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1. Care este relația dintre specializare și schimb? 

- specializarea:  

 sinonim pentru propriul avantaj comparativ sau diviziunea muncii; 

 scop: creșterea bunăstării; 

 permite extinderea posibilităților de producție (frontiera posibilităților de   

producție); 

 impune participarea la schimb;  

- participarea la schimb:  

 determinată de specializare; 

 scop: obținerea unui bun la un preț inferior costului care ar fi fost generat  de 

producerea lui (tranzacționarea drepturilor de proprietate); 

- specializare și schimbul extind posibilitățile de producție. 

 

2. Ce este avantajul comparativ?  

- definiție:  

 avantajul comparativ: abilitatea unui producător de a obține un bun la un cost 

mai redus,  comparativ cu un alt producător; 

- efecte: pentru producători, consumatori, economie; 
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- exemplificare. 

 

3. Care este relația dintre avantajul comparativ și costul de oportunitate? 

- avantajul comparativ: abilitatea unui producător de a obține un bun la un cost mai 

redus,  comparativ cu un alt producător; 

- costul de oportunitate:  

 reprezintă preţul (estimarea) celei mai bune alternative sacrificate (la care se 

renunţă), atunci când se face o alegere între mai multe variante posibile, în 

alocarea resurselor;  

 măsoară cea mai mare pierdere dintre variantele sacrificate, considerându-se că 

alegerea facută constituie „câștigul”; 

- costul de oportunitate redus determină un avantaj comparativ. 

 

4. Care sunt efectele importurilor ieftine asupra pieței? 

-   efecte:  

 creșterea importului; 

 descurajarea producătorilor autohtoni; 

 reducerea eforturilor pentru creșterea producției interne. 

-  exemplificare. 

 

5. La ce se referă oamenii atunci când vorbesc despre „nevoi”?  

Nevoile, la modul general, reprezintă conștientizarea unei lipse. Cunoaștem că există: 

nevoi fiziologice primare/de supraviețuire; nevoi de siguranță și securitate personală; 

nevoi sociale și de apartenență; nevoi de recunoaștere socială; nevoi de 

autorealizare/dezvoltare personală. Oamenii au nevoi reale și modul de gândire 

economic nu neagă acest lucru ci doar aduce în prim plan ideea că multe afirmații 

referitoare la nevoi sunt interpretabile, deoarece oamenii, funcție de situația lor 

particulară, fac compromisuri, adică apelează la substitute. 

De exemplu: ”Potrivit unui sondaj, o famile medie din SUA are nevoie de cel puțin 387 

$/săptămână pentru a se descurca. Un absolvent de facultate are nevoie de 462 

$/săptămână, iar unul de liceu de 348 $/săptămână”. Oare un absolvent de facultate are 

nevoi mai multe sau mai costisitoare? Cum se explică diferența?  

La modul obiectiv, un absolvent de facultate nu are nevoi mai multe sau mai 

constisitoare decât un absolvent de liceu, dar la modul subiectiv, da. Aici intervine nu 

realitatea, ci percepția asupra realității. Prin urmare, un absolvent de facultate, probabil 

că percepe că are nevoie de o locuință mai mare, de haine de marcă și de un autoturism 

de lux. E mult mai probabil ca o persoană care își poate permite să aibă percepția că are 

nevoi mai mari decât în realitate. În cazul lipsei resurselor sau a insuficienței resurselor, 

o persoană va apela la diferite substitute pentru satisfacerea nevoilor sale, substitute 

care implică costuri mai reduse. 
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6. Care va fi influența modificării prețului unui produs asupra cererii pentru 

produsul respectiv?  

Dacă prețul unui anumit produs se modifică, celelalte condiții rămânând constante, de 

regulă, cererea pentru acel produs se modifică în sens contrar. 

Menționăm faptul că, cererea globală în sine se poate modifica atunci când se schimbă 

diferiți factori, cum ar fi: modificarea numărului de consumatori, schimbarea gusturilor 

și preferințelor consumatorilor, modificarea veniturilor, modificarea prețurilor 

produselor substituibile și complementare, și, în final, modificarea prețurilor așteptate. 

 

7. La ce se referă elasticitatea cererii în funcție de preț? 

Conceptul elasticității cererii în funcție de preț se referă la modificarea procentuală a 

cantității cerute împărțită la modificarea procentuală a prețurilor. 

Atunci când modificarea procentuală a cantității cerute este mai mare decât modificarea 

procentuală a prețurilor se consideră că cererea este elastică, când este mai mică vorbim 

de o cerere inelastică, iar în cazul egalității de o cerere cu elasticitate unitară. 

 

8. Dacă clienții cumpără mai puțin atunci când prețurile sunt mai mari, de ce unii 

producători își fac reclamă tocmai accentuând că prețurile lor sunt mai mari? 

În acest caz intră în joc alte considerente precum calitatea sau imaginea. 

De exemplu: ”Este scump, dar merită!”; ”După ce prețul este plătit, prețul se uită, dar 

calitatea rămâne”; ”Este un local scump, toată lumea știe asta, de aceea doar cu noi îți 

poți impresiona invitații”. 

Sensibilitatea cumpărătorilor față de preț depinde și de disponibilitatea substitutelor în 

cauză, precum și de timpul necesar căutării și descoperirii lor. 

 

9. Ce reprezintă costul și care este relația dintre cost și preț? 

Cea mai simplă definiţie consideră costul de producţie ca fiind „totalitatea cheltuielilor 

determinate de realizarea mărfurilor (produse sau servicii)”. În mod obișnuit, se spune 

că prețurile cresc din cauza creșterii costurilor. În conformitate cu modul economic de 

gândire, principiul economic general  este acela că  există o relație strânsă între costul 

de producție și preț, însă prețul depinde de curba cererii și a ofertei. 

 

10. La ce se referă costul de oportunitate? 

Costul de oportunitate reprezintă valoarea celei mai bune dintre șansele sacrificate, la 

care se renunță atunci când se face o alegere. Cu alte cuvinte, el măsoară cea mai mare 

pierdere dintre variantele sacrificate, considerându-se că alegerea făcută constituie 

„câștigul”. Este valoarea sacrificiilor alegerilor efective, în condițiile resurselor date. 

Costul de oportunitate al unui bun este dat de ceea ce se sacrifică pentru a-l obține. 

Alegerile sau deciziile au un anumit cost, deoarece atunci când se ia o anumită decizie 

și se optează în favoarea unei opțiuni, sunt sacrificate celelalte. 

 

11. Ce corelații există între costuri și ofertă?  
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Oferta depinde de costuri. Dar costul furnizării este valoarea oportunității abandonate 

ca urmare a deciziei de a furniza. Acest concept de cost este exprimat în teoria 

economică prin afirmația că toate costurile relevante pentru decizii sunt costuri de 

oportunitate – valoarea oportunităților abandonate ca urmare a alegerii unei căi de 

acțiune, nu a alteia. 

 

12. La ce se referă elasticitatea ofertei în funcție de preț? 

Elasticitatea ofertei în funcție de preț se referă la modificarea procentuală a cantității 

oferite împărțită la modificarea procentuală a prețurilor. 

Atunci când modificarea procentuală a cantității oferite este mai mare decât 

modificarea procentuală a prețurilor se consideră că oferta este elastică, când este mai 

mică vorbim de ofertă inelastică, iar în cazul egalității de o ofertă cu elasticitate unitară. 

 

13. Cum se calculează profitul și care sunt principalii factorii care îl influențează? 

Profitul contabil reprezinta profitul brut , diferența dintre veniturile totale și cheltuielile 

totale ale unei înteprinderi. Este acel profit din  care nu s-au dedus cheltuielile 

nedeductibile si  veniturile neimpozabile. 

Sunt trei categorii de factori care influenteaza profitul unei întreprinderi: mediul extern, 

modul in care întreprinderea interactioneaza cu mediul de piata, factorii interni. 

Mediul extern în care întreprinderea îsi desfasoara activitatea influenteaza marimea 

profitului pe care aceasta îl va obtine (normele legislative, inflație etc). Elementele 

mediului extern nu pot fi controlate de catre întreprindere. 

Marimea profitului depinde de asemenea de modul in care produsele firmei sunt 

percepute de catre consumatorii finali sau intermediari. Acestia prefera produsele de 

calitate pe care le pot achizitiona la un pret avantajos. Oferirea unor produse de calitate 

duce la cresterea cotei de piata si implicit la cresterea încasarilor si a profitului.  

Factorii interni sunt: volumul  și calitatea productiei,  ce determina direct masa 

profitului, Structura productiei, ce este adaptabila si o rezultanta a cerintelor pietei, 

nivelul costului de productie , nivelul pretului de vanzare  

 

14. Care sunt asemănările, respectiv deosebirile dintre profitul contabil si profitul 

economic? 

Profitul contabil reprezinta profitul brut , diferența dintre veniturile totale și cheltuielile 

totale ale unei înteprinderi.  

Veniturile totale cuprind: 

 veniturile impozabile – acele venituri care se iau in calcul atat la determinarea profitului 

contabil brut, cat si la calculul profitului impozabil (fiscal), 

 veniturile neimpozabile – acele venituri care se iau in calcul la determinarea profitului 

contabil brut, dar nu se iau in calcul la determinarea profitului impozabil. 

Cheltuielile totale brute care, mai simplu, sunt denumite „cheltuieli totale”, trebuie 

intelese ca fiind „brute”, deoarece nu sunt „curatate” de „cheltuielile nedeductibile”, 
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adica de acele cheltuieli care nu sunt admise a fi scazute din veniturile totale, in vederea 

determinarii profitului impozabil. 

Profitul contabil brut este acel profit din  care nu s-au dedus cheltuielile nedeductibile 

si  veniturile neimpozabile. 

Profitul fiscal este numit si profit impozabil, respectiv acel profit contabil din care s-au 

dedus cheltuielile nedeductibile si veniturile neimpozabile. 

Cheltuielile nedeductibile sunt acele cheltuieli care: 

 nu au la baza documente justificative; 

 nu sunt aferente obiectului de activitate; 

 nu se regasesc in veniturile impozabile; 

 nu conduc la obtinerea de venituri impozabile; 

 sunt efectuate cu depasirea limitelor prevazute de lege; 

 nu indeplinesc conditiile legale pentru a fi scazute din venituri, in scopul determinarii 

profitului impozabil. 

 

 

15. Care sunt elementele componente ale costului și cum influențează nivelul costului 

asupra mărimii profitului? 

Costul de productie inglobeaza totalitatea cheltuielilor aferente consumarii si 

interactiunii factorilor de productie utilizati pentru producerea si vanzarea produselor, 

lucrarilor si serviciilor, fiind factor complex din punct de vedere al componentelor sale. 

Costul de productie al unui bun cuprinde costul de achizitie a materiilor prime si 

materialelor consumabile si cheltuielile de productie direct atribuibile bunului, ca de 

exemplu materiale directe, energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa 

si alte cheltuieli directe de productie, costul proiectarii produselor, precum si cota 

cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod rational ca fiind legata de fabricatia 

acestora.  

Costul productiei influențează în mod direct mărimea profitului, are cea mai mare 

influenta dintre toți factorii de influență, aspect care tine in stare de alerta permanenta 

pe oricare intreprinzator sau manager. 

 

16. De ce comercianții oferă deseori reduceri clienților care prezintă cupoane 

speciale? 

- Pentru a-i fideliza, pentru a-i atrage, pentru reclama; 

- Pentru a-i transforma în clienți efectivi; 

 

17. Ce este venitul marginal? 

- Venitul marginal reprezintă venitul suplimentar așteptat ca urmare a unei acțiuni luate 

în considerare; 

- De exemplu: venitul suplimentar obținut după ce este vândut încă un produs; 

 

18. Ce reprezintă egalitatea dintre venitul marginal si costul marginal? 

https://www.contzilla.ro/glossary/profit-impozabil/
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- Reprezintă una dintre regulile pentru obținerea unui preț bun; 

- Vânzările trebuie să continue până când venitul suplimentar obținut în urma unei 

vânzării(venitul marginal) este mai mare decât costul suplimentar generat de vânzarea 

acestui produs (costul marginal).  

 

19. Care este rostul discriminării prin preț? 

- Rostul discriminării prin preț este obținerea unor avantaje comerciale prin oferirea unor 

clienți diferiți a aceluiași produs la prețuri diferite; 

- Există trei condiții pentru o diferențiere reușită a prețului: să diferențieze cumpărătorii 

cu elasticități diferite ale curbei cererii, să îi împiedice pe cei care cumpără la un preț 

redus să revândă către cei care cumpără la preț întreg și să controleze resentimentele.  

 

20. Ce este concurenta? 

- Din punct de vedere economic, concurența este o situație care apare când sunt întrunite 

mai multe condiții: 

- Există un număr mare de cumpărători și vânzători, astfel că nimeni nu deține o poziție 

dominantă 

- Participanții de pe piață dețin informații complete și depline asupra alternativelor; 

- Vânzătorii produc un produs omogen; 

- Mobilitatea resurselor nu presupune costuri; 

- Actorii economici sunt acceptanți de preț. 

 

21. Ce sunt preturile reglementate? 

- Prețurile reglementate sunt acele prețuri impuse de autorități, în situațiile în care 

concurența nu poate face acest lucru; 

- Scopul reglementării este protecția consumatorilor; 

- Autoritățile care reglementează prețurile ar trebui să țină cont de cheltuielile firmelor, 

astfel încât acestea să își acopere costurile și să obțină un profit rezonabil. 

 

22. Ce este legislația (politica) antitrust? 

- Legislația antitrust reprezintă modalități prin care autoritățile promovează concurența; 

- Această legislație este justificată de obicei prin faptul că procesul concurențial este un 

coordonator eficient al activității economice, însă în unele cazuri are nevoie de 

întreținere din partea guvernului. 

 

23. Care sunt problemele pe care trebuie sa le rezolve un cartel pentru a spori avuția 

membrilor săi ? 

- Un cartel reprezintă un acord le nivelul unui grup de vânzători, pentru reglementarea 

prețurilor, a producției sau a amândurora. 

- Pentru a spori avuția membrilor săi, un cartel trebuie să rezolve două probleme: a) 

trebuie să facă astfel încât concurența dintre proprii săi membri să nu disipeze 

profiturile obținute în urma înțelegerii (fie prin căderea prețurilor concrete de vânzare, 
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fie printr-o creștere a costurilor de vânzare); b) cartelul trebuie să găsească o modalitate 

de a-i împiedica pe noii concurenți să strice întreaga operațiune încercând să intre și ei 

în afacere (înțelegere). 

 

24. Care sunt cauzele care stau la baza evoluției diferite a ritmului de creștere 

economică în SUA și a ritmului de creștere economică în America Latină?  

- o ordine socială mai stabilă; un stat de drept funcțional – asigură încrederea în faptul că 

inițiatorii unor proiecte economice se vor putea bucura de rezultatele muncii lor; 

- instituții fundamentale solide – furnizează cadrul de reglementare necesar jocului 

economic bazat pe reguli bine stabilite; 

- capital investițional superior; 

- cercetare-dezvoltare situată la un nivel semnificativ superior. 

 

25. Care este rolul inovației și al investițiilor străine în creșterea economică? 

- inovația: 

 consecință a specializării și a comerțului exterior; 

 una dintre cele mai puternice forțe ale creșterii economice; 

- investițiile străine:  

 acoperă incapacitatea guvernelor / entităților naționale de a genera capitalul 

necesar dezvoltării în cadrul economiei naționale; 

 investitorii din unele țări pot împrumuta alte țări cu mijloace pentru 

achiziționarea bunurile de capital dorite; 

 investițiile străine private sunt de cele mai multe ori mai eficiente pentru că sunt 

implementate de persoane care știu să le utilizeze; 

- creșterea economică:  

 rezultat al investițiilor și participării la comerțul exterior; 

 datorită inovației generată de țările puternice, unele țări vor avea ritmuri de 

creștere economică mai rapide decât altele prin simpla aplicare  a lecțiilor 

învățate de lideri, la un cost mai ridicat; 

 

26. Care sunt avantajele și limitele sprijinului financiar extern? 

- avantaje:  

 posibilitatea reducerii decalajului tehnologic, cu rezultat direct într-o creștere 

economică mai rapidă; 

 capitalizare superioară a companiilor care beneficiază de sprijinul financiar 

extern ISD. 

- limite: 

 risc politic; 

 posibilitatea ”scurgerii” resurselor țărilor receptoare în afara țării, fără ca aceste 

țări să poată beneficia de totalitatea uzufructului generat de investițiile efectuate; 

 posibilitatea apariției ”hazardului moral” – determină țările receptoare ale 
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sprijinului financiar respectiv să se bazeze, într-o proporție prea mare, pe acest 

ajutor, fapt care poate, paradoxal, genera scădere economică în loc de creștere. 

 

27. Care sunt efectele globalizării? 

- efectele văzute de cei care critică globalizarea sunt:  

 accentuarea inegalității între veniturile diferitelor categorii de țări/economii; 

 accentuarea problemelor de mediu în unele țări prin delocalizarea corporațiilor 

în zone cu cadre legislative prietenoase corporațiilor; 

 probleme pe piața muncii prin amplasarea producției internaționale în țări mai 

ieftine din punct de vedere a forței de muncă. 

- efecte văzute de adepții globalizării: 

 efectele pozitive prin integrarea pe piețe mondiale; 

 calitatea mediului din unele țări se ameliorează odată cu creșterea bunăstării și 

cu sporirea accesului la tehnologia furnizată de globalizare; 

 creșterea veniturilor și îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru forța de muncă. 

- sursele efectelor transformatoare ale globalizării: 

 perfecționarea abilităților de lucru; 

 înmulțirea cunoștințelor tehnice 

 o mai bună organizare a activităților economice. 

 

28. Cum influențează nivelul rezervei obligatorii capacitatea bancilor de a acorda 

imprumuturi?       

 

Utilizarea ratei rezervei obligatorii influenţează capacitatea băncilor de a crea monedă 

în două modalităţi:  prin afectarea nivelului excesului de rezervă obligatorii și prin 

modificarea nivelului multiplicatorului monetar. 

Creşterea ratei rezervei obligatorii antrenează creşterea sumelor pe care băncile trebuie 

să le constituie ca rezervă la banca centrală.  

Diferenţa dintre nivelul rezervelor existente şi nivelul legal rezultat din aplicarea ratei 

procentuale, afectează capacitatea băncilor de a acorda credite în economie, respectiv 

potenţialul de creaţie monetară.  

Orice creştere a ratei rezervei obligatorii conduce la declinul creaţiei monetare la 

nivelul fiecărei bănci şi al întregului sistem bancar.  

În cazul în care nivelul ratei se diminuează, de exemplu, atunci capacitatea băncilor de 

a crea monedă scripturală se majorează.  

 

29. Care sunt instrumentele de influență asupra economiei ale Băncii centrale? 

Politica monetara reprezinta o componenta a interventiei indirecte, exprimand 

ansamblul masurilor adoptate de catre Banca Centrala (autoritatea monetara), pentru a 

exercita o anumita influenta asupra dezvoltarii economice sau pentru a asigura 

stabilitatea preturilor si a cursurilor valutare. 
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Banca Centrala actioneaza asupra lichiditatii bancare, incercand sa regleze cantitatea de 

moneda centrala pe care o pune la dispozitia bancilor, facand sa varieze costul acestei 

monede prin diverse instrumente cum ar fi:  interventiile pe piata monetare și 

  rezervele minime obligatorii. 

Operatiunile pe piata ale Bancii centrale influenteaza evolutia lichiditatii prin nivelul 

ratelor dobanzii practicate de catre aceasta atat la cumpararea, cat si la vanzarea de 

lichiditati, prin imprumuturi angajate sau acceptate. Creantele ce fac obiectul 

tranzactiilor pe piata sunt bonurile de tezaur, efectele de comert, efectele de mobilizare 

a creditelor de consum si ipotecare etc. Acest instrument de redistribuire a lichiditatilor 

intre Banca Centrala si celelalte banci influenteaza plasamentele de credit in economie. 

Rezervele minime obligatorii reprezinta depozitele colectate,  obligativitatea bancilor 

de a plasa o cota procentuala din depozitul propriu in conturi la Banca Centrala, 

stabilindu-se astfel un raport intre volumul depozitelor si cel al creditelor posibil de 

acordat, prin aceasta influentandu-se dimensiunile activitatii economice. Influentand 

creatia monetara prin creditare, rezervele au impact si asupra miscarii devizelor, asupra 

contului creditelor asupra rentabilitatii bancare. Totodata, dincolo de mesajele benefice 

transmise economiei, acest instrument are influente selective asupra creditarii, incitand 

si exportul de capital sau delocalizarea operatiunilor bancare. 

30. Ce este creația monetară și care sunt factorii care o influențează? 

Masa monetară reprezintă totalitatea instrumentelor de plată, respectiv lichidități puse 

la dispoziția unei economii la un moment dat. Aceste lichidități se prezintă sub forma 

creanțelor asupra intermediarilor monetari (bancile centrale și băncile comerciale) 

deținute de către agenții nonbancari, creanțe care reprezintă contrapartidele masei 

monetare. 

Distribuind credite, intermediarii monetari pun in circulatie mijloace de plata, respectiv 

creeaza moneda si distribuie putere de cumparare. 

Creatia monetara se desfasoara continuu in cadrul unei economii; creditele acordate 

anterior sunt rambursate, apoi ulterior se distribuie altele in cantitati mai mari, 

inregistrandu-se deci o crestere a masei monetare si o modificare a structurii acesteia in 

sensul cresterii ponderii monedei de cont (scripturala). 

Banca centrala este singura institutie care pune in circulatie moneda efectiva.  

Creatia monetara a bancii centrale este rezultatul actiunii urmatorilor factori: avansurile 

directe catre trezoreria statului, creantele asupra strainatatii și creantele asupra 

economiei. Creantele asupra economiei  reprezinta fundamentul creatiei monetare. 

Aceste creante decurg indeosebi din relatiile care se stabilesc intre banca centrala si 

celelalte banci din sistem in cadrul pietei monetare. 
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