme, articole de specialitate pe temele indicate  
 

• Calendarul cursului  
A se studia Calendarul disciplinei MICROECONOMIE 
 

• Politica de evaluare şi notare  
1. Modalitatea de evaluare / notare presupune, la forma ÎNVĂŢĂMÂNT LA 
DISTANŢĂ, următoarele aspecte: 

A. Se bazează pe imaginea de ansamblu pe care trebuie să şi-o formeze 
studentul în privinţa noţiunilor şi teoriilor parcurse; 

B. concret, proba de examen este una SCRISĂ şi va miza pe COMBINAREA 
tipurilor de învăţare; ea va conţine: a) 15 întrebări de tip grilă, cu răspunsuri multiple;  

                                             b) 3 probleme şi aplicaţii 
 Precizare: Fiecare subiect va fi punctat distinct, studenţii cunoscând de la 
începutul examenului punctajul aferent fiecărei grupe de subiecte (grile / aplicaţie / 
întrebare cu răspuns deschis / teorie)  
2. Caiet de probleme, în funcţie de cerinţele fiecărui profesor  
 Precizare: Modalitatea de examinare / notare se păstrează şi în sesiunea de 
restanţe / măriri de note. 
• Elemente de deontologie academică 
1. Lipsa deontologiei în cazul studenţilor priveşte încercările de fraudă şi frauda, 
respectiv utilizarea unor materiale / instrumente / mijloace tehnice – altele decât 
foaia de examen şi instrumentul de scris – care ar urma să faciliteze / au facilitat 
obţinerea notei. 
2. În aceeaşi categorie a fraudei se înscrie şi plagiatul: referatele studenţilor trebuie 
să se bazeze pe surse bibliografice menţionate clar (nu să reproducă pasaje din 
lucrări sau lucrări – orice provenienţă ar avea ele, inclusiv Internet-ul). Precizare: 
Claritatea se referă la note de subsol pe parcurs şi la referinţe în finalul referatului.  
IMPORTANT: Ghidul de elaborare standard a referatelor postat pe 
www.econ.ubbcluj.ro va fi un reper important pentru studenţi, contând în strategia de 
notare.  
3. Atât încercarea de fraudă, respectiv frauda, cât şi plagiatul, au ca urmare anularea 
examenului. 
• Studenţi cu dizabilităţi 
În asemenea cazuri, propunem utilizarea adresei de e-mail oferită la începutul acestui 
material, respectiv contactarea cadrului didactic pentru discutarea unor variante de 
lucru potrivite pentru student. 
• Strategii de studiu recomandate 
Fiecare student are propriul stil de învăţare, ştiind cât şi cum poate reţine / înţelege. 
De aceea, nu putem impune, ci doar recomanda STUDIUL temeinic, săptămână de 
săptămână, al fiecărei teme din programă. Este singura cale pentru a reuşi accesul 
spre o notă care să reflecte cunoştinţe reale, serioase şi de durată. 
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CONCEPTE DE BAZĂ: 

• Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Obiectul şi metoda Economiei politice: 
Economie, Economia politică, Metodă, Metodologie, Cunoaştere economică, 
Comparare, Analiză, Sinteză, Inducţie, Deducţie, Ipoteză, Model – modelare, 
Caracterul legic al economiei, Legi generale, Legi comune, Ordine, Sistem 
interdependent  

• Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Sistemul economiei de piaţă: 
Activitatea economică, Agent economic, Gospodărie, Întreprindere, 
Administraţii publice, Instituţii financiare, Nevoi, Trebuinţe, Interesele 
economice, Resurse, Legea rarităţii resurselor, Curba posibilităţilor de 
producţie, Bunurile economice, Bunuri fungibile, Bunuri nonfungibile, 
Marfa, Teorii despre valoare, Economia de mărfuri, Economia naturală, Piaţă 

 
OBIECTIVE URM ĂRITE: 

1) Să dezvăluie conceptul de raritate ca problemă fundamentală cu care se 
confruntă toate economiile din cauza faptului că resursele  (pământ, muncă, 
capital şi antreprenoriat) sunt insuficiente pentru a produce toate bunurile 
materiale şi serviciile pe care oamenii ar dori să le consume. Să explice  
faptul că raritatea face necesară alegerea între posibilităţi alternative: ce 
bunuri vor fi produse şi în ce cantităţi.  

2) Să definească conceptul de cost de oportunitate  şi să explice necesitatea 
alegerii între posibilităţile alternative privind felul şi cantităţile bunurilor 
produse. 

3) Să definească problemele studiate de ştiinţa economică legate de utilizarea 
resurselor pentru satisfacerea nevoilor umane. 

4) Să explice diferenţa dintre ştiinţa economică şi ştiinţele naturii.  
5) Să arate modalitatea de bază prin care economiştii aparţinând principalelor 

curente clasice şi neoclasice au abordat obiectul lor de studiu, să asigure o 
orientare cu privire la principalele ramuri ale ştiinţei economice şi 
principalele cunoştinţe despre şcolile de gândire economică. 

6) Să arate diferenţa dintre abordările pozitive şi normative. Să dezvolte 
abilitatea de a separa punctele de vedere asupra a ceea ce se întâmplă în 
realitate de cele care exprimă ceea ce oamenii ar dori să se întâmple. 

7) Să descrie virtuţile sistemului economiei de piaţă şi limitele sale. 
 
RECOMANDĂRI PRIVIND STUDIUL: 

• Ciobanu, Gheorghe (coord.), Microeconomie, Ed.Risoprint, Cluj-
Napoca, 2007; 

• Bibliografia indicată în Silabus;  

 
INTRODUCERE ÎN MICROECONOMIE 

Modulul  I  
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• Alte surse bibliografice indicate în urma discuţiilor cu tutorii; 
• Discuţii şi analize realizate împreună cu tutorii, pe marginea temelor indicate 

spre studiu (legile economice, trebuinţe, interese şi activitate economică, 
sisteme economice); 

• Studii de caz; 
• Lucrări practice; 

 
REZULTATE A ŞTEPTATE: 
 Studierea modulului „Introducere în Microeconomie” permite studentului să 
se familiarizeze cu noţiunile şi conceptele de bază cu care operează această ştiinţă. 
 Drept urmare, metoda de studiu trebuie să-l ajute ca, în final, să se orienteze 
cu uşurinţă în abordarea şi cercetarea diferitelor probleme ale teoriei şi practicii 
economice. În acelaşi context, studentul va putea înţelege de ce procesele şi 
fenomenele economice nu se desfăşoară la întâmplare, având un caracter legic. Cu 
acest prilej, va reuşi să cunoască principalele legi economice obiective care 
guvernează economia. Totodată, se urmăreşte însuşirea sistemului de trebuinţe 
economice, precum şi legităţile de mişcare şi dezvoltare ale acestora. 

Satisfacerea trebuinţelor este posibilă numai prin intermediul activităţii 
economice. De aceea, este necesar ca studentul să cunoască principalele coordonate 
ale acesteia şi sistemele economice care o susţin. În final, însuşirea acestui modul îi 
va permite studentului să opereze, în mod curent, cu principalii termeni, principalele 
noţiuni, categorii şi concepte folosite în teoria economică. 

 

Unitatea de curs 1 (cap. 1) 

Obiectul şi metoda Economiei politice 

- Sinteză - 

Devenirea ştiin ţei economiei politice 

Până să ajungă însă o ramură distinctă a ştiinţei, economia politică a parcurs 
un proces lung şi anevoios, marcat de reuşite şi eşecuri îndelung repetate. Raţiuni de 
timp şi spaţiu nu ne permit să zăbovim acum şi aici asupra întregului proces de 
devenire a ştiinţei economice până la nivelul cunoscut astăzi, sarcina aceasta 
revenind disciplinei Istoria gândirii economice. Supunem acum atenţiei doar câteva 
momente esenţiale din evoluţia reflecţiei economice, care au însemnat tot atâtea 
modificări de paradigmă în ştiinţa despre economie.  

I.  Reţinem, la început, faptul că primele reflecţii despre economie au apărut 
încă din perioada antichităţii . Reflecţiile economice ale antichităţii au intuit şi 
pătruns în mod pertinent unele aspecte legate de bani (ca mijloc de măsură a valorii 
şi instrument al schimbului), marfă (şi cele două reprezentări ale ei: utilitatea şi 
valoarea), proprietate (individuală şi socială). Chiar etimologia Economiei politice 
are originile în limba greacă; Oikos = casă, gospodărie; Polis = oraş, cetate, 
colectivitate; Nomos = lege. Economia politică ar desemna „legile gospodăririi 
colectivităţii” . 
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II.  În Evul Mediu, cel mai important gânditor a fost Toma D’Aquino, care 
deşi a studiat economia în sens normativ de pe poziţiile doctrinei religioase creştine, 
a legitimat ideile „preţului just” şi „profitului” ca mobil al activităţii economice.  

III.  O adevărată revoluţie în devenirea ştiinţei economice s-a produs în 
perioada Mercantilismului secolelor al XVI-lea – al XVIII-lea. Pe parcursul celor trei 
secole ale existenţei sale mercantilismul şi-a construit paradigma de gândire în jurul 
ideii centrale a îmbogăţirii na ţiunii, fixând practic pentru perioada care a urmat 
obiectul principal de studiu al economiei politice în economia marfară. Contribuţiile 
mercantiliştilor sunt remarcabile în multe domenii din care amintim: studiile despre 
bani, populaţia şi forţa de muncă, preţul, creditul şi dobânda, comerţul exterior. Deşi 
au studiat în primul rând circulaţia, mercantiliştii şi-au dat seama de importanţa 
producţiei în crearea şi sporirea bogăţiei (Antoine de Montchrestien), şi tot ei au pus 
bazele primelor programe statele de organizare şi programare economică (Jean 
Baptiste Colbert). De o deosebită importanţă este faptul că mercantilistul francez 
Antoine de Montchrestien a folosit, pentru prima dată, sintagma Economie politică 
(1615, Traite de l’Economie politique). 

IV.  Încă din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea s-a dezvoltat ce mai 
mare megatendinţă a teoriei şi practicii economice mondiale, Liberalismul. Pe plan 
global, liberalismul a fost marcat de generalizarea economiei marfare, trecerea 
omenirii de la civilizaţia agricolă spre cea industrială şi de la economia naţională spre 
economia internaţională. Prin lucrările principalilor săi reprezentanţi liberalismul 
clasic a aşezat în cadre ştiinţifice noţiunile, categoriile şi legităţile ştiinţei economice, 
aşa cum sunt cunoscute (multe dintre ele) până astăzi.  

V. Dar, paradigma liberală dominantă n-a fost singura care s-a dezvoltat în 
perioada 1750-1870, nu a fost perfectă, nu a fost unanim acceptată şi nici 
generalizată la nivelul întregii lumi. Pe măsură ce capitalismul liberal se consolida, 
apăreau şi unele defecte ale lui şi unele neajunsuri ale „spiritului manchesterian”, 
ceea ce a determinat formularea unor noi modele de organizare economică şi socială 
a lumii. Ele au evoluat treptat pe întreaga perioadă 1750-1870, dar n-au reuşit să se 
impună practicii şi să se bucure de acceptarea largă a comunităţii ştiinţifice şi sociale. 
Excepţia de natură ştiinţifică a făcut-o Marxismul. De pe poziţiile filosofice ale 
materialismului dialectic şi istoric, ale teoriei obiective ale valorii determinate de 
muncă şi ale echivalenţei schimburilor, Karl Marx a sesizat imperfecţiunile 
economiei marfare edificată pe proprietatea privată asupra condiţiilor materiale ale 
producţiei, a relevat mecanismul exploatării forţei de muncă de către capital, 
contradicţiile modurilor de producţie edificate pe proprietatea privată şi liberalism, 
caracterul lor istoric şi necesitatea transformării sociale a economiei şi societăţii.  

VI.  Începând cu ultima treime a secolului al XIX-lea s-a dezvoltat 
Liberalismul neoclasic (Marginalismul), care a însemnat o nouă revoluţie în ştiinţa 
economică şi o nouă schimbare de paradigmă. Neoclasicismul este o formă a 
liberalismului economic, deoarece preia şi dezvoltă cele patru elemente 
fundamentale ale gândirii liberale.  

VII.  Secolul al XX-lea aduce o nouă revoluţie în ştiinţa economică 
Keynesismul (de la numele iniţiatorului ei, englezul John Maynard keynes). Aportul 
fundamental al lui Keynes (1936, General Theory of Employment, Interest and 
Money) constă în faptul că a demonstrat compatibilitatea şi complementaritatea 
mecanismelor pieţei libere şi ale intervenţiei guvernamentale într-un climat 
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concurenţial pentru asigurarea funcţionării normale a economiei marfare. Modelul 
propus de el a constituit impulsul principal al fundamentării studiilor de 
macroeconomie.  

VIII.  Începând cu deceniul 1970-1980 ştiinţa economică a intrat într-o nouă 
etapă, pe care noi o numim Neoliberalism instituţional, întrucât reînvie şi 
generalizează valorile neoliberalismului inter şi postbelic într-o nouă sinteză, care 
preia şi importante elemente de instituţionalism economic adecvate climatului 
liberal.  
 

Obiectul de studiu al economiei politice 
 

Economia politică este ramură a ştiinţei, a cunoaşterii raţionale, deoarece ea 
are obiect propriu de cercetare. Obiectul general de studiu al economiei politice este 
„activitatea economică”.  

În timp, obiectul de studiu al Economiei politice s-a schimbat: 
I.  Mai întâi, obiectul predilect de studiu al cercetărilor economice l-a 

constituit „Bogăţia”. Mercantiliştii au înţeles prin bogăţie „banii şi metalele 
preţioase”, au fixat sfera ei de producere în circulaţie şi au considerat drept factor 
productiv capitalul comercial. Fiziocraţii secolului al XVIII-lea au definit bogăţia 
prin „masa bunurilor ce pot fi consumate fără a se afecta sursa reproducţiei lor 
continue”, au fixat sfera creatoare de bogăţie în producţia agricolă şi au considerat ca 
unic factor productiv natura. Liberalii clasici englezi au revoluţionat concepţia despre 
bogăţie, definind-o ca „totalitatea bunurilor marfă ale societăţii” , au lărgit sfera 
producerii ei la economia marfară şi au introdus formula trinitară a factorilor de 
producţie (natură, muncă şi capital). Liberalii clasici francezi au lărgit cuprinderea 
bogăţiei identificând-o cu „totalitatea utilităţilor din societate”, extinzând sfera 
producerii ei la toate activităţile utile şi mărind numărul factorilor de producţie de la 
trei la patru (prin adăugarea întreprinzătorului).  

II.  Protecţioniştii germani ai secolului al XIX-lea au criticat liberalismul în 
general şi l-au respins, propunând totodată şi abandonarea definiţiilor de până atunci 
date bogăţiei. Ei considerau că bogăţia sub forma bunurilor „dispare prin consum şi 
naţiunea poate deveni săracă”. De aceea li s-a părut mai potrivit să-şi îndrepte atenţia 
spre studierea „forţelor productive ale naţiunii”, adică spre forţele capabile să 
perpetueze producerea neîncetată de bogăţie în proporţii tot mai mari („Bogăţia este 
puterea de a crea neîncetat bogăţie”). Concomitent, sfera producătoare de bogăţie se 
lărgeşte la totalitatea activităţilor utile ce pot servi forţelor productive ale naţiunii. 

III.  Socialiştii utopici ai secolelor XVIII-XIX au propus mutarea accentului 
în investigaţiile economice de la studierea proceselor producerii bogăţiei spre 
cercetarea celor mai echitabile mecanisme ale repartiţiei sociale a acesteia. Ei au fost 
– se pare – primii gânditori care au vorbit de „economia socială”, sugerând ca 
economia politică să urmărească „asigurarea bunăstării ” atât la nivelul general al 
societăţii, cât şi la cel individual al fiecărui cetăţean în parte.  

IV.  Paradigma marxistă a înţeles prin economie „modul istoriceşte determinat 
în care oamenii produc şi reproduc bunurile necesare existenţei”. De aceea i s-a părut 
firesc ca economia politică să studieze „relaţiile economice dintre oameni şi legile 
obiective care le guvernează”.  
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V. Paradigma propusă de neoclasici începând cu ultima treime a secolului al 
XIX-lea – şi preluată de gândirea dominantă neoliberală a secolului al XX-lea – a 
fost una esenţialmente psihologică şi de natură hedonistă. De aceea, neoclasicii 
consideră că obiectul de studiu al economiei politice în constituie „analiza 
comportamentului uman în condiţiile utilizării (alternative) a resurselor rare”.  
La fel ca toate celelalte ramuri ale ştiinţei şi economia politică se legitimează ca atare 
numai în măsura în care oferă practicii nemijlocite soluţii mai bune pentru 
funcţionarea activităţii economice, adică numai în măsura afirmării şi confirmării 
funcţiei sale aplicative. 
economia politică este „ştiinţa care studiază realitatea economică şi sugerează soluţii 
mai bune problemelor practice cu care ea se confruntă”. 
 

Metode de studiu 
 

Methodos înseamnă cale, mijloc, mod de exprimare, acesta este sensul 
metodei şi în ştiinţă, deci şi în ştiinţa economică.  

Pentru început, subliniem că analiza proceselor şi fenomenelor economice se 
face pe calea abstractizării . Ea reprezintă procedeul investigaţiei prin care 
cercetătorul reţine, în plan mintal, numai ce este esenţial, repetabil şi relativ stabil în 
realitatea studiată, reţine tendinţele mişcării, laturile principale, lăsând deoparte ceea 
ce este aleatoriu, întâmplător în manifestarea şi evoluţia obiectului cunoaşterii.  

Legile economice reprezintă legăturile cauzale, esenţiale care există în 
realitatea economică, determină mişcarea, sensul şi scopul acestei mişcări în 
economie.  

Ceea ce este specific cercetării ştiinţifice este raţionamentul, logica, 
demonstraţia legăturilor cauzale, construcţia articulată şi sistemică a edificiului 
cunoaşterii. Printre metodele raţionamentului ştiinţific mai amintim inducţia şi 
deducţia.  

În scopul descoperirii adevărurilor realităţii studiate economia politică 
foloseşte ca tehnici (subsumate unora dintre metodele de mai sus) comparaţia, 
analiza, sinteza, istorismul, cuantificarea, descrierea, calculul economic, optimizarea, 
modelarea, actualizarea, formularea de ipoteze, apelează la instrumentarul matematic 
şi statistic pentru exprimarea cantitativă (şi calitativă) a elementelor investigate, etc.  
 

Caracterul legic al economiei 
 

Economia politică studiază legile realităţii economice. Funcţionarea legică 
imprimă economiei ordine. Astfel, mecanismul economic funcţionează preponderent 
ordonat. Aceasta nu înseamnă că în economie nu există dezordine, chiar haos, 
întâmplare şi spontaneitate. Cu toate acestea, realitatea economică are – în principal 
– un caracter ordonat, necesar şi conştient. Iată de ce se poate vorbi de existenţa 
legilor şi de ordinea economică.  

În general, legea exprimă legăturile necesare, esenţiale, generale, repetabile 
şi relativ stabile ale realităţii economice. 

Orice lege economică exprimă o anumită legătură esenţială de un anumit tip, 
ceea ce-i conferă o autonomie relativă de funcţionare. În acelaşi timp şi măsură – 
cum activitatea economică este complexă, formată din numeroase fenomene şi 
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procese interdependente şi, la rândul ei, este integrată sistemului social, iar acesta 
sistemului universal integrator – legile economice formează un sistem 
interdependent. În interiorul sistemului legilor economice însuşi există ordine. 
Aceasta înseamnă că legile economice sunt de grade diferite de importanţă, între ele 
există chiar raporturi de subordonare, etc., dar că ele acţionează – toate – în mod 
interdependent şi numai astfel – ca sistem – guvernează activitatea economică.  

Legile economice se pot clasifica după numeroase criterii, însă noi vom reţine 
pentru moment, doar pe cel al duratei acţiunii lor, după care avem:  

Legi generale, care acţionează în toate sistemele economice. Printre ele 
amintim: Legea diviziunii muncii, Legea economiei de timp, Legea rarităţii relative a 
resurselor, etc.  

Legi comune anumitor sisteme economice. De pildă legile economiei 
marfare, printre care: Legea valorii, Legea concurenţei, Legea rentei, etc. 

Pentru activitatea economică nemijlocită ca şi pentru ştiinţă prezintă o 
deosebită importanţă mecanismul de acţiune şi folosirea legilor economice obiective. 
Mecanismul funcţionării legilor economice obiective desemnează totalitatea 
elementelor prin care acestea se manifestă, guvernează şi reglementează activitatea 
economică nemijlocită a oamenilor.  

Dorim să subliniem, că folosirea legilor economice obiective înseamnă, 
înainte de toate, cunoaşterea lor şi – mai ales – organizarea activităţii practice în 
concordanţă cu cerinţele mecanismului lor de funcţionare. 
 
 
 

Unitatea de curs 2 (cap. 2) 

Sistemul economiei de piaţă 
- Sinteză - 

Activitatea economică 
Scopul activităţii umane este satisfacerea nevoilor, a trebuinţelor indivizilor. 

Realizarea acestui deziderat este posibil, în cea mai mare parte, prin intermediul 
bunurilor create în activitatea economică. 
 Activitatea economică reprezintă un subsistem, o componentă a activităţii 
umane, alături de cea politică, culturală, religioasă, educativă, etc. care are ca 
obiectiv producerea de bunuri economice. Desfăşurarea activităţii economice în 
lumea de azi presupune existenţa unor pieţe (cum ar fi: a bunurilor de consum, a 
factorilor de producţie, a capitalurilor şi valutară) precum şi a unor actori sau agenţi 
economici. Agenţii economici pot fi clasificaţi după funcţia lor principală şi natura 
resurselor pe care le utilizează: gospodăriile , întreprinderile, administra ţiile 
publice, instituţiile financiare, organisme/asociaţii cu scop non-lucrativ. 
 

Nevoi, trebuinţe şi resurse 
 

În analiza şi caracterizarea activităţilor economice, ca formă specifică de 
acţiune, punctul de plecare îl constituie omul şi trebuinţele sale. În sensul cel mai 
general nevoile reprezintă cerinţe obiective ale vieţii umane, ale existenţei şi 
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dezvoltării purtătorilor lor – indivizii, grupurile sociale, statele, naţiunile, 
societatea în ansamblul ei.  

O deosebită importanţă a reprezintă modalitatea de clasificare a nevoilor. În 
virtutea acestui demers se iau în considerare o serie întreagă de criterii, şi anume: - 
după natura lor atunci vom avea: nevoi somatice (biologice, organice), materiale, 
spirituale, sociale şi nevoi de altă natură: economice, juridice, etc;  
- după subiecţi, după nivelul la care se manifestă există: nevoi individuale, de grup, 
generale;  
- după aria de manifestare nevoile se împart în: nevoi locale, regionale, naţionale, 
multinaţionale şi mondiale; - după posibilitatea satisfacerii nevoilor atunci ne 
confruntăm cu: nevoi solvabile, parţial solvabile şi insolvabile.  
 Trăsăturile comune, ale trebuinţelor în general, sunt: caracterul obiectiv, 
purtătorii, caracterul istoric, dinamism, elasticitate diferită, concurenţialitate şi 
complementaritate. 
 Trăsăturile proprii , specifice trebuinţelor economice se referă la următoarele 
aspecte: sunt forme de manifestare a necesităţilor economice; câmpul de manifestare 
al acestui tip de trebuinţe este economia; ocupă un loc aparte şi îndeplinesc un rol 
specific în cadrul economiei şi al societăţii omeneşti. 

Una din problemele majore ale teoriei şi practicii economice, şi nu numai a 
lor, este fără îndoială problema intereselor economice. Acestea reprezintă forme de 
manifestare a trebuinţelor economice. 
 Subiecţii  şi purtătorii intereselor economice sunt tot indivizii, diferitele micro, 
macro şi alte comunităţi umane şi structurile lor instituţionalizate. 
 Interesele economice ocupă un loc aparte în cadrul vieţii economico-sociale 
şi îndeplinesc un rol deosebit de activ în cadrul acesteia. Interesele îndeplinesc 
rolul  de impuls nemijlocit, de forţă motrice nemijlocită şi de cauză principală 
imediată a activităţii economico-sociale, a muncii, a producţiei sociale. 
 

Curba posibilităţilor de producţie 
 

Legea rarităţii resurselor constă în aceea că volumul, structura şi calitatea 
resurselor şi a bunurilor se modifică mai încet decât volumul, structura şi intensitatea 
trebuinţelor. Altfel spus, resursele şi bunurile sunt relativ limitate, rare, în comparaţie 
cu nevoile.  
 Raritatea poate avea la bază cauze diverse: naturale, tehnice/tehnologice, 
economice, instituţionale, religioase. 
 Dată fiind cantitatea disponibilă (esenţialmente limitată la o cantitate fixă) dintr-
o anumită resursă şi considerând că aceasta poate servi la producerea a două bunuri 
distincte (X şi Y), curba sau frontiera posibilităţilor de producţie reflectă ansamblul 
cantităţilor maxime din cele două bunuri care ar putea fi produse. Fiecare punct de pe 
această curbă reflectă o combinaţie între o anumită cantitate (xi) din bunul X şi a 
anumită cantitate (yi) din bunul Y care pot fi produse cu volumul dat de resurse. Ea 
reflectă posibilităţile tehnice, tehnologiile de realizare a celor două produse.  

Aşa după cum se poate remarca din figura următoare, cu cantitatea limitată 
din resursa disponibilă se poate produce exclusiv unul sau altul din cele două bunuri 
(x0 din X, în punctul A de pe curbă, respectiv y0 din Y în punctul D), sau cantităţi 
mai mari sau mai mici din unul şi din celălalt (de exemplu x1 şi y1 corespunzătoare 
punctului B sau x2 şi y2, corespunzătoare punctului C).  
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Aceasta reflectă cantităţile maxime, cele aferente celei mai eficiente utilizări 
a resurselor şi, în acelaşi timp, cele ce presupun utilizarea integrală a cantităţii 
disponibile din resursa respectivă. Este de aceea posibil producerea unor cantităţi 
inferioare din bunurile respective, corespunzătoare oricărui punct din interiorul ariei 
0AD, (de exemplu xm, ym din punctul M) reflectând, după caz, neutilizarea integrală 
a resurselor disponibile sau/şi neutilizarea acesteia în condiţii de maximă eficienţă. 
Nu este posibilă, însă, din punct de vedere tehnic realizarea unei combinaţii (de 
exemplu xn, yn aferentă punctului N) din afara ariei menţionate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frontiera posibilit ăţilor de producţie 

O modificare a posibilităţilor de producţie apare atunci şi numai atunci când 
are loc o modificare a volumului resurselor disponibile şi/sau ca urmare a modificării 
(de regulă a perfecţionării) tehnicilor, tehnologiilor de fabricaţie. Creşterea 
volumului de resurse disponibile (o “relaxare de rarităţii”) determină o creşterea 
corespunzătoare a cantităţilor care pot fi realizate din fiecare bun, la fel după cum o 
scădere a acestora (“accentuarea” rarităţii) va avea un efect contrar. 

 

Bunurile economice 
 
 Bunurile economice reprezintă o formă concretă a bunurilor în general. 
Acestea din urmă, sunt lucruri, obiecte etc. care au proprietatea de a satisface o 
trebuinţă umană şi care sunt utile omului. Aceasta înseamnă că nu toate lucrurile, 
obiectele utile sunt bunuri economice. Aerul, lumina naturală, căldura solară, în 
anumite condiţii şi apa, reprezintă fără îndoială, valori de întrebuinţare, elemente 
utile deoarece satisfac trebuinţe şi nu orice trebuinţe ci trebuinţe vitale, fundamentale 
ale omului, sunt deci bunuri, dar nu sunt bunuri economice. 
 Existenţa bunurilor economice presupune în general următoarele condiţii : 
existenţa unei trebuinţe umane reale; proprietatea obiectivă a lucrului, a obiectului de 
a satisface o trebuinţă sau alta, deci, de a fi utilă; conştientizarea de către om a 
însuşirii respective; necesitatea unui efort, a suportării unui cost de producţie pentru 
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obţinerea bunului respectiv. Uneori această condiţie este denumită raritate; 
disponibilitatea şi accesibilitatea obţinerii şi utilizării bunului; 
 Din punctul de vedere al funcţiei sociale, bunurile economice sunt grupate 
în: a) bunuri de subzistenţă sau de consum şi b) bunuri de producţie, care se mai 
numesc bunuri de capital sau mijloace de producţie; 
 Sub aspectul realităţii fizice, bunurile economice sunt grupate în: a) bunuri 
material-obiectuale şi b) bunuri non-obiectuale; 
 Din punctul de vedere al duratei de funcţionare, bunurile economice sunt 
grupate în: a) bunuri durabile (de folosinţă îndelungată) şi b) bunuri nedurabile care 
se consumă integral în decursul unei singure întrebuinţări. Bunurile care se consumă 
şi dispar în decursul unei singure întrebuinţări şi pot fi înlocuite cu altele de aceeaşi 
calitate şi în aceeaşi cantitate se numesc bunuri fungibile , iar celelalte - bunuri 
nonfungibile; 
 Dacă se ia drept criteriu de clasificare data producerii bunurilor economice, 
acestea sunt grupate în: a) bunuri vechi; b) bunuri noi şi c) bunuri viitoare, care au doar o 
existenţă conceptuală (bunuri prognozate); 
 În concordanţă cu criteriul relaţiilor reciproce, dintre bunurile economice, 
ele sunt grupate în: a) bunuri alternative; b) bunuri pereche;      c) bunuri simultane; 
 Din punct de vedere al consumului sau al utiliz ării lor finale , bunurile 
economice sunt clasificate în: a) bunuri complementare (consumul unui bun 
presupune şi consumul altui bun); b) bunuri concurente (consumul unuia exclude 
consumul altuia); 

  
Marfa 

 
 Primul şi cel mai important element al economiei de schimb în general şi al 
economiei capitaliste în special este marfa - care este produsă şi vândută în deplină 
concordanţă cu regulile pieţei concurenţiale. În cadrul acestui sistem vom privi 
schimbul ca procesul de vânzare-cumpărare a mărfurilor.  

Marfa este caracterizată de o serie de însuşiri: 
- Este un bun, obţinut în urma unei activităţi productive umane, care prin 
proprietăţile sale satisface anumite trebuinţe ale omului, indiferent de natura lor. 
Atributul de a satisface o trebuinţă reprezintă o condiţie necesară pentru ca bunul 
respectiv să devină marfă, chiar şi în acest context nu toate bunurile sunt mărfuri. 
- Marfa este un bun economic, deoarece este creată de munca omenească. 
Trebuie avut în vedere faptul că nu orice bun economic este o marfă: doar acelea 
care sunt destinate procesului de schimb devin mărfuri cu o anumită utilitate 
socială. Bunurile economice destinate auto-consumului nu pot fi considerate 
mărfuri, tocmai din cauza faptului că nu sunt implicate în procesul de schimb.  
- Cel mai important element în transformarea unui bun economic în marfă este 
dat de schimb, de faptul că trece de la producător la consumator prin intermediul 
procesului de vânzare-cumpărare. 

 Luând în considerare însuşirile ce caracterizează un bun economic  în 
procesul de devenire al acestuia marfă, vom încerca să definim acest ultim concept. 
 Marfa  denumeşte orice bun economic care serveşte satisfacerii nevoilor 
oamenilor şi / sau producţiei, supus procesului de vânzare-cumpărare prin tranzacţii 
de piaţă şi apt să satisfacă o trebuinţă socială reală.  
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 Principalele categorii de mărfuri  sunt: 
• mărfuri corporale de consum personal: alimente, îmbrăcăminte, articole de 

igienă; 
• mărfuri corporale de consum îndelungat: locuinţe, mobilă, autoturisme; 
• servicii şi informaţii destinate consumului personal şi / sau social: 

învăţământ, sănătate, servicii de poştă, de transport; 
• servicii, informaţii şi bunuri corporale destinate activităţii economice: bunuri 

de capital fix şi circulant, servicii de marketing, management, consultanţă 
economică şi tehnico-ştiinţifică; 

• active monetare şi financiare. 
Vom spune că bunul economic marfă este unitatea organică a utilităţii şi a 

valorii de schimb.  
 
Teorii despre valoare 

 
Istoria gândirii economice prezintă o amplă dispută în legătură cu valoarea 

bunurilor economice, cu determinarea şi exprimarea acesteia. 
Valoarea de întrebuinţare este dată de utilitatea pe care o are un bun 

economic. Această utilitate este determinată tocmai de proprietăţile fizice ale bunului 
respectiv, definindu-se în mod cantitativ. Valoarea de schimb apare ca un raport 
cantitativ, ca proporţie în care valorile de întrebuinţare dintr-o anumită marfă se 
schimbă cu valori de întrebuinţare dintr-o marfă cu caracteristici diferite, raport care 
variază mereu în funcţie de loc şi timp. Ea reprezintă forma de exprimare a valorii. 

Cunoscând expresia dublă pe care o are valoarea unui bun economic, vom 
aduce în discuţie, câteva din cele mai importante orientări în exprimarea şi definirea 
valorii: teoria obiectivă a valorii (teoria valorii-muncă);teoria subiectivă a valorii 
(teoria valorii-utilitate); teoria obiectiv-subiectivă (combinarea celor două teorii în 
una singură). 
  

Economia de mărfuri 
 
Activitatea economică, producţia de bunuri, modul de satisfacere a 

trebuinţelor a cunoscut – în procesul evoluţiei sale istorice – două forme principale 
de organizare socială a producţiei: economia naturală şi economia de schimb (de 
piaţă sau de mărfuri) . 

Economia naturală este acea formă de organizare a activităţii economice în 
care fiecare producător (individual sau colectiv) realizează întreaga gamă de bunuri 
de care are nevoie pentru satisfacerea trebuinţelor sale (sau în orice caz, 
majoritatea covârşitoare a acestora), astfel încât schimbul nu este necesar. 

Economia de mărfuri reprezintă acea formă de organizare socială a 
activităţii economice în care producătorii independenţi se specializează fiecare în 
confecţionarea unui anumit bun (sau un număr extrem de redus de bunuri), astfel 
încât, pentru satisfacerea trebuinţelor individuale, aceştia trebuie să schimbe între ei 
produsele create.  

Economia de schimb se caracterizează prin următoarele trăsături :  
- este o economie deschisă, orientată spre piaţă (de aceea se mai numeşte şi 

economie de piaţă) 
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- schimbul (comerţul) este generalizat, producătorul şi consumatorul 
bunurilor sunt ca regulă generală) persoane diferite (de aici denumirea de 
economie de schimb) 

- scopul producţiei este schimbul pe piaţă şi, ca urmare, rezultatele activităţii 
nu sunt bunuri economice în general ci mărfuri (de aici denumirea de 
economie de mărfuri ) 

- resursele şi activitatea economică este concentrată în unităţi de dimensiuni 
mari şi în continuă expansiune (fabrica este unitatea de referinţă cel puţin 
în marea producţie industrială) 

- resursele folosite sunt preponderent neregenerabile (în principal 
combustibilii fosili: cărbune, ţiţei şi gaze naturale, dar şi minereurile) 

- se întemeiază pe existenţa diviziunii sociale a muncii (în continuă 
dezvoltare şi adâncire) 

În procesul dezvoltării sale istorice economia de schimb a cunoscut două faze 
(etape) şi anume: producţia simplă de mărfuri , caracterizată prin faptul că bunurile 
(mărfurile) sunt realizate de către producătorii individuali exclusiv pe seama forţei de 
muncă din propria gospodărie, şi mai apoi, producţia de mărfuri dezvoltată, 
întemeiată în principal de munca salariată, dar şi pe atragerea de capital de la terţi. 
 

Piaţa: concept, tipologie 
 

Definirea pieţei nu este o sarcină uşoară, datorită existenţei şi confruntării 
mai multor puncte de vedere, referitoare atât la conceptul de piaţă, cât şi la realitatea 
economică pe care el o acoperă şi o reflectă. Din această cauză, prezentăm câteva 
repere parţiale care compuse vor oferi o imagine apropiată de realitate. În primul 
rând, piaţa este un spaţiu economico-geografic, adică locul în care agenţii economici 
acţionează şi îşi desfăşoară activitatea. Piaţa devine locul de manifestare şi de 
întâlnire a cererii cu oferta; aici are loc compararea, măsurarea, confruntarea 
mărfurilor din punct de vedere calitativ şi structural. Piaţa este locul de formare a 
preţului. După această etapă, agenţii economici se transformă în vânzători, respectiv 
cumpărători. Piaţa devine, deci, locul de întâlnire al acestora din urmă, precum şi 
locul de încheiere a tranzacţiilor economice, (locul de desfăşurare a schimbului, a 
actelor de vânzare-cumpărare care au ca obiect marfa). Piaţa este şi locul de 
manifestare a concurenţei, care joacă rolul de regulator. Nu în ultimul rând, piaţa 
este o adevărată instituţie economică, creată din relaţiile de conlucrare dintre oameni.  
 Sintetizând cele anterioare, putem spune că piaţa ar cuprinde toată gama de 
acţiuni, mijloace şi pârghii prin care cumpărătorii şi vânzătorii intră în contact pentru 
a schimba bunuri, servicii şi/sau informaţii, indiferent de locul în care se desfăşoară 
tranzacţiile. Piaţa reprezintă un ansamblu coerent, un sistem de relaţii de vânzare-
cumpărare între agenţii economici, care sunt pe de o parte legaţi prin legături de 
interdependenţă şi, pe de altă parte, de află în raporturi de opoziţie, fiecare urmărind 
propriul interes (relaţii de concurenţă). 
Poate fi realizată o clasificare a pieţei după următoarele criterii: 
- după spaţiul economico-geografic de desfăşurare a tranzacţiilor, distingem: pieţe 
locale şi regionale: acestea cuprind totalitatea tranzacţiilor realizate pe o arie 
restrânsă, cum ar fi o localitate, zonă sau regiune; pieţe naţionale: care se referă la 
ansamblul tranzacţiilor realizate în interiorul graniţelor unei ţări; ele au luat naştere 
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în urma unirii şi integrării treptate a pieţelor locale, în perioada de formare a statelor 
naţionale, respectiv, a economiilor naţionale; pieţe internaţionale, culminând cu 
piaţa mondială: au în vedere tranzacţiile dintre ţări ca urmare a apariţiei şi dezvoltării 
diviziunii internaţionale a muncii. Un caz particular îl constituie fostă Piaţă Comună, 
actualmente piaţa Uniunii Europene.  
- după natura bunurilor  care fac obiectul tranzacţiilor, întâlnim: piaţa resurselor şi 
factorilor de producţie, care cuprinde pieţele muncii, pământului şi capitalului (la 
rândul ei, aceasta din urmă fiind compusă din: piaţa capitalului fizic, a capitalului 
financiar, a creditului bancar şi cea valutară); piaţa bunurilor finale, care se referă la 
piaţa mărfurilor cu existenţă fizică, la cea a serviciilor şi la cea a informaţiilor .  
- după forma de concurenţă care se manifestă, există: piaţă cu concurenţă perfectă 
sau cvasiperfectă;piaţă cu concurenţă imperfectă; piaţă cu concurenţă de tip 
monopol sau cvasimonopol. 
- după gradul de informare a agenţilor economici, întâlnim: pieţe opace, pe care 
agenţii economicii dispun de informaţii reduse, superficiale şi/sau izolate; pieţe 
transparente, pe care agenţii economici sunt permanent şi/sau perfect informaţi 
asupra mecanismului şi variabilelor pieţei. 
- după modul de acces pe piaţă, remarcăm: pieţe libere, în situaţia în care intrarea 
sau ieşirea de pe piaţă a agenţilor economici se realizează liber, fără bariere; pieţe 
reglementate, în cazul în care accesul agenţilor economici, mai ales al ofertanţilor, 
este permis numai după îndeplinirea unor criterii sau condiţii - cum ar fi deţinerea 
unei licenţe sau diplome autorizate pentru a realizate anumite activităţi economice; 
pieţe intermediare, pe care accesul este permis numai pentru anumite categorii de 
persoane, abilitate şi expres autorizate - cum sunt brokerii şi dealerii. 
 În concluzie, piaţa este locul de întâlnire a dorinţelor consumatorilor, 
purtători ai cererii - cu cele ale producătorilor, purtători ai ofertei. În urma 
confruntării acestora, se formează, în condiţii ce vor fi definite ulterior, preţul 
bunurilor - iar în funcţie de acesta se vor desfăşura, apoi, tranzacţiile propriu-zise. 
 

REZUMAT 
 

Atunci când timpul şi resursele pentru atingerea scopurilor sunt limitate şi 
susceptibile de utilizări alternative iar scopurile pot fi diferenţiate între ele în ordinea 
importanţei, comportamentul uman îmbracă în mod necesar forma alegerii. 

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. 
 Ştiinţa economică elaborează teorii economice, constituite dintr-un ansamblu 
de idei, concepţii abstracte aplicabile la un domeniu particular. Aceste teorii 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 în legătură cu alocarea resurselor, alegerea variantelor optime 
etc., astfel încât trebuinţele să fie cât mai bine satisfăcute. 
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Teoria economică înţelege prin legi economice legăturile esenţiale necesare, 
generale, trainice şi stabile ce sunt imanente esenţei fenomenelor, relaţiilor 
economice sau se statornicesc între acestea. Legile economice aparţin existenţei 
economico - sociale. Ele guvernează mişcarea economică, funcţionarea şi progresul 
economiei acţionând independent de voinţa, conştiinţa şi intenţiile oamenilor. 

Descoperirea şi cunoaşterea cât de cât cuprinzătoare a legilor economice sunt 
operaţiuni complexe şi dificile. Ele se bazează pe anumite premise istorice şi 
teoretico-metodologice. 

Motivaţia este centrul vital al activităţii economice. Motivaţia se grefează pe 
trebuinţe (economice, în cazul nostru), izvorăşte din trebuinţe, acestea fiind substratul 
cauzal al celor mai diferite activităţi şi comportamente umane. 

Trebuinţele pot fi clasificate după mai multe criterii, 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. 
 

TESTE PENTRU AUTOEVALUARE 
 
1. Din punct de vedere etimologic, termenul de “Economie politică” provine din 
următoarele cuvinte: a) oiko; b) nomos; c) politeia; d) polis; e) oikos. 
2. Care a fost conţinutul acestei ştiinţe în concepţia primilor oameni de ştiinţă: a) 
studiul vieţii sociale; b) conducerea activităţii economice; c) administrarea casei; d) 
studiul filozofiei; e) munca sclavilor. 
3. Cum defineşte Economia politică P. A. Samuelson: a) ştiinţa bogăţiilor; b) studiul 
societăţii; c) studiază modul în care societatea foloseşte resursele limitate pentru a 
produce bunuri; d) maniera în care se formează, se distribuie şi se consumă bogăţiile; 
e) studiul legilor economice; f) arta de a obţine maximum de la viaţă. 
4. Ce reprezintă o lege economică: a) o reglementare juridică; b) o lege elaborată în 
Parlament; c) o lege care trebuie aplicată în activitatea economică; d) toate 
răspunsurile sunt greşite. 
5. Care sunt trăsăturile comune legilor economice: a) o relaţie probabilistică; b) sunt 
legi care guvernează activitatea economică; c) exprimă o legătură; d) câmpul de 
acţiune al acestor legi este economia; e) se exprimă ca medie a unor abateri 
permanente; f)exprimă caracteristici esenţiale. 
6. Care sunt trăsăturile specifice legilor economice: a) exprimă o legătură generală; 
b) caracterul ascendent mai accentuat; c) îşi modifică forma; d) câmpul de acţiune al 
acestor legi este economia; e) exprimă o legătură trainică. 
7. În funcţie de durata lor, legile economice se pot clasifica în următoarele categorii: 
a) legi de dezvoltare; b) legi care acţionează la nivel microeconomic; c) legi care 
acţionează pe perioadă scurtă de timp; d) legi specifice unui sistem economic; e) legi 
care acţionează pe parcursul unui secol. 
8. După rolul lor în mişcarea economică, legile economice se clasifică în: 
a) legi care acţionează la nivelul agenţilor economici; b) legi comune mai multor sisteme 
economice; c) legi funcţionale; d) legi care acţionează la nivelul economiei naţionale; e) 
legi structurale. 
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9. Care sunt trăsăturile comune ale trebuinţelor: a) elasticitatea diferită; b) sunt forme 
de manifestare a le necesităţilor oamenilor; c) caracterul istoric; d) câmpul de 
manifestare este economia. 
10. Care sunt legităţile formării şi dezvoltării trebuinţelor: a) creşterea intensităţii 
trebuinţelor; b) legea complementarităţii trebuinţelor; c) legea elasticităţii 
trebuinţelor; d) legea diminuării volumului de nevoi. 
11. Cum se explica caracterul continuu al satisfacerii trebuinţelor (ca legitate a 
acestora): a) o nevoie satisfăcută generează noi nevoi; b) diferite nevoi cresc în 
proporţii diferite; c) chiar daca o nevoie este satisfăcută, apare mai devreme sau mai 
târziu aceeaşi cerinţă; d) are loc o descreştere a trebuinţelor pe măsura satisfacerii 
lor. 
12. Trebuinţele sunt influenţate de: a) factori istorici; b) factori naturali; c) factori 
sociali; d) tradiţii; e) gradul de dezvoltare a societăţii şi a individului. 
13. Care sunt componentele activităţii economice: a) numai activitatea de producere 
a bunurilor economice; b) schimbul; c) activitatea din justiţie; d) activităţi sportive; 
e) repartiţia. 
14. Clasificaţi activitatea economică în funcţie de modul de constituire: a) 
preponderent fizice; b) fizice; c) sociale; d) intelectuale; e) preponderent intelectuale; 
f) biologice; g) complexe. 
15. În ce categorii se clasifică agenţii economici în funcţie de rolul lor în activitatea 
economică: a) agenţi economici naţionali; b) ministere; c) instituţii; d) restul lumii; e) 
administraţii private; f) societăţi de nonprofit; g) baze sportive. 
16. Cum se clasifică bunurile după legătura dintre ele: a) efective; b) noi; c) 
potenţiale; d) alternative; e) nonfungibile; f) curente. 
17.Clasificati sistemele economice după nivelul la care se realizează activitatea 
economică: a) centralizate; b) naţionale; c) funcţionale; d) urbane; e) descentralizate; 
f) internaţionale; g) nefuncţionale.  
18. Care sunt elementele care asigura funcţionalitatea economiei de piaţă: a) 
intervenţia statului; b) interesele personale; c) proprietatea asupra bunurilor, in cadrul 
căreia domina proprietatea privată; d) acţiunile agenţilor economici se bazează pe 
criterii de raţionalitate economică; e) libertatea de acţiune a agenţilor economici. 
 
RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFICE: 
1. Abraham – Frois, Gilbert, Economie politică, Ed.Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 
440 – 448. 
2. Constantinescu, N.N., Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa 
economică, Editura Economică, Bucureşti, 1998, în special paginile 52-68; 
3. Ghişoiu, M; Cocioc, P., Economie generală, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj 
– Napoca, 1999, p.6 – 33. 
4. Hayek, F. A., Tipuri de ordine în societate, (II), în Alternative, numărul 21-
22,1990 
5. Lipsey R.; Chrystal, K Alec, Economia pozitivă, Ed. Economică, Bucureşti, 1999, 
p.55 – 61. 
6. Negucioiu, Aurel (coordonator), Economie politică, vol.1, Editura George 
Bariţiu,Cluj-Napoca,1998, p. 50-98, p. 126-175. 
7. Popescu, Gheorghe, Evoluţia gândirii economice, Ed.George Bariţiu, Cluj – 
Napoca, 2ooo, p.48 – 50. 
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8. Popper, Karl R., Mizeria Istorismului, Ed. All, p. 75-93,19. 
9. Pohoaţă, Ion, Paradigme de gândire. Introducere în epistologia economică, 
Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 1994, p. 101-137. 
10. Raboacă, Gheorghe, Dumitru Ciucur, Metodologia cercetării ştiinţifice 
economice, Editura Fundaţia României de mâine, Bucureşti, 2001, p. 33-36, 124-175. 
11. Samuelson, P.; Nordhaus, W.D., Economie politică, Ed. Teora, Bucureşti, 2000, 
p. 21 – 35. 
12. Smith, Adam, Avuţia naţiunilor, vol.1, Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1962, 
p. 13-14, 305. 
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CONCEPTE DE BAZĂ:  

• Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Comportamentul consumatorului: Teoria 
cardinală şi ordinală a utilităţii, Utilitate individuală, totală şi marginală, 
Curbe de indiferenţă, Rată marginală de substituţie, Dreaptă a bugetului, 
Echilibrul consumatorului, Bunuri Giffen, Efect de venit şi efect de 
substituţie. 

• Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Cererea: Cerere individuală şi totală, 
Funcţia cererii, Elasticitatea cererii în funcţie de preţ, Elasticitate 
încrucişată, Elasticitatea cererii în funcţie de venit.  

 
OBIECTIVE URM ĂRITE: 

1) Să explice diferenţa dintre conceptele de utilitate totală şi marginală; 
2) Să prezinte legea utilităţii marginale descrescânde şi rolul ei în 

determinarea curbei cererii individuale; 
3) Să explice utilizând conceptul de utilitate marginală motivul pentru care 

bunurile care se găsesc în abundenţă au un preţ ridicat iar bunurile care 
sunt deficitare vor avea un preţ ridicat (paradoxul valorii ); 

4) Să prezinte modul de determinare a surplusului consumatorului  în cazul 
unui bun achiziţionat de pe piaţă;  

5) Să explice motivul pantei negative a curbei cererii consumatorului pentru  
bunurile normale; 

6) Să explice modul de cheltuire al banilor al unui consumator raţional între 
mai multe produse (echilibrul consumatorului); 

7) Să  explice de ce în momentul în care selectarea bunurilor de către un 
consumator raţional a fost făcută utilităţile marginale ale bunurilor 
selectate raportate la preţurile lor sunt egale; 

8) Să explice de ce în deciziile obişnuite de fiecare zi, utilitatea marginală 
este mai importantă decât utilitatea totală folosind ca exemplu cererea 
pentru un aliment oarecare; 

9) Să utilizeze conceptul de utilitate marginală în predicţiile asupra 
elasticităţii  cererii în funcţie de preţ al unui bun; 

10) Să definească cererea, să arate care este deosebirea între “cerere” şi 
“necesitate” şi să ilustreze această diferenţă prin  cererea din România şi 
o ţară dezvoltată; 

11) Să prezinte  metodele de măsurare a elasticităţii  cererii şi ofertei în 
funcţie de preţ la modificarea variabilelor care le determină; 

12) Să identifice factorii determinanţi ai elasticităţii cererii în funcţie de preţ 
al unui  bun.   

 

 
TEORIA CONSUMATORULUI 

Modulul  II 
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RECOMANDĂRI PRIVIND STUDIUL:  
• Ciobanu, Gheorghe (coord.), Microeconomie, Ed.Risoprint, Cluj-

Napoca, 2007 
• Bibliografia indicată în Silabus; 
• Alte surse bibliografice indicate în urma discuţiilor cu tutorii; 
• Discuţii şi analize realizate împreună cu tutorii, pe marginea temelor 

indicate spre studiu (comportamentul consumatorului, piaţa, concurenţa); 
• Studii de caz; 
• Lucrări practice; 
• Rezolvări de probleme (tipuri de probleme pe temele: comportamentul 

consumatorului, cerere); 
• Răspunsuri la întrebări teoretice tip grilă. 

 
REZULTATE A ŞTEPTATE: 

Modulul de faţă îşi propune să analizeze o serie de elemente proprii 
microeconomiei. Ca atare, prin studierea modulului „Teoria consumatorului” 
studentul vine în contact, în primul rând, cu o serie de probleme cardinale ale 
comportamentului consumatorului cum sunt: teorii despre utilitate, restricţia 
bugetară, curbe de indiferenţă. Pe baza cărora se vor putea determina cantităţile din 
două bunuri ce îi voi conferi individului cea mai mare utilitate posibilă în condiţiile 
bugetului dat. Analizând modul în care are loc modificări ale echilibrului 
consumatorului, la variaţii ale preţului unui bun, se va putea introduce noţiunea de 
cerere. Studentul va fi în măsură să definească acest concept, factorii care 
influenţează cererea şi să distingă între diversele tipuri de cerere. Astfel, după ce în 
cadrul primului modul, s-a familiarizat cu noţiunea de piaţă, acum va analiza unul 
dintre elementele definitorii ale acesteia şi anume cererea.  

 

UNITATEA DE CURS 1 (CAP. 1) 

Comportamentul consumatorului 

- Sinteză -  

 

 Teoria cardinală şi teoria ordinală a utilităţii    
  
 Microeconomia are rolul de a explica principiile care stau la baza alegerii 
consumatorului. În acelaşi timp, teoria economică explică modul în care indivizii fac o 
asemenea alegere între diferite bunuri încât să obţină o satisfacţie maximă în urma 
consumării produselor achiziţionate cu venitul de care dispun. 
 Teoria consumatorului nu este decât un model care nu poate reproduce cu 
exactitate realitatea. Nici un cumpărător nu va aplica teoria legată de optimul 
consumatorului, aşa cum este descrisă în acest capitol. Cu toate acestea, orice individ 
va decide asupra bunurilor pe care le va cumpăra, în funcţie de constrângerea 
bugetară şi va acţiona astfel încât prin consumul acestor bunuri să obţină o satisfacţie 
maximă.  
 Termenul de utilitate provine de la cuvântul latinesc “uti”  care înseamnă "a 
folosi" şi care s-a transformat în "utilitas" sau "utilitate"  primind sensul de 
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capacitate a unui bun de a aduce satisfacţie sau bucurie. Conceptul a fost preluat de 
la filosoful Jeremy Bentham (1748-1831) care definea utilitatea ca o « proprietate 
a unui obiect de a produce plăcere sau fericire ori de a preveni durerea, răul sau 
nefericirea «. El considera că la baza întregii legislaţii trebuie să stea principiul 
utilităţii adică promovarea « fericirii absolute a majorităţii » 
  I.  Teoria clasică a utilităţii  face o legătură între proprietăţile unui bun şi 
trebuinţele individului. Astfel, un bun oarecare, pe baza proprietăţilor sale, va avea 
aceiaşi utilitate, care se poate măsura printr-un număr, indiferent de consumator şi 
preferinţele acestuia. Conform acestei teorii, utilitatea totală a unui bun oarecare, se 
poate calcula ca un produs între utilitatea acelui bun, exprimată printr-un număr şi, 
respectiv, numărul de unităţi consumate. 
       II. Teoria cardinală a utilităţii a fost elaborată de reprezentanţii 
marginalismului care au arătat că fiecare individ apreciază utilitatea în funcţie de 
preţuirea pe care o acordă unui bun. Astfel, ei au considerat că orice consumator ştie 
cu precizie ce utilitate obţine în urma consumului unui bun oarecare. Pe baza acestei 
teorii, ei au explicat că fiecărui nivel de utilitate i se poate acorda câte un număr, ceea 
ce înseamnă că utilitatea poate fi măsurată cardinal.  
      III . Teoria ordinală a utilităţii propune ca utilitatea să nu fie măsurată 
cardinal deoarece aprecierea utilităţii are un caracter individual şi subiectiv. Pentru 
a pune în evidenţă preferinţele consumatorilor pentru diferite bunuri, este necesară 
ordonarea acestor preferinţe, ierarhizarea lor. Se consideră că fiecare consumator 
raţional face o ierarhie a produselor pe care le consumă într-o altă ordine, după 
propriile preferinţe, care pot fi diferite faţă de ale unui alt consumator.  
 
 Utilitatea individuală, totală şi marginală  
 
  Prin utilitate se înţelege satisfacţia resimţită de un individ în urma 
consumării unei anumite cantităţi dintr-un bun sau mai multe bunuri.  
  Utilitatea totală (UT) rezultă din satisfacţia dobândită prin consumarea tuturor 
unităţilor dintr-un bun care se pot cumpăra, la un moment dat, cu ajutorul bugetului 
de care dispune un individ. Ea este crescătoare, odată cu sporirea volumului de bunuri 
consumate. Astfel, dacă x1,x2,...,xn, reprezintă cantităţile consumate dintr-un anumit 
bun, funcţia utilităţii  se poate scrie: UT = f (xi). 
 Pentru a determina utilitatea totală este nevoie să cunoaştem conceptul de 
utilitate individuală (Ui) care reflectă satisfacţia pe care o aduce unu individ, bine 
definit consumul unei singure unităţi dintr-un bun. 
 Cunoscând utilitatea individuală, se poate determina utilitatea totală prin 
însumarea utilităţilor individuale: UT =Σ Ui.  
 Dacă avem în vedere separat utilitatea fiecărei unităţi consumate dintr-un 
anumit bun, ea este diferită de la o unitate la alta. Mai mult, are loc o descreştere a 
utilit ăţii fiecărei noi unităţi consumate, deci a utilităţii marginale. 
  Prin utilitate marginală se înţelege sporul de utilitate care rezultă din 
consumarea ultimei unităţi dintr-un anumit bun.  
  Utilitatea marginală depinde de intensitatea nevoii unui individ şi de raritatea 
bunului. Prin urmare, utilitatea marginală a unui bun este mai mare dacă satisface o 
nevoie cu un grad mai înalt de intensitate şi dacă este un bun mai puţin abundent. 
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Invers, dacă un bun satisface o nevoie mai puţin intensă şi dacă este mai abundent, 
utilitatea marginală este mai mică.   
 Dacă considerăm că utilitatea este o funcţie de o singură variabilă, deci U = 
U(x), x fiind cantitatea consumată dintr-un produs, utilitatea marginală Umg se poate 

calcula astfel: Umg = 
X

U

∆
∆

 sau: Umg = 
dx

dU
. 

 Utilitatea marginală este întotdeauna pozitivă dar descrescătoare în raport 
cu utilitatea unităţilor anterior consumate. 

  

Curba utilit ăţii marginale 

 

Această evoluţie a utilităţii marginale se datorează legii utilităţii marginale 
descrescătoare, care are la bază fenomenul de satisfacţie sau saturare care se produce 
pe măsura creşterii cantităţii consumate dintr-un bun oarecare până în momentul în 
care acesta este respins, iar consumul se opreşte. 

 O funcţie de utilitate reflectă un mod de a atribui o valoare diferitelor 
coşuri de bunuri de consum, astfel încât cele mai dezirabile vor obţine valori 
superioare faţă de cele mai puţin dezirabile. Aceasta înseamnă că funcţia de utilitate 
va face un clasament al bunurilor. Utilitatea marginală depinde de utilitatea totală 
care însă are rolul de a exprima ordinea preferinţelor.  
 
 Curbele de indiferenţă 
 
 Curbele de indiferenţă măsoară preferinţele consumatorului, pe când 
utilitatea  este o măsură abstractă a satisfacţiei obţinute de un consumator în urma 
folosirii unei combinaţii de bunuri alese. 
  O curbă de indiferenţă, sau de izoutilitate reprezintă totalitatea combinaţiilor 
din două bunuri, care aduc aceeaşi utilitate consumatorului. 

O curbă de indiferenţă mai poate fi definită ca locul geometric al punctelor 
ale căror coordonate desemnează combinaţii diferite între două bunuri a căror 
utilitate este identică. 
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  Considerăm că un consumator îşi cheltuieşte integral bugetul cumpărând două 
produse X şi Y, în diferite cantităţi. Ansamblul combinaţiilor dintre diferitele cantităţi 
care pot fi cumpărate din produsele X şi Y şi care aduc consumatorului aceeaşi utilitate 
pot fi redate grafic cu ajutorul unei curbe de indiferenţă. 
 Dacă un consumator dispune de un buget mai mare, el poate cumpăra o 
cantitate mai mare din ambele produse şi va obţine un nivel mai înalt de utilitate, 
ceea ce presupune trecerea pe o altă curbă de indiferenţă. Cu cât venitul este mai 
mare, cu atât consumatorul se va situa pe o curbă de indiferenţă care indică un nivel 
mai înalt de utilitate. Se formează, în acest fel, o familie de curbe de indiferenţă sau 
o hartă a curbelor de indiferenţă. 
 

Trăsăturile curbelor de indiferenţă (de izoutilitate) 
 

1. Curbele de indiferenţă au caracter monoton (continuu), pentru că variaţia 
cantităţii de bunuri participante la combinaţie poate fi infinitezimală, concretizându-
se în puncte foarte apropiate pe grafic. 

2. În principiu, curbele de izoutilitate au înclinaţie descendentă (direcţia NV – 
SE). Demonstraţia se bazează pe faptul că, deoarece nivelul satisfacţiei rămâne 
constant pe o aceeaşi curbă, renunţarea la o anumită cantitate dintr-un bun se 
compensează cu o cantitate adiţională din celălalt.  

3. Două curbe de indiferenţă nu se intersectează. 
4. Curbele de izoutilitate sunt convexe în raport cu originea. Situaţia reflectă 

descreşterea – pe traseul descendent al fiecărei asemenea curbe – a ratei marginale de 
substituţie între cele două bunuri X şi Y, din care se consumă cantităţile x şi y.  

 
Rata marginală de substituţie 

 
Rata marginală de substituţie între două bunuri Y şi X (notată cu RMSY/X şi 

înţeleasă drept rata marginală de substituţie a bunului Y prin bunul X) reprezintă 
cantitatea din bunul Y la care consumatorul poate renunţa în schimbul achiziţiei unei 
unităţi suplimentare din bunul X, astfel încât utilitatea resimţită de subiectul economic 
să rămână neschimbată (în condiţiile conservării satisfacţiei consumatorului):  
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Linia bugetului şi optimul de consum 

 
În adoptarea deciziilor sale, individul raţional, dornic să-şi maximizeze 

efectele utile ale consumului de mărfuri, trebuie să ia în considerare două 
constrângeri economice: venitul (bugetul) disponibil şi preţul bunurilor consumate.  

Dreapta bugetului semnifică, de fapt, linia posibilităţilor maxime de consum 
(demarcaţia dintre opţiunile accesibile şi cele imposibile). Fiecare punct al ei 
reprezintă o combinaţie a cantităţilor maxime ce pot fi achiziţionate din bunurile X şi 
Y, în condiţiile utilizării venitului disponibil pentru consum. Dreapta bugetului are 
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pantă negativă 







−

Y

X

P

P
, întrucât la cumpărarea / consumul unei unităţi adiţionale 

dintr-o marfă, trebuie să se renunţe, în condiţiile amintite, la o anumită cantitate din 
celălalt (a se revedea conţinutul ratei marginale de substituţie între bunuri şi faptul 
că mărimea RMS scade de la stânga spre dreapta, pe lungimea dreptei bugetului). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dreapta (linia) bugetului 
 
Optimul de consum denumeşte, aşadar, situaţia în care cumpărătorul îşi 

maximizează utilitatea totală, în condiţiile constrângerilor existente, atât din partea 
venitului disponibil, cât şi prin prisma preţurilor mărfurilor .  

Individul raţional va face alegerea optimă rezolvând următorul sistem de 
ecuaţii (denotând consumul a “x” unităţi din bunul X şi a “y” unităţi din bunul Y):    

   
          V = x·PX + y·PY 

Y

X

mgY

mgX

P

P

U

U
= . 

 
Aplicaţie: Venitul disponibil al unui consumator este V = 300.000 lei. Cu 

această sumă, persoana în cauză doreşte să achiziţioneze cantităţile “x”, respectiv 
“y”, din mărfurile X şi Y, care au preţurile unitare PX = 20.000 lei şi PY = 25.000 lei. 
Restricţiile bugetare şi de preţ fiind precizate, vom determina alegerea optimă a 
consumatorului. 

Dacă individul ar dori să cumpere, cu întregul venit V, doar bunul X (în 
cantitatea posibilă), ar putea achiziţiona maxim xA = V / PX, adică 15 unităţi din X  
(punctul A în Fig. 3.8.); dacă el s-ar hotărî doar pentru bunul Y, ar cumpăra maxim yA = 
V / PY, adică 12 unităţi din Y (punctul B, pe aceeaşi figură).  

Faţă de datele problemei, precizăm că satisfacţia consumatorului – decurgând 
din consumul fiecărei unităţi suplimentare din bunurile X şi Y şi comensurată sub 
forma utilităţilor marginale – apare în tabelul următor: 
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Numărul de unităţi consumate din bunurile X şi Y şi utilit ăţile lor marginale 
 
 Număr unităţi consumate (din marfa X, respectiv din marfa Y) 
Umg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Umg 
X 

80 40 26,6 20 16 13,3 11,4 10 8,8 8 7,2 6,6 6,15 5,7 5,3 

Umg 
Y 

160 80 53,3 40 32 26,6 22,8 20 17,7 16 14,5 13,3 12,3 11,4 10,6 

 
  V = x·PX + y·PY             20·x + 25·y = 300         4·x + 5·y = 30 
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În tabelul de mai sus, căutăm rapoartele de tip 
5

4

U

U

mgY

mgX =  (egale cu raportul 

preţurilor mărfurilor X şi Y). Singurul asemenea caz este, în această situaţie, cel în 
care, corespunzător unui număr de 5 unităţi din X, consumatorul achiziţionează 8 
unităţi din Y (UmgX5 = 16 şi UmgY8 = 20). Soluţia găsită (x = 5 unităţi; y = 8 unităţi) 
satisface ambele ecuaţii ale sistemului iniţial de restricţii, întrucât: 

 
 V = x·PX + y·PY    300.000 = 5·20.000 + 8·25.000 

Y

X
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=       
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16 = . 

    
În consecinţă, în problema dată, cumpărând şi consumând 5 unităţi din bunul 

X şi 8 unităţi din bunul Y, individul raţional va face alegerea optimă; altfel spus, 
situaţia respectivă va permite atingerea optimului de consum (starea de echilibru 
înregistrată de consumator), reprezentat în figura de mai jos de punctul S. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Optimul de consum (caz particular) 
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În concluzie, în punctul de echilibru, respectiv de optim în privinţa 
consumului, raportul utilităţilor marginale ale lui X, respectiv Y, este egal cu 

raportul dintre preţurile lor unitare: 
Y
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Efectul de venit şi efectul de substituţie 

 
 Cantitatea cerută dintr-un bun depinde de o serie de variabile, dintre care cele 
mai importante sunt preţul produsului în cauză şi venitul consumatorului.    
 Atâta timp cât efectul de substituţie este mai mare decât efectul de venit, o 
creştere a salariului mediu va antrena o creştere a orelor dedicate muncii. 
Dimpotrivă, atâta atunci când efectul de venit este mai mare decât efectul de 
substituţie, va scădea timpul de muncă, în favoarea timpului liber.  
  
 

UNITATEA DE CURS 2 (CAP. 2) 

Cererea 

- Sinteză -  
   

Conceptul de cerere 
 
  Literatura de specialitate defineşte în mod distinct cererea şi cantitatea 
cerută. Astfel, cererea este definită prin cantitatea dintr-o anumită marfă, bun 
economic sau serviciu ce se poate cumpăra într-o perioadă de timp dată, la preţul 
pieţei (în fiecare moment la un nivel diferit). Cantitatea cerută reprezintă o cantitate 
determinată la un anumit moment, la un nivel dat al preţului, în condiţiile în care 
celelalte elemente sunt menţinute constante.  
 E de asemenea importantă distincţia între tipul de preţ utilizat în definirea şi 
determinarea cererii. E vorba aici de preţul relativ, adică preţul unui bun comparat cu 
preţul altui bun sau combinaţie de bunuri şi respectiv de preţul în expresie bănească.  
În definirea cererii, respectiv a legii acesteia, se utilizează preţurile relative.  
 Cererea se poate determina pe mai multe planuri. În plan  individual , ea 
reprezintă cantitatea dintr-un anumit bun economic ce se doreşte a fi cumpărată în 
condiţii date de loc şi de preţ de către un consumator.  
 Cererea totală reprezintă întreaga cantitate cerută dintr-un bun şi se 
formează prin însumarea cererilor individuale pentru bunul respectiv ale tuturor 
consumatorilor.   

Din punct de vedere al obiectului ei, cererea poate fi: pentru factori de 
producţie, situaţie în care mărimea cererii este determinată de randamentele 
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marginale ale factorilor; pentru bunuri tangibile (obiectuale); pentru bunuri 
intangibile (servicii, informaţii).  

În reprezentare grafică cererea îmbracă forma unei curbe cu pantă negativă. 
Această caracteristică a curbei cererii se datorează relaţiei inverse care există între 
cantitatea cerută dintr-un bun şi preţul său unitar. 

În acelaşi timp, curba cererii este dată de curba utilităţii marginale. Aceasta 
pentru că preţul pe care este dispus să-l plătească un consumator pentru fiecare 
unitate suplimentară va fi mai mic, deoarece, respectând Legea descreşterii utilităţii 
marginale, utilitatea pe care consumatorul o conferă fiecărei unităţi suplimentar 
consumate din bunul respectiv descreşte pe măsură ce creşte cantitatea consumată 
din respectivul bun.  

Mărimea cererii este determinată de preţ şi de venit şi influenţată de o serie de 
factori de natură economică şi extraeconomică dintre care amintim: - dimensiunea 
pieţei; cu cât piaţa este mai restrânsă, cu atât cererea pentru produsul sau serviciul 
respectiv va fi mai mică; - puterea de cumpărare a celor ce formează cererea pentru 
un anumit produs; - preferinţa consumatorilor, moda, standardul de viaţă.; - 
anticipările consumatorilor privind evoluţia preţurilor, a veniturilor, a conjuncturii 
economice de ansamblu sau a situaţiei politico-economice; - existenţa sau inexistenţa 
bunurilor substituibile ; - gradul de substituibilitate; - modificările în nivelul 
preţurilor bunurilor substituibile; - existenţa bunurilor complementare şi preţul 
acestora; - factorii de mediu: o perioadă ploioasă va determina creşterea cererii 
pentru umbrele, o zonă poluată va determina scăderea cererii din partea turiştilor 
pentru locuri de odihnă în zona respectivă etc; - obiceiurile, tradiţiile, religia. 
 Exprimarea cantităţii cerute dintr-un bun în funcţie de determinanţii săi se 
realizează prin funcţia cererii care îmbracă următoarea formă: 

)A,V,P,...,P,P(CQ 1n1n
C
n −= , unde: QC

n – cantitatea cerută dintr-un anumit 

produs; Pn – preţul produsului respectiv; P1,…, Pn-1 – preţul celorlalte produse; V – 
venitul consumatorilor; A – alţi factori.  

Relaţia preţ-cantitate cerută este una de determinare inversă, în sensul că 
modificarea preţului pentru bunurile obişnuite generează o modificare în sens contrar 
a cantităţii cerute.  
 Excepţia de la situaţia enunţată anterior o constituie bunurile de tip Giffen (a 
căror denumire provine de la Robert Giffen, cel care în urmă cu aproximativ un secol 
a observat că există un tip special de bunuri a căror cerere se modifică în acelaşi sens 
cu modificarea preţurilor). În această categorie se înscriu de regulă bunurile 
inferioare a căror cerere creşte în condiţiile creşterii generale a nivelului preţurilor. 
Exemplul dat de Giffen este cel al creşterii cererii pentru cartofi pe fondul creşterii 
generale a nivelului preţurilor. În această situaţie oamenii vor renunţa la o anumită 
cantitate de carne (considerată drept bun superior în cadrul combinaţiei cartofi-carne) 
şi vor consuma mai mulţi cartofi. Afirmaţia de mai sus este adevărată atunci când 
creşterea preţurilor este acompaniată de menţinerea constantă a nivelului veniturilor, 
sau de o scădere a acestora.  
 Tot ca o excepţie, notăm şi relaţia care se stabileşte între preţul bunurilor şi 
cantitatea cerută în cazul bunurilor de lux, în sensul că este posibil ca o creştere a 
preţului să genereze o creştere a cererii pentru bunul respectiv, ca urmare a unor 
influenţe de natură comportamentală (oamenii vor dori să arate că îşi pot permite 
cumpărarea bunului respectiv, sau vor căuta să-i imite pe cei din jur care şi-au 
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cumpărat şi ei bunul respectiv). La fel ca în cazul bunurilor de tip Giffen, şi în 
această situaţie, reprezentarea grafică a cererii se face printr-o curbă cu pantă 
crescătoare (asemănătoare cu cea a ofertei)  
  Dacă relaţia preţ-cantitate cerută este una de determinare inversă, relaţia 
venit-cantitate cerută este una directă, în sensul că orice creştere a venitului 
generează o creştere a cantităţii cerute. Ca şi în cazul relaţiei preţ-cantitate cerută, 
există excepţiile de rigoare: bunurile inferioare pentru care cantitatea cerută scade o 
dată cu creşterea veniturilor. Astfel, la o creştere a venitului consumatorii nu-şi vor 
creşte proporţional consumul de bunuri inferioare, ci vor opta pentru produse de o 
calitate superioară, care să le poată acoperi mai bine trebuinţele sau care să răspundă 
unor cerinţe de natură subiectiv socială mai ridicate. 
 

Elasticitatea cererii 
 

Pentru a evidenţia modul cum reacţionează cantitatea cerută la modificarea 
factorilor de influenţă se utilizează coeficienţii de elasticitate. 
 Elasticitatea cererii în funcţie de preţ arată modul în care se modifică cererea 
pentru un bun atunci când are loc o modificare a preţului. Altfel spus, elasticitatea 
cererii în funcţie de preţ exprimă cu câte procente se modifică cererea pentru bunul 
în cauză atunci când are loc schimbarea cu 1% într-un sens sau altul a preţului său. 
 Elasticitatea cererii în funcţie de preţ se determină cu ajutorul coeficientului 
de elasticitate a cererii definit ca raport între modificarea relativă (procentuală) a 
cantităţii cerute şi modificarea relativă (procentuală) a preţului. 
 Coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de preţ notat cu Ecp se 

determină după următoarea formulă:  
0000

cp P

P
/

Q

Q

P/Q

P/Q
E

∆∆−=∆∆−= , unde: Q0 = 

cantitatea cerută iniţial, P0 = preţul iniţial al bunului, ∆Q = variaţia cantităţii cerute, 
∆P = variaţia preţului bunului. 

Cererea pentru bunuri se modifică în mod diferit la variaţia preţului. Astfel în 
funcţie de mărimea coeficientului de elasticitate a cererii pentru bunul cumpărat Ecp 
se distinge următoarea tipologie a cererii: 

 1. Bunuri cu cerere elastică – sunt acele bunuri la care modificarea preţului 
cu un procent determină modificarea cantităţii cerute cu mai mult de un procent dar 
în sens opus (de exemplu creşterea preţului cu 1% determină scăderea cantităţii 
cerute cu mai mult de 1%); în condiţiile în care volumul valoric al încasărilor totale 
(calculat ca produs între preţul unitar şi cantitate) creşte. Cererea cu elasticitate 
ridicată este caracteristică bunurilor pentru care există substituenţi apropiaţi, cum 
sunt, spre exemplu untul şi cu margarina etc. Pentru acest tip de bunuri coeficientul 
de elasticitate a cererii în funcţie de preţ este supraunitar având o valoare cuprinsă 
între unu şi infinit. 

Un caz particular al bunurilor cu cerere elastică este cel al bunurilor cu cerere 
perfect elastică. Acestea sunt acele bunuri la care modificarea nesemnificativă a 
preţului unei mărfi generează o reacţie a cererii care tinde spre infinit. Coeficientul 
de elasticitate a cererii în funcţie de preţ tinde spre infinit. Un exemplu de bun cu 
elasticitate infinită este cererea pentru medicamente pe bază de iod în urma exploziei 
de la Cernobâl. 
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2. Bunuri cu cerere inelastică - sunt acele bunuri la care cererea creşte cu mai 
puţin de un procent în condiţiile scăderii preţului cu un procent; volumul valoric al 
vânzărilor totale scade. Pentru acest tip de bunuri coeficientul de elasticitate al cererii 
în funcţie de preţ este cuprins între zero şi unu. În această categorie se încadrează 
bunurile care sunt esenţiale pentru existenţa oamenilor şi pentru care nu există 
substituenţi disponibili (exemplu electricitate, asigurări medicale, transportul, 
încălţăminte).  

Bunuri cu cerere perfect inelastică (elasticitate zero) reprezintă un caz 
particular al bunurilor cu elasticitate redusă - sunt acele bunuri la care modificarea 
într-un anumit sens (reducere sau mărire) a preţului unei mărfi determină o 
modificare minoră uneori chiar insesizabilă a cantităţii cerute. Coeficientul de 
elasticitate a cererii în funcţie de preţ este egal cu zero. Cererea cu elasticitate zero se 
întâlneşte în cazul produselor de strictă necesitate şi mai mult în cazul bunurilor 
complementare indispensabile (în cazul pâinii spre exemplu).  

3. Bunuri cu cerere de elasticitate unitară - sunt acele bunuri a căror cerere 
creşte cu un procent în condiţiile în care preţul scade cu un procent, volumul valoric 
al vânzărilor rămânând neschimbat. În această situaţie, valoarea coeficientului de 
elasticitate este unu. Acest tip de cerere este caracteristic bunurilor de folosinţă 
îndelungată achiziţionate de gospodării (obiecte de mobilier, aparate de uz casnic). 

4. Bunuri cu cerere atipică – sunt bunuri inferioare de tip Giffen, dar şi 
bunuri care se cumpără doar pentru satisfacerea vanităţii şi snobismului. În cazul 
acestor bunuri creşterea preţului determină creşterea cantităţii cerute, respectiv 
scăderea preţului determină scăderea cererii. Coeficientul de elasticitate a cererii în 
funcţie de preţ ia valoare mai mică decât zero. Exemplul dat este cel al creşterii 
cererii pentru cartofi pe fondul creşterii generale a preţului şi a reducerii cererii 
pentru carne considerat un bun superior în acest exemplu.  

Elasticitatea cererii în funcţie de preţ este influenţată de: 
- ponderea consumului în totalul veniturilor unei familii este mai mare cu atât 
elasticitatea cantităţii cerute faţă de preţ este mai mare; 
- gradul de substituibilitate (rata marginală de substituţie). Cu cât acest grad este mai 
ridicat, cu atât elasticitatea cererii în funcţie de preţ este mai mare.  

Între bunuri pot să se existe relaţii de substituibilitate, de complementaritate, 
dependenţă sau indiferenţă. 

 Elasticitatea încrucişată valabilă atât pentru cazul substituţiei cât şi al 
complementarităţii dintre două bunuri arată variaţia relativă a cererii pentru un bun 
ca urmare variaţiei relative a preţului unui alt bun, bunuri între care există o anumită 
relaţie. Se calculează prin intermediul coeficientului de elasticitate încrucişată a 
cererii notat cu Eî după următoarea formulă: 
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∆∆=∆∆= unde: Qx0 = cantitatea cerută iniţial din bunul X 

(substituibil), Py0 = preţul iniţial al bunului Y (substituit), ∆Qx = variaţia cantităţii 
cerute din bunul X, ∆Py = variaţia preţului bunului Y. 

 Valoarea coeficientului de elasticitate încrucişată a cererii ia valori pozitive 
atunci când bunurile sunt substituibile sau negativă atunci când bunurile sunt 
complementare.  
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 Elasticitatea cererii în funcţie de venit arată cu câte procente se modifică 
cererea pentru un bun, la schimbarea cu un procent a venitului disponibil al 
cumpărătorului. 

Elasticitatea cererii în funcţie de venit se determină cu ajutorul coeficientului 
de elasticitate a cererii definit ca raport între modificarea relativă (procentuală) a 
cantităţii cerute şi modificarea relativă (procentuală) a venitului. 

Coeficientul de elasticitate a cererii în funcţie de venit notat cu Ecv se 

determină după următoarea formulă:
0000

cv V
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/
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∆∆=∆∆= , unde: Q0 = 

cantitatea cerută iniţial, V0 = venitul iniţial al cumpărătorului, ∆Q = variaţia cantităţii 
cerute, ∆P = variaţia venitului cumpărătorului.  
 

REZUMAT 
 
 Scopul activităţii economice îl reprezintă producerea bunurilor necesare 
satisfacerii nevoilor, a trebuinţelor indivizilor. În strânsă legătură cu consumul de 
bunuri apare termenul de utilitate. 
 Noţiunea de utilitate a fost preluată de economişti de la filozoful Jeremy 
Bentham, care i-a atribuit sensul de capacitate a bunurilor de a crea satisfacţii. 
 Prin utilitate se înţelege satisfacţia resimţită de un individ în urma consumării 
unei anumite cantităţi dintr-un bun sau mai multe bunuri. În general teoreticienii fac 
distincţie între utilitatea totală şi utilitatea marginală. 
 În condiţiile în care bugetul este strict limitat, consumatorul trebuie să facă o 
asemenea alegere între bunuri încât să obţină o utilitate totală maximă. Punctul de 
optim sau de maxim al utilităţii se poate obţine prin confruntarea liniei bugetare cu 
familia de curbe de indiferenţă. 
 Piaţa reprezintă locul de întâlnire a cererii cu oferta. Cererea  este definită prin 
cantitatea dintr-o anumită marfă, bun economic sau serviciu ce se poate cumpăra 
într-o perioadă de timp dată, la preţul pieţei. Exprimarea cantităţii cerute dintr-un bun 
în funcţie de determinanţii săi se realizează prin funcţia cererii care îmbracă 

următoarea formă: )A,V,P,...,P,P(CQ 1n1n
C
n −= , unde: QC

n – cantitatea cerută 

dintr-un anumit produs; Pn – preţul produsului respectiv; 
 

 
TESTE PENTRU AUTOEVALUARE 

 
1. Care este numele economiştilor care au elaborat teoria cardinală a utilităţii? a) 
E.Slutsky; b) Leon Walras; c) Bernoulli; d) Carl Menger; e) H.H.Gossen; e) Jevons 
Stanley; f) J.Hicks. 
2. În ce constă axioma de tranzitivitate? a) Dacă avem în vedere două bunuri există 
următoarele posibilităţi de ordonare: q1> q2 ; q2> q1; b) dacă avem în vedere două 
coşuri de bunuri, va fi preferat coşul care conţine cele mai multe bunuri; c) dacă 
avem în vedere trei bunuri: q1> q2; q1 > q3; q3>q1; d) Dacă avem în vedere trei bunuri: 
q1>q2; q2>q3 ; q1>q3; e) Dacă avem în vedere două bunuri există următoarele 
posibilităţi de ordonare: q1> q2 ; q2> q1 ; q1= q2.  
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3. Curba de indiferenţă reprezintă: a) Totalitatea combinaţiilor din diferite bunuri 
care aduc aceeaşi utilitate consumatorului; b) Comportamentul raţional al unui 
individ atunci când consumă mai multe bunuri;  c) Totalitatea combinaţiilor din 
diferite bunuri care aduc aceeaşi utilitate pentru toţi consumatorii dintr-un spaţiu 
economic; d) Alegerea combinaţiilor care asigură cheltuirea în întregime a 
veniturilor disponibile ale consumatorului. 
4. Punctul de optim al consumatorului reprezintă: a) Punctul care asigură 
maximizarea utilităţii f ără a ţine seama de buget; b) Punctul care se obţine prin 
confruntarea liniei bugetare cu orice curbă de indiferenţă; c) Punctul în care dreapta 
de buget intersectează curba de indiferenţă; d) Punctul în care raportul dintre 
utilitatea marginală a unui produs şi preţul acestuia este egal cu raportul dintre 
utilitatea marginală a celuilalt bun raportat la preţul acestuia. 
5. În ce constă conţinutul valorii utilitate: a) valoarea este determinată de costurile de 
producţie şi de utilitatea mărfii; b) valoarea se bazează pe utilitate şi pe raritate; c) 
valoarea se bazează pe utilitatea marginală şi utilitatea totală; d) valoarea se bazează 
numai pe cost; e) valoarea se bazează pe preţ. 

 

Problema 1. Dacă avem funcţia de utilitate de forma U = 4xy, iar venitul 
consumatorului este B = 1200 u.m., PX = 30 u.m., PY = 10 u.m., să se determine 
echilibrul consumatorului. 
Problema 2. În graficul de mai jos este reprezentată curba de indiferenţă şi linia 
bugetului unui consumator: 

 

 

 

 

 
 

a) Dacă preţul bunului X este de 70 u.m., calculaţi bugetul de care dispune 
consumatorul. 

b) Care este preţul bunului Y? 
c) Care este rata marginală de substituţie de echilibru? 
 

6. Ce reprezintă cererea totală? a) ansamblul cantităţii  cerute dintr-un bun de un 
individ timp de un an; b) cantitatea dintr-un bun oferită pe piaţă de un producător pe 
o perioadă de un an; c) întreaga cantitate de bunuri cerută pe piaţă; d) întreaga 
cantitate de bunuri oferită pe piaţă;  e) rezultă din însumarea cererilor individuale 
pentru un anumit bun exprimate de consumatori; f) rezultă din însumarea ofertelor 
individuale ale tuturor producătorilor care realizează un anumit bun. 
 

X 

Y 

40 

8
0 

0
0 



 32

Problema 1. Când veniturile consumatorului cresc cu 10%, cererea pentru bunul X 
scade cu 25%. Determinaţi coeficientul elasticităţii cererii în funcţie de venit. 
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CONCEPTE DE BAZĂ: 
• Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Comportamentul producătorului: Funcţii de 

producţie, Curbele de izoproducţie, Zona economică a producţiei, Rata 
marginală de substituire dintre factori, Dreapta bugetului, Optimul 
producătorului, Productivitatea factorilor, Legea randamentelor 
descrescătoare. 

• Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Teoria costurilor şi profitul: Cost de 
producţie, Cost de oportunitate, Cost fix, Cost variabil, Costuri totale, Costuri 
unitare, Cost marginal, Costuri pe termen scurt şi lung, Costuri sociale  

• Capitolul 3 (Unitatea de curs 3): Teoria ofertei: Funcţia ofertei, Ofertǎ totalǎ, 
Ofertǎ individualǎ, Legea ofertei, Ofertǎ elasticǎ, Ofertǎ inelasticǎ, 
Elasticitate încrucişatǎ. 

 
 
OBIECTIVE URM ĂRITE: 

1) Să  definească conceptele de bază în domeniul costurilor: costuri fixe, costuri 
variabile, costuri marginale, costul mediu. 

2) Să explice legătura între legea productivităţii marginale descrescânde şi 
forma funcţiei costului mediu pe termen scurt. 

3) Să explice factorii care determină forma costului mediu pe termen lung, Să 
explice conceptul economiilor de scară respectiv al dezeconomiilor de scară 
şi să utilizeze aceste concepte în analiza formei costului mediu pe termen 
lung.  

4) Să explice semnificaţia economică a principiului substituţiei în utilizarea 
factorilor de producţie pentru firme. Să explice cu ajutorul principiului 
substituţiei diferenţele în metodele de producere a aceluiaşi produs în diferite 
ţări. 

5) Să definească oferta şi relaţia dintre ofertă şi legea productivităţii marginale 
descrescânde. 

6) Să dea exemple de industrii tipice în care oligopolul este prezent. 
 
 
 
RECOMANDĂRI PRIVIND STUDIUL: 

• Ciobanu, Gheorghe (coord.), Microeconomie, Ed.Risoprint, Cluj-
Napoca, 2007. 

• Bibliografia indicată în Silabus; 
• Alte surse bibliografice indicate în urma discuţiilor cu tutorii; 

 

TEORIA PRODUCĂTORULUI 

Modulul  III  
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• Discuţii şi analize realizate împreună cu tutorii, pe marginea temelor indicate 
spre studiu (comportamentul producătorului, costurile de producţie, teoria 
ofertei); 

• Studii de caz; 
• Rezolvări de probleme (tipuri de probleme pe tema: costurile de producţie); 
• Răspunsuri la întrebări teoretice tip grilă. 

 
REZULTATE A ŞTEPTATE:  
 Modulul dedicat „Comportamentului producătorului” urmăreşte 
familiarizarea studentului cu problemele firmei de afaceri, tipologia acestora şi 
criteriile pe baza cărora este apreciată dimensiunea optimă a întreprinderii. În strânsă 
legătură cu aceasta, studentul va putea opera în domeniul folosirii eficiente a 
factorilor de producţie, începând cu combinarea acestora, determinarea zonei optime 
a producţiei, utilizarea diferitelor tipuri de funcţii de producţie, calculul 
productivităţii şi aprecierea randamentelor de scară crescătoare, constante şi 
descrescătoare. Pe fondul însuşirii acestor cunoştinţe, studentul va trebui să se 
orienteze cu uşurinţă în domeniul costurilor de producţie şi al analizei dimensiunilor 
volumului producţiei în funcţie de nivelul costurilor totale şi marginale. 

 

UNITATEA DE CURS 1 (CAP. 1) 

Comportamentul producătorului 

-Sinteză- 

Firma 
  
 Firma este, în accepţiune juridică, un atribut de identificare a unui comerciant 
– şi constă în numele sau denumirea folosit de acesta în realizarea operaţiunilor care 
fac obiectul activităţilor sale. Altfel spus, firma echivalează cu numele comercial sub 
care un agent economic este cunoscut în mediul de afaceri. 

 
Tipologia firmelor 
 
Firma de afaceri reprezintă o unitate economică de bază, în jurul căreia 

polarizează una sau mai multe subunităţi economice, sub o singură conducere şi 
gestiune financiară. Ea este alcătuită dintr-un grup de persoane organizate potrivit 
unor cerinţe juridice, economice, tehnologice şi manageriale, care concep şi 
desfăşoară un complex de procese lucrative, concretizate în producerea de bunuri şi 
servicii destinate vânzării pe piaţă, în scopul obţinerii unui profit.  

Articolul 2 din legea Nr. 31/1990 stipulează că societăţile comerciale se vor 
constitui în una din următoarele forme: 

• societate în nume colectiv (S.N.C.); 
• societate în comandită simplă (S.C.S.); 
• societate pe acţiuni (S.A.); 
• societate în comandită pe acţiuni (S.C.A.); 
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• societate cu răspundere limitată (S.R.L.). 
Orice societate comercială care doreşte să funcţioneze în România trebuie să 

se organizeze în una din cele cinci forme. Se interzice preluarea caracteristicilor de la 
mai multe societăţi şi formarea uneia noi, sui-generis.  

 
Caracteristicile şi funcţiile firmei 
 
Crearea bunurilor şi serviciilor presupune existenţa unor colectivităţi 

organizate, formate prin participarea unui număr cât mai mare de persoane care 
cooperează între ele. 

Întreprinderea reprezintă în primul rând o organizaţie socială, un complex de 
relaţii structurale, interpersonale sau pluripersonale. În al doilea rând o firmă este un 
organism tehnico-productiv. Nu în ultimul rând, întreprinderea reprezintă un 
organism economic care are la bază un patrimoniu propriu. 

Activitatea productivă a firmei constă în transformarea bunurilor intermediare în 
bunuri finale, prin folosirea factorilor de producţie. Ansamblul acestor procese de 
transformare este pus în evidenţă de funcţiile întreprinderii: 

• Funcţia de cercetare-dezvoltare  
• Funcţia de producţie  
• Funcţia comercială  
• Funcţia financiar-contabilă  
• Funcţia de personal  
• Funcţia de management  
 
Dimensiuni ale firmei de afaceri  
Se pune deseori întrebarea care este dimensiunea unei firme, aceea care să-i 

permită acesteia desfăşurarea activităţii cu riscuri minime şi obţinerea unui profit 
convenabil? Răspunsul la această întrebare poate fi dat analizând contextul 
economic, politic şi social mondial, dar şi factorii endogeni care stau la baza 
desfăşurării activităţii economice la nivel de firmă.  

 În condiţiile economiei concurenţiale contemporane, se observă o creştere 
semnificativă a numărului şi importanţei firmelor mici, datorită specificului activităţii 
acestora – întrucât cele mai multe asemenea unităţi desfăşoară activităţi de prestări 
servicii sau de producţie mică (în condiţiile în care sfera serviciilor s-a extins rapid, în 
ultimii 30 de ani ponderea serviciilor în totalul activităţii economice s-a dublat în ţările 
dezvoltate şi a crescut semnificativ în celelalte ţări).  
 

Factorii de producţie 
 

Factorii de producţie (prod-factorii) constituie ansamblul elementelor şi 
condiţiilor necesare oricărui proces de fabricaţie, pentru ca acesta să se desfăşoare 
conform scopurilor agentului economic. În consecinţă, ei sunt consideraţi resurse 
(intrări   sau input-uri, respectiv indicatori de efort) pentru sistemul în cauză, care 
urmăreşte obţinerea unor rezultate (ieşiri  sau output-uri, respectiv efecte) 

a) Munca reprezintă exercitarea – de către om – a unei acţiuni de 
transformare a acţiunii factorilor materiali ai producţiei, având ca finalitate 
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obţinerea de efecte economice utile (bunuri şi servicii). Ea este un factor 
primar şi în acelaşi timp activ al producţiei, deoarece asigură înzestrarea 
acesteia cu bunurile de capital necesare. De asemenea, ea constituie şi un 
proces social-economic, deoarece: pe de o parte, se referă la contactul 
direct dintre oameni, în cadrul diviziunii muncii; pe de altă parte, este 
mijlocul economic de satisfacere a nevoilor individuale şi generale. 

b) Natura, factor originar de producţie, cuprinde elemente precum: solul, 
subsolul, relieful, hidrografia şi clima. Principalul element constitutiv al 
acestui prod-factor îl reprezintă pământul, care are anumite proprietăţi: 
este nesubstituibil, nereproductibil, limitat ca întindere şi imobil. 

c) Capitalul nominalizează, în general, totalitatea bunurilor eterogene şi 
reproductibile create prin muncă şi folosite în scopul realizării altor 
bunuri şi servicii destinate vânzării pe piaţă. Ca factor de producţie 
derivat, economia introduce termenul capital tehnic (capital real), 
reprezentat de bunuri de capital propriu-zise. Acest concept desemnează o 
parte a capitalului în funcţiune, participând la realizarea unui circuit 
economic care cuprinde: etapa de transformare a capitalului lichid al 
agenţilor economici în capital real productiv (în care firma cumpără 
bunuri de capital de pe piaţă); etapa de folosire productivă a capitalului 
real; etapa de transformare a acestuia – deja aflat în componenţa 
mărfurilor – în formă bănească, prin vânzarea bunurilor pe piaţă. 

d) Informaţia este un semnal tehnic, economic, psiho-social, transformat în 
factor de producţie prin intermediul cunoaşterii. Ea determină, în măsură 
semnificativă, avansarea gradului de inovare, precum şi calitatea, 
competitivitatea şi eficienţa activităţii unui agent economic – şi se referă 
la date tehnico-economice vizând: sursele de aprovizionare şi furnizorii, 
piaţa de desfacere şi modalităţile de comercializare a mărfurilor, mediul 
de afaceri (cooperare – rivalitate). Informaţia este calea trecerii sistemelor 
economice, prin evoluţie, spre societatea post-industrială. 

e) Tehnica denumeşte un prod-factor activ, deoarece se referă la resurse 
tehnologice şi operaţionale de tipul inovaţiilor, brevetelor de invenţii, 
licenţelor, proiectelor şi programelor. Utilizarea tehnicii avansate 
contribuie la progresul generalizat, accentuând latura creativă a omului. 

f) Managementul şi abilitatea întreprinzătorului  sunt elemente de bază în 
asigurarea succesului unei afaceri. Fără ele, actualmente nu se mai poate 
vorbi nici de evoluţia cantitativă a factorilor de producţie, nici de cea 
calitativ-structurală. 

În concluzie: sistemul economic funcţionează bine doar dacă toţi factorii de 
producţie de care dispune sunt repartizaţi şi utilizaţi raţional. În acest sens, trebuie 
căutat modul optim de alocare a resurselor, care reflectă coordonarea activităţilor 
pieţei şi relaţiile dintre actorii economici.  

 
Combinarea prod-factorilor. Funcţiile de producţie. 
 
Combinarea prod-factorilor reprezintă o modalitate de alăturare cantitativă, 

structural-funcţională şi calitativă a cel puţin doi asemenea compuşi, în scopul 
obţinerii de bunuri, al maximizării efectelor obţinute şi al minimizării efortului depus 
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de agentul economic utilizator. Orice producător este interesat, deci, să găsească 
acele combinaţii de prod-factori care să-i aducă profit. 
Din această perspectivă, combinarea factorilor de producţie se supune criteriilor de 
raţionalitate economică. Ea îmbracă numeroase forme de alăturare a prod-factorilor, 
ceea ce face necesară apelarea la funcţia de producţie. Prin acest concept înţelegem 
expresia matematică a legăturilor dintre cantităţile consumate din diferiţi prod-factori 
şi volumul maxim de output (bunuri şi servicii), fabricat în anumite condiţii 
(naturale, tehnico-organizatorice ş.a.), în limitele respectării uneia sau mai multor 
restricţii.  
 Forma generală a unei funcţii de producţie este Q = f(L, K,...), unde Q 
reprezintă output-ul (variabilă dependentă), iar L, K,... sunt prod-factori (resurse 
privite ca variabile independente; aici, L = munca, iar K = capitalul).  

Funcţiile de producţie măsoară eficienţa relativă a prod-factorilor, opţiunile 
pentru substituţia acestora (dacă există) şi aportul fiecărui factor implicat în 
realizarea output-ului. În postura de construcţii economico-matematice, funcţiile 
amintite se utilizează în cazul producţiei omogene, care prezintă, din perspectiva 
combinării prod-factorilor, stabilitate în timp. În cazul uzual Q = f(L, K)   (1), funcţia 
dată se consideră omogenă de gradul n, dacă f(r·L, r·K) = rn·f(L, K)    (2), unde n 
este o constantă, iar r un număr real pozitiv.  

Una din cele mai cunoscute funcţii aplicabile domeniului economic este 
funcţia globală de producţie de tip Cobb-Douglas, la forma căreia au contribuit, în 
1928, C.W. Cobb şi P.H. Douglas. Relaţia ei tipică este Q = A·Lα·Kβ, în condiţiile în 
care: Q – producţia; A (unde A > 0) – coeficient de concordanţă / de proporţionalitate 
între factorii de producţie muncă (L) şi capital fix în funcţiune (K), în legătură cu 
progresul tehnic încorporat în aceştia; α – coeficient de elasticitate a producţiei în 

raport cu factorul muncă: 
L

L
:

Q

Q
α

∆∆= ; β – coeficient de elasticitate a producţiei în 

raport cu factorul capital: 
K

K
:

Q

Q
β

∆∆= ; α, β ≥ 0 (parametri pozitivi). Într-o asemenea 

formă, coeficienţii α, respectiv β, arată cu câte procente creşte producţia, atunci când 
factorul implicat (L, respectiv K) sporeşte cu 1%. 

În cazul funcţiei Cobb-Douglas, pe baza relaţiilor (1) şi (2) rezultă că pentru n 
= 1, relaţia (2) devine: Q(r·L, r·K) = A·rα·Lα·rβ·Lβ) = rα+β·Q(L, K). Situaţii posibile: 
α + β = 1 → randamente de scară constante; α + β > 1 → randamente de scară 
crescătoare; 0 < α + β < 1 → randamente de scară descrescătoare.  

Deşi foarte des utilizate, funcţiile tip Cobb-Douglas au unele limite. Cea mai 
vizibilă este aceea că, deşi în cazul lor, substituţia prod-factorilor este posibilă într-un 
grad relativ înalt, ea nu este perfectă (situaţie proprie doar funcţiilor liniare). De 
asemenea, ele induc ideea că s-ar putea realiza o creştere teoretic infinită a output-
ului, lăsând valoarea unui factor constantă şi mărind-o doar pe cealaltă.  

Asemănător curbelor de izoutilitate, curbele de izoproducţie au următoarele 
trăsături:  

� au caracter monoton (sunt continue);  
� au înclinaţie descrescătoare (direcţie NV-SE);  
� forma lor este convexă în raport cu originea;  
� nu se intersectează. 
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În fiecare punct al oricărei izocuante se înregistrează un anumit grad de 
eficienţă, astfel încât, ca să-şi maximizeze rezultatele, producătorul trebuie să opteze 
pentru acea combinaţie de prod-factori, care atrage eficienţa cea mai ridicată. 
Aceasta se obţine în aşa-numita zonă a producţiei raţionale (numită şi zona 
economică a producţiei). 

 
Optimul producătorului 

    
Determinarea punctului de optim al producătorului nu constă doar în aflarea 

celei mai mari cantităţi din producţie ce poate fi obţinută cu resursele date, ci poate 
viza, de asemenea: minimizarea cheltuielilor, maximizarea profitului sau a cifrei de 
afaceri şi alte obiective.  

Vom avea în vedere că, în general, este posibilă substituţia parţială a 
factorilor de producţie. În acest sens vom determina rata marginală de substituţie 
(tehnică) a doi prod-factori. Ea arată cantitatea dintr-un factor de producţie la care 
trebuie să se renunţe pentru a spori cu o unitate celălalt factor utilizat, astfel încât 
nivelul producţiei să se păstreze acelaşi ca înainte de substituire. De exemplu, dacă 
dorim să optăm pentru combinaţia aferentă lui E, în defavoarea celei corespunzătoare 
punctului C, rata marginală de substituţie tehnică a capitalului cu munca se va 

calcula astfel:
mgKW
mgLW

lQ

kQ

l

k

ClEl
CkEkT

L/KRMS =
∆⋅∆
∆⋅∆=

∆
∆=

−
−= . 

Altfel spus, vom fi interesaţi să aflăm la câte unităţi de capital va trebui să 
renunţăm pentru a spori cu o unitate factorul muncă, astfel încât producţia să rămână 
constantă. În cazul substituţiei parţiale a prod-factorilor, rata marginală de substituţie 
scade pe măsură ce capitalul se substituie într-o proporţie din ce în ce mai mare cu 
munca, deoarece producătorul este dispus să renunţe la cantităţi din ce în ce mai mici 
din factorul substituit, pentru câte o unitate suplimentară din factorul substitut. În 
plus, pe măsură ce are loc o creştere a cantităţii de muncă folosită în procesul de 
fabricaţie, productivitatea marginală a acestui factor va scădea – ca urmare a 
verificării în practică a legii randamentelor descrescătoare – în timp ce 
productivitatea marginală a capitalului va fi mai mare, folosindu-se mai puţine unităţi 
din acest prod-factor. Per ansamblu, raportul WmgL/WmgK va lua valori din ce în ce 
mai mici.  

 
Productivitatea factorilor de producţie 
 
Productivitatea reprezintă eficienţa cu care sunt combinaţi şi utilizaţi factorii 

de producţie, exprimând relaţia care se stabileşte între efort şi efect. Mai exact, ea 
relevă mod de exprimare a eficienţei utilizării factorilor de producţie, deoarece 
urmăreşte realizarea maximului de rezultate posibil, prin folosirea unui minim dat 
de resurse. 

De regulă, ea se calculează ca raport între efect / efort, punând în evidenţă 
volumul de output realizat prin utilizarea unei unităţi de input. Spre exemplu, 
productivitatea muncii (WML) se calculează prin raportarea producţiei (Q) la factorul 
muncă necesar obţinerii acesteia (L), după relaţia: WM L = Q / L 

În acest caz, productivitatea medie a muncii reflectă numărul de unităţi de 
bunuri ce revine la o unitate de muncă (pe om-zi, om-oră, salariat ş.a.). 
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Aprecierea oportunităţii unei anumite activităţi economice pe termen scurt se 
poate face prin intermediul productivităţii. În evoluţia rezultatelor unei activităţi 
economice, pe termen mediu şi lung, o mare importanţă o deţine dinamica 
productivităţii , analizată prin intermediul indicelui productivităţii medii: IWM = (WM1 / 
WM0)٠100. 

Să analizăm acum situaţia productivităţii factorilor de producţie, calculată 
astfel: 

a) Productivitatea medie (WM) se determină după relaţile:  
WM = Q / FP (efect / efort) sau W = FP / Q (efort / efect) 

b) Productivitatea marginală (Wmg) exprimă, în general, sporul de rezultate 
obţinut prin utilizarea unei unităţi suplimentare dintr-un factor de producţie X, 
ceilalţi factori avuţi în vedere rămânând constanţi. Ea este determinată după relaţia: 
Wmg = ∆Q / ∆FPX sau Wmg = dQ / dFPX 

Între producţie, productivitatea medie şi cea marginală a unui factor de 
producţie există o relaţie bine determinată.  

 
Randamentele factoriale şi randamentele de scară.  
 
Randamentul este o formă de determinare a eficienţei economice, care reflectă 

relaţia dintre prod-factorii utilizaţi într-un proces productiv şi volumul rezultatelor 
economice obţinute (de exemplu: un muncitor realizează 20 de produse X într-o oră, 
ceea ce reprezintă randamentul muncii sale). 

Randamentele factoriale (sau de substituţie) evidenţiază modul în care se 
modifică output-ul atunci când un factor de producţie variabil se combină cu o 
cantitate dată dintr-un factor fix, toate celelalte condiţii rămânând neschimbate. Ele 
pot fi crescătoare atunci când efectul obţinut prin utilizarea unei unităţi suplimentare 
din factorul variabil este din ce în ce mai mare; sau descrescătoare caz în care 
utilizarea unei unităţi adiţionale din factorul variabil determină scăderea efectului 
economic, menţinându-se condiţia ca ceilalţi factori să fie constanţi. 

Randamentele de scară (de dimensiune) exprimă relaţia existentă între 
creşterea volumului producţiei şi a cantităţii utilizate din prod-factorii combinaţi. Mai 
exact, ele arată cu cât sporeşte producţia, în condiţiile în care cantităţile utilizate din 
factorii de producţie folosiţi se modifică simultan şi în aceeaşi proporţie. 

Randamentele de scară pot fi constante, crescătoare şi descrescătoare, după 
cum urmează: 

a) Randamentele de scară constante  
b) Randamentele de scară crescătoare  
c) Randamentele de scară descrescătoare  
 
Legea randamentelor neproporţionale 
 
Evoluţia randamentelor factoriale se subordonează legii randamentelor 

neproporţionale. Aceasta ne arată raportul stabilit între evoluţia rezultatelor obţinute 
(a producţiei) şi un factor de producţie variabil, folosit în doze suplimentare – ceilalţi 
factori de producţie rămânând constanţi. Acestă lege a fost formulată de Jaques 
Turgot, în legătură cu exploatările economice agricole. 



 40

De altfel, în general, activităţile economice cunosc mai întâi o fază de 
randament crescător (costuri de producţie în scădere), urmată de o alta cu randament 
maxim (corespunzător combinaţiei optime a factorilor de producţie), şi apoi, în cele 
din urmă, o fază de randamente descrescătoare (pe fondul majorării costurilor de 
producţie). 
 

UNITATEA DE CURS 2 (CAP. 2) 

Teoria costurilor şi profitul 

-Sinteză- 

Conţinutul economic al costului de producţie 
 
Producţia de bunuri şi desfacerea mărfurilor pe piaţă au la bază folosirea 

input-urilor (resurse materiale, financiare şi umane). Consumul factorilor de 
producţie presupune, însă, utilizarea lor conform deciziei manageriale, în scopul 
realizării unei oferte corespunzătoare cererii manifestate pe piaţă.  

Consumul factorilor de producţie are un caracter dinamic, deoarece se 
modifică în timp, în funcţie de elemente precum: cantitatea de bunuri fabricate, 
gradul de înzestrare cu prod-factori, introducerea progresului tehnic, consumurile 
specifice ş.a.. În consecinţă, denotând cheltuieli, el trebuie studiat prin intermediul 
unui indicator sintetic relevant. Acesta este costul de producţie, care reflectă – prin 
mărime şi structură – gradul de eficienţă al activităţii unui agent economic. 

Costul de producţie constituie, aşadar, expresia monetară a cheltuielilor 
ocazionate de achiziţia, alocarea şi consumul factorilor de producţie de către fiecare 
întreprindere, în vederea realizării procesului productiv şi a desfacerii bunurilor 
(mărfuri şi servicii). Incluzând cheltuielile suportate de firme pentru fabricaţie, 
respectiv pentru desfacere, costul presupune un consum comparabil de prod-factori. 

Se impune, însă, o precizare: deşi aparent, costul de producţie este sinonim 
cu cheltuielile de producţie, se observă că practic, cele două noţiuni nu se identifică 
întotdeauna.  

 
Tipologia şi mărimea costurilor 
 
Clasificarea costurilor de producţie se face în raport cu mai multe criterii. 

Cele mai relevante vor fi abordate în cele ce urmează. 
După modul de reflectare a cheltuielilor, întâlnim costul contabil (care 

cuprinde expresia cheltuielilor comensurabile bănesc, suportate efectiv de agenţii 
economici pentru plata contravalorii materiilor prime, materialelor, combustibilului, 
energiei, amortizării, prevenirii poluării ş.a., corespunzând  producerii şi desfacerii 
unui bun) şi costul economic (care include, pe lângă elementele anterioare, cheltuieli 
ce nu presupun plăţi către terţi – de exemplu, consumul de muncă al proprietarului 
firmei, dacă este cazul).  

Natura cheltuielilor împarte costurile în: costuri explicite – cheltuielile cu 
furnizorii resurselor economice procurate şi consumate la producerea unui bun 
(cheltuieli materiale, cu munca ş.a.), care se reflectă în contabilitate în conturi 
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aferente) – şi costuri implicite  (alternative sau de oportunitate), respectiv costuri ale 
alegerii realizate de întreprinzător / manager, în privinţa resurselor deţinute; acestea 
din urmă nu sunt generate de o plată, ci constituie expresia consumului de resurse 
“sustrase” altor întrebuinţări, în favoarea celei alese.  

Costul de oportunitate (denumit şi cost al opţiunii, cost al şansei sacrificate 
sau cost al alegerii) reprezintă, de fapt, costul renunţării la o variantă de utilizare a 
unui element (factor), în favoarea alegerii alteia, din mai multe posibile. Termenul 
indică utilitatea alternativă a unui bun, respectiv preţul ocaziilor nefolosite de 
agentul economic. Altfel spus, el face referire la ceea ce s-ar fi putut obţine în 
condiţiile altei utilizări (cheltuiri) a prod-factorilor necesari  fabricării unui bun, 
decât cea pentru care s-a optat. 

Deoarece producătorul raţional optează pentru tehnica ce atrage minimizarea 
cheltuielilor sale, principiul costului de oportunitate devine criteriu al eficienţei 
(pentru că se referă la cheltuiala minimă ce “revine” output-ului, conform input-ului 
utilizat). Costul alternativ minim, acceptat pentru producerea unui bun, poartă 
numele de cost real. 

Fără îndoială, costul monetar (care face referire la situaţia în care aspectul 
bănesc este numitorul comun al consumului de prod-factori) este “dublat” de costul 
psihologic – utilizat în sensul delimitării componentei subiective a cheltuielilor 
ocazionate de procesul de fabricaţie (cum este cazul raportului utilitate / dezutilitate). 

Prin prisma celui care suportă costurile, există aşa-numitul cost privat  (care 
cuprinde cheltuielile asumate de o firmă cu privire la produsul său) şi costul social – 
referitor la cheltuielile care nu “încarcă” producătorii diverselor bunuri (nefiind 
suportate direct de ei), ci societatea. Costul social presupune două tipuri de efecte: 
pozitive, având urmări favorabile asupra dezvoltării societăţii (pregătirea la un nivel 
înalt a personalului, gradul de cultură propriu angajaţilor, comportamentul acestora, 
creşterea productivităţii muncii) şi negative. Din categoria acestora din urmă, 
menţionăm factori interni şi externi, precum: scumpirea tehnologiei utilizate, 
creşterea preţurilor la prod-factori şi mărfuri, mişcările sociale, cheltuielile cu 
protecţia mediului, majorarea cotelor de impozitare ş.a.;  cele mai cunoscute costuri 
sociale rămân, totuşi, cele legate de dezechilibrele macroeconomice: inflaţia şi 
şomajul. 

Costurilor  de producţie (determinate de procesul de fabricaţie propriu-zis) 
le se adaugă cele de desfacere, cuprinzând: costuri de tranzacţie, care fac posibilă 
funcţionarea pieţei (de exemplu, cheltuieli cu comisioanele, cu publicitatea ş.a.) şi 
costuri de informare, necesare pentru o cât mai bună cunoaştere a stării pieţei (în 
vederea reducerii riscurilor). 

Unul din cele mai importante criterii de structurare a costurilor este tipul 
consumului care generează cheltuielile. Din această perspectivă, costurile fixe (CF) 
sunt determinate pe perioadă scurtă, de consumurile fixe. Ele sunt independente de 
nivelul producţiei şi, ca urmare, rămân constante pe intervale scurte de timp. Se 
referă la cheltuieli cu: amortizarea capitalului fix, iluminat, chirii, încălzirea 
generală, salarii pentru personalul din activităţile general-administrative, asigurări 
ş.a.. Pe termen lung, însă, costurile de această natură devin variabile. 

Costurile variabile (CV) sunt angajate de consumurile variabile (e vorba 
despre materii prime, materiale, combustibil, energie, salariile personalului direct 
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implicat în activitatea productivă ş.a.). Ele depind de volumul producţiei Q, se 
modifică în aceeaşi direcţie cu el – deci CV = f(Q) – şi pot fi de două categorii: 

Costul total (CT) este costul aferent întregii producţii a unei întreprinderi. El 
poate fi privit în trei accepţiuni: 

i CT = CF + CV (suma costurilor fixe şi variabile); 
i CT = CP + CD (suma costurilor de producţie şi de distribuţie); 
i CT = CM + CS (suma costurilor materiale şi a celor salariale); 

CM = A + Kc  → CT = A + Kc + CS   (unde: A –  cheltuieli 
ocazionate de amortizare; Kc – cheltuieli cu capitalul circulant). 

 În raport cu nivelul la care analizăm costurile, calculăm: 
a) costul global (total) – privit ca ansamblu al cheltuielilor antrenate de 

întreaga activitate a agentului economic (de exemplu, CF, CV, CT); 
b) costul mediu (unitar) – considerat un raport între un tip de cost global şi 

rezultatele obţinute (de obicei, volumul producţiei, Q): 
i costul fix mediu CFM – costul fix suportat de întreprindere pe 

unitatea de produs; pe termen scurt, el depinde de evoluţia volumului 

producţiei (Q): 
Q

CF
CFM = . 

i costul variabil mediu CVM – costul variabil înregistrat de firmă pe 
unitatea de produs; în dinamică, el depinde atât de nivelul costurilor 
variabile (CV), cât şi de evoluţia volumului producţiei (Q): 

Q

CV
CVM = . 

i costul total mediu CTM – costul total revenit pe unitatea de produs; 
în dinamică, el depinde atât de nivelul costurilor variabile (CV), cât 

şi de evoluţia volumului producţiei (Q): 
Q

CT
CTM = . 

 
O categorie aparte o constituie costul marginal Cmg – respectiv sporul de 

cost antrenat de creşterea consumului de factori de producţie (∆CT), pentru a 

suplimenta cu o unitate producţia (∆Q): 
1-ii

1-ii
mg QQ

CTCT

Q

CT
C

−
−

=
∆

∆=   sau  

Q

CVCF
Cmg ∆

∆+∆= . După cum se poate observa, pentru ∆Q = 1, Cmg = ∆CT. Pe 

termen scurt, deoarece ∆CF = 0, 
Q

CV
Cmg ∆

∆= . 

 
 
Relaţiile dintre costurile înregistrate pe termen scurt 
 
Pe termen scurt, având în cadrul CT un singur factor variabil al producţiei 

(întrucât costurile fixe CF sunt constante), întreprinderea procedează la ajustarea 
input-ului până când ajunge la volumul urmărit al output-ului, pe baza tehnicii şi 
tehnologiei disponibile. 
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Minimizarea costurilor 
 
Curbele costurilor agenţilor economici nu pot fi şi nici nu sunt identice, ci 

diferenţiate, întrucât: condiţiile de fabricaţie şi managementul întreprinderilor sunt 
specifice (în spaţiu şi în timp); firmele beneficiază de o înzestrare inegală cu factori 
de producţie, iar utilizarea acestora depinde de decident; nivelele de eficienţă 
înregistrate sunt, în consecinţă, diferite. 

Reducerea şi minimizarea costurilor  sunt obiective ale oricărui agent 
economic raţional, pentru a realiza volumul dorit al producţiei. În vederea acestui 
deziderat, întreprinderea trebuie să ia în calcule toate elementele implicate în 
obţinerea bunurilor, între care cele mai importante sunt factorii de producţie şi 
costurile totale (acestea din urmă necesitând operaţiuni de reducere, conform unor 
funcţii de minimizare). 

În contextul minimizării costurilor de producţie, literatura economică 
formulează regula celor mai mici costuri, aplicabilă în orice întreprindere.  

Minimizarea costurilor presupune intervenţii asupra cheltuielilor înregistrate 
pe unitatea de efect util. Ca atare, mărimea costului unitar (mediu) depinde de factori 
precum: nivelul consumului de prod-factori pe unitatea de output; evoluţia preţurilor 
acestor factori; volumul producţiei obţinute; modificarea calităţii şi caracteristicilor 
bunurilor fabricate. 

 
Evoluţia costurilor pe termen lung 
 
A. Costurile totale pe termen lung (CTTL) 
Pe termen lung, toţi factorii producţiei devin variabili, astfel încât agentul 

economic are de ales nu doar capacitatea de fabricaţie, ci şi modalitatea în care s-o 
realizeze. Deoarece deciziile pe perioadă îndelungată implică un grad de risc 
semnificativ, un rol important în desfăşurarea normală a activităţii îl au anticiparea şi 
planificarea. 

B. Costurile totale medii pe termen lung (CTMTL) 
În general, unul dintre criteriile de apreciere a viabilităţii unui agent 

economic este nivelul costului său mediu, ştiut fiind că acesta evoluează – în 
principiu – astfel: dacă la darea în folosinţă a unei capacităţi de producţie are un nivel 
ridicat, pe parcurs el scade şi atinge un punct de minim. Apoi, pe măsură ce 
capacitatea disponibilă este suprasolicitată, CTM începe să se majoreze, dovedind că 
procesul nu mai este rentabil. 

 
Conceptul de profit. Teorii explicative 

 
Profitul reprezintă, ca atare, o formă de venit net, fiind perceput, în general, 

ca un câştig (avantaj) pentru cel care-l realizează. De aceea, pe o piaţă competitivă, 
vor supravieţui actorii economici care acumulează profit.  

Titularii de profit sunt, în general, agenţii economici (persoane fizice şi 
juridice), care fac parte din două categorii: în cazul firmelor cu capital de stat, 
beneficiarii profitului sunt autorităţile publice; în situaţia agenţilor cu capital privat, 
titularii de profit sunt proprietarii fondurilor plasate în diverse afaceri; dacă este 
vorba de societăţi pe acţiuni, o parte a rezultatelor obţinute (sau profitul ca atare, 
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conform deciziei la nivelul Adunării Generale a Acţionarilor) se distribuie 
acţionarilor, pe criteriul participării lor la capitalul social al firmei în cauză. 
 

Masa şi rata profitului. Forme şi funcţii ale profitului 
 
 În termeni generali, profitul reprezintă o formă de venit, apărând ca excedent 
al venitului înregistrat de un subiect economic, peste cheltuielile totale, ocazionate de 
realizarea activităţii pe care o execută: Pr = VT – ChT. Referitor la această relaţie, 
facem următoarele precizări: 

a.) Simbolul VT reflectă veniturile totale, alcătuite, la rândul lor, din categorii 
cum sunt: venituri din exploatare, obţinute în urma vânzării bunurilor care fac 
obiectul producţiei de bază; ele colectează cea mai mare parte a veniturilor firmei 
productive; venituri financiare, aferente dobânzilor sau altor surse de natura acestui 
tip de câştig; venituri extraordinare / excepţionale, realizate ca urmare a unor 
condiţii aleatoare (de exemplu, veniturile rezultate din imputări). 

b.) Notaţia ChT se referă la cheltuielile totale, formate din: cheltuieli din 
exploatare, efectuate în legătură cu producţia de bază (materii prime, materiale, 
combustibil ş.a.); cheltuieli financiare (de exemplu, cele vizând plata dobânzilor la 
credite); cheltuieli extraordinare / excepţionale, provocate de situaţii deosebite 
(suportarea pagubelor în cazul inundării materiilor prime din depozite, plata amenzilor 
ş.a.). 

Profitul obţinut ca urmare a diferenţei dintre venituri şi cheltuieli se consideră 
a fi relevant sub două aspecte esenţiale: 

I.  Din punct de vedere absolut, ca masă a profitului  (Pr), el reprezintă suma 
totală realizată în formă de profit, de către un subiect economic, într-un interval 
determinat, în care acesta produce bunuri şi servicii destinate pieţei. Dacă VT > CT 
(iar pe produs, P > CTM), subiectul obţine profit (Pr); dacă, însă, VT < CT (iar pe 
produs, P < CTM), el înregistrează pierderi (p). 

II.  Din punct de vedere relativ, se calculează rata profitului  (Pr’), ca raport 
procentual între masa profitului şi un indicator reprezentând: fie costurile totale 
ocazionate de obţinerea rezultatului înregistrat – caz în care facem referire, de fapt, la 
rata rentabilităţii  – fie cifra de afaceri (volumul încasărilor realizate din activitatea 
proprie), fie capitalul (sub forma capitalului investit sau a capitalului în funcţiune, 
după caz). Concret, se iau în considerare următoarele variante, în care notaţiile 
folosite sunt: CT – costurile totale; CA – cifra de afaceri; K – capitalul. 

100
CT

Pr
Pr' ⋅=   100

CA
Pr

Pr' ⋅=   100
K
Pr

Pr' ⋅=  

 
� Rata profitului reflectă gradul de valorificare a componentelor care 

participă în mod real la obţinerea profitului şi măsura eficienţei 
combinării acestor prod-factori. Pe scurt, ea corespunde unor cuantificări 
care arată venitul rezultat din utilizarea unui anumit capital şi se 
calculează la nivel de firmă, de ramură şi de economie, în scopul 
efectuării comparaţiilor de rigoare pe plan internaţional.  

Profitul brut  (Prb) este diferenţa dintre veniturile totale realizate (Vt) şi 
cheltuielile efectuate (Cht) pentru obţinerea rezultatului unei activităţi economice: Prb 
= VT – ChT.  
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Profitul net  (Prn) rezultă în urma diferenţei dintre profitul brut şi impozitul 
pe profit: Prn = Prb – IPr. În legătură cu conceptul de profit net se vorbeşte şi despre 
profitul admis .  
 Profitul normal  arată nivelul minim al profitului, necesar şi suficient pentru 
ca agentul economic să-şi poată continua activitatea. Privit, în esenţă, drept cost de 
oportunitate, el cuprinde: salariul întreprinzătorului, potrivit muncii sale de 
organizare şi de conducere a firmei; dobânda la capitalul propriu, utilizat în 
activităţile agentului economic; chiria pentru clădirile proprii, puse în serviciul 
firmei; renta pentru terenul propriu al întreprinzătorului, pus la dispoziţia agentului 
economic. Sub limita profitului normal, producţia nu se mai motivează.  
 Profitul economic sau pur  este diferenţa pozitivă dintre profitul brut şi cel 
normal (constituind o mărime reziduală sau rămasă). Atunci când profitul economic este 
zero, întreprinderea realizează profit normal sau minimal (situaţie întâlnită în condiţiile 
pieţei cu concurenţă perfectă). 

Supraprofitul este surplusul de profit peste cel obţinut în condiţii obişnuite 
de piaţă, respectiv profitul datorat unor condiţii particulare – de obicei economice 
(ca urmare a preţurilor fără acoperire, a diferenţelor de preţ între pieţe ş.a.), naturale 
sau preferenţiale. În această categorie sunt incluse, ca exemple, cazul eficienţei 
deosebite şi cel al firmei care activează pe piaţa de monopol. 

 
Pragul de rentabilitate şi pragul de închidere la nivel de firmă  

 
 În strânsă legătură cu conceptul de profit se studiază pragul de rentabilitate. 
El arată volumul producţiei unui agent economic, începând cu care întreprinderea 
înregistrează profit. Corespunzător acestei situaţii, punctul de plecare este relaţia: Pr 
= VT – CT. În condiţiile obţinerii de profit normal, pragul de rentabilitate QR se 
calculează conform următoarei metode: 
Pr  = 0    =>   VT – CT = 0,     deci      VT = CT,     respectiv: 
P·Q = CF + CV,  adică P·Q = CF + CVM·Q    sau    P·Q – CVM·Q = CF; 

Q·(P – CVM) = CF =>     Q = QR = 
CVMP

CF

−
. 

Amintim că notaţiile folosite anterior sunt: VT – venitul total; CT – costul 
total; CF – costul fix total; CVM – costul variabil mediu; P – preţul de vânzare. 

În strânsă legătură cu noţiunea prag de rentabilitate se analizează condiţia de 

închidere a unei firme (pragul de închidere sau pragul de faliment), ştiut fiind că 

orice agent economic care nu-şi mai poate acoperi costurile (avem în vedere mai ales 

nivelul costurilor variabile CV) îşi va înceta activitatea pe termen scurt.  

Pragul de închidere a unei întreprinderi rezultă din următoarea “regulă”: 
Atunci când preţul de vânzare al mărfii scade pe piaţă atât de mult, încât venitul 
firmei se situează sub nivelul costului variabil (VT < CV), iar preţul se află sub 
mărimea costului variabil mediu (P < CVM), agentul îşi va minimiza pierderile dacă-
şi va înceta activitatea desfăşurată. Preţul P, pentru care venitul acoperă costul 
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variabil (VT = CV) sau pentru care pierderile egalizează costurile fixe (p = CF) se 
numeşte prag (punct) de închidere.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Pragul de rentabilitate şi pragul de închidere în cazul unei întreprinderi 
 
unde: 
- OO’ – curba ofertei, dată de curba costului marginal Cmg;  
- CC’(PR) – curba cererii, determinată de preţul mărfii vândute (PR); 
- QR; PR – producţia şi preţul proprii aferente pragului de rentabilitate; 
- QI; PI – producţia şi preţul aferente pragului de închidere. 

 

UNITATEA DE CURS 3 (CAP. 3) 

Teoria ofertei 
-Sinteză- 

 Oferta  
  

 Prelucrarea resurselor (materiale şi umane) în scopul satisfacerii trebuinţelor 
individuale sau societale constituie obiectul de activitate al oricărui proces productiv 
şi are drept rezultat formarea unei anumite cantităţi de bunuri, servicii sau informaţii, 
care constituie oferta. 
 Ştiinţa economică s-a ocupat, timp de aproximativ două secole de ofertă, 
considerând că aceasta joacă rolul decisiv în crearea avuţiei, respectiv în dezvoltarea 
economică a societăţii.  
 La începutul anilor '80 ai secolului nostru a apărut, în cadrul curentului 
neoliberal orientarea numită economia ofertei (supply-side economics) care 
recunoştea rolul ofertei în dinamizarea producţiei, a productivităţii şi a reducerii 
costurilor. 
 În sens general, oferta este definită prin cantitatea dintr-un bun economic, 
serviciu sau factor de producţie pe care un producător o realizează şi doreşte să o 
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vândă pe piaţă (în fapt să o preschimbe pe piaţă cu alte bunuri şi servicii, prin 
intermediul banilor) într-o perioadă de timp dată la un anumit (oricare)  nivel al 
preţului.  

La fel ca şi în situaţia cererii, literatura de specialitate face distincţie între 
ofertă şi cantitatea oferită. Cantitatea oferită reprezintă o cantitate determinată dintr-
un bun pe care producătorul doreşte să o vândă la un anumit nivel de preţ, într-un 
anumit moment. 
 Mărimea ofertei este determinată de o serie de factori obiectivi şi subiectivi, 
dintre care enumerăm: 

1) din perspectiva producătorului:    
a/ preţul factorilor de producţie;  

 b/ preţul bunului oferit pe piaţa respectivă şi pe alte pieţe; 
 c/ tipul de piaţă şi forma de concurenţă care se manifestă pe piaţa respectivă ; 
 d/ rata profitului pe economie, comparaţia pe care o face producătorul între 
rata profitului calculată pentru produsul care face obiectul ofertei respective şi rata 
profitului obţinută în cazul altor bunuri. 

e/ mărimea profitului total şi a celui unitar; 
 f/ dobânda - privită ca şi un cost, atunci când se are în vedere suma pe care 
trebuie să o plătească întreprinzătorul pentru creditele contractate în vederea 
desfăşurării activităţii sale, dar şi din perspectiva venitului pe care l-ar aduce 
depunerea la bancă a capitalului bănesc corespunzător desfăşurării activităţii de 
producere a bunului care face obiectul ofertei; 
 g/ climatul social şi politic existent; 
 2) din perspectiva consumatorului: 
 a/ preţul produsului oferit (un preţ mare poate determina o scădere a cererii, ceea 
ce îl va determina pe producător să reducă nivelul cantităţii oferite); 
 b/ mărimea venitului nominal de care dispun consumatorii şi puterea de 
cumpărare a banilor; 
 c/ existenţa unui raport favorabil între preţ, utilitate şi calitate;  
 d/ existenţa bunurilor substituibile, preţul acestora şi modificările care 
intervin în nivelul preţurilor acestor bunuri; 
 e/ oferta de bunuri complementare şi evoluţia preţului acestora; 
 3) din perspectiva producătorului şi a consumatorului: 
 a/ modificarea numărului consumatorilor, al producătorilor şi a preferinţelor 
acestora; 
 b/ concurenţa între producători şi tipul de piaţă pe care acţionează în scopul 
desfacerii produsului respectiv; 
 c/ concurenţa între consumatori; 
 4). politica statului privind importurile, încurajarea investiţiilor, 
dezvoltarea economică. 

Funcţia ofertei care ilustrează influenţele factorilor are exprimarea: 

)F,...,F,P(OQ m1n
O
n = , unde: QO

n – oferta pentru bunul n; Pn – preţul produsului 

n; F1...Fn – preţul factorilor de producţie utilizaţi în producerea produsului n. 
Privită prin prisma numărului vânzătorilor, respectiv al producătorilor, oferta 

poate fi individuală, atunci când se referă la cantitatea produsă, respectiv vândută de 
către un singur agent economic, sau totală (agregată), atunci când se are în vedere 
ansamblul cantităţilor dintr-un bun, serviciu sau factor de producţie ce se produce 



 48

sau se comercializează la un moment dat într-o ramură sau sector de activitate. 
Analog cererii şi oferta totală reprezintă suma ofertelor individuale la nivelul fiecărui 
preţ.  
 Între cantitatea oferită şi nivelul preţului unui bun există o relaţie de 
determinare directă, în cadrul căreia factorul independent şi determinant al relaţiei îl 
reprezintă preţul unitar al bunului respectiv, iar factorul determinat este reprezentat 
de cantitatea oferită. Această relaţie, în care modificarea preţului reprezintă cauza 
modificării cantităţii cerute (în acelaşi sens) reprezintă legea ofertei. Altfel spus, 
orice creştere a preţului la care poate fi vândut un bun îi va determina pe producători 
să crească cantitatea produsă şi oferită din bunul respectiv şi  orice scădere a preţului, 
privită de producător ca o potenţială scădere a profitului (în situaţia în care toate 
celelalte condiţii de pe piaţă rămân neschimbate) determină o scădere a cantităţii 
oferite. În acelaşi timp:  

1. la o creştere a nivelului preţurilor are loc o creştere a ofertei din partea 
producătorilor aflaţi pe piaţă ;  

2. o creştere a nivelului preţurilor la care poate fi vândut un bun atrage după 
sine intrarea pe piaţa bunului respectiv a unor noi producători.    

 Reprezentarea grafică a relaţiei dintre preţul unui bun şi cantitatea oferită din 
bunul respectiv se face cu ajutorul curbei ofertei.  

În forma sa tipică, ea este o curbă ascendentă, crescătoare, orientată pe 
direcţia SV - NE, care face legătura dintre cantitatea oferită (reprezentată pe abscisă) 
şi preţul oferit (reprezentat pe ordonată) şi ilustrează relaţia de proporţionalitate între 
preţ şi cantitatea oferită aşa cum este enunţată în legea ofertei. Curba ofertei este, în 
acelaşi timp, curba costului marginal. 

 
 
 
 
 

 
          

 
 
 
 
 

Curba ofertei 
 
 

În form ă atipică, curba ofertei se aseamănă mai degrabă cu o curbă tipică a 
cererii. În acest caz, cantitatea oferită creşte pe măsura scăderii preţului (situaţia 
unor producători de bunuri extrem de perisabile sau cea a ofertantului pentru care 
vânzarea bunului de care dispune reprezintă unica sa sursă de venit).  
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Elasticitatea ofertei 
 

Elasticitatea ofertei reprezintă modificarea cantităţii oferite dintr-un bun 
sau serviciu în funcţie de variaţia factorilor care influenţează nivelul acesteia. 

Elasticitatea ofertei în funcţie de diverşii factori care o influenţează se 
calculează cu ajutorul coeficienţilor de elasticitate. 

Elementul determinant care influenţează mărimea ofertei la un moment dat 
este preţul de vânzare al bunului sau serviciului.  

Coeficientul elasticităţii ofertei în funcţie de preţ se calculează după relaţia: 

P

P
:

Q

Q
E

00
p/o

∆∆= , unde: Eo/p – coeficientul de elasticitate al ofertei în funcţie de 

preţ; Q0 – cantitatea oferita din bunul respectiv, în momentul iniţial; P0 – preţul 

iniţial de vânzare al bunului respectiv; ∆Q – modificarea procentuală sau absolută a 
cantităţii oferite; ∆P – modificarea procentuală sau absolută a preţului de vânzare. 

Elasticitatea ofertei poate fi simplă sau încrucişată.  
În funcţie de nivelul coeficientului de elasticitate al ofertei faţă de factorul de 

influenţă luat în considerare (în cazul de mai jos preţul), oferta îmbracă următoarele 
forme: 
 a) oferta elastică, atunci când modificarea cu un anumit procent a preţului 
determină o modificare de mai mare amploare a cantităţii oferite. 

Eo/p > 1 deoarece 
P

P

Q

Q

00

∆>∆
 

 b) oferta cu elasticitate unitară atunci când modificarea cu un anumit 
procent a preţului determină o modificare de aceeaşi mărime a cantităţii oferite.  

Eo/p = 1 deoarece 
P

P

Q

Q

00

∆=∆
 

 c) oferta inelastică  atunci când modificarea cu un anumit procent a preţului 
determină o modificare de mai mică măsură a cantităţii oferite.  

Eo/p < 1 deoarece 
P

P

Q

Q

00

∆<∆
 

 d) oferta perfect elastică este un caz care există doar în teorie şi care 
presupune ca la o creştere infinitezimală a preţului de vânzare oferta să crească la 
infinit. 

Eo/p = ∞ deoarece raportul ∆P / P0 = 0 

 e) oferta perfect inelastică reprezintă situaţia când oricât de mare ar fi 
modificarea preţului oferta nu se modifică. 

Eo/p = 0 deoarece ∆Q = 0 

În analiza factorilor care determină elasticitatea ofertei unui bun ne oprim 
asupra perioadei scursă de la modificarea preţului acelui bun. 

În condiţiile în care ceilalţi factori rămân neschimbaţi există trei perioade a 
căror analiză prezintă interes. 

a) Perioada foarte scurtă de timp (perioada pieţei): reprezintă perioada 
extrem de scurtă de la modificarea preţului bunului X, ca urmare a creşterii cererii, 
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perioadă în care nu e posibilă sporire a ofertei. Astfel, pentru această perioadă de 
timp, oferta este practic perfect inelastică.  

b) Perioada scurtă de timp: în această perioadă, creşterea preţului ca urmare 
a creşterii cererii poate fi urmată într-o oarecare măsură de o sporire a ofertei, însă 
doar în anumite limite şi cu un consum suplimentar de resurse umane şi materiale 
(este vorba desigur despre componentele variabile ale acestora, componenta fixă 
rămânând constantă). 

c) Perioada lungă de timp: este suficientă pentru asigurarea unei oferte 
elastice. Sporirea producţiei se va realiza nu prin măsuri conjuncturale ci prin 
investiţii susţinute care determină modificarea cantităţilor folosite din toţi factorii de 
producţie şi care au ca scop lărgirea capacităţilor de producţie. În situaţia în care 
firmele aflate pe piaţă nu pot satisface cererea existentă, vor pătrunde pe piaţă firme 
noi. 

Pentru a evidenţia influenţa modificării preţului substituenţilor unui bun sau a 
preţului bunurilor complementare asupra ofertei unui anumit bun aflat în discuţie, se 
calculează un coeficient de elasticitate încrucişată.  

Elasticitatea încrucişată a ofertei unui bun în funcţie de preţul altui bun 
reprezintă mărimea procentuală a modificării cantităţii oferite din bunul X sub 
influenţa modificării preţului unui bun Y cu 1 procent. 
Motivul pentru care se analizează separat această situaţie este acela că oferta pentru 
bunurile pentru care există substituenţi, respectiv bunuri complementare, evoluează 
diferit de oferta bunurilor care nu pot fi substituite sau care nu au relaţie de 
complementaritate cu vreun alt bun. 

P

P
:

Q

Q
E

y 0x 0

yx
y/xî 

∆∆
= , unde: Eî x/y – coeficientul de elasticitate încrucişată al ofertei 

bunului X în raport cu preţul bunului Y; ∆Qx – variaţia ofertei bunului X de la o 

perioadă la alta; ∆Py – variaţia preţului bunului Y între două momente de timp;     

Qx0 – cantitatea oferită din bunul X în momentul iniţial; Py0 – preţul iniţial al 

bunului Y. 
 

REZUMAT 
 
Firma de afaceri reprezintă o unitate economică de bază în jurul căreia 

polarizează subunităţi economice sub o singură conducere şi gestiune financiară. Ea 
este alcătuită dintr-un grup de persoane organizate potrivit unor cerinţe juridice, 
economice, tehnologice şi manageriale care concep şi desfăşoară un complex de 
procese lucrative, concretizate în producerea de bunuri şi servicii în scopul obţinerii 
unui profit.  

Procesul de producere al bunurilor economice presupune achiziţionarea şi 
combinarea factorilor de producţie, adică a acelor resurse materiale şi umane care 
sunt efectiv atrase în activitatea economică. Existenţa unui număr mare de combinaţii 
între factorii de producţie utilizaţi a determinat folosirea funcţiei de producţie. 

Cu ajutorul funcţiei de producţie se calculează eficienţa utilizării factorilor de 
producţie: productivitatea totală, medie şi marginală. Dacă considerăm venitul 
producătorului o mărime fixă, iar preţurile factorilor de producţie constante, alegerea 
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combinaţiei optime presupune maximizarea funcţiei de producţie Q = f(x,y), în care 
Q (cantitatea de producţie) trebuie maximizată. 
 Producerea de bunuri materiale şi servicii necesită anumite cheltuieli cu factorii 
de producţie. Ansamblul acestor cheltuieli necesare obţinerii unui anumit volum de 
mărfuri şi servicii, poartă denumirea de cost de producţie. În vederea obţinerii unui 
profit maxim, orice producător caută să-şi minimizeze costurile de producţie. Studiul 
costului de producţie se face în două moduri: 
   1) pe o perioadă scurtă de timp, în care producătorul îşi modifică volumul 
producţiei suplimentând cantitatea utilizată din factorii variabili, iar capitalul fix 
(clădiri, echipament de lucru) rămân nemodificate. 
   2) pe o perioadă lungă de timp, în care producătorul îşi modifică volumul 
producţiei ca urmare a sporirii tuturor factorilor de producţie (inclusiv a 
echipamentelor de lucru). 

Cunoscând funcţiile de cost, întreprinzătorul are posibilitatea să determine 
curba ofertei produsului pe piaţă. 

 

TESTE PENTRU AUTOEVALUARE 
 
1. Care sunt principalele caracteristici ale Societăţilor în nume colectiv: a) asociaţii 
se împart în două categorii: comanditaţi şi comanditari; b) utilizează capitaluri de 
dimensiuni mari; c) asociaţii se numesc acţionari; d) răspundere nelimitată şi solitară 
pentru toate actele înfăptuite; e) părţile sociale nu sunt transmisibile.  
2. Care sunt principalele caracteristici ale Societăţilor cu Răspundere Limitată: a) 
asociaţii se împart în două categorii: comanditaţi şi comanditari; b) utilizează 
capitaluri de dimensiuni mari; c) asociaţii se numesc acţionari; d) răspundere 
nelimitată şi solitară pentru toate actele înfăptuite; e) părţile sociale nu sunt 
transmisibile. 
3. Care dintre următoarele nu reprezintă o formă de societate comercială: a) 
societatea cooperatistă; b) societatea cu răspundere limitată; c) societatea pe acţiuni; 
d) societatea în comandită simplă. 
4. În care dintre următoarele variante pot exista acţionari comanditari: a) societatea 
pe acţiuni; b) societatea în comandită simplă; c) societatea cooperatistă; d) societatea 
cu răspundere limitată; e) societatea în comandită pe acţiuni. 
5. După criteriul instituţional, întreprinderile pot fi: a) societăţi pe acţiuni; b) societăţi 
cooperative; c) societăţi comerciale; d) regii autonome; e) holdinguri; f) întreprinderi 
publice.  
6. Care dintre elementele enumerate mai jos reprezintă trăsături ale factorilor de 
producţie ce permit combinarea lor: a) divizibilitatea; b) adaptabilitatea; c) utilitatea; 
d) complementaritatea; e) perisabilitatea; f) utilitatea. 
7. Cum se mai numeşte dreapta bugetului firmei: a) izoutilitate; b) izoproducţie; c) 
izocost; d) izocuantă; e) izoindiferenţă. 
8. Pe o curbă de izoproducţie, rata marginală de substituţie: a) rămâne constantă; b) 
creşte; c) se micşorează; d) are o evoluţie fluctuantă; e) se modifică direct 
proporţional. 
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9. Optimul producătorului desemnează situaţia în care: a) se maximizează producţia; 
b) se minimizează costurile; c) calitatea bunurilor produse este mai ridicată; d) se 
produce cantitatea cea mai mare posibilă cu bugetul disponibil.  
10. Când sunt descrescătoare randamentele de scară: a) sporul de factori de producţie 
creşte mai rapid decât sporul producţiei; b) sporul factorilor de producţie creşte mai 
încet decât sporul producţiei; c) sporul producţiei este tot mai mic; d) sporul 
producţiei este tot mai mare. 
Problema 1. Funcţia de producţie a unei întreprinderi este: Q(K,L)=K*L. Dacă 
preţul unitar al factorului de producţie capital este 5 u.m., iar al factorului muncă 10 
u.m. şi bugetul producătorului este 210 u.m., se cere: a) Determinaţi combinaţia 
optimă; b) Care este rata marginală de substituire în punctul de optim? 
Problema 2. La o firmă 15 salariaţi lucrau 6 zile pe săptămână câte 10 ore pe zi, 
fiecare dintre aceştia realizând în medie 5 produse/oră. Cu cât ar trebui să crească 
productivitatea medie a muncii pentru a menţine acelaşi nivel al producţiei totale 
(săptămânale) dacă durata muncii se reduce la 5 zile/săptămână şi 8 ore/zi? 

11. Costurile de oportunitate reprezintă: a) cheltuielile cu achiziţionarea factorilor de 
producţie necesari realizării activităţii; b) cantitatea de bunuri care nu pot fi realizate 
datorită producerii unui alt bun; c) remunerarea factorilor de producţie care au 
participat la realizarea producţiei; d) remunerarea factorilor de producţie care aparţin 
producătorului; e) cheltuielile de producţie oportune. 
12. În cadrul costurilor pe termen lung se modifică: a) numai costurile fixe; b) numai 
costurile variabile; c) numai costul unitar fix; d) toate costurile de producţie; e) 
numai costul variabil mediu. 
13. Care este relaţia care ne indică pragul de rentabilitate: a) p·Q =CTM; b) p·CT = 
p·Q; c) p·Q = minCTM; d) p·Q = min CVM; e) p·Q = CT; f) p = CTM. 
14. Curba costului total mediu pe termen lung are următoarea formă: a) reuneşte 
punctele de minim ale curbelor costurilor totale medii pe termen scurt; b) uneşte 
punctele de minim ale costurilor variabile medii pe termen scurt; c) reprezintă suma 
costurilor totale medii pe termen scurt; d) trece prin punctele de maxim ale costurilor 
fixe pe termen scurt. 
15. În cazul în care costul marginal depăşeşte costul mediu, pentru orice creştere a 
producţie: a) costul mediu trebuie să crească; b) costul mediu trebuie să scadă; c) 
costul mediu creşte sau scade; d) costul mediu trebuie să rămână constant; e) costul 
mediu creste, scade sau rămâne constant. 
Problema 3. Să se calculeze costul fix, costul variabil şi costul total, cunoscând că 
pentru obţinerea unei cantităţii de produse s-au efectuat următoarele cheltuieli (în mii 
u.m.): materii prime – 500 000; materiale – 50 000; cheltuieli de întreţinere – 100 
000; salarii directe – 100 000; salariile personalului administrativ – 25% din totalul 
costurilor de producţie; amortizarea capitalului fix – 80 000; chirii – 90 000. 
Problema 4. Se cunosc următoarele date privind evoluţia costurilor unei firme: 
Q CF CV CT CMF CMV CMT Cm 
0 720       
…  
30     min  20 
…  
40      min 40 
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a) Completaţi datele care lipsesc. b) Care ar fi costul total al producţiei necesar 
fabricării a 29 de bucăţi? 
Problema 5. În t0, costurile variabile sunt de 20.000.000 u.m. şi producţia de 2.000 
bucăţi. În condiţiile creşterii producţiei cu 25%, costul marginal este de 1,2 ori mai 
mare decât costul variabil mediu din t0. Să se determine: a) sporul absolut al 
costurilor totale; b) indicele costurilor variabile totale; c) arătaţi cu cât au crescut sau 
au scăzut costurile variabile totale. 
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CONCEPTE DE BAZĂ: 

• Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Piaţa cu concurenţă perfectă: Concurenţa; 
Structură de piaţă; Concurenţa perfectă; Echilibrul pe piaţa cu concurenţă 
perfectă; Perioadă ultrascurtă, scurtă, lungă; 

• Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Piaţa de monopol: Monopol, Echilibrul pe 
piaţa de monopol, Monopson, Monopol bilateral; 

• Capitolul 3 (Unitatea de curs 3): Alte pieţe cu concurenţă imperfectă: Piaţa 
cu concurenţă monopolistică, oligopol, duopol, cartel. 

 
OBIECTIVE URM ĂRITE: 

1) Să prezinte conţinutul concurenţei şi criteriile pe baza cărora pot fi delimitate 
cele două  forme ale sale: concurenţa pură şi concurenţa imperfectă.  

2) Să arate că forma pură a concurenţei  este o abstracţie ştiinţifică dar ea 
serveşte ca model teoretic de analiză a mecanismului pieţei, şi o folosim 
pentru înţelegerea concurenţei reale. 

3) Să poată determina mecanismul de formare a preţului atât pe piaţa cu 
concurenţă perfectă, cât şi imperfectă ; 

4) Să arate în ce constă maximizarea profitului în cazul concurenţei perfecte şi 
în cazul monopolului; 

 
RECOMANDĂRI PRIVIND STUDIUL: 

• Ciobanu, Gheorghe (coord.), Microeconomie, Ed.Risoprint, Cluj-
Napoca, 2007 

• Bibliografia indicată în Silabus; 
• Alte surse bibliografice indicate în urma discuţiilor cu tutorii; 
• Discuţii şi analize realizate împreună cu tutorii, pe marginea temelor indicate 

spre studiu (formarea preţului pe diferite tipuri de pieţe, profitul 
întreprinzătorului); 

• Studii de caz; 
• Rezolvări de probleme (tipuri de probleme pe temele: formarea preţului pe 

piaţa cu concurenţă perfectă şi imperfectă, profitul întreprinzătorului); 
• Răspunsuri la întrebări teoretice tip grilă. 

 
REZULTATE A ŞTEPTATE 

Concurenţa şi formarea preţului pe diferite pieţe constituie un modul foarte 
important în cadrul manualului de Microeconomie, deoarece urmăreşte ca studentul 
să cunoască mecanismul formării preţurilor în condiţiile pieţei cu concurenţă perfectă 
şi imperfectă. Pe această bază, el trebuie să capete deprinderi operative în calcului 
nivelului şi dinamica profitului, precum şi influenţei exercitate de diferiţi factori 

 

CONCURENŢA ŞI FORMAREA 
PREŢULUI PE DIFERITE PIE ŢE 

Modulul  IV 
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asupra masei şi ratei profitului. Folosind cunoştinţele dobândite la tema ce tratează 
costurile de producţie, studentul va putea calcula pragul de rentabilitate în condiţiile 
diferitelor forme de producţie, mergând până la individualizarea acestuia pe fiecare 
unitate de produs. 

 

UNITATEA DE CURS 1 (CAP. 1) 

Piaţa cu concurenţă perfectă 
- Sinteză - 

 
Cadrul general al concurenţei 

 
 Unul dintre cele mai importante elemente ale pieţei şi una din trăsăturile 
esenţiale a economiei de piaţă este, fără îndoială, concurenţa. Ea reprezintă un mod 
eficient de repartizare a resurselor, o procedură de descoperire a unor cunoştinţe 
(informaţii) sistematice - referitoare la preferinţele consumatorilor şi posibilităţile 
tehnologice ale producătorilor - prin intermediul preţurilor de piaţă. 
 În acelaşi timp, sub presiunea concurenţei (şi urmărind realizarea scopurilor 
proprii), întreprinzătorii sunt determinaţi să introducă progresul tehnic şi să crească 
productivitatea. Concurenţa pentru exploatarea eficientă a unor resurse limitate şi 
pentru obţinerea de noi mijloace de satisfacere a nevoilor individuale şi colective la 
costuri mai scăzute şi de o calitate mai ridicată, a contribuit substanţial la îmbunătăţirea 
nivelului general de bunăstare materială şi spirituală, la creşterea calităţii vieţii. 
Concurenţa nu reprezintă numai un puternic factor de stimulare ci şi un puternic factor 
coercitiv, eliminând firmele cele mai puţin performante şi presând permanent în 
direcţia reducerii preţului. 
 Privită ca rivalitate între indivizi (grupuri sau naţiuni), concurenţa apare 
întotdeauna când două sau mai multe păr ţi luptă pentru ceva ce nu pot obţine 
toţi.  

Etimologic provine din latinescul cum petere, unde “cum = cu, împreună 
cu”, iar petere alături de sensul ostil de “a căuta să lovească, a ataca”, reţine şi sensul 
de ”a căuta să atingă/să obţină, a urmări (dorind să obţină), a se îndrepta spre”. 

Concurenţa presupune astfel existenţa rivalităţii în, şi prin, activitatea 
economică, pentru aproprierea unor bunuri rare, precum şi pentru atingerea unor 
obiective ce nu pot realizate de către toţi. Avem astfel imaginea unor persoane sau 
grupuri rivale care doresc şi caută să obţină în acelaşi timp o parte cât mai mare din 
ceva care, insuficient fiind în raport cu dorinţele tuturor, se cere împărţit într-o 
anume modalitate şi după anumite criterii între ei (sau între o parte dintre ei).  

Concurenţa înseamnă şi realizarea şi menţinerea libertăţii economice. Se 
poate afirma că alături de raritate - deci de imposibilitatea realizării concomitente şi 
integrale a scopurilor tuturor - libertatea economică constituie o altă “pre-condiţie” a 
existenţei şi manifestării concurenţei economice.  
 Concurenţa nu elimină cooperarea, cel puţin sub anumite forme, iar 
succesul unor competitori nu înseamnă neapărat un unic învingător. Cooperarea este 
o caracteristică fundamentală a societăţii, fără de care schimbul, activitatea 
economică, nu ar fi posibile. Urmărind atingerea unor scopuri proprii indivizii intră 
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în mod necesar în relaţii unii cu alţii şi, în anumite condiţii şi limite, cooperează în 
vederea realizării anumitor obiective comune - în măsura în care şansele de reuşită 
vor creşte în acest fel şi dacă rezultatele aşteptate vor fi considerate suficiente de 
către toţi cei implicaţi ori pentru a se proteja mai bine în faţa ofensivei altor competi-
tori.  
 În toate variantele teoriei economice concurenţa, definită în moduri diferite, 
reprezintă un concept central. Ea apare într-o triplă accepţiune: politici sau strategii 
comerciale ale firmelor; structură de piaţă;  proces sau mecanism economic. 

Teoria economică atribuie sistemului concurenţial un anumit rol  şi consideră 
că aceasta îndeplineşte anumite funcţii în cadrul sistemului economiei de mărfuri. 
Principalele avantaje au în vedere: alocarea optimală a resurselor; stimularea 
progresului economic; creşterea eficienţei economice; egalizarea treptată şi relativă 
a condiţiilor de producţie; reducerea preţurilor mărfurilor ; reglarea diviziunii 
sociale a muncii şi stabilirea echilibrului la nivel micro şi macroeconomic; căutarea, 
identificarea sau producerea şi difuzarea informaţiilor, precum şi reglarea mişcării 
informaţiilor economice; confruntarea cererii şi ofertei; repartiţia veniturilor. 

Principala delimitare făcută cu privire la conceptul de „cocurenţă” este între 
concurenţa perfectă şi concurenţa imperfectă, deşi literatura economică reţine şi 
analizează şi alte forme.  
 

Concurenţa perfectă 
 
 Sursa conceptului de concurenţă perfectă poate fi identificată în noţiunea 
clasică de concurenţă, înţeleasă în forma sa de liberă concurenţă. Concurenţa liberă 
reprezintă, în primul rând, negarea monopolului  şi  se  opune  oricărei  intervenţii  a  
statului  şi amestecului  
factorilor exogeni de orice natură în cadrul procesului economic.  

Spiritul liberei concurenţe concentrează în sine credinţa că principala forţă 
care pune în mişcare oamenii este interesul individual. Acest comportament este, în 
esenţa sa, individualist (egoist). Baza acestui spirit şi acestui comportament 
concurenţial o reprezintă existenţa proprietăţii private ca temelie a economiei.  

Existenţa unui număr suficient de mare de agenţi economici a fost 
considerată, de cele mai multe ori, singura cerinţă suplimentară (necesară şi 
suficientă) pentru ca în cadrul unui mediu economic liber şi caracterizat printr-un 
comportament bazat pe raţionalitate economică, libera concurenţă să existe, să se 
manifeste şi să asigure deplina realizare a funcţiilor sale.  
 Concurenţa perfectă este înţeleasă în prezent drept acea situaţie în care pe o 
anumită piaţă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii şi 
caracteristici:  
 1. Atomicitatea ansamblului economic; 
 2. Omogenitatea produsului; 
 3. Intrarea liberă în şi ieşirea liberă din orice ramură de activitate; 

4. Transparenţa perfectă a pieţei;  
5. Mobilitatea perfectă a factorilor de producţie; 
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Formarea preţului pe o piaţă cu concurenţă perfectă  
 
 Funcţionarea economiei de piaţă, a schimbului în general, este legată şi de 
preţul mărfurilor, de modul în care acesta se formează. La modul general el exprimă 
raportul în care se schimbă două produse. Într-o economie monetară, în care 
schimbul este intermediat, preţul reprezintă suma de bani pe care o primeşte 
vânzătorul unui bun economic de la cumpărătorul acesteia. Sub acest aspect, preţul 
este considerat expresia bănească a valorii mărfurilor. 

Preţul se stabileşte, se formează, pe piaţă, pe baza înţelegerii cumpărătorului 
cu vânzătorul, ca purtători ai cererii şi ofertei, şi ca urmare, este considerat un 
rezultat al pieţei (sau determinat de piaţă): P = f (C,O). 
 Prin echilibrul pieţei înţelegem acea situaţie în care cantitatea de mărfuri 
cerută egalizează la cel mai ridicat nivel posibil oferta de marfă, iar preţul 
corespunzător punctului de echilibru reprezintă preţul de echilibru. Corespunzător 
acestui echilibru va rezulta volumul tranzacţiilor  – adică cantitatea din marfa 
respectivă vândută şi cumpărată pe piaţă – şi preţul de echilibru.  

Preţul de echilibru este un preţ al cărui creştere diminuează cantitatea vândută 
(volumul tranzacţiilor), chiar dacă acest lucru este dorit de producători, în timp ce o 
reducere a sa atrage, de asemenea, scăderea cantităţii vândute, pentru că puţini agenţi 
economici vânzători vor accepta acest lucru. El reprezintă, aşadar, preţul la care 
cantitatea care se poate vinde dintr-o marfă este cea mai mare, când cererea şi oferta 
satisfăcută corespunde celui mai mare volum de vânzări şi cumpărări posibile pe 
piaţă. 

În condiţii de liberă concurenţă echilibrul pe piaţă se va stabili ca rezultat 
exclusiv al cererii şi ofertei totale. Nici un agent economic participant pe respectiva piaţă 
nu poate influenţa în nici un fel stabilirea sa.  

 De câte ori pe piaţă există un preţ superior celui de echilibru producătorii (sau 
în orice caz o parte dintre ei) vor rămâne cu anumite cantităţi de produse nevândute. 
Avem de a face într-o asemenea situaţie cu un exces de ofertă, cu o supraproducţie 
relativă (în raport cu preţul prea mare solicitat pentru marfa respectivă). 
 În cazul în care preţul s-ar situa sub nivelul celui de echilibru, cererea va fi 
superioară ofertei, pe piaţă evidenţiindu-se o penurie de produse, situaţie denumită 
exces de cerere.  

Conform analizei echilibrului realizate de Alfred Marshall, distingem trei 
perioade de timp diferite: perioada de piaţă sau ultrascurtă (instantanee); perioada 
scurtă; şi perioada lungă. Corespunzător fiecărei perioade, vom avea următoarele 
situaţii:  

Echilibrul pe perioadă ultrascurtă (de piaţă) 
Pe perioadă ultrascurtă sau de piaţă oferta este rigid ă. Bunurile ce o formează 

sunt deja produse şi se află pe piaţă. Ele se cer, aşadar, vândute şi vor fi vândute pe 
cât se va oferi. Preţul se va fixa în mod normal la acel nivel care permite vânzarea 
întregii cantităţi oferite în acest interval. Ca urmare, el este rezultatul exclusiv al unei 
anumite cereri.  

Echilibrul pe perioadă scurtă 
 Perioada scurtă cuprinde acel interval de timp ce permite ajustări ale 
volumului producţiei, ca răspuns la fluctuaţiile cererii, dar numai în limita 
capacităţilor de producţie existente. Oferta nu mai este rigidă, dar gradul său de 
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elasticitate (în special sub raportul posibilităţilor de creştere a producţiei) depinde 
fundamental de gradul pre-existent de utilizare a acestor capacităţi. 

Echilibrul pe termen lung 
Dacă perioada considerată se prelungeşte, numărul factorilor variabili 

sporeşte, ca şi capacitatea de adaptare a ofertei la cerere, cu precădere în raport de un 
volum al producţiei superior. Principalul factor la care ne referim este capacitatea de 
producţie (capitalul fix). Corespunzător, modificarea cererii acţionează mai puţin 
asupra preţului şi mai mult asupra volumului producţiei şi tranzacţiilor. Preţul pare a 
fi influenţat mai mult de evoluţia costurilor decât de cerere. 

În concluzie – după Marshall – pe termen scurt cererea are rolul fundamental 
în stabilirea echilibrului, în timp ce pe termen lung rolul preponderent revine ofertei. 
 

Maximizarea profitului pe piaţa cu concurenţă perfectă 
 
 Cum în condiţii de concurenţă perfectă, atât vânzătorii cât şi cumpărătorii 
privesc preţurile ca un factor exogen, ca un parametru exterior, asupra căruia nu au 
un control direct, maximizarea profitului presupune exclusiv o acţiunea asupra 
nivelului propriei producţii. Adică, stabilirea acelui volum de producţie care, în 
condiţii date de costuri şi de preţ dat (sau de cerere, pe pieţele monopolizate), asigură 
obţinerea celui mai ridicat profit total . Iar acesta obiectiv reprezintă scopul 
existenţei oricărei firme.  
      O firmă îşi va spori producţia atâta timp cât din acest lucru va obţine un 
câştig (profit) suplimentar, profit ce se va adăuga celui adus de cantităţile precedente. 
Aşadar, ceea ce compara în permanenţă producătorul este venitul suplimentar obţinut 
(venitul marginal) cu costul obţinerii acestui venit, adică cu costul marginal. În 
condiţii de concurenţă perfectă, modificarea producţiei unei firme nu este de natura a 
influenta oferta totală şi, deci, echilibru pieţei, iar ca urmare venitul suplimentar 
obţinut va fi egal cu preţul de vânzare. Astfel, creşterea producţiei se justifică atâta 
timp cât: (Vmg = p) > Cmg. Pe cale de consecinţă, profitul maxim corespunde acelui 
nivel al producţiei pentru care: Vmg = p = Cmg 
 Oferta pe termen scurt (Oi) corespunde unui segment a curbei costurilor 
marginale (Cmg), mai precis oferta porneşte de la acel nivel valoric şi al producţiei 
corespunzător costului mediu variabil minim (pragului de închidere/faliment) pentru 
firmele în funcţiune, respectiv de la nivelul costului mediu total minim (pragului de 
rentabilitate/de intrare pe piaţă) pentru firmele noi. Productivitatea marginală 
descrescândă antrenează creşterea costului marginal şi conferă forma tipică curbei 
ofertei. 
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UNITATEA DE CURS 2 (CAP. 2) 

PIAŢA DE MONOPOL 

- Sinteză - 

Definiţia şi ipotezele modelului  
 
Cauzele existenţei monopolului (sursa monopolului) 
 
Cuvântul monopol, literal, înseamnă un singur vânzător. O firmă se află în 

situaţie de monopol dacă se constituie în unicul ofertant al unui produs omogen, având 
control complet asupra ramurii respective. Faptul că o firmă se află în situaţie de 
monopol înseamnă că nu există nimeni care să producă un substituent al produsului pe 
care îl realizează firma respectivă, iar firma în cauză este în stare să împiedice alte firme 
să-l producă.  

În esenţă, cauzele existenţei unui monopol pot fi următoarele: 
a) concentrarea progresivă a producţiei şi eliminarea producătorilor mai 

puţin performanţi, procesul, concurenţial însuşi conducând la constituirea 
monopolului denumit monopol natural. 

b) realizarea unei inovaţii sau crearea unui produs nou face din 
întreprinderea respectivă un distribuitor unic pe piaţă –creând o sursă 
temporară de monopol denumit monopol inovaţional. 

c) existenţa unor obstacole de reglementare sau legislative la intrarea 
concurenţilor pe piaţă (monopol legal).  

d) dreptul de proprietate asupra unor factori naturali cu calităţi deosebite: 
terenuri fertile, zăcăminte bogate, căi de transport favorabile etc, 
inaccesibile celorlalte firme conferă firmelor deţinătoare un avantaj de 
cost care împiedică pătrunderea altor firme în ramura de activitate.  

Firmele se pot afla în situaţie de monopol cel puţin un timp, existând însă riscul 
pătrunderii altor firme în domeniu. Dacă, pe termen scurt acest lucru este puţin probabil, 
pe termen lung, nici o firmă nu este la adăpost de concurenţa internă sau externă. Orice 
deschidere la comerţul internaţional, eliminarea chiar şi parţială a restricţiilor tarifare sau 
netarifare este de natură să genereze concurenţă, alterând situaţia de monopol. 

 
Cererea către firmă şi curba veniturilor unui monopol 

 
Deoarece o firmă-monopol este singurul producător al produsului pe care îl 

vinde, curba cererii sale este identică cu curba cererii de piaţă pentru acel produs. 
În aceste condiţii, curba cererii de piaţă, care exprimă de fapt cantitatea totală 

pe care cumpărătorii o solicită corespunzător fiecărui preţ, arată cantitatea pe care 
firma monopol va fi capabilă să o vândă corespunzător fiecărui preţ. Curba cererii nu 
este fixată de firma-monopol, ea este rezultatul agregării cererilor individuale.  
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Echilibrul pieţei de monopol pe termen scurt şi lung 
 

Maximizarea profitului  
 
Ipoteza cea mai frecventă privind obiectivul monopolistului este de 

maximizare a profitului. Pentru a ilustra cum se poate atinge echilibrul în cazul unei 
firme-monopol interesate de maximizarea profitului, trebuie să cunoaştem funcţia 
cererii şi funcţia costurilor. Deoarece legea randamentelor descrescătoare 
caracterizează condiţiile în care sunt produse bunurile indiferent de structura pieţei, 
firmele-monopol au curbe de costuri, pe termen scurt, în formă de U, exact aşa, cum 
au firmele perfect competitive.  
 

Oferta şi monopolul 
 

În timp ce cererea globală pe piaţa monopolistă este suma cererilor 
individuale ale unui număr foarte mare de cumpărători, oferta globală nu este altceva 
decât oferta individuală a monopolului. Ca şi în cazul concurenţei perfecte, oferta de 
monopol reprezintă cantitatea pusă în vânzare la un preţ care-i asigură acestuia 
profitul maxim. Nu există o curbă a ofertei de monopol, la aceeaşi cantitate 
preţul fiind diferit în func ţie de elasticitatea cererii în raport cu preţul. Pentru a 
şti cantitatea produsă corespunzător fiecărui preţ, trebuie să cunoaştem atât curba 
cererii, cât şi curba costului marginal.  

În cazul în care firma-monopol are mai multe unităţi de producţie, acestea 
operează în condiţii de costuri diferite, ceea ce face ca problema echilibrului şi a 
repartizării producţiei să fie caracterizate printr-o anumită specificitate. Costul 
marginal al monopolului reprezintă cel mai mic nivel al costului marginal înregistrat în 
oricare dintre unităţile de producţie din care este constituit monopolul. Repartizarea 
optimă a producţiei monopolului între unităţile de producţie are loc atunci când fiecare 
unitate produce acea cantitate pentru care costul său marginal este egal cu costul 
marginal al monopolului şi cu venitul marginal al acestuia.  

  
Monopsonul şi monopolul bilateral 

 
Monopsonul, oarecum este situaţia simetrică a celei prezentate mai sus. 

Atunci când pe o piaţă cererea este reprezentată, pe de o parte, de un singur 
cumpărător (o singură forţă), iar pe de altă parte, de un număr mare de producători 
vorbim de o piaţă de tip monopson. 

Asemenea situaţii se întâlnesc, atunci când într-o anumită regiune, pe piaţa 
forţei de muncă există o singură întreprindere, care angajează forţă de muncă cu o 
anumită calificare, de ex. regiunile miniere, unde practic minerii pot fi angajaţi de o 
singură întreprindere minieră.  

În cazul în care atât oferta cât şi cererea pe o piaţă este reprezentată de câte o 
întreprindere sau de câte o singură forţă atunci avem de a face cu monopol bilateral. 
De exemplu, dacă o întreprindere este singura care angajează un anumit tip de muncă 
într-o regiune, fiind singurul cumpărător pe piaţa muncii respective, şi oferta este 
monopolizată de un sindicat, avem de a face cu monopol bilateral. 
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UNITATEA DE CURS 3 (CAP. 3) 

ALTE PIEŢE CU CONCURENŢĂ IMPERFECTĂ 
- Sinteză - 

 
Pieţele cu concurenţă imperfectă au preluat anumite trăsături ale monopolului 

precum şi ale pieţei cu concurenţă perfectă. Formele pe care le îmbracă sunt multiple 
(piaţa cu concurenţă monopolistică, de oligopol, pieţe oligopolistice, contestate sau 
disputabile,etc.) dar, în acest capitol ne vom referi doar la două dintre acestea şi 
anume: piaţa cu concurenţă monopolistică şi piaţa cu concurenţă de oligopol. 

 
Piaţa cu concurenţă monopolistică 
 
Piaţa cu concurenţă monopolistică  este o structură de piaţă cu un număr mare 

de producători şi consumatori, obiectul tranzacţiei fiind un produs neomogen( sau 
diferenţiat). 
 

Trăsăturile caracteristice ale acestui tip de piaţă 
 

În analiza acestei pieţe pornim de la principalele trăsături ale sale: 
1) Atomicitatea cererii şi a ofertei, trăsătură prin care se aseamănă cu piaţa 

cu concurenţă perfectă; 
2) Curba cererii adresată firmei este descrescătoare, prin care se aseamănă 

cu piaţa de monopol; 
3) Diferenţierea produsului, ceea ce înseamnă că un anumit bun prezintă 

deosebiri de la un producător la altul. Produsele sunt diferenţiate dar suficient de 
substituibile pentru a satisface aceeaşi trebuinţă şi a dezvolta concurenţa între 
producători. După unii economişti, un produs diferenţiat este acel produs sau grup 
de produse care sunt suficient de asemănătoare pentru a fi considerate variante ale 
aceluiaşi bun dar şi suficient de diferite pentru a fi vândute la preţuri diferite. Este 
cazul, în special al produselor manufacturate care ocupă o pondere din ce în ce mai 
mare în totalul celor care sunt destinate pe piaţă. 

    Diferenţierea poate fi realizată: 
  a). în mod real - diferenţiere reală sau efectivă -  care are la bază   

calitatea produsului sau complexitatea acestuia; 

b). în mod iluzoriu - adică indus publicului prin diferite elemente care sunt 
percepute ca diferenţe, ca de exemplu: mod de ambalare, de prezentare, de vânzare, 
reclamă publicitate, etc. 

O consecinţă importantă a acestei caracteristici este faptul că fiecare firmă are 
o curbă proprie a cererii. 

4) Preţul produsului poate fi influenţat în anumite limite de către producător, 
ceea ce înseamnă că firmele au o anumită putere pe piaţă. Dar, în acest caz apare o 
reacţia a consumatorului care va cumpăra o cantitate mai mare sau mai mică. De cele 
mai multe ori diferenţele de calitate justifică diferenţele care apar în preţul 
produselor. De asemenea cumpărătorii, o mare parte a lor, preferă produsele de 
marcă, mai ales că firmele  respective au posibilitatea să acţioneze pe piaţă prin: 
publicitate, vânzări promoţionale, oferte speciale de finanţare, etc.  
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Dar, produsul fiind substituibil, în cazul în care o firmă ar mări exagerat 
preţul acestuia, consumatorii vor alege un alt ofertant. 

Preţul fiind decis de firmă, el este un preţ administrat şi se modifică mai greu 
decât unul care se fixează pe piaţă în funcţie de jocul cererii şi al ofertei. Aceasta 
deoarece firmele fabricând produse diferenţiate sunt tentate să producă o cantitate 
mai mică din fiecare, şi o shimbare frecventă a preţului nu ar fi posibilă decât cu 
costuri foarte mari. Firmele decid frecvenţa schimbării preţului fiecărui sortiment în 
parte calculând costul de oportunitate al acestor schimbări, care sunt date de 
pierderile înregistrate dacă nu se apelează la schimbări. 

5) Deciziile producătorilor sunt relativ independente, fiecare ofertant 
având propriul segment de piaţă. Aceasta înseamnă că fiecare firmă ignoră reacţiile 
posibile ale competitorilor şi ia decizii  în mod independent, mai ales,  în legătură cu 
preţul şi cantitatea, ţinând cont numai  costuri şi cerere. 

6) Înlocuirea concurenţei prin preţ cu concurenţa prin produse 
(concurenţa non preţ) 

7) Intrarea liber ă pe piaţă a firmelor 
8) Simetria. În momentul în care o firmă intră pe piaţa unui produs, ea are 

capacitatea de a capta un anumit număr de clieţi astfel încât celelalte firme vor fi 
nevoite să-şi micşoreze vânzările, iar curba cererii se va deplasa spre stânga; 

9) Folosirea incompletă a capacităţilor de producţie, ceea ce înseamnă că 
fiecare firmă va realiza un cost total mediu superior celui pe care l-ar realiza pe o 
piaţă cu concurenţă perfectă. În acest caz, firmele de pe o piaţă cu concurenţă 
monopolistică sunt competitive chiar dacă au economii de scară neexploatate, adică vor 
produce în condiţiile în care se situează pe partea negativă a curbei costului total mediu; 

10) Preţul produsului este mai mare comparativ cu o piaţă cu concurenţă 
perfectă dar mai mic comparativ cu o piaţă de monopol 

11) Profitul  pe care-l obţine o firmă care acţionează pe o asemenea piaţă 
este mai mic comparativ cu o piaţă de monopol, şi se obţine doar pe termen 
scurt. Comparativ cu o piaţă cu concurenţă perfectă, profitul este mai ridicat mai ales 
în cazul firmelor care realizează produse de calitate superioară. 

 
Echilibrul pieţei pe termen scurt 

 
Cererea. O firmă, având un produs diferenţiat, se comportă pe piaţă 

asemenea unui monopol. Spre deosebire de acesta, însă, ea nu poate atrage toţi 
cumpărătorii şi de aceea curba cererii adresată firmei va avea o pantă descrescătoare, 
şi nu infinit elastică, aşa cum este cazul unei firme care acţionează pe o piaţă cu 
concurenţă perfectă. 

Aceasta înseamnă că o firmă care acţionează pe o asemenea piaţă are un 
anumit grad de monopolizare a clientelei. 

Echilibrul presupune realizarea acelui nivel al producţiei – denumit optim – 
care să asigure maximizarea profitului anual. 

În aceste condiţii, preţul produsului  va fi stabilit în funcţie de cantitatea 
optimă şi de curba cererii, care exprimă comportamentul consumatorului. 

Condiţia care trebuie respectată, pentru atingerea echilibrului este: Cmg = Vmg,  

Cmg = costul marginal, Vmg = venitul marginal 
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Echilibrul pieţei pe termen lung 
 
În general, o firmă care acţionează pe o piaţă cu concurenţă monopolistică 

obţine profituri ridicate pe termen scurt. Din acest motiv alte firme sunt atrase în 
branşă, ceea ce va modifica  echilibrul pieţei.  

În primul rând, va avea loc o creştere a ofertei totale pe piaţă, iar dacă cererea 
totală nu va spori în aceeaşi măsură, fiecare firmă va fi nevoită să-şi restrângă activitatea. 
Ca atare, curba cererii adresată fiecărei firme se va deplasa spre stânga, iar profitul 
fiecărei firme se va micşora. 

În concluzie, echilibrul pe termen lung prezintă următoarele caracteristici: 
� preţul este mai mare comparativ cu costul marginal, ca în cazul 

monopolului, ceea ce determină obţinerea unui profit mai ridicat , 
comparativ cu piaţa cu concurenţă perfectă, unde preţul este identic cu costul 
marginal;  

� deoarece dreapta cererii este descrescătoare, în punctul de optim, venitul 
marginal este inferior preţului de echilibru; 

� pe termen lung, preţul de echilibru este identic cu costul total mediu, ca şi în 
cazul concurenţei perfecte, ceea ce face posibilă intrarea şi ieşirea firmelor 
din branşă numai până în momentul în care profitul se anulează. Prin această 
condiţie, concurenţa monopolistică se deosebeşte de monopol, care obţine un 
profit ridicat pe termen lung; 

� În cazul concurenţei monopolistice, pe termen lung, punctul de optim se 
situează la stânga punctului de minim al costului total mediu, ceea ce 
determină apariţia unor capacităţi de producţie în exces;  
 
Oligopolul 

 
Oligopolul este un tip de piaţă cu concurenţă imperfectă care se 

caracterizează prin prezenţa pe piaţa unui bun a unui număr mic de producători şi 
unui număr mare de consumatori.  

Pe o piaţă cu concurenţă de tip oligopol, acţiunile unui producător anume, de 
pe piaţa respectivă au o influenţă semnificativă asupra concurenţilor săi, respectiv pe 
piaţă există un număr suficient de mic de producători pentru ca acţiunile lor să fie 
interdependente. În această categorie sunt incluse, de regulă, situaţiile în care piaţa 
este dominată de câteva firme de dimensiuni mari, fără a exclude însă existenţa unui 
număr mai mare sau mai redus de producători mici, cu o influenţă redusă pe piaţă, 
motiv pentru care nu prezintă interes studierea comportamentului acestora. 

Oligopolurile constituie, aşadar, forme tipice de concentrare a producţiei şi 
capitalurilor în firme mari. Marile firme sau giganţii industriali care acţionează în 
economiile de piaţă intră în concurenţă fie în cadrul aceluiaşi produs omogen (oţel, 
aluminiu, ciment), fie în cadrul unor produse diferenţiate (automobile, televizoare, 
calculatoare, avioane etc). 

Trăsăturile specifice oligopolului pot fi sintetizate după cum urmează: 
- Un număr restrâns de firme de mari dimensiuni care acoperă cererea de pe 

piaţă şi au o eficienţă ridicată 
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- Firmele au posibilitatea de a influenţa preţul dar nu sunt nici „price 
takers”, nici „price makers” ci sunt firme care caută preţul, respectiv 
„price seekers”. 

- Deciziile fiecărei firme sunt influenţate de deciziile firmelor concurente. 
Firmele îşi construiesc strategii în cadrul cărora iau în considerare reacţia 
celorlalte firme la propriile decizii 

- Sunt forme stabile de organizare a pieţei, datorită faptului că o creştere a 
volumului producţiei peste o anumită limită nu mai asigură o scădere a 
costurilor şi, prin urmare, firma oligopolistă nu este stimulată să obţină 
monopolul asupra produsului. 

 În cele ce urmează vom prezenta o clasificare prealabilă a formelor de 
oligopol, clasificarea fiind necesară în înţelegerea mecanismului de adoptare a 
deciziilor de piaţă în cadrul acestui tip de concurenţă.  
a. În funcţie de gradul de coordonare existent între politicile de piaţă ale firmelor: 

• Oligopol perfect coordonat caracterizat prin centralizarea vânzărilor 
tuturor firmelor participante de către un sindicat sau prin încheierea de 
convenţii de cartel între firmele respective. 

• Oligopol parţial coordonat poate fi întâlnit în situaţii în care în cadrul 
industriei respective există o firm ă leader care le influenţează pe 
celelalte având caracter dominant cât şi în situaţii în care între firmele 
oligopoliste există o cooperare voluntară (fără leader) dată de 
preocuparea realizării unui interes comun 

• Oligopol fără coordonare care se poate referi la trei situaţii şi anume: 
1) un război deschis în domeniul preţurilor , între firmele care 
activează în industrie, 2) oligopol supercompetitiv, în care firme 
independente produc bunuri uşor diferenţiate, se pândesc reciproc şi 
practică politici agresive de vânzare, 3) oligopol în lanţ caz în care 
relaţiile concurenţiale sunt înlănţuite (firma A este dominantă în 
raport cu firmele B şi C iar firma C este dominantă în raport cu D şi E 
etc) 

b. În funcţie de diferenţierea produselor: 
• Oligopol pur situaţie în care produsele sunt omogene (cele mai 

frecvente cazuri sunt piaţa oţelului, cimentului, aluminiului) iar 
concurenţa va fi realizată prin preţ sau cantitate.  

• Oligopol diferenţiat: constă în concurenţa între firme care produc 
bunuri diferenţiate, gradul de diferenţiere fiind în relaţie inversă cu 
gradul de dependenţă dintre firme. 

c. În funcţie de situaţia maximizării profitului:  
• Oligopol complet care apare în situaţia în care legăturile reciproce 

dintre firme sunt atât de puternice încât se poate acţiona astfel încât la 
nivel de grup profitul cumulat să fie maximizat. Situaţia este ideală 
din punct de vedere practic, întrucât este un obiectiv greu de 
îndeplinit, având în vedere complexitatea deciziilor care trebuie luate 
în cadrul oligopolului 

• Oligopol parţial mai des întâlnit în practică presupune neîndeplinirea 
condiţiilor din cadrul oligopolului complet, respectiv situaţia în care 
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fiecare firmă acţionează astfel încât să îşi maximizeze propriul profit 
iar profitul cumulat la nivelul grupului nu este maximizat.  

d. După caracterul de atomicitate al cererii şi al ofertei: 
• Oligopson situaţie în care oferta îşi păstrează caracterul de atomicitate 

iar cererea este redusă la un număr restrâns de cumpărători 
• Duopson situaţie în care se păstrează caracterul de atomicitate al 

ofertei dar pe piaţă există doar doi cumpărători 
• Oligopol situaţia în care oferta îşi pierde caracterul de atomicitate, pe 

piaţă existând un număr mic de ofertanţi iar cererea îşi păstrează 
atomicitatea (de fapt acesta fiind cazul clasic de oligopol)  

• Duopol situaţie în care oferta îşi pierde caracterul de atomicitate, pe 
piaţă existând doar doi producători-ofertanţi iar numărul de 
cumpărători fiind mare (se păstrează caracterul de atomicitate al 
cererii) 

În literatura economică, duopolul constituie cel mai cunoscut cadru de studiu 
pentru situaţiile oligopolistice. Analiza interacţiunii strategice într-un cadru restrâns 
este  mai facilă, întrucât permite înţelegerea comportamentului firmelor pe baza unui 
număr de patru variabile: preţurile fiecărei firme şi cantităţile produse de fiecare 
firmă. Omogenitatea produsului (regăsită în cazul oligopolului pur) constituie o 
ipoteză importantă pe care se bazează întreaga analiză.  
 

Cartelul 
 

 Dacă firmele urmăresc să limiteze conflictul dintre ele, ele se comportă în 
mod cooperant. Un cartel este o organizaţie formată din mai multe firme 
independente, care realizează produse similare şi colaborează în ceea ce priveşte 
preţul şi outputul care să maximizeze profitul total. Deşi legislaţiile prevăd în 
majoritatea cazurilor restricţionarea firmelor de a încheia acorduri în scopul fixării 
preţurilor sau împărţirii pieţelor, acestea de cele mai multe ori sunt tentate să ajungă 
la înţelegeri. Astfel, firmele urmăresc să practice aceleaşi preţuri , să îşi mărească 
profiturile  şi să reducă gradul de risc al afacerilor pe care le desfăşoară prin 
restrângerea competiţiei. Studiile recente arată că numeroase firme sunt bănuite de 
asemenea practici, companiile aeriene fiind cel mai des acuzate de comportament 
cooperant ilegal.  

Un cartel se comportă ca un monopolist şi urmăreşte maximizarea profitului 
total, urmând apoi ca acesta să fie împărţit între firmele care formează cartelul.  

 

REZUMAT 
 
 Piaţa cu concurenţă perfectă  are, în cele mai multe cazuri, o existenţă teoretică, 
dar permite înţelegerea modului de determinare a preţului de echilibru pentru un anumit 
produs, în funcţie de raportul dintre cerere şi ofertă. Prin urmare, pe o piaţă cu 
concurenţă pură şi perfectă există o suveranitatea pieţei, iar agenţii economici sunt doar 
"receptori de preţ”. 
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PE O PIAŢĂ CU CONCURENŢĂ PERFECTĂ PREŢUL DE ECHILIBRU SE 
FORMEAZĂ PRIN CONFRUNTAREA CERERII TOTALE CU OFERTA 
TOTALĂ PENTRU FIECARE BUN ECONOMIC ÎN PARTE. ACEST PREŢ 
DETERMINĂ ECHILIBRUL PIEŢEI UNUI BUN CARE NE INDICĂ ÎNTÂLNIREA 
INTERESELOR CUMPĂRĂTORILOR CU CELE ALE OFERTANŢILOR. 
ECHILIBRUL PIEŢEI PENTRU UN BUN SE REALIZEAZĂ PRIN RESPECTAREA 
CONDIŢIEI URMĂTOARE: O (P) = D (P) 

 În continuare se prezintă modul de formare a preţului pe pieţele cu concurenţă 
imperfectă, în special de tip: monopol, monopolistic, oligopol, monopson, etc. 

Toate acţiunile desfăşurate în cadrul economiei de piaţă încep şi se sfârşesc 
prin calcularea atentă, exigentă şi obiectivă a fiecărui element de cheltuială precum şi 
a surselor aducătoare de profit. De aceea, profitul reprezintă unul din conceptele 
cheie ale teoriei şi practicii economice. Problemele dezbătute în literatura de 
specialitate au vizat  originea profitului, sursele lui de formare, formele de 
manifestare şi modalităţile de însuşire.  
  

TESTE PENTRU AUTOEVALUARE 
 

1. Ce se înţelege prin skimming price: a) preţul unui produs la lansarea pe o piaţă şi 
care la început include un profit ridicat; b) preţul la care un ofertant este dispus să-şi 
vândă marfa sau un cumpărător este dispus să achiziţioneze un produs; c) preţul fixat 
de o firmă pentru un bun şi care este adoptat şi de firmele concurente; d) care se 
formează prin jocul liber al cererii şi al ofertei; e) sunt preţuri fixate de stat. 
2. În vederea maximizării profitului, un monopol are posibilitatea: a) să mărească 
atât volumul producţiei cât şi preţul de vânzare al produsului; b) să micşoreze atât 
volumul producţiei cât şi preţul produsului; c) să mărească volumul producţiei şi să 
micşoreze preţul; d) să micşoreze volumul producţiei şi să mărească preţul 
produsului; e) nici o variantă nu este corectă. 
3. În cazul unui monopol spre deosebire de o piaţă cu concurenţă perfectă: a) preţul 
produsului este mai mare; b) preţul bunului este mai mic; c) există o identitate între 
preţurile practicate pe cele două tipuri de pieţe; d) nu se poate stabili nici o legătură 
între preţurile practicate pe cele două tipuri de pieţe.  
4. În cazul unui cartel preţul este stabilit: a) de o singură firmă; b) prin înţelegere 
între mai multe firme din cadrul cartelului; c) calculându-se media ponderată a 
preţurilor fiecărei firme; d) de către firma dominantă; e) nici un răspuns nu este 
corect. 
5. Situaţia firmei barometru presupune: a) stabilirea preţului prin înţelegere între 
firmele care compun branşa acelui bun; b) stabilirea unui for de conducere la nivelul 
firmelor care compun branşa pentru stabilirea preţului; c) stabilirea preţului bunului 
respectiv de către o singură firmă; d) preţul este stabilit de firma dominantă. 
 
Problema 1. Presupunem că cererea de portocale este dată de următoarea relaţie: P = 
80 – 4Qc, unde P este preţul în milioane u.m. / tonă, iar Qc este cantitatea cerută de 
portocale în tone. Presupunem că oferta de portocale este: P = 12Qo, unde Qo este 
cantitatea oferită de portocale în tone. a) Care este preţul de echilibru şi cantitatea de 
echilibru? b) Dacă guvernul ar impune un preţ de 70 milioane u.m./t, cât ar fi 
surplusul de ofertă? 
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Problema 2. Funcţia ofertei de automobile este următoarea:  Qo = 100 + 30P, unde 
Qo este cantitatea oferită, iar P este preţul mediu al automobilelor (milioane u.m.). 
Dacă cererea de automobile este Qc = 1900 bucăţi, iar guvernul impune un preţ 
minim al automobilelor de 50 milioane u.m., va exista un excedent de cerere sau de 
ofertă? a) Cât de mare va fi acesta? b) Dacă preţul minim impus de guvern ar fi de 70 
milioane u.m., care ar fi situaţia pe piaţa acestui produs? 
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