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TEMA NR. 1 

 
1. CATEGORIILE ŞI INDICATORII MACROECONOMICI 

 

1. Categoriile macroeconomice 

2. Indicatorii macroeconomici 

3. Câteva consideraţii metodologice 

4. Circuitul macroeconomic al veniturilor 

5. Contabilitatea naţională 

6. Balanţa legăturilor dintre ramuri  

 

1.1. Categoriile macroeconomice 

 

� Definiţie: Prin categorii macroeconomice înţelegem acele concepte sau noţiuni 

economice care descriu sau fac referire la fenomene sau procese care se 

desfăşoară sau afectează ansamblul economiei naţionale 

 - categoriile macroeconomice nu este necesar să şi cuantifice sau măsoare 

numeric fenomenele şi procesele referite 

� Rolul categoriilor macroeconomice: 

 - stau la baza construirii indicatorilor macroeconomici 

 - stau la baza explicării mecanismelor macroeconomice 

 - stau la baza construirii modelelor de echilibru şi de creştere la nivel 

macroeconomic  
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� Principalele categorii macroeconomice sunt:  

 - cererea agregată (CA) 

 - oferta agregată (OA) 

 - venitul (Y) 

 - consumul (C) 

 - economisirea (S) 

 - investiţiile (I) 

 - cheltuielile guvernamentale (G) 

 - consumul intermediar (Ci) 

 - consumul final (Cf) 

 - nivelul general al preţurilor (P) 

 - amortizarea capitalului fix (A) 

 - exportul (X), importul (M) şi soldul balanţei comerciale (SBC)  

� Definiţii: 

• Cererea agregată (CA) reprezintă suma algebrică, în expresie valorică, a 

tuturor cererilor de bunuri şi servicii individuale, la nivelul economiei 

naţionale, pe o perioadă determinată, de regulă un an 

• Oferta agregată (OA) reprezintă suma algebrică, în expresie valorică, a 

tuturor ofertelor de bunuri şi servicii individuale, la nivelul economiei 

naţionale, pe o perioadă determinată, de regulă un an 

• Venitul (Y) reprezintă suma monetară care se constituie ca o contrapartidă 

valorică la fluxurile materiale din economia naţională, pe o perioadă 

determinată, de regulă un an 
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• Consumul (C) reprezintă acea parte din venit utilizată, pe ansamblul 

economiei, pentru satisfacerea nevoilor economice curente, pe o perioadă 

determinată, de regulă un an  

• Economisirea (S) reprezintă acea parte din venit utilizată, pe ansamblul 

economiei naţionale, pentru satisfacerea nevoilor economice viitoare, pe o 

perioadă determinată, de regulă un an 

• Investiţiile (I) reprezintă acea parte din economisire utilizată, pe ansamblul 

economiei naţionale, pentru refacerea deprecierii capitalului fix sau pentru 

creşterea acestuia, pe o perioadă determinată, de regulă un an 

• Cheltuielile guvernamentale (G) reprezintă consumul general al 

instituţiilor şi autorităţilor publice, centrale şi locale, pe o perioadă 

determinată, de regulă un an, în două scopuri: 

   - cheltuieli cu investiţiile publice 

   - cheltuieli cu achiziţiile (cumpărările) publice  

• Consumul intermediar (Ci) reprezintă acea parte din produsul economic realizat 

pe ansamblul economiei naţionale, pe o perioadă determinată, de regulă un an, 

care nu este utilizat pentru satisfacerea directă a nevoilor economice ci pentru 

obţinerea altor bunuri care satisfac, în mod direct, nevoile economice 

• Consumul final (Cf) reprezintă acea parte din produsul economic realizat pe 

ansamblul economiei naţionale, pe o perioadă determinată, de regulă un an, 

utilizată pentru satisfacerea directă a nevoilor economice 

• Nivelul general al preţurilor (P) reprezintă un preţ mediu anual, pe ansamblul 

economiei naţionale, care cuprinde influenţa tuturor preţurilor individuale din 

economie, ponderată cu cantităţile produse din fiecare bun economic 

  - fie  pi preţul bunului individual “i” şi qi cantitatea bunului “i” 

  - atunci:  
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• Amortizarea capitalului fix (A) valoarea deprecierii anuale a capitalului fix, pe 

ansamblul economiei naţionale, valoare care se recuperează prin preţul de vânzare 

a bunurilor 

• Exportul (X) reprezintă acea parte din produsul economic realizat pe ansamblul 

economiei naţionale, pe o perioadă determinată, de regulă un an, care este utilizat 

pentru satisfacerea nevoilor economice ale altor economii naţionale 

• Importul (M) reprezintă acea parte din produsul economic realizat de alte 

economii naţionale, care este utilizat pentru satisfacerea nevoilor economice ale 

propriei economii naţionale, pe o perioadă determinată, de regulă un an 

• Soldul balanţei comerciale (SBC) diferenţa valorică dintre export şi import  

� Ecuaţia echilibrului macroeconomic 

 1.  OA = CA 

 2.  OA = OAint + OAext = Y + M 

 3.  CA = CAint + CAext = (C + I + G) + X 

 4.  Y + M = C + I + G + X 

 5.  SBC = X – M 

 6.  Y = C + I + G + SBC 

 

unde: C: consumul sectorului privat 

  I: investiţiile făcute de sectorul privat  

  int: componentă internă; ext: componentă externă 

∑

∑

=

=

⋅
= n

1i
i

n

1i
ii

q

qp
P
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1.2. Indicatorii macroeconomici 
 
 

� Definiţie: Prin indicatori macroeconomici se înţelege expresia numerică a 

categoriilor macroeconomice 

� Tipologie:  

• indicatori macroeconomici ai producţiei 

  - se referă la cuantificarea valorică a fluxurilor materiale din economie 

• indicatori macroeconomici ai venitului  

  - se referă la cuantificarea valorică a fluxurilor monetare din economie  

� Indicatorii macroeconomici ai producţiei 

 1. Produsul intern global brut (PIGB) 

  - definiţie: valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor realizate de factorii de 

producţie atraşi în economia naţională, pe o perioadă determinată, de regulă un an 

 2. Produsul intern brut (PIB) 

  - definiţie: partea din PIGB care reprezintă consum final brut 

  - mod de calcul: PIB = PIGB – Ci 

  - Obs.: PIB se mai numeşte şi valoare adăugată brută 

 3. Produsul intern net (PIN) 

  - definiţie: partea din PIB care reprezintă consumul final net 

  - mod de calcul: PIN = PIB – A 

  - Obs.: PIN se mai numeşte şi valoare adăugată netă  
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    4. Produsul naţional brut (PNB) 

  - definiţie: valoarea adăugată brută creată de factorii de producţie 

aparţinând subiecţilor economici naţionali 

  - mod de calcul: PNB = PIB + Vbex – Vbin 

   unde: - Vbex: valoarea brută a bunurilor şi serviciilor create de 
                                                   agenţii economici proprii în alte ţări  

    - Vbin: valoarea brută a bunurilor şi serviciilor create de 

                                                    agenţii economici străini pe teritoriul naţional  

    5. Produsul naţional net (PNN) 

  - definiţie: valoarea adăugată netă creată de factorii de producţie 

aparţinând subiecţilor economici naţionali 

  - mod de calcul: PNN = PIN + Vnex  – Vnin 

   unde: - Vnex: valoarea netă a bunurilor şi serviciilor create de  

                                                    agenţii economici proprii în alte ţări  

    - Vnin: valoarea netă a bunurilor şi serviciilor create de  

                                                    agenţii economici străini pe teritoriu naţional 

   Obs.: - Vnex = Vbex – Aex 

    - Vnin = Vbin – Ain 

NB: Indicatorii macroeconomici ai producţiei se caracterizează prin următoarele 

trăsături: 

 - sunt exprimaţi exclusiv valoric (monetar) 

 - se referă la fluxuri şi nu la stocuri 

 - se referă numai la bunurile care sunt mărfuri 

 - se exprimă în preţul pieţei 



 11 

� Preţul pieţei (Pp): valoarea monetară încasată de agentul economic producător în 

urma tranzacţiei economice 

� Costul factorilor ( factC ): valoarea monetară care recompensează, în final, 

activitatea economică depusă de producător 

    bindpfact SvIPC +−=   

  unde: - indI  sunt impozitele indirecte (TVA, accize, taxe vamale etc. 

   - Svb sunt subvenţii bugetare  

� Indicatorii macroeconomici ai venitului 

 1. Venitul naţional (VN) 

  - definiţie: venitul total realizat în economia naţională, pe o perioadă 

determinată, de regulă un an, şi care este încasat de totalitatea subiecţilor economici din 

economie 

  - mod de calcul: VN = PNN – indTI  + TSvb 

   unde: indTI  este totalul impozitelor indirecte 

    TSvb este totalul subvenţiilor bugetare 

 2. Venitul personal (VP) 

  - definiţie: venitul final indivizilor din economia naţională, pe o perioadă 

determinată, de regulă un an 

  - mod de calcul: VP = VN – Vf– Cs + Tr 

   unde: Vf sunt veniturile firmelor (ex., profiturile) 

    Cs sunt contribuţiile sociale de orice fel 

    Tr sunt transferuri (plăţi de transfer)  
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    2. Venitul disponibil (VD) 

  - definiţie: venitul final care rămâne la dispoziţia indivizilor, pentru a fi 

utilizat pentru consum şi economisire 

  - mod de calcul: VD = VP – TId - Tapo 

   unde: TId este totalul impozitelor directe 

    Tapo este totalul altor prelevări obligatorii  

 

1.3. Câteva consideraţii metodologice 

 

� Valori nominale vs valori reale 

• Indicatorii macroeconomici exprimaţi în preţurile fiecărui an se numesc 

indicatori valori nominali 

  - indicatorii valorici nominali includ şi influenţa inflaţiei 

• Pentru a asigura comparabilitatea în timp a indicatorilor macroeconomici, 

se calculează indicatorii macroeconomici reali 

• Indicatorii macroeconomici reali se determină cu ajutorul deflatorului (de 

regulă se foloseşte deflatorul PIB – DPIB) 

• Deflatorul PIB reprezintă rata generală a creşterii preţurilor în economia 

naţională pe o perioadă determinată, de regulă un an 

 

� Valori potenţiale vs valori actuale 

• Produsul activităţii economice poate fi potenţial sau actual 

bază  de  anul  preţ
i

i  anul  preţ
i

real
i

alminno
i

PIB PIB

PIB

PIB

PIB
D == ⇒

PIB

alminno
real D

PIB
PIB =
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  - produsul potenţial se referă la mărimea maximă a acestuia (posibil de  

                          obţinut în condiţiile utilizării complete a factorilor de producţie) 

  - produsul actual se referă la mărimea efectivă a acestuia (în funcţie de  

                          condiţiile concrete de utilizare a factorilor de producţie) 

  - diferenţa dintre produsul potenţial şi produsul actual se numeşte ecart 

 Ex.: ecartul PIB = PIBpotenţial – PIBactual = L* . w* - Lef . wef 

  unde L este forţa de muncă, w este productivitatea medie a muncii, semnul  

                                 “*” indică valoarea maximă iar “ef” înseamnă  valoarea efectivă  

� Valori economice vs valori financiare 

• Indicatorii macroeconomici prezentaţi au contrapartide financiare 

   - în analizele concrete, valorile economice şi cele financiare sunt  

                                      interşanjabile 

• Câteva echivalenţe valorice: 

 

Expresia economică Expresia financiară 
PIB Consumul final (valoare adăugată brută) 
PNB Utilizarea finală 
PIN Valoare adăugată netă 
PNN Venit naţional 
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1.4. Circuitul macroeconomic al veniturilor 
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Figura 1. Circuitul macroeconomic al veniturilor 

 

1.5. Contabilitatea naţională 

 

� Definiţie: Sistemul contabilităţii naţionale este un sistem de evidenţă valorică a 

fluxurilor economice, în expresie monetară, la nivelul economiei naţionale, 

destinat să determine indicatorii macroeconomici 

� Sistemul contabilităţii naţionale are trei componente: 

 a) sectoarele instituţionale 

 b) sistemul conturilor naţionale 

 c) sistemul operaţiunilor contabile 
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(a) Sectoarele instituţionale  

 - reprezintă agregări ale agenţilor (subiecţilor) economici sau a categoriilor de 

agenţi economici, pe criteriul unităţii de funcţie şi de surse ale resurselor 

 - sectoarele instituţionale sunt prezentate, după cete două criterii, în tabelul 

următor:  

 OBS: unii autori nu reţin în mod distinct persoana fizică, incluzând-o la menaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sectoarele instituţionale din economie 

 

(b)    Sistemul conturilor naţionale 

 - reprezintă o machetă a economiei naţionale care  înregistrează toate fluxurile 

reale şi financiare, într-un mod coerent, corelat şi echilibrat 

 - fiecărui sector instituţional i se asociază un număr de 6 conturi: 

 

Denumire agent 
economic 

Sursa venitului Funcţia economică 

Persoană fizică 
- salarii şi alte venituri d in muncă 
- ajutoare sociale 
- încasări din vânzări de bunuri  

- consum de bunuri şi servicii comerciale şi 
non-comerciale 
- producţie de bunuri şi servicii comerciale şi 
necomerciale 

Menaj 
(gospodăria) 

- salarii şi alte venituri d in muncă 
- ajutoare sociale 
- încasări din vânzări de bunuri  

- consum de bunuri şi servicii comerciale şi 
non-comerciale 
- producţie de bunuri şi servicii comerciale şi 
necomerciale 

Societate non-
fnanciară 

încasări din vânzarea de bunuri şi 
servicii non-financiare 

producţie de bunuri şi servicii non-financiare 

Societate 
financiar-bancară 

- încasări din angajamente 
contractuale 
- prime contractuale 

- colectarea şi redistribuirea disponibilităţilor 
financiare 
- garantarea acoperirii riscurilor 

Admin istraţie 
privată 

- contribuţii benevole 
- încasări din vânzarea serviciilor 

servicii non-comerciale sau comerciale, fără 
scop lucrativ 

Admin istraţie 
publică 

prelevări obligatorii de la ceilalţ i 
agenţi economici 

- servicii non-comerciale 
- red istribuirea venitulu i naţional 

Restul lumii - surse interne şi externe - consumator şi producător de bunuri şi servicii 
comerciale şi necomerciale 
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  1. Contul producţiei:  

   - funcţie: înregistrează ansamblul producţiei economice 

   - resurse: PIGB  

   - utilizări: Ci 

   - sold: PIB (valoarea adăugată brută)  

  2. Contul de exploatare: 

   - funcţie: înregistrează repartiţia primară veniturilor în economie  

                                                   între agenţii economici participanţi la procesul de  

                                                   producţie 

   - resurse: - valoarea adăugate brute  

       - subvenţii de exploatare primite 

 

                       - utilizări:   - remuneraţie pentru muncă 

        - dobânzi 

         - impozite (cu excepţia TVA) 

        - chirii etc. 

   - sold: excedent brut de exploatare (EBE)  

3. Contul venitului:  

   - funcţie: înregistrează redistribuirea repartiţiei primare 

   - resurse:  - EBE 

       - venitul proprietăţii, primit 

        - venitul firmei (dobânzi, dividende primate etc.)  

        - despăgubiri primite 
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   - utilizări: - venituri ale proprietăţii, plătite  

        - venituri ale firmei, plătite 

        - prime nete de asigurare 

        - alte transferuri curente, plătite 

        - impozite asupra profitului şi asupra patrimoniului 

   - sold: venitul brut disponibil (VBD)  

  4. Contul de utilizare a venitului:  

   - funcţie: înregistrează modul de utilizare a venitului brut  

                                                   disponibil 

   - resurse: - VBD 

   - utilizări: - consum  

        - economisire 

   - sold: economisirea brută  

5. Contul de capital:  

   - funcţie: înregistrează modul de utilizare a economisirii brute şi a  

                                                   transferurilor de capital primite 

   - resurse: - economisirea brută 

        - transferuri de capital primite 

   - utilizări: - formarea brută a capitalului fix 

        - creşterea stocurilor 

        - achiziţii nete de terenuri şi active financiare 

        - transferuri de capital cedate 
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   - sold: capacitate de finanţare sau nevoie de finanţare, după caz  

  6. Contul financiar:  

   - funcţie: înregistrează modul de finanţare a nevoii de finanţare sau  

                                                   modul de utilizare a capacităţii de finanţare, după caz 

   - resurse: - capacitate de finanţare 

   - utilizări: - nevoie de finanţare 

   - sold: volumul angajamentelor financiare sau, după  caz, al  

                                               creanţelor 

� Legătura dintre cele 6 conturi naţionale, pentru un sector instituţional oarecare 

este următoarea: 

Contul producþiei Contul de exploatare

U R

S

Contul venitului Contul de utilizare a venitului

Contul capitalului Contul financiar

RU

S

RU

S

RU

S

RU

S S

NF CF

 

 Figura 3. Circulaţia informaţiilor între conturile naţionale 
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(c) Sistemul operaţiunilor contabile 

 - există trei categorii de operaţiuni contabile 

  1. operaţiuni contabile privind bunurile şi serviciile 

   - producţie, consum, formarea brută a capitalului, importuri,  

                                        exporturi 

  2. operaţiuni privind repartiţia 

   - legate de producţie: salarii, subvenţii, impozite 

   - legate de capital: drepturi de succesiune, ajutoare  în investiţii etc. 

   .- alte operaţiuni de repartiţie a veniturilor: venituri ale proprietăţii,  

                                        operaţiuni de asigurare, cotizaţii şi prestaţii sociale etc.  

  3. operaţiuni financiare 

   - pun în legătură capacităţile de finanţare cu nevoile de finanţare 

    - o anumită operaţiune poate fi urmărită fie pe toate conturile 

                                         naţionale fie pentru toate sectoarele instituţionale 

   - în felul acesta rezultă tabloul operaţiunilor financiare (TOF)  

 

1.6. Balanţa legăturilor dintre ramuri 

 

� Balanţa legăturilor dintre ramuri (BLR) reprezintă o matrice cu dublă intrare, 

structurată pe patru cadrane: 

 - cadranul I: cuprinde consumul intermediar, ca fluxuri valorice între toate 

ramurile economiei naţionale, luate două câte două, la intersecţia liniilor cu coloanele 

matricei: xij 
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 - cadranul II: cuprinde utilizarea finală a producţiei fiecărei ramuri a economiei 

naţionale, formată din: consumul final (Cf), formarea brută a capitalului fix (K), creşterea 

stocurilor (DS), export (X)   

 - cadranul III: cuprinde utilizarea factorilor de producţie (salarii – W, respectiv 

amortizare – A) şi a importurilor (M) 

 - cadranul IV: cuprinde redistribuirea veniturilor în economie (mai puţin utilizat 

în analiza macroeconomică) 

� BLR este structurată astfel:  

 

Utilizarea finală 
 1R  2R  … nR  

Cf K S∆  X 
TOTAL 

1R  11x  12x  … n1x  Cf1 K1 1S∆  X1 T1 

2R  21x  22x  … 
n2x  Cf2 K2 2S∆  X2 T2 

… … … … … … … … … … 

nR  1nx  2nx  … nnx  Cfn Kn nS∆  Xn Tn 

W W1 W2 … Wn      

A A1 A2 … An      VAB 

M M1 M2 … Mn      

TOTAL T1 T2 … Tn      

Figura 4. Balanţa legăturilor dintre ramuri 

 

 



 21 

• pentru fiecare linie se poate scrie: 

 

 

• pentru fiecare coloană se poate scrie: 

 

 

• condiţia de echilibru generale va fi: 

 

 

• să facem câteva notaţii: 

 
 
 
 
 
 
 unde: ijα  se numeşte coeficient tehnologic: arată câte unităţi din producţie  

                                ramurii “I” sunt utilizate de ramura “j” 

  iY  reprezintă utilizarea finală a ramurii “i” 

• să notăm cu A matricea coeficienţilor tehnologici şi cu T vectorul 

producţiei totale. Atunci se poate scrie: 

 

 

 

 

• pe baza notaţiilor anterioare se poate scrie: 
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• matricea (E – A) se numeşte matrice Leontief 

• matricea (E – A)-1 se numeşte matricea cheltuielilor totale 

TYTA =+⋅

( ) ( ) YAET          YTA-E          YTATE 1 ⋅−=⇒=⋅⇒=⋅−⋅ −
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TEMA NR. 2 

 
2. CONSUM, ECONOMISIRE, INVESTIŢII 

 

1. Ecuaţia echilibrului macroeconomic 

2. Funcţia consumului 

 2.1. Pe baza venitului curent (Keynes) 

 2.2. Pe baza venitului permanent (Friedman) 

3.   Funcţia economisirii 

 3.1. Construirea funcţiei economisirii 

 3.2. Paradoxul economisirii 

4.   Funcţia investiţiilor  

4.1. Tipologia investiţiilor 

 4.2. Funcţia investiţiei autonome 

 4.3. Multiplicatorul investiţiei autonome 

 4.4. Optimul investiţiei neautonome 

 4.5. Coeficientul q (Tobin) al investiţiilor 

5.   Acceleratorul consumului (cererii)  
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2.1. Extinderea ecuaţiei echilibrului macroeconomic 

 

� Echilibrul macroeconomic se produce atunci când cererea agregată de bunuri şi 

servicii (CA) este egală cu oferta agregată de bunuri şi servicii (OA) 

� Din cursul nr. 1, ne amintim relaţia care dă echilibrul macroeconomic: 

    Y = C + I + G + SBC 

  unde: Y este oferta agregată (venitul total din economie) 

   C este consumul sectorului privat 

   I  este investiţia sectorului privat 

   G este cheltuiala guvernamentală 

   SBC este soldul balanţei comerciale (SBC = X – M)  

� Ecuaţia precedentă este valabilă pentru cazul în care în economie există stat - (G) 

şi economia respectivă este deschisă (are relaţii economice cu restul lumii) - (SBC) 

� Ecuaţia se poate rescrie şi în variante simplificate: 

 - varianta unei economii închise, “dotate” cu stat: 

                                      Y = C + I + G 

 - varianta unei economii închise şi fără stat: 

                                                                 Y = C + I 

 - varianta unei economii închise, fără stat şi în care întregul venit este utilizat 

pentru consumul curent: 

                        Y = C  

� Echilibrul macroeconomic se poate rescrie pornind de la egalitatea care trebuie să 

existe între ieşiri şi intrări de monedă: 
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  Ieşiri C + S + T = C + I + G + X – M   Intrări 

  unde cu T s-au notat impozitele şi taxele 

� Relaţia de mai sus se poate rescrie astfel: 

    (S – I) + (T – G) = (X – M) 

 unde:   (S – I) reprezintă economisirea netă a sectorului privat 

                (T – G) reprezintă excedentul bugetului de stat 

           (X – M) reprezintă excedentul balanţei comerciale  

 

2.2. Funcţia consumului 

 

2.2.1. Pe baza venitului curent (Keynes) 

 

� Teoria consumului pe baza venitului curent (venitul efectiv încasat pe perioada 

analizată) a fost propusă de economistul englez John Maynard Keynes 

� Punctul de plecare în construirea funcţiei consumului (C) este conceptul de 

înclinaţie spre consum 

� Definiţie: înclinaţia medie spre consum (ρ ) arată câte unităţi de consum revin la 

o unitate de venit disponibil: 

     ρ  = C / Y 

� Definiţie: înclinaţia marginală spre consum ( α ) arată cu câte unităţi se modifică 

consumul atunci când venitul disponibil se modifică cu o unitate: 

   α  = ∆ C / ∆ Y sau, în cazul continuu, α  = dC / dY 
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� Definiţie: consumul incompresibil (N) este acel consum realizat la venit 

disponibil nul (absolut necesar)  

� Pe baza elementelor de mai sus, se poate construi funcţia consumului: 

  din α  = dC / dY, rezultă dC = α  
. dY, de unde, prin  integrare, obţinem: 

∫ ∫⋅α= YdC  , de unde: C = α  . Y + N 

� Observaţii: 

 - este vorba despre funcţia de consum în cazul unei economii închise şi fără stat 

 - este vorba despre o formă simplificată, şi anume liniară a funcţiei de consum 

  - aceasta rezultă din faptul că avem un polinom de gradul 1 (puterea la  

                     care este ridicat Y este 1) 

 - 0 < α  < 1, prin definiţie (consumul creşte odată cu creşterea venitului, dar mai 

încet decât aceasta din urmă)  

 

Temă de seminar:  Să se stabilească o relaţie matematică între înclinaţia medie şi cea 

marginală spre consum, folosind elasticitatea 

 

� Pe baza ecuaţiei funcţiei de consum se poate determina venitul de echilibru la 

nivelul economiei naţionale: 

    Y = C, de unde:  Y = α  . Y + N, de unde:  Ye
C = N / (1 – α ) 

� Observaţii: 

 - venitul de echilibru depinde direct proporţional atât de consumul incompresibil 

cât şi de înclinaţia marginală spre consum 

  (Ye)’N = (1 – α ) > 0, respectiv (Ye)’ α  = N / (1 – α )2 > 0 
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 - din punct de vedere grafic, venitul de echilibru se formează în punctul de 

intersecţie dintre curba consumului şi prima bisectoare a sistemului de coordonate (Y, 

C)  

Y

C

N

C = Y + N
α

E

YeY1

Y1

C
1

Dezeconomisire

Y2

C
2

Y2

Economisire

Y
=

C

 

Figura 5. Funcţia liniară a consumului. Procesele de economisire şi dezeconomisire 

 

2.2.1. Pe baza venitului permanent (Friedman) 

 

� Funcţia consumului pe baza venitului permanent a fost propusă de economistul 

american Milton Friedman 

� Definiţie: venitul permanent este acel venit mediu pe termen lung, format din 

averea prezentă şi din venitul câştigat în prezent şi în viitor 

 - o definiţie echivalentă: venitul care, consumat, nu reduce averea 
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� În acest caz, va exista o relaţie de proporţionalitate între consum şi venitul 

permanent 

� Dacă notăm cu YP venitul permanent şi cu α  înclinaţia marginală spre consum 

din venitul permanent (aceeaşi ca în cazul venitului curent), atunci: 

     C = α  . YP   

� Dar  YP
i = Yi-1 + k . (Yi – Yi-1) 

 unde: cu “i” s-a notat anul iar cu k s-a notat un coeficient de evaluare a creşterii 

venitului curent în funcţie de diferenţa dintre venitul anului “i” şi venitul anului “i-1” 

(0 < k < 1) 

� Deci:  

Ci = α  . YP
i = α  

. [Yi-1 + k . Yi – k . Yi-1] = α  
. k . Yi + α  

. (1-k) . Yi-1 

� Observaţii: 

 - pentru Yi = Yi-1, Ci = α  
. Yi, deci se revine la funcţia consumului pe baza 

venitului curent 

 - pentru Yi diferit de Yi-1, înclinaţia marginală spre consum în raport de venitul 

curent pe baza funcţiei de consum pe termen lung (pe baza venitului permanent) este 

mai mică decât în cazul  înclinaţiei marginale spre consum pe baza funcţiei de 

consum pe termen scurt (pe baza  venitului curent): α  
. k < α , (k < 1)  
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2.3. Funcţia economisirii 

 

2.3.1. Construirea funcţiei economisirii 

 

� Funcţia economisirii va fi derivată în cadrul teoriei consumului pe termen scurt 

(pe baza venitului curent) 

� Să reluăm ecuaţia echilibrului macroeconomic: 

    C + S + T = C + I + G + X – M  

 - dacă eliminăm relaţiile economice externe (X – M) şi  statul (T – G), atunci 

echilibrul macroeconomic poate fi scris fie ca Y = C + I, fie ca Y = C + S 

� Din ultima relaţie se obţine: S = Y – C 

� Înlocuind funcţia de consum, rezultă:  

       S = Y – α  . Y –  N = (1 – α ) . Y – N = β  . Y – N  

 unde: β  este înclinaţia marginală spre economisire ( Y/S ∆∆=β  

� Observaţii: 

 - funcţia de economisire este tot o funcţie liniară, deoarece Y este ridicat la 

puterea 1 (avem un polinom de gradul 1) 

 - prin definiţie, 0 < β  < 1 (β  = 1 – α ) şi α  + β  = 1 

 - (– N) reprezintă dezeconomisirea făcută la venit curent nul;  ea este o  

          dezeconomisire necesară, în mod similar cu conceptul de consum necesar (N) 

 - venitul de echilibru se determină astfel: S = 0, adică: 

  β  . Y – N = 0, de unde: Ye
S = N / β  = N / (1 – α ) = Ye

C 
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 - şi din punct de vedere grafic, curba economisirii va fi construită plecându-se de 

la curba consumului:  

 

      S

-N

S =
Y- N

β

Dezeconomisire

Economisire

Y

C

C = Y + N
α

N

Ye

E

Y1

Y1

Y2

Y2

C
1

C2

Dezeconomisire

Economisire

Y
=

C

 

Figura 6. Construirea funcţiei liniare a economisirii 

 

2.3.2. Paradoxul economisirii 

 

� Enunţul paradoxului economisirii: creşterea economisirii globale are ca efect 

reducerea economisirii globale 

- este un caz particular al erorii de compoziţie (sau de agregare): ceea ce 

este valabil la nivel individual poate să nu fie valabil la nivel agregat 
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� Explicaţia paradoxului:  

 

 

 

 

� Din egalitatea care constituie ecuaţia de macroechilibru, fără stat şi fără relaţii 

economice externe: 

   Y = C + S,  respectiv  Y = C + I 

         rezultă:  C + S = C + I, de unde:  S = I 

� Aşadar, echilibrul macroeconomic se produce atunci când tot ceea ce se 

economiseşte se şi investeşte 

� Din punct de vedere grafic, echilibrul se va produce în punctul de intersecţie 

dintre curba economisirii şi curba investiţiilor 

 - de notat că avem în vedere investiţiile autonome (cele care nu depind de nivelul 

venitului disponibil) 

 - aceasta înseamnă că curba investiţiilor va fi o dreaptă  paralelă la axa abscisei, 

pe care se măsoară venitul disponibil  

 

 

 

 

 

 

dat.  Y   Fie

121212

121212

SS   YY      CC   

                 SS

<⇒<⇒<⇒

⇒α<α⇒β>β⇒>

   timpde   intervalanumit   un   -într   produce    sefenomen   acest      ,desigur
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Y1
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Y2
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Figura 7. Rezolvarea grafică a paradoxului economisirii 

 

2.4. Funcţia investiţiilor 

 

2.4.1. Tipologia investiţiilor 

 

� Definiţie: investiţia poate fi privită sub trei aspecte: 

 - o sumă monetară cheltuită pentru recuperarea sau creşterea capitalului fix sau a 

stocurilor din economie 

- un proces economic, financiar, organizatoric etc. prin care o sumă monetară este 

investită (proces investiţional) 

 - rezultatul procesului investiţional (obiectivul de investiţii) 
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� Tipologie: trei criterii sunt relevante pentru clasificarea investiţiilor: 

 - natura investiţiei 

 - legătura investiţiei cu venitul  

 - scopul investiţiei  

� După natura investiţiei: 

• investiţie reală (Ir): investiţia are ca rezultat formarea de active reale 

(capital real, fizic) 

• investiţie financiară (de portofoliu) (If): investiţia are ca rezultat 

achiziţionarea de titluri financiare 

� După legătura investiţiei cu venitul: 

• investiţie autonomă (Ia): investiţia se realizează independent de venit (este 

rigidă în raport cu venitul) 

  - este specifică investiţiilor guvernamentale (din G) 

• investiţie neautonomă (Ina): investiţia este o funcţie de venit 

  - este specifică investiţiilor private (din I)  

� După obiectivul investiţiei: 

• investiţie brută (Ib): investiţie care are drept obiectiv înlocuirea deprecierii 

fizice a capitalului fix existent concomitent cu creşterea netă a capitalului 

fix 

  - este formată din: - amortizare : A 

     - investiţie netă : DK 

• investiţie netă (In): investiţie care are drept scop creşterea netă a 

capitalului fix din economie: ∆ K 
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Rezultă: Ib = In + A  

 

2.4.2. Investiţia autonomă 

 

� Investiţia autonomă este realizată, în special, de către sectorul public (partea de 

investiţii din G – cheltuielile guvernamentale) 

 - rezultă:  Ia = f(Y), cu f’Y = 0 

 - din punct de vedere grafic, investiţia autonomă este o dreaptă paralelă la axa 

venitului 

 - investiţia autonomă stă la baza efectului de multiplicare cheltuielilor  în 

economie 

Y

Ia

Ia

 

Figura 8. Imaginea grafică a investiţiei autonome 
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2.4.3. Multiplicatorul investiţiei autonome 

 
 

� Definiţie: multiplicatorul investiţiei autonome (mIa) arată cu câte unităţi creşte 

venitul în economie atunci când investiţia autonomă creşte cu o unitate 

 - el este o mărime marginală 

 - se calculează astfel: mIa = ∆ Y / ∆ Ia sau, în cazul continuu: 

             mIa = Y’Ia 

� Formula multiplicatorului investiţiei autonome se poate demonstra în două cazuri: 

 - cazul static 

 - cazul dinamic  

1. Cazul static 

 - Y = C + I 

 - deci Y + ∆ Y = C + ∆ C + I + ∆ I 

 - cum Y = C + I, rezultă imediat că ∆ Y = ∆ C + ∆ I 

 - să împărţim ambii membrii ai egalităţii prin ∆ Y: 

    1 = ( ∆ C / ∆ Y) + ( ∆ I / ∆ Y) 

 - dar ∆ C / ∆ Y = α , iar ∆ I / ∆ Y = 1 / mIa 

 - aşadar: 1 = α  + (1 / mIa), de unde:  

                              mIa = 1 / (1 – α ) = 1 / β    

2. Cazul dinamic 

 - în anul “0” nu se consumă nimic din venit, tot venitul investindu-se 

 - în anii următori (1,2,…,n), nu se mai investeşte nimic din venit, consumându-se 

întregul venit plus venitul adus de investiţia iniţială 
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  - ca urmare a acestui raţionament, investiţia autonomă este considerată de 

natura unui impuls investiţional 

� Vom avea, deci:  

 

Anul Y C I 

0 Y0 - dI = dY0 

1 dY1 = dI dIdY1 ⋅α=⋅α  - 

2 dIdY2 ⋅α=  dIdY 2
2 ⋅α=⋅α  - 

3 dIdY 2
3 ⋅α=  dIdY 3

3 ⋅α=⋅α  - 

… … … … 

n-1 dIdY 2n
1n ⋅α= −

−  dIdY 1n
1n ⋅α=⋅α −

−  - 

n dIdY 1n
n ⋅α= −  dIdY n

n ⋅α=⋅α  - 

Total dY1 + dY2 +…+dYn dI + dC1 + … + dCn-1 dI 

Figura 9. Schema dinamică a multiplicatorului investiţiei autonome 

 

� Creşterea totală a venitului, pe întreaga perioadă, va fi: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 trecând la limită, rezultă: 
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Figura 10. Determinarea grafică a multiplicatorului investiţiei autonome 

 
 

2.4.4. Optimul investiţiei neautonome 

 
 

� Fie două momente (anul 1, respectiv anul 2) între care un investitor privat doreşte 

să realizeze un arbitraj optim între partea din venit pe care o consumă şi partea din 

venit pe care o investeşte în primul an 

� Ipotezele metodologice sunt următoarele: 

 - în primul an se investeşte o parte din venit şi o parte se consumă 

 - în anul 2 nu se mai investeşte, întreg venitul este consumat la care se adaugă 

venitul adus de investiţia din primul an 
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� Datele sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Anul  y  c i 

1  y1  c1 i 
2  y2  c2 - 

 

• consumul în anul 1 va fi: c1 = y1 – i; de aici rezultă: i = y1 – c1 

• consumul în anul 2 va fi: c2 = y2 + f(i) = y2 + f(y1 – c1) 

  - această relaţie se numeşte restricţia bugetară a investitorului 

  - f(i) este o funcţie de producţie, deci: f’ > 0, f’’ < 0 şi f(0) = 0 

- să reprezentăm grafic restricţia bugetară: c2 = h (c1) 

  - pentru c1 = 0, rezultă c2 = y2 + f(y1) > y2 (pentru că f > 0) 

  - pentru c1 = y1, rezultă c2 = y2 (pentru că f(0) = 0) 

  - c1
min = 0; c1

max = y1; c2
min  =y2;  c2

max = y2 + f(y1) 
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Figura 11. Reprezentarea grafică a restricţiei bugetare a investitorului neautonom 

 
 

� În condiţiile restricţiei bugetare, investitorul privat trebuie să-şi maximizeze o 

funcţie de utilitate intertemporală: U(c1, c2) 

� Pentru aceasta, vom construi lagrangeanul corespunzător: 

            L(c1, c2) = U(c1, c2) + λ  
. [(c2 – y2 – f(y1 – c1)] 
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Figura 12. Optimul grafic al investiţiei neautonome 

 

 

2.4.5. Coeficientul q (Tobin) al investiţiei 

 
 

� Conţinut: raportul dintre valoarea de piaţă a unei investiţii (firme) şi costul de 

înlocuire (achiziţie) a investiţiei (capitalului): 

             q = Vp / Vî 

  unde: Vp este valoarea de piaţă a capitalului (generat de capitalizarea  

                                    bursieră)  

   Vî este valoarea de înlocuire (achiziţie) a capitalului 

� Funcţionare: pentru  q > 1, va exista un impuls spre investiţii iar pentru q < 1 va 

exista un impuls spre dezinvestiţii  
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� Să facem câteva raţionamente: 

 - fie o funcţie de producţie aferentă investiţiilor: y = f(K) 

 - fie costul de achiziţie al capitalului (echipamentului): K 

 - profitul va fi: Π  = f(K) – K – r . K (unde r este rata dobânzii la creditul necesar 

achiziţionării de capital) 

 - profitul maxim se va produce pentru: Π ’K = 0, adică f’ = 1 + r 

 - dar f’ este chiar venitul marginal al investiţiei, iar (1+r) este 

  chiar costul marginal al investiţiei (costul de oportunitate) 

 - atunci: q = f’ / (1+r) 

 - la echilibru (q = 1) vom avea condiţia: f’ = (1+r)  

 - dar aceasta este chiar valoarea prezentă a venitului marginal  

� Modelul poate fi completat cu costul de instalare a echipamentului (g este costul 

marginal al instalării echipamentului) 

 - în acest caz, relaţia lui Π  devine: 

    Π  = f(K) –  K . (1+r)(1+g) 

 - din condiţia de maximizare a profitului, se obţine: 

    q = f’ / [(1+r)(1+g)] 

 - la echilibru, avem: q = 1, de unde: f’ = (1+r)(1+g), de unde: 

    f’ / (1+r) = (1+g) 

  adică: valoarea prezentă a venitului marginal al  investiţiei trebuie să fie 

egală cu costul de oportunitate al investiţiei (achiziţionare plus instalare)  
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2.5. Acceleratorul consumului (cererii) 

 

� Fie o funcţie de producţie care depinde doar de capital: 

 

� Să punem condiţia de optim al investiţiei, pe baza  teoriei q a investiţiei: 

 

� dar, f’ = (1+r) (neglijăm costurile de instalare) 

� atunci:  

 

 

 

 

 

 

 

� Se poate construi şi un accelerator flexibil, care să ia în considerare şi anticipaţiile 

precum şi rezultatul analizelor privind perioadele trecute 

� Să notăm: 

 - Int: investiţia necesară în anul t 

 - Knt: capitalul necesar în anul t 

 - Kdt-1: capitalul disponibil în anul t-1 

 - f: coeficientul capitalului (constant): f = Kt / Yt 
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 - a: coeficient de corecţie a nevoii de capital 

� Atunci se poate scrie:  
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TEMA NR. 3 

 
3. SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR 

 

1. Structura sistemului financiar. Finanţarea şi refinanţarea 

2. Structura sistemului bancar 

3. Creaţia monetară 

4. Monetizarea creditului. Multiplicatorul monetar 

5. Cererea de monedă. Agregatele cererii de monedă 

6. Oferta de monedă. Agregatele ofertei de monedă 

7. Echilibrul pieţei monetare  

 

3.1. Structura sistemului financiar. Finanţarea şi refinanţarea 

 

� Definiţie: Sistemul financiar-bancar (SFB) cuprinde totalitatea instituţiilor, 

normelor şi procedurilor de organizare şi funcţionare a monedei, într-un sistem 

economic 

� SFB constituie ceea ce se numeşte economia simbolică (economia caracterizată 

de fluxuri valorice, ca şi contrapartide la fluxurile materiale din economia reală) 

� SFB cuprinde două componente: 

 - sistemul bancar 

 - sistemul financiar non-bancar 

NB: SFB este considerat un adevărat sistem sanguin a economiei  
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� SFB are drept funcţie fundamentală asigurarea întâlnirii dintre nevoia de finanţare 

şi capacitatea de finanţare din economie 

 - ca urmare, SFB este considerat intermediarul esenţial al sistemului economic, 

având un impact considerabil asupra reducerii costurilor de tranzacţie 

� SFB generează pieţe specifice pe care se realizează intermedierea monetar-

financiară 

 - piaţa monetară (a creditului bancar sau a creditului pe termen scurt) 

 - piaţa financiară (a capitalului sau a creditului pe termen lung) 

 - piaţa valutară  

� Sistemul bancar este format din acele instituţii financiare (bănci) care au 

capacitatea legală de a executa ordinele clienţilor lor în materie de plăţi sau 

încasări în contul sau în numele acestora 

� Sistemul financiar non-bancar cuprinde acele instituţii financiare care nu au 

capacitatea legală de a executa ordinele clienţilor lor în materie de plăţi sau 

încasări 

 - fonduri de investiţii 

 - asociaţii profesionale de ajutor mutual 

 - societăţi de asigurare-reasigurare etc. 

� Din punctul de vedere al sistemului economic de ansamblu, rolul principal al SFB 

este acela de a asigura finanţarea activităţii economice  

� Definiţie: Prin finanţare se înţelege asigurarea, în modalităţi specifice, a surselor 

de finanţare pentru acoperirea unor nevoi de finanţare 

 - cel care are o nevoie netă de finanţare se numeşte  finanţat 

 - cel care are o capacitate netă de finanţare se numeşte finanţator 
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� Definiţie: Prin refinanţare se înţelege asigurarea, în modalităţi specifice, de surse 

de finanţare pentru finanţator 

� Tipologia finanţării şi refinanţării: 

 - după originea sursei de finanţare, finanţarea poate fi:  

 a) finanţare internă: finanţatul îşi procură masa monetară necesară din surse 

                 proprii (autofinanţare) 

  b) finanţare externă: finanţatul îşi procură masa monetară necesară din 

                              surse externe 

   b.1) finanţare externă directă: masa monetară necesară este 

                                              procurată fără intermediere, direct de la finanţator 

    - ex.: de pe piaţa de capital 

   b.2) finanţare externă indirectă: masa monetară necesară este  

                                             procurată prin intermediar 

    - ex.: sub forma creditului bancar  

 - după originea sursei de refinanţare, refinanţarea poate fi (refinanţarea este 

               specifică sistemului bancar):  

  a) refinanţare directă 

   - vânzări de active 

   - emisiuni de acţiuni sau obligaţiuni etc. 

  b) refinanţare indirectă 

   - împrumut de la alte bănci 

   - împrumut de la Banca centrală  
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3.2. Structura sistemului bancar 

 

� Sistemul bancar este format din două mari componente: 

 - banca centrală 

 - băncile comerciale 

  - de depozit 

  - de investiţii 

  - ipotecare etc. 

� Sistemul bancar se caracterizează prin următoarele: 

 - este un sistem ierarhic: există o relaţie de subordonare, băncile comerciale fiind 

subordonate băncii centrale  

 - este un sistem interdependent: atât din perspectiva refinanţărilor cât şi din cea a 

sensibilităţii de imagine 

 - este un sistem difuzat: se dezvoltă în reţea  

1. Banca Centrală 

 a) trăsături 

  - este, de regulă, unică într-o ţară 

  - este, de regulă, subordonată puterii legislative 

  - apare, de regulă, ca atare 

  - are relaţii directe doar cu 

   - guvernul 

   - alte ţări (bănci centrale, guverne, bănci etc.) 

   - băncile comerciale  
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    b)  funcţii (atribuţii): 

  - emisiunea monetară: tipărirea şi injectarea în economie a monedei  

                            centrale (bilete de bancă şi monedă divizionară) 

   - banca centrală se mai numeşte bancă de emisiune 

  - controlul masei monetare: utilizarea instrumentelor de politică monetară  

                           pentru a mări/micşoara masa monetară aflată în circulaţie, fără a se apela  

                           la emisiunea/retragerea de monedă, în scopul controlării inflaţiei 

  - supervizarea, supravegherea şi controlul instituţiilor financiar-bancare:  

                           avizarea înfiinţării şi funcţionării instituţiilor financiar-bancare,  

                           monitorizarea şi controlul activităţii acestora  

  - bancă a guvernului: prin intermediul Trezoreriei statului, guvernul îşi 

                           deschide cont la banca centrală, prin care derulează plăţile şi încasările  

                            publice   

  - bancă a băncilor comerciale: băncile comerciale îşi deschid conturile la 

                           banca centrală 

   - ca urmare, banca centrală se mai numeşte împrumutător de 

                                        ultimă instanţă al băncilor comerciale 

   - banca centrală se mai numeşte bancă de rangul 1 iar băncile  

                                        comerciale, bănci de rangul 2  

  c) operaţiuni: 

  - operaţiuni cu alte bănci şi instituţii financiare 

   - stabilirea taxei de rescont 

   - scontarea şi rescontarea efectelor de comerţ 

   - refinanţări şi acordări de credite 

   - operaţiuni în cont curent pentru instituţiile financiar-bancare 
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  - operaţiuni cu trezoreria statului 

   - operaţiuni în contul curent al trezoreriei statului 

   - participarea la operaţiuni cu  titluri de stat 

   - finanţarea deficitului bugetar  

  - operaţiuni cu aur şi valută:  

   - stabilirea şi coordonarea politicii valutare 

   - întocmirea balanţei de plăţi externe 

   - păstrarea şi administrarea rezervelor internaţionale 

   - efectuarea de tranzacţii cu aur şi metale preţioase 

2. Banca comercială 

 a) funcţii (atribuţii) 

  - intermedierea finanţării subiecţilor economici non-financiari 

  - intermedierea plasamentelor financiare  

 b) operaţiuni 

  - mobilizarea şi păstrarea disponibilităţilor băneşti, prin formarea de  

                            depozite bancare clasice sau în forma modernă a certificatelor de  

                            depozit 

   - depozite de tranzacţii: 

    - la cerere: nepurtătoare de dobândă 

    - la vedere: purtătoare de dobândă 

   - depozite la termen 

  - acordarea de credite bancare 
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  - intermedierea tranzacţiilor valutare 

  - plasarea titlurilor financiare pe piaţa financiară primară 

  - efectuarea de studii de fezabilitate, la cerere  

 

3.3. Creaţia monetară 

 

� Definiţie: Prin creaţie monetară se înţelege procesul prin care se produce o 

creştere a masei monetare în economie 

 - sursele creaţiei monetare sunt: 

  - emisiunea monetară realizată de banca centrală 

  - monetizarea creditului realizată de băncile comerciale 

� Emisiunea monetară poate fi directă (tipărirea de monedă centrală) sau indirectă 

(injecţia de monedă centrală preexistentă pentru procurarea unor surse ale bazei 

monetare) 

� Definiţie: Prin bază monetară se înţelege moneda cu putere mare de cumpărare 

(high power), notată H, adică cu cea mai mare lichiditate  

 - sursele bazei monetare sunt: 

  - aurul 

  - valutele 

  - creditele acordate băncilor comerciale 

  - alte surse (ex.: finanţarea deficitelor bugetare de către  

          banca centrală, operaţiunile open-market) 

� Baza monetară (H) este formată din: 

 - numerarul deţinut de populaţie 
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 - rezervele bancare (deţinute de băncile comerciale) 

  - în seif-urile proprii 

  - în conturile băncii centrale  

 - rezervele deţinute de banca centrală (vault money) 

 

 

3.4. Monetizarea creditului. Multiplicatorul monetar 

 

 

� Definiţie: Prin monetizarea creditului se înţelege transformarea creditului bancar 

în injecţie monetară (creştere de masă monetară) 

 - monetizarea creditului nu este posibilă decât la nivelul băncilor comerciale 

(deoarece presupune acordarea de credite peste nivelul rezervelor deţinute) 

� Demonstraţia monetizării creditului: 

 a) forma simplificată 

  - fie ρ  rata rezervei legale minime obligatorii (RLMO) 

   - RLMO este partea pe care, prin lege, orice bancă comercială 

                                        trebuie s-o depună, din totalul depozitelor deţinute într-un cont  

                                        special, la banca centrală  

- fie D valoarea depozitelor bancare formate 

   - atunci, RLMO =  D⋅ρ  

  - notăm cu ER: excedentul de rezervă al băncii (ceea ce-i rămâne acesteia 

                           pentru a acorda credite sau, în general, pentru a face plasamente  

                           financiare) 

  - atunci, ER = D – RLMO = D –  D⋅ρ  = D (1 – ρ ) = D⋅ε   
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   - unde cu ε  s-a notat rata excedentului de rezervă 

   - NB: ε+ρ   = 1 (0 < ρ   < 1; 0 < ε   < 1) 

� Dacă vom considera un sistem de n bănci comerciale care, constituind RLMO la 

banca centrală,  acordă întregul excedent de rezervă sub formă de credite, se va 

produce următorul mecanism:  
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Figura 13. Mecanismul monetizării creditului bancar 

 

� Masa monetară injectată în economie prin creditele succesive acordate de cele n 

bănci comerciale este: 
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dacă notăm cu mc multiplicatorul creditului, rezultă: 

 

 

 

deci, multiplicatorul creditului arată câte unităţi monetare intră în economie prin 

credit bancar, la o unitate monetară depozitată în bănci  

 b) forma generală 

  - în forma simplificată s-a luat în considerare doar comportamentul 

monetar al băncii centrale (prin ρ ) 

  - influenţe asupra masei monetare poate avea, însă, şi populaţia ca şi 

băncile comerciale 

  - comportamentul monetar al populaţiei este dat de  raportul dintre partea 

reţinută sub formă de numerar (N) şi partea păstrată sub formă de depozite bancare  

                                                               (D1) : α  = N / D1 

  - comportamentul monetar al băncilor comerciale este dat de raportul 

dintre rezerva bancară pe care şi-o constituie chiar băncile comerciale (RB) şi excedentul 

de rezervă (ER): 

                                                 β  = RB / ER = RB / (D1 – RLMO)  

� Pe baza celor trei comportamente se defineşte multiplicatorul monetar (mm) ca 

fiind raportul dintre masa monetară (M) şi baza monetară (H), unde: 

   M = N + D1 ;      H = N + RLMO + RB 
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care se numeşte multiplicatorul monetar 

� putem avea următoarele situaţii particulare: 

• multiplicatorul bancar 

 

• multiplicatorul central  

 

• multiplicatorul comercial 

 

• multiplicatorul creditului 

 

• multiplicatorul prudenţial 

 

• multiplicatorul numerarului  
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Figura 14. Multiplicarea bazei monetare 

 

3.5. Cererea de monedă. Agregatele cererii de monedă 

 

� Definiţie: Cererea de monedă reprezintă o relaţie funcţională între cantitatea de 

monedă necesară desfăşurării activităţii economice şi cele două variabile 

independente (venitul şi rata dobânzii) 

    L = L(y, r) = L1(y) + L2(r) 

   L: cantitatea cerută de monedă 

   y: venitul 

   r: rata dobânzii bancare 

� Agregatul cererii de monedă L1(y) se numeşte cerere de monedă pentru tranzacţii 

(cerere tranzacţională) 
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 - factorii cererii de monedă pentru tranzacţii sunt:  

  a) factorul venitului: masa monetară necesară acoperirii tranzacţiilor  

                              economice care satisfac nevoile economice curente ale populaţiei 

  b) factorul firmei: masa monetară necesară agenţilor economici pentru  

                             asigurarea continuităţii activităţii lor 

  c) factorul prudenţei: masa monetară necesară acoperirii unor nevoi 

                              economice sau eventualităţi de plată neprevăzute 

 - L1(y) este direct proporţională cu oricare dintre cei trei factori menţionaţi mai 

sus: 

 

� Agregatul cererii de monedă L2(r) se numeşte cerere de monedă pentru speculaţie 

 - factorul cererii de monedă pentru speculaţie constă în masa monetară necesară  

               subiectului economic pentru a exploata o oportunitate a pieţei prin intermediul  

               speculaţiei monetare (anticiparea reuşită a evoluţiei pieţei monetare sau  

               financiare) 

 - L2(r) este invers proporţională cu r 

 

 

Tema de seminar: Să se demonstreze, pe baza exemplului speculării unei obligaţiuni, 

faptul că L2(r) este invers proporţională în raport cu r 

 

NB: - modelul L = L(y, r) este considerat modelul keynesian clasic al cererii de 

monedă 

   - el a fost dezvoltat (de către Baumol şi Tobin) sub forma modelului stoc al 

cererii de monedă, în care o parte din venit este investit în obligaţiuni care, atunci când 

0)y(L'
1 >

0)r(L'
2 <
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este nevoie, sunt vândute pentru a recupera venitul necesar: L = L(y, r, b), unde b 

reprezintă cheltuielile ocazionate de investirea în obligaţiuni şi de revânzarea acestora 

   - modelului stoc al cererii de monedă i se poate adăuga şi un factor de 

incertitudine în ceea ce priveşte cheltuielile din venit (m), şi atunci cererea de monedă se 

poate scrie: L = L(y, r, b, m) 

� Considerând constantă cererea de monedă pentru tranzacţii, curba cererii de 

monedă se poate reprezenta astfel:  

              
L

r

r
min

rmax

L(y)1 L(y)2

L(y,r)

 

Figura 15. Curba cererii de monedă 

 

unde: 

 - rmin: rata minimă a dobânzii (sub această rată, cererea de monedă devine infinită 

în raport cu rata dobânzii) 

  - rmin se mai numeşte capcana lichidităţii (liquidity trap) 
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 - rmax: rata maximă a dobânzii (peste această rată, cererea de monedă devine rigidă 

în raport cu rata dobânzii) 

 - L1(y): nivelul minim al cererii de monedă pentru  tranzacţie 

 - L2(y): nivelul maxim al cererii de monedă pentru tranzacţie  

 

3.6. Oferta de monedă. Agregatele ofertei de monedă 
 

 

� Definiţie: Oferta de monedă reprezintă cantitatea de monedă disponibilă să 

circule în economie pentru oricare dintre motivele cererii de monedă 

� Oferta de monedă (M) este acelaşi lucru cu masa monetară aflată în circulaţie la 

un moment dat sau pe o anumită perioadă de timp 

� Oferta de monedă este determinată atât de baza monetară cât şi de diferiţii 

multiplicatori ai monedei (menţionaţi mai sus) 

� Oferta de monedă este rezultatul politicii monetare a Băncii centrale şi ea nu 

depinde de rata dobânzii, fiind condiţionată de alţi factori de echilibru 

macroeconomic 

� Ca urmare, M = M(r) implică 

 

ceea ce, din punct de vedere grafic, se poate reprezenta astfel:  

0M '
r =
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Figura 16. Curba rigidă a ofertei de monedă 

 

� Oferta de monedă se constituie în agregate succesive, prin adăugarea unor noi 

categorii de active financiare, cu lichidităţi din ce în ce mai mici 

� Există, în genere, următoarele agregate ale ofertei de monedă (agregate 

monetare): 

 1. M0: este chiar baza monetară: M0 = H = N + RLMO + RB 

  - reprezintă diferenţa dintre activul şi pasivul nemonetar al Băncii centrale 

  - se mai numeşte şi monedă primară (sau monedă forte) 

 2. M1 = M0 + depuneri în conturi la cerere (depozite operabile prin cecuri fără  

                 preaviz) 

  - se mai numeşte monedă în sens restrâns (narrow money) 

  - constituie moneda utilizată ca mijloc de plată 

  - reprezintă lichiditatea primară din economie  
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 3. M2 = M1 +  depozite pe termen scurt şi pentru economisire 

  -   reprezintă lichiditatea secundară din economie  

  - depozitele pe termen scurt şi cele pentru economisire constituie  

                             cvasibanii 

 4. L = M2 + alte active lichide  

� NB: În România se folosesc doar agregatele monetare M0, M1 şi M2 

  - M1 cuprinde: numerarul în afara sistemului  bancar + disponibilităţile la 

                           vedere 

  - M2 cuprinde: M1 + cvasimoneda    

   - cvasimoneda cuprinde: economiile populaţiei + depozitele în lei 

pe termen şi condiţionate + depozitele în valută ale rezidenţilor  

 
 
 

3.7. Echilibrul pieţei monetare 

 

� Definiţie: Prin echilibrul pieţei monetare se înţelege realizarea egalităţii dintre 

cantitatea cerută de monedă şi cantitatea oferită de monedă, la diferite rate ale 

dobânzii 

� Având în vedere funcţiile menţionate anterior pentru cererea de monedă, respectiv 

pentru oferta de monedă, atunci se poate scrie: 

    L(y, r) = M 

    L1(y) + L2(r) = M, de unde: 

    L(r) = M – L1(y), de unde: 

    re = L2
-1[M – L1(y)], şi: 
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    Me = L1(y) + L2(re)  

 

             

r

L, M

rmax

rmin

L(y)
1 L(y)2

L(y,r)

M

E
 re

Me  

Figura 17. Echilibrul grafic al pieţei monetare 

 

� Comportamentul pieţei monetare poate fi sintetizat astfel: 

 - creşterea ratei dobânzii conduce la scăderea cererii globale de monedă  

 - scăderea ratei dobânzii conduce la creşterea cererii globale de monedă 

 - scăderea cererii de monedă conduce la scăderea ratei dobânzii 

 - creşterea cererii de monedă conduce la creşterea ratei dobânzii 

 - creşterea ofertei de monedă conduce la scăderea ratei dobânzii 

 - scăderea ofertei de monedă conduce la creşterea ratei dobânzii  
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� Variaţia cererii de monedă la ofertă de monedă constantă 

 

              
L,M

r

rmin

rmax

L (y)1

M0

E0
re

L0L1

r1

L2

r2

E1

E2

 

Figura 18. Variaţia ratei dobânzii la variaţia cererii de monedă, ceteris paribus 

 

� Variaţia ofertei de monedă la cerere de monedă constantă 
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Figura 19. Variaţia ratei dobânzii la variaţia ofertei  de monedă, ceteris paribus 
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TEMA NR. 4 

 
4. POLITICA FISCALĂ ŞI POLITICA MONETARĂ 

 

1. Politica fiscală 

 1.1. Conceptul de politică fiscală 

 1.2. Instrumentele politicii fiscale 

 1.3. Bugetul public 

 1.4. Modelarea politicii fiscale. Curba IS 

 1.5. Curba Laffer 

 1.6. Multiplicatorii fiscali şi bugetari 

 1.7. Stabilizatorii fiscali automaţi 

 1.8. Macrostabilizarea prin politica fiscală  

2. Politica monetară 

 2.1. Conceptul de politică monetară 

 2.2. Instrumentele politicii monetare 

 2.3. Modelarea politicii monetare. Curba LM 

3.   Mix-ul politică fiscală – politică monetară 

 3.1. Echilibrul economic intern. Analiza IS-LM 

 3.2. Alegerea politicii guvernamentale  “optime”  

 3.3. Ajustarea şocurilor  
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4.1. Politica fiscală 

 

4.1.1. Conceptul de politică fiscală 

 

� Definiţie: Prin politică fiscală se înţelege ansamblul măsurilor iniţiate şi 

implementate de guvern, prin intermediul bugetelor publice, în scopul realizării şi 

menţinerii echilibrului macroeconomic în economia reală 

� Trăsăturile politicii fiscale 

 - este o formă de intervenţie indirectă a statului în economie (este o politică de 

ajustare) 

 - este apanajul guvernului (prin intermediul, îndeosebi, a ministerului finanţelor 

publice) 

 - este aplicabilă pe piaţa bunurilor şi serviciilor (asupra economiei reale) 

 - se referă cu precădere la ajustarea dezechilibrelor macroeconomice interne  

 - este relativ rigidă: modificarea ei este dificilă şi lentă 

 - este relativ eficace: aplicarea ei este asigurată prin forţa legii 

 - efectul aplicării politicii fiscale este imediat 

 - este strict şi total reglementată juridic 

OBS: Există şi alte concepte care interferează cu conceptul de politică fiscală, cel mai 

frecvent fiind cel de politică bugetară 

    - în continuare, cele două concepte vor fi utilizate în  mod substituibil  
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4.1.2. Instrumentele politicii fiscale 

 

� Există patru instrumente principale ale politicii fiscale: 

 a) impozite 

 b) taxe 

 c) alte prelevări obligatorii  

 d) cheltuieli guvernamentale 

a) Impozitele 

 a.1. definiţie: sume prelevate din venitul sau averea subiecţilor economici, la 

dispoziţia statului, pentru acoperirea cheltuielilor publice 

 a.2. caracteristici:  

 - plata impozitului este obligatorie  

 - plata impozitului este definitivă 

 - plata impozitului este nerambursabilă 

 - plata impozitului nu implică contraprestaţie din partea statului 

 a.3. rol: 

 - financiar: mijlocul principal de procurare a resurselor fondurilor publice 

 - economic: realizează cointeresări ale subiecţilor economici (stimulări/inhibări) 

 - social: realizează redistribuirea venitului în societate, în acord cu politica de  

               securitate socială a guvernului  

      a.4. elemente constitutive: 

 - subiectul impozitului (plătitorul): subiectul de drept care achită impozitul 
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 - destinatarul impozitului (suportatorul): subiectul de drept căruia i se diminuează 

   venitul sau averea cu mărimea impozitului 

 - obiectul impozitului: materia economică (venit, avere etc.) supusă impozitării 

 - sursa impozitului: materia economică din care se achită impozitul (venitul  

   curent, venitul adus de avere etc.) 

 - unitatea de impozitare: detalierea, din punct de vedere tehnic, a obiectului  

   impozitului (pe m2, pe sumă etc.)  

- cota impozitului: mărimea impozitului aferent unei unităţi de impunere 

 - asieta: modul de stabilire a impozitului 

 - termenul de plată: data până la care trebuie achitat impozitul 

 a.4. tipologie: 

 - impozite directe: subiectul impozitului coincide cu  destinatarul impozitului 

  - ex: impozitul pe venitul global, impozitul pe profit 

 - impozite indirecte: subiectul impozitului diferă de destinatarul impozitului 

  - ex.: TVA, taxele vamale, accizele  

b) Taxele 

 - definiţie: sunt prelevări obligatorii care implică o contraprestaţie subechivalentă 

  din partea statului 

c) Alte prelevări obligatorii 

 - definiţie: prelevări realizate din rezultatele financiare nete ale societăţilor 

comerciale cu capital integral de stat (proprietatea privată a statului) 

d) Cheltuielile guvernamentale 

 1. definiţie: sume monetare utilizate pentru satisfacerea nevoilor generale ale 

societăţii, cu titlu gratuit (bunuri publice)  
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 2. rol: 

 - curent: satisfacerea nevoilor curente ale funcţionării societăţii în ansamblu 

 - de macrostabilizare: inducerea de efecte de cointeresare în sensul realizării,  

    menţinerii sau restabilirii echilibrului macroeconomic în economia reală  

    3. tipologie:  

    - cumpărări (achiziţii) guvernamentale 

    - investiţii guvernamentale 

    - subvenţii (ajutoare) guvernamentale 

    - transferuri  

 

4.1.3. Bugetul public 

 

� Definiţie: Bugetul public este un tablou comparativ, corelat şi sintetic cu privire 

la veniturile şi cheltuielile publice aferente unei perioade date, de regulă un an 

 - are putere de lege: este aprobat de Parlament 

 - cuprinde ansamblul fluxurilor financiare care privesc veniturile şi cheltuielile 

publice 

 - constituie cadrul metodologic de exercitare a politicii  fiscale 

� Structura bugetului public (bugetului general consolidat) 

 - bugetul de stat: cuprinde veniturile şi cheltuielile aferente administraţiei publice 

   centrale  

- bugetul asigurărilor sociale de stat: cuprinde veniturile şi cheltuielile publice  

   aferente securităţii sociale 
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 - bugetele locale: cuprind veniturile şi cheltuielile publice  unităţilor  

     administrativ-teritoriale care au  personalitate  juridică 

 - fondurile speciale: cuprind venituri şi cheltuieli publice cu destinaţie prestabilită  

 - bugetul trezoreriei statului: cuprinde veniturile şi cheltuielile aferente activităţii  

   trezoreriei statului 

 - bugetele unor instituţii publice cu caracter autonom: în condiţii de echilibru  

    financiar  

� Principiile bugetare: principiile care guvernează procesul bugetar (elaborarea, 

aprobarea, execuţia şi controlul): 

 - principiul universalităţii: veniturile şi cheltuielile sunt trecute cu sumele lor 

totale şi nu doar cu soldurile 

 - principiul unităţii: toate veniturile şi cheltuielile publice sunt trecute într-un 

document unic (imagine sinoptică) 

 - principiul anualităţii: Parlamentul autorizează încasarea veniturilor şi efectuarea 

cheltuielilor doar pentru un an  bugetar (financiar) 

 - principiul neafectării: veniturile nu sunt afectate unor anumite cheltuieli ci sunt 

depersonalizate 

 - principiul specializării: diferenţierea veniturilor pe surse şi a cheltuielilor pe 

destinaţii  

 - principiul echilibrului bugetar: veniturile şi cheltuielile publice trebuie balansate 

(dacă acest lucru nu este posibil, atunci balansarea se va face prin prevederea unui 

deficit bugetar – cheltuieli mai mari decât venituri – sau a unui excedent bugetar – 

venituri mai mari decât cheltuieli)  

 - principiul publicităţii: aducerea la cunoştinţa opiniei publice a bugetului aprobat 

(în România, aceasta se realizează prin publicarea legii bugetului în Monitorul 

Oficial) 
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OBS: Pe parcursul execuţiei bugetare (încasării veniturilor şi efectuării cheltuielilor 

în cursul anului bugetar) pot fi aprobate legi rectificative ale bugetului, care modifică 

unele capitole de venituri sau/şi de cheltuieli publice  

 

4.1.4. Modelarea politicii fiscale 

 

� Politica fiscală are drept obiectiv esenţial asigurarea şi menţinerea echilibrului 

macroeconomic pe piaţa bunurilor şi serviciilor (economia reală) 

� Conform ecuaţiei de echilibru macroeconomic, oferta agregată pe piaţa bunurilor 

şi serviciilor trebuie să fie egală cu cererea agregată pe această piaţă (considerăm 

cazul unei economii închise): 

 

 

� cum yd = y – t(y),   unde t(y) este funcţia impozitul direct, avem: 

 

 

� Să diferenţiem relaţia anterioară, în raport de y şi r. Obţinem: 

 

 

 

Temă de seminar: Să se constate că, într-adevăr, dy / dr < 0 

 

Dar, dy / dr este tocmai panta unei drepte y = y(r) 
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Notăm funcţia y = y(r) ca: IS (investment-saving) 

Aşadar, funcţia IS indică egalitatea dintre economisire şi investiţii pe piaţa bunurilor 

şi serviciilor: I = S  

� Pentru reprezentarea grafică a curbei (dreptei) IS, vom extinde condiţia de 

echilibru de la I = S la egalitatea dintre toate intrările de monedă pe piaţa 

bunurilor şi serviciilor şi toate ieşirile de monedă de pe piaţa bunurilor şi 

serviciilor, adică: 

                                         intrări : i(r) + g = s(y) + t(y)  : ieşiri,   unde: 

 - i(r) sunt investiţiile sectorului privat 

 - g sunt cheltuielile guvernamentale (autonome în raport cu r) 

 - s(y) sunt economisirile sectorului privat 

 - t(y) sunt impozitele directe 

� Vom folosi o reprezentare grafică pe patru cadrane ale axelor de coordonate 

simultan, pentru a pune în evidenţă relaţiile de echilibru macroeconomic  

- axa orizontală spre dreapta: venitul (producţia): y 

 - axa orizontală spre stânga: intrările de monedă: i + g 

 - axa verticală în sus: rata dobânzii: r 

 - axa verticală în jos: ieşirile de monedă: s + t 

 - cadranul I: curba (dreapta) IS 

 - cadranul II: funcţia intrărilor de monedă (i + g) 

 - cadranul III: condiţia de echilibru macroeconomic pe piaţa bunurilor şi 

serviciilor: i + g = s + t 

 - cadranul IV: funcţia ieşirilor de monedă (s + t) 

� Curba IS poate fi derivată astfel:  
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Figura 20. Modelarea politicii fiscale cu ajutorul curbei IS 

 

� Să facem câteva analize calitative: 

a) să explicităm funcţia IS: 

 

dar   

 
 
 
 

iar 
 
 

unde:   Ia este investiţia autonomă iar im este investiţia marginală (im = i’r) 
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atunci se poate scrie succesiv: 

 

 

 sau: 

 

� Să-l scriem pe α  în raport de  multiplicatorul investiţiei autonome: 

 

 

înlocuind în relaţia anterioară, rezultă: 

 

 

 
� putem să tragem următoarele concluzii:  

 

1. Panta curbei IS (b) depinde de trei factori: investiţia marginală (im) , 

multiplicatorul investiţiei autonome (m) şi rata impozitării directe (d), astfel: 

 a) în raport de investiţia marginală (im): direct proporţional 

 

 

 
b) în raport de multiplicatorul investiţiei autonome (m): direct proporţional 
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c) în raport de rata impozitării directe (d): direct proporţional  
 
 
 
 

2. Termenul liber al curbei IS (A) depinde de trei factori: cererea autonomă (C), 

multiplicatorul investiţiei autonome (m) şi rata impozitării directe (d), astfel: 

 a) în raport de cererea autonomă (C): direct proporţional 

 

 

b) în raport de multiplicatorul investiţiei autonome (m): direct proporţional 

 

 

c) în raport de rata impozitării directe (d): direct proporţional 

 

 

 

Temă de seminar: Să se reprezinte grafic deplasarea curbei IS la creşterea/scăderea 

cererii autonome (de ex., a cheltuielilor guvernamentale) 

 

Temă de seminar: Să se reprezinte grafic deplasarea curbei IS la creşterea/scăderea 

impozitării directe (de ex., a ratei de impozitare directă) 

 

Temă de seminar: Să se reprezinte grafic deplasarea curbei IS la creşterea/scăderea 

multiplicatorului investiţiei autonome 
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4.1.5. Curba Laffer 

 

� Curba Laffer modelează dinamica veniturilor fiscale (Vf) ale bugetului de stat în 

funcţie de presiunea fiscală medie din economie (pf) 

           Vf = f(pf) 

� Prin presiune fiscală se înţelege raportul dintre veniturile fiscale şi PIB 

    pf = Vf / PIB  , de unde: Vf = pf 
. PIB 

� Se poate, deci, scrie: 

 

dar 

 

pentru pf1 = pf2, rezultă  

 

adică o curbă de gradul 2, concavă în pf 

� din punct de vedere grafic, curba Laffer se poate reprezenta astfel: 
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Figura 21. Reprezentarea grafică a curbei Laffer 

 

4.1.6. Multiplicatorii fiscali şi bugetari 

 

1. Multiplicatorul fiscal (mf) 

 - să reluăm ecuaţia echilibrului macroeconomic (tot în cazul economiei închise) 

            y = c[y – t(y)] + i(r) + g 

 - să diferenţiem relaţia anterioară, în raport cu y şi în raport cu t: 

          dy = c’ dy – c’ dt , de unde:  dy (1 – c’) = - c’ dt, de unde: 

                               

adică venitul (oferta) în economie scade odată cu creşterea ratei de impozitare 

directă şi invers. 
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2. Multiplicatorul cheltuielii guvernamentale (mg) 

- să reluăm ecuaţia echilibrului macroeconomic (tot în cazul economiei închise) 

            y = c[y – t(y)] + i(r) + g 

- să diferenţiem relaţia anterioară, în raport cu y şi în raport cu g: 

 dy = c’ dy + dg , de unde:  dy (1 – c’) = dg, de unde: 

  

 

adică s-a regăsit relaţia cunoscută a multiplicatorului investiţiei autonome, ceea ce 

înseamnă că aceasta nu este decât o specie de cheltuială guvernamentală  

3. Multiplicatorul bugetului echilibrat (mbe) 

 - se pune problema în care guvernul doreşte să sporească cheltuielile 

guvernamentale dar, pentru a finanţa deficitul bugetar care apare, sporeşte şi fiscalitatea, 

aşa încât bugetul rămâne echilibrat 

 - vor acţiona, deci, concomitent, atât multiplicatorul fiscal cât şi multiplicatorul 

cheltuielilor: 
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dar, dacă bugetul rămâne echilibrat, înseamnă că dt = dg, deci:  
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deci, multiplicatorul bugetului echilibrat este egal cu 1, ceea ce înseamnă că 

creşterea cheltuielilor guvernamentale, chiar susţinută exclusiv de retragerea de masă 

monetară prin creşterea fiscalităţii, contribuie la o creştere economică egală cu sporirea 

cheltuielilor guvernamentale.  
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4.1.7. Stabilizatorii fiscali automaţi 

 

� Pentru a-şi minimiza intervenţia în economie prin politică fiscală, statul minimal 

proiectează aşa-numiţii stabilizatori fiscali automaţi 

� Definiţie: stabilizatorii fiscali automaţi sunt acele valori ale veniturilor şi 

cheltuielilor publice care, în cadrul mecanismului bugetar, realizează echilibrarea 

dinamică a bugetului, fără intervenţia explicită a guvernului 

� Condiţii: stabilizatorii fiscali automaţi sunt proiectaţi să funcţioneze fie în 

condiţii de ocupare deplină a factorilor de producţie (PIB potenţial) fie în condiţii 

de subocupare dar la buget echilibrat 

� Modul în care funcţionează stabilizatorii fiscali automaţi este sintetizat în tabelul 

următor (notăm cu V0 veniturile publice iniţiale şi cu C0 cheltuielile publice 

iniţiale):  

Cazul ocupãrii depline a factorilor de produc ie (muncii)ţ

Situa iaţ
 ini ialãţ

Situa iaţ
creatã Bugetul

Masa 
monetarã

Cererea
agregatã

Oferta
agregatã

(venitul)

Noua
 situa ieţ

Situa iaţ
finalã

V=C0 0
V > V1 0  exced.  scade  scade   scade V  scade1

V=C0 0
V < V1 0   defic.   cre teş V  cre teş1

V=C0 0 C>C1 0   defic. V  cre teş1 V=C
1 1

V=C0 0 C<C1 0
 exced.  scade  scade   scade V  scade1 V=C

1 1

V=C0 0

V=C0 0

  cre teş

  cre teş

  cre teş

  cre teş

  cre teş

 

Figura 22. Mecanismul stabilizatorilor fiscali automaţi în cazul utilizării depline a 

forţei de muncă 
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Cazul subocupãrii factorilor de produc ie (muncii)ţ

Situa iaţ
 ini ialãţ

Situa iaţ
creatã

Bugetul Masa 
monetarã

Cererea
agregatã

Ocuparea
Indemni-

 za ia deţ
 şomaj

Noua
 situa ieţ

Situa iaţ
finalã

V=C0 0
V > V1 0  exced.  scade  scade  scade C  cre teş

1
V=C

1 1

V=C0 0
V < V1 0   defic.   cre teş  scade C  scade

1
V=C

1 1

V=C0 0 C>C1 0   defic.  scade C  scade
1

V=C0 0 C<C1 0
 exced.  scade  scade  scade C  cre teş

1

V=C0 0

V=C0 0

  cre teş

  cre teş   cre teş

  cre teş

  cre teş

  cre teş

  cre teş

 

Figura 23. Mecanismul stabilizatorilor fiscali automaţi în cazul subutilizării forţei de 

muncă 

 

4.1.8. Macrostabilizarea prin politică fiscală 

 

� Definiţie: Prin macrostabilizare se înţelege restabilirea egalităţii dintre cererea 

agregată şi oferta agregată, după apariţia unei perturbaţii în acest sens 

 - macrostabilizarea prin politica fiscală se obţine prin folosirea instrumentelor 

                fiscale în scopul restabilirii egalităţii menţionate 

� Pot apărea două perturbaţii majore în economie 

 - şomajul: PIB efectiv este mai mic decât PIB potenţial 

 - inflaţia: PIB efectiv este mai mare decât PIB potenţial 

� Pentru restabilirea echilibrului macroeconomic, pot fi folosite: 

 - variaţia veniturilor bugetare (prin intermediul impozitării) 
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 - variaţia cheltuielilor bugetare  
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   ecart  recesionist ( omaj)ş

C
A

=
O

A

CA

CA-T sau CA+G

E1

PIBmax  

Figura 24. Eliminarea ecartului recesionist prin politică fiscală 
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Figura 25. Eliminarea ecartului inflaţionist prin politică fiscală 
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Temă de seminar: Pe baza diagramelor anterioare, să se stabilească formulele de calcul 

al ecartului recesionist, respectiv al ecartului inflaţionist 

 

 

4.2. Politica monetară 
 
 

4.2.1. Conceptul de politică monetară 

 
 

� Definiţie: Prin politică monetară se înţelege ansamblul măsurilor iniţiate şi 

implementate de banca centrală, în scopul realizării şi menţinerii echilibrului 

macroeconomic în economia simbolică 

� Trăsăturile politicii monetare: 

 - este o formă de intervenţie indirectă a statului în economie (este o politică de 

               ajustare) 

 - este apanajul băncii centrale 

 - este aplicabilă pe piaţa monetară (asupra economiei simbolice) 

 - se referă cu precădere la ajustarea dezechilibrelor macroeconomice interne  

 - este relativ flexibilă: modificarea politicii monetare se realizează cu uşurinţă şi  

               în termen scurt 

 - eficacitatea politicii monetare este incertă 

 - efectul politicii monetare nu este imediat  
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4.2.2. Instrumentele politicii monetare 

 

� Principalele instrumente de politică monetară sunt: 

 - rata rezervelor legale minime obligatorii 

 - rata de rescont 

 - restricţionarea creditului bancar 

 - operaţiunile open-market 

 - sterilizarea  

 - seniorajul  

 - operaţiunile cvasi-fiscale 

 - persuasiunea morală  

1. Rata rezervelor legale minime obligatorii - ρ  

 - concept: ponderea pe care, din totalul depozitelor deţinute, băncile comerciale 

trebuie să o depună, la banca centrală, într-un cont propriu, intangibil 

  - RLMO = ρ  
. D ( ρ  este rata rezervelor legale minime obligatorii; RLMO 

este rezerva legală minimă obligatorie; D reprezintă totalul depozitelor bancare) 

 - scop: controlul masei monetare din economie, în vederea gestionării 

fenomenului inflaţionist 

2. Rata de rescont – s 

 - concept: rata de retenţie, de către banca centrală, din valoarea titlurilor de credit 

pe care băncile comerciale le rescontează la banca centrală 

 - scontare: vânzarea, de către firmele non-financiare, către băncile comerciale, a 

titlurilor de credit deţinute, înainte de scadenţă (este o formă de finanţare directă a 

firmelor non-financiare) 
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 - rata de scont: rata de retenţie, de către băncile comerciale, din valoarea titlurilor 

de credit pe care firmele non-financiare le scontează 

 - rescontare: scontarea, de către băncile comerciale, către banca centrală, a 

titlurilor de credit deţinute prin scontare (este o formă de refinanţare directă a băncilor 

comerciale)  

 - scop: exercitarea unei influenţe indirecte asupra mărimii şi dinamicii ratei 

dobânzii bancare 

 - mecanism:  

Firme
non-financiare

Bãnci
comerciale

Banca centralã

Titluri de credit (T)

Valoare titluri de credit (V)1

Taxa de 
scont (TS)

Titluri de credit (T)

Valoare titluri de credit (V)2

Taxa de 
rescont (TRS)

Scontare Rescontare

 

Figura 26. Scontarea şi rescontarea titlurilor de credit 

unde: 

 

 

 

 

rezultă: 

 

 

scont   de   ratanotat      a-s   cu      unde   ,TTS λλ⋅=

σ⋅= TTRS

)1(TTTTSTV1 λ−⋅=λ⋅−=−=

)1(TTTTRSTV2 σ−⋅=σ⋅−=−=

1mcu      ,m   cum >σ⋅=λ

  TRSmT)m1(TV1 ⋅−=σ⋅−⋅=

:dobânzii   rata   ester      unde   1,ncu      ,nr   cum   ,dar >λ⋅=
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rezultă: 

 

3. Restricţionarea creditului bancar – ϕ  

 - concept: limitarea superioară (plafonarea), prin măsuri administrative, a 

excedentului de rezervă care poate fi acordat sub formă de credite 

 - scop: controlul masei monetare injectate în economie prin credit bancar 

 - mecanism: banca centrală stabileşte un coeficient care se va aplica la masa 

creditului bancar acordată în anul precedent (subunitar: dacă se doreşte micşorarea 

creditului acordat în anul curent; supraunitar: dacă se doreşte majorarea creditului) 

 

 

4. Operaţiunile open-market 

 - concept: vânzarea sau cumpărarea, de către banca centrală a titlurilor de stat 

existente la bănci sau la populaţie 

 - scop: modificarea excedentului de rezervă al băncilor comerciale şi, ca urmare, 

modificarea masei monetare injectate în economie prin credit 

 - mecanism: a) vânzarea titlurilor de stat reduce disponibilităţile băncilor (chiar 

dacă se vinde non-băncilor – ex., populaţiei – în final cecurile sunt onorate tot de către 

bănci) 

            b) cumpărarea titlurilor de stat măreşte disponibilităţile băncilor 

(chiar dacă se cumpără de la non-bănci – ex., de la populaţie – în final cecurile sunt 

onorate tot către bănci)  

5. Sterilizarea (contracararea) 

 - concept: separarea circuitelor monetare externe (valutare) de masa monetară 

internă 

σ⋅⋅=λ⋅= nmnr

precedent   anulîn                          

acordat   creditului   masa   este   CR   :unde     ,CRCR i1ii −⋅ϕ=
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 - scop: menţinerea neschimbată a bazei monetare şi, ca urmare, prin intermediul 

multiplicatorului monetar, a masei monetare din economie 

 - mecanism: acelaşi ca şi în cazul operaţiunilor open-market 

  - ex.: banca centrală vinde valută pe piaţa valutară pentru a susţine cursul 

de schimb; ca urmare scade rezerva valutară deci scade baza monetară; atunci trebuie să 

cumpere titluri de stat pentru a reface baza monetară  

6. Seniorajul 

 - concept: creşterea bazei monetare reale   

 - scop: finanţarea deficitului bugetar (prin monetizarea datoriei publice)  

 - mecanism: împrumutul direct, de către Trezorerie (casieria guvernului) de la 

banca centrală, ceea ce înseamnă creare de bază monetară suplimentară 

 OBS.: în esenţă, seniorajul nu se deosebeşte de finanţarea deficitului bugetar, de 

către banca centrală, prin cumpărarea de titluri de stat 

 - efect: apare fenomenul de impozitare a inflaţiei, prin deteriorarea valorii 

activelor financiare deţinute de bănci şi non-bănci  

7. Operaţiunile cvasi-fiscale 

 - concept: operaţiuni de politică monetară ale căror efecte pot fi, în principiu, 

dublate de măsuri fiscale explicite (taxe, subsidii, cheltuieli directe etc.) 

 - tipologie: - credite subvenţionate 

   - manipularea rezervelor legale 

   - cursuri valutare multiple (paralele) 

   - garanţii împotriva riscului valutar 

   - intervenţii financiare la băncile aflate în dificultate 

   - operaţiuni de sterilizare  
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8. Persuasiunea morală 

 - concept: diligenţe făcute de către banca centrală către băncile comerciale, în 

formă orală sau scrisă, dar neimperative, cu privire la comportamentul monetar al 

acestora 

 - scop: determinarea băncilor comerciale de a acţiona în direcţia de politică 

monetară prescrisă de banca centrală 

 - efect: edificarea unui comportament de conformare voluntară, a băncilor 

comerciale şi a celorlalte instituţii financiare, la politica monetară a băncii centrale  

 

4.2.3. Modelarea politicii monetare. Curba LM 

 

� Politica monetară are drept obiectiv esenţial asigurarea şi menţinerea echilibrului 

macroeconomic pe piaţa monetară (economia monetară sau economia simbolică) 

� Se urmăreşte, aşadar, realizarea şi menţinerea dinamică a egalităţii dintre cererea 

de monedă şi oferta de monedă în economie 

� Să punem această condiţie de egalitate: 

 cererea de monedă:  L(y) + L(r) = M : oferta de monedă 

� Relaţia dintre y şi r, sub forma y = y(r), o vom numi curba LM (liquidity-money) 

 - curba LM exprimă egalitatea dintre cererea de monedă (liquidity) şi oferta de 

monedă (money)  

� Să diferenţiem ecuaţia de echilibru a pieţei monetare: 

                               L(y) + L(r) = M  

Obţinem: 

 

 

)0L    (deoarece    0
L

L

dr

dy
          0drLdyL '

r'
y

'
r'

r
'
y <>−=⇒=⋅+⋅
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dar aceasta este tocmai panta dreptei LM, deci dreapta LM va fi una crescătoare 

Vom reprezenta grafic curba LM:  

 y

 r

L(y)

L(r)

L  (y)0  

M0

M0

L = M

L  (r)

LM

 y1  y2

 r1

 r2

M1

M1

M2

M2

L > M
 L < M

A

B
P

Q

L > M

L < M

 

Figura 27. Curba LM 

 

Temă de seminar: Să se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea 

cererii de monedă pentru tranzacţii 

 

Temă de seminar: Să se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea 

cererii de monedă pentru speculaţie 

Temă de seminar: Să se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea 

multiplicatorului monetar la aceeaşi bază monetară 
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Temă de seminar: Să se reprezinte grafic deplasarea curbei LM la modificarea bazei 

monetare la acelaşi multiplicator monetar  

 

 

4.3. Echilibrul economic intern. Analiza IS – LM  

 
 

� Definiţie: Prin echilibru economic (macroeconomic) intern se înţelege echilibrul 

simultan pe piaţa bunurilor şi serviciilor, respectiv pe piaţa monetară 

� Din punct de vedere formal, echilibrul economic intern se produce la intersecţia 

dintre curba IS şi curba LM 

 - deci, se va obţine un venit de echilibru macroeconomic intern (ye) şi o rată a 

dobânzii de echilibru (re) 

� Echilibrul macroeconomic intern poate fi un echilibru de ocupare deplină (ymax) 

sau un echilibru de subocupare (yef) 

  - ymax > yef : echilibru de subocupare (şomaj) 

  - ymax = yef : echilibru de ocupare deplină 

  - ymax < yef : echilibru de supraocupare (inflaţie)  
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Figura 28. Regiunile de inflaţie şi şomaj, pe baza analizei IS-LM. Corelaţiile dintre 

economia reală şi cea monetară 

 

 

4.4. Alegerea politicii guvernamentale “optime” 

 

� Apariţia unui dezechilibru macroeconomic intern (în afara punctului “E” din 

desenul anterior) pune problema restabilirii acestui echilibru 

� În context, se pune problema alegerii între politic fiscală, respectiv politica 

monetară 

� Deşi este de dorit realizarea unui mix între cele două politici macroeconomice, 

diferitele şcoli economice recomandă diferite soluţii în acest sens: 

 - keynesismul: recomandă politica fiscală (ca fiind cea mai eficace – cu efectul cel 

mai mare asupra venitului) 
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 - neoclasicismul: recomandă politica monetară (ca fiind, de asemenea, cea mai 

eficace)  

 OBS: se acceptă forma în L întors (răsturnat) a curbei LM  

 

         

 y

 r

LM

zonã keynesianã

 zonã

intermediarã

 zonã

neoclasicã

IS 2

IS 1

IS 2

IS 1

IS 2

IS 1

 

Figura 29. Politica fiscală are eficienţa maximă (variaţia venitului este maximă) pe 

zona keynesiană a curbei ofertei agregate 
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Figura 30. Politica monetară are eficienţa maximă (variaţia venitului este maximă) pe 

zona neoclasică a curbei ofertei agregate 

 

4.5. Ajustarea şocurilor 
 

� În economia naţională pot exista şocuri, atât de pe piaţa bunurilor şi serviciilor 

(modificarea cheltuielilor, a impozitelor etc.) cât şi de pe piaţa monetară 

(modificarea bazei monetare sau a multiplicatorului monetar etc.) 

� Aceste şocuri conduc la deplasări ale curbelor IS şi LM de la poziţia lor iniţială, 

care corespunde echilibrului macroeconomic intern 

� Restabilirea echilibrului macroeconomic intern (ajustarea şocurilor) se face fie 

prin mijloace monetare, fie prin mijloace fiscale, fie printr-un mix de asemenea 

mijloace 

� Din punct de vedere grafic, apariţia şocurilor şi restabilirea lor se prezintă astfel:  



 92 

                 
 y

 r

E0

E1

E2

IS 0

LM 0

 y0

 r0

IS 1

   y1

   r1

IS 2

    y2

 r2 E3

LM 1

 y3

 r3

E4

LM 2

 y4

 r4

 

Figura 31. Expresia grafică simplificată a ajustării şocurilor fiscale şi monetare 
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TEMA NR. 5 

 
5. INFLAŢIA ŞI ŞOMAJUL. CURBELE PHILLIPS 

 

1. Inflaţia 

1.1. Ce este inflaţia. Cauzele inflaţiei 

 1.2. Inflaţia prin cerere 

1.3. Inflaţia prin costuri şi profit 

1.4. Inflaţia importată 

 1.5. Inflaţia structurală  

 1.6. Efectele inflaţiei 

 1.7. Inflaţia inerţială 

 1.8. Varietăţi ale inflaţiei  

2.    Şomajul 

 2.1. Forţa de muncă – principalul input 

 2.2. Conceptul de şomaj  

 2.3. Tipologia şomajului 

 2.4. Mecanismul de generare a şomajului 

 2.5. Măsurarea şomajului. Masa şomajului 

3. Corelaţia inflaţie-şomaj 

 3.1. Curba Phillips pe termen scurt 

 3.2. Curba Phillips pe termen lung  
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5.1. Inflaţia 
 
 

5.1.1. Ce este inflaţia. Cauzele inflaţiei 

 

� Definiţie: prin inflaţie se înţelege scăderea puterii de cumpărare a unităţii 

monetare 

 - comentariu: - inflaţia este un fenomen care poate fi  identificat (măsurat) numai 

                                      dinamic 

    - inflaţia nu se confundă cu scăderea puterii de cumpărare a 

                                         venitului nominal (aceasta poate creşte şi totuşi să existe 

                                         inflaţie) 

� Efectul principal al inflaţiei este creşterea preţurilor 

 - comentariu:  - nu orice creştere de preţuri este de tip inflaţionist, ci numai  

                                       creşterea generalizată şi persistentă a lor  

� Măsurarea inflaţiei: se face pe baza nivelului general al preţurilor şi exprimă rata 

de variaţie (variaţia relativă) a acestuia 

  Ri = Ip – 1 , unde - Ri: inflaţia (rata preţurilor) 

     - Ip : indicele preţurilor (Ip=P1/P0) 

� Există trei modalităţi de a cuantifica inflaţia: 

 a) pe baza preţurilor de consum (Pc): Ric = Ipc – 1 

 b) pe baza preţurilor bunurilor industriale (Pind): Ri
ind = Ip

ind – 1 

 c) pe baza deflatorului PIB (DPIB): DPIB= PIBk
nominal / PIBk

real 

 OBS: Cel mai general mod de a determina inflaţia este cel bazat pe deflatorul PIB  

� După modul de ponderare, inflaţia se poate determina pe baza următorilor indici 

ai nivelului general al preţurilor: 
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 a) indici Laspeyres (ponderarea se face în anul de bază):  

 

 

b) indici Paasche (ponderarea se face în anul curent): 

 

 
c) indici Fisher (media geometrică a celor doi anteriori): 

 

 

Cauzele inflaţiei: sunt acele cauze care conduc, direct sau indirect, la scăderea 

puterii de cumpărare a unităţii monetare 

 - ca urmare a funcţionării monedei de tip fiduciar, în ultimă instanţă, cauza 

inflaţiei este existenţa unei mase monetare excedentare 

 - modul în care apare această masă monetară excedentară conduce chiar la 

tipologia cauzelor inflaţiei 

Cauzele inflaţiei se suprapun peste tipologia inflaţiei (fiecare cauză distinctă dând 

naştere unei categorii distincte de inflaţie)  

� Cauzele inflaţiei pot fi grupate în două categorii: 

• cauze obiective: 

 - creşterea injecţiilor monetare (prin emisiune de monedă centrală sau prin 

                           credit bancar) 

 - creşterea costurilor (îndeosebi cu salariile) 

 - creşterea profiturilor 

 - creşterea preţurilor la bunurile importate (inclusiv ca urmare a  

                            deprecierii monedei naţionale) 
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• cauze subiective: 

 - anticipaţiile raţionale cu privire la dinamica preţurilor 

 - evaluarea unor oportunităţi secvenţiale (în timp sau spaţiu)  

 

5.1.2. Inflaţia prin cerere 

 

� Concept: impuls de creştere a preţurilor (şi, deci, de reducere a puterii de 

cumpărare a unităţii monetare) din partea cererii (a consumatorului) 

� Cauză: formarea, pe o cale sau alta, a unui surplus de masă monetară la 

cumpărători, surplus care este aruncat în circulaţie 

� Mecanism:  

 a) formal:   - fie V0 şi V1 suma preţurilor mărfurilor din economie, şi M0,  

                                       respectiv M1 masa monetară din economie, în două perioade, “0”  

                                       şi “1” 

            -  preţul mediu este: p0 = M0 / V0; p1 = M1 / V1 

             -  pentru V0 = V1, avem: p1 / p0 = M1 / M0 

             - deci, M1 > M0 implică p1 > p0, deci scăderea  puterii de 

                                       cumpărare a unităţii monetare 

  b) grafic:  
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Figura 32. Inflaţia prin cerere 

OBS: Dacă creşterea cererii este însoţită de creşterea ofertei, atunci nu se produce 

efectul inflaţionist deşi masa monetară creşte: 
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Figura 33. Neutralitatea creşterii masei monetare, în cazul creşterii ofertei 
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5.1.3. Inflaţia prin costuri şi profit 

 

� Concept: impuls de creştere a preţurilor (şi, deci, de reducere a puterii de 

cumpărare a unităţii monetare) din partea ofertei interne 

� Cauză: creşterea costului mediu total (îndeosebi cu salariile), în condiţiile 

menţinerii marjei profitului (profitul unitar) în preţ  

� Mecanism: 

 - formal:       

   - fie CM0 şi CM1 costurile medii totale în două perioade, “0” şi “1” 

   - fie CM0
s, CM1

s, costul mediu cu salariile 

   - fie CM0
a, CM1

a, alte costuri medii decât salariile 

   - atunci, creşterea costului mediu total va fi: 

 

 

 Menţinerea marjei absolute a profitului unitar echivalează cu creşterea preţului 

cel puţin cu creşterea costului cu salariile. 

 - grafic 
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Figura 34. Inflaţia prin costuri sau profit 

� Menţinerea marjei profitului conduce la scăderea competitivităţii producătorului 

pe piaţă, de aceea el va încerca să renunţe la o parte din marja profitului pentru a 

acoperi creşterile de costuri cu salariile 

� Să facem câteva notaţii: pa: profitul anticipat; pn: profitul normal; c0: costul de 

producţie iniţial; c1: costul de producţie final; c∆ : creşterea costului; p0: preţul 

iniţial; p1: preţul final 

� Atunci putem scrie: 

 

 atunci rata inflaţiei prin costuri este: 
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unde π∆  este marja profitului la care producătorul este dispus să renunţe pentru a rămâne 

pe piaţă.  

� În principiu, inflaţia prin profit nu se deosebeşte de inflaţia prin costuri 

 - doar că, de data aceasta, justificarea creşterii preţului nu se mai bazează pe 

creşterea costului (îndeosebi cu salariile) ci pe intenţia producătorului de a-şi mări marja 

profitului 

 - această posibilitate se întâlneşte mai ales în cazurile producătorilor care deţin 

putere de piaţă (îndeosebi structuri de monopol sau de oligopol) 

� Atât din punct de vedere formal cât şi din punct de vedere grafic, mecanismul este 

similar cu cazul inflaţiei prin costuri  

 

5.1.4. Inflaţia importată 

 
 

� Concept: impuls de creştere a preţurilor (şi, deci, de reducere a puterii de 

cumpărare a unităţii monetare) din partea ofertei externe 

� Cauză: creşterea costului mediu total (îndeosebi cu capitalul), în condiţiile 

menţinerii marjei profitului (profitul unitar) în preţ  

� Mecanism: 

 - formal:   

- preţul produselor importate (folosite ca bunuri intermediare) creşte, fie 

ca urmare a creşterii preţului mondial fie ca urmare a creşterii cursului de schimb 

al monedei naţionale 

  - la aceeaşi marjă a profitului, preţul intern va creşte 

 OBS.: inflaţia importată nu se deosebeşte, ca esenţă, de inflaţia prin costuri  

 



 101 

� Cauzele inflaţiei importate 

 - externe: - inflaţia din ţara exportatorului 

   - poziţia de monopol a exportatorului 

   - taxe vamale de export în ţara exportatoare 

 - interne: - taxe vamale de import în ţara importatoare 

   - deprecierea monedei ţării importatoare 

� Impactul importului asupra inflaţiei depinde de 3 factori: 

 - ponderea importului: cu cât aceasta este mai mare în totalul producţiei, cu atât 

impactul este mai mare 

 - structura importului: cu cât ponderea importului de bunuri intermediare în 

totalul importului (comparativ cu cea a bunurilor de consum) este mai mare cu atât 

impactul este mai mare  

- elasticitatea-preţ a cererii pentru import:  

  - elasticitatea-preţ directă: cu cât cererea pentru import este mai inelastică, 

cu atât impactul importului asupra inflaţiei este mai mare 

  - elasticitatea-preţ încrucişată: cu cât elasticitatea cererii pentru bunuri de 

import în raport cu preţul ofertei interne este mai mare, cu atât impactul importului 

asupra inflaţiei este mai mare 

 OBS.:  1. există şi un impact al “exportului de inflaţie” asupra inflaţiei  

                                         importate: introducerea de taxe vamale de export poate atrage  

                                         măsuri de retorsiune care măresc preţul bunurilor importate 

      2. integrarea în UE este de natură să reducă până la anulare inflaţia 

                                        importată  
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5.1.5. Inflaţia structurală 

 
 

� Concept: impuls de creştere a preţurilor (şi, deci, de reducere a puterii de 

cumpărare a unităţii monetare) din partea structurii economiei, chiar dacă, pe 

ansamblu, există echilibru între cererea şi oferta agregată 

� Cauză: anumite rigidităţi în oferta unor sectoare sau ramuri economice, care fac 

ca ajustarea reciprocă a cererii şi ofertei specifice să se producă cu întârziere sau 

incomplet (ex. clasic: agricultura) 

� Mecanism: prin intermediul legăturilor economice şi comerciale, sectoarele sau 

ramurile cu ofertă rigidă induc presiuni de creştere a nivelului general al preţurilor 

 - inflaţia structurală se regăseşte, în ultimă instanţă, în celelalte forme de inflaţie  

 

5.1.6. Efectele inflaţiei 

 
 

� Efectele inflaţiei pot fi de două categorii:  

 - de natura costurilor: 

  - scăderea puterii de cumpărare a deţinătorilor de obligaţiuni 

  - scăderea puterii de cumpărare a veniturilor nominale din salarii sau alte  

                           venituri fixe (pensii, ajutoare sociale etc. 

  - scăderea venitului nominal după impozitare ca urmare a intrării într-o 

                            nouă tranşă de impozitare ca urmare a creşterii venitului nominal  

                            datorată inflaţiei 

  - scăderea valorii creditelor acordate  

 

- de natura beneficiilor: 

  - câştiguri ale debitorilor 
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  - câştiguri ale celor ce obţin venituri variabile, adică indexate la rata  

                            inflaţiei  

   - proprietari de orice fel: preţurile cresc mai repede decât   

                                        compensările salariale 

   - salariaţi care solicită indexări ale salariilor peste rata inflaţiei (pe  

                                       motivul necesităţii creşterii nivelului de trai) 

  - câştiguri ale emitenţilor de obligaţiuni 

  - câştiguri ale guvernului care obţin încasări de impozite şi taxe nelegale  

                           (generate de inflaţie)  

 

5.1.7. Inflaţia inerţială 

 
 

� Concept: impuls de creştere a preţurilor (şi, deci, de reducere a puterii de 

cumpărare a unităţii monetare) ca rezultat al aşteptărilor (anticipaţiilor) privind 

dinamica inflaţiei 

� Cauză: temerea subiecţilor economici că tendinţele inflaţiei se vor manifesta şi în 

viitor cel puţin la nivelul deja realizat 

� Mecanism: subiecţii economici analizează istoria inflaţiei şi, extrapolând 

oarecum tendinţele constatate, ajustează în avans preţurile cu inflaţia pe care se 

aşteaptă s-o găsească în perioada următoare 

OBS.: se numeşte inflaţie inerţială deoarece nu depinde de factori economici 

actuali ci de cei istorici  
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5.1.8. Varietăţi ale inflaţiei 

 
 

� Din punctul de vedere al nivelului, inflaţia poate fi: 

 - inflaţie târâtoare (creeping inflation): rata este 3-4% pe an 

 - inflaţie deschisă (open inflation): rata anuală este de 5-10% 

 - inflaţie galopantă (run inflation): rata anuală este de peste 10-100% 

 - inflaţie latină: rata anuală este de 100-1000% 

 - hiperinflaţie (hiperinflation): rata anuală este de peste 1000%   

 

� După asocierea cu creşterea economică, inflaţia poate fi: 

 - inflaţie stimulativă: conduce la creşterea ofertei 

 - inflaţie izolată (neutră): stimularea creşterii ofertei este anulată de scăderea 

cererii ca urmare a scăderii puterii de cumpărare 

 - stagflaţie: inflaţie însoţită de stagnarea ofertei 

 - slumpflaţie: inflaţie însoţită de scăderea ofertei (recesiune) 

� După efectul asupra preţurilor, inflaţia poate fi: 

 - inflaţie propriu-zisă: preţurile cresc 

 - dezinflaţie: preţurile îşi micşorează rata de creştere 

 - deflaţie: preţurile scad  
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5.2. Şomajul 
 

5.2.1. Forţa de muncă – principalul input 

 

    În general, un proces de producţie poate fi descris ca un sistem format din intrări 

(input-uri) ieşiri (output-uri) şi o componentă de transformare a intrărilor în ieşiri (black-

box): 

       

Resurse naturale

Capital

Input-uri Output-uriBlack-box

ACTIVITATE ECONOMIICÃ

(PROCES DE PRODUC IE)Ţ

Externalită
ţi

Externalităţi

Informatii

Informatii

Bunuri şi
 servicii

 

Figura 35. Procesul economic 

 

� Caracteristicile forţei de muncă: 

 - este factorul activ, coagulant, în contextul factorilor de producţie 

 - este factorul de producţie cel mai dinamic 

 - stă la baza managementului firmei 

 - este un factor de producţie autoinstruibil 

 - este un factor de producţie perisabil 

 - este un factor de producţie multideterminat 
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 - este un factor de producţie cu ciclu lung  

 

5.2.2. Conceptul de şomaj 

 

� Şomajul este acea stare economică, profesională, psihologică şi socială 

caracteristică şomerului 

� Şomerul este o persoană care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: 

 - face parte din populaţia aptă de muncă 

 - nu are loc de muncă 

 - caută în mod activ un loc de muncă 

 - este disponibil (poate accepta un loc de muncă dacă acesta i se oferă) 

� Schema generală în care este încadrat şomajul este următoarea:  
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Figura 36. Structura populaţiei totale 
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5.2.3. Tipologia şomajului 

 
 

� Şomajul poate fi de 2 categorii: 

 - şomaj vizibil:  

  - acel şomaj care poate fi evidenţiat, urmărit şi cuantificat 

  - este un şomaj involuntar 

   - nu poate fi lichidat ci doar bine administrat 

 - şomaj invizibil:  

  - este mai dificil de măsurat şi evidenţiat 

  - poate atât voluntar cât şi involuntar 

  - poate fi, în principiul, lichidat  

� Şomajul vizibil poate fi: 

 - şomaj fricţional (de căutare):  

  - se datorează lipsei de mobilitate a forţei de muncă (atât profesionale cât  

                           şi teritoriale) 

  - poate fi cauzat de:  

   a) schimbarea locului de muncă 

   b) căutarea primului loc de muncă 

   c) reangajarea după întreruperea activităţii 

  - comportamentul de căutare (searching model) în cazul şomajului  

                            fricţional se caracterizează prin următoarele:  
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a) un şomer acceptă acel salariu care face ca venitul său marginal  

                 să egaleze, cel puţin, costul marginal al căutării alt loc de  

                 muncă, cu un salariu mai bun 

b) indemnizaţia de şomaj măreşte salariul acceptabil, deoarece  

                  micşorează costul căutării unui alt loc de muncă 

c) salariile situate sub salariul acceptabil conduc la neacceptarea  

                 locului de muncă 

d) salariul acceptabil creşte odată cu perioada anticipată de păstrare  

                 a slujbei 

e) în perioade de recesiune economică, timpul de căutare a slujbei  

                creşte iar în perioade de boom economic scade  

 - şomaj ciclic: datorat variaţiei cererii generată de ciclul economic 

 - şomaj structural: datorat modificărilor de compoziţie a cererii de muncă  

                respectiv a ofertei de muncă 

� Şomajul invizibil poate fi: 

 - şomaj conjunctural: datorat ocupării în locuri de muncă unde se cere o calificare  

               inferioară celei deţinute 

 - şomaj camuflat: datorat ocupării în sectoare şi activităţi cu productivitate scăzută  

               faţă de media naţională 

 - şomaj de expansiune: datorat transferării ocupării dintr-un sector cu 

                 productivitate mică în altul tot de productivitate mică (ex.: din sectorul primar  

                 în cel terţiar)  

- şomaj parţial: datorat ocupării parţiale (prin contract) a forţei de muncă 

 - şomaj sezonier: datorat ocupării sezoniere a forţei de muncă (îndeosebi în  

               agricultură, servicii estivale etc.)  
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5.2.4. Mecanismul de generare a şomajului 

 

� Din punct de vedere tehnic, şomajul este rezultanta fluxurilor de forţă de muncă, 

după cum urmează (cu “+” s-au notat fluxuri care sporesc şomajul iar cu “–” s-au 

notat fluxuri care micşorează şomajul): 

 - desărcinări (1) + 

 - concedieri (2) + 

 - demisii (3) + 

 - pensionări şi pierderea capacităţii de muncă (4) + 

 - nou veniţi pe piaţa muncii (5) + 

 - nou angajaţi (6)  –  

 - reangajaţi (7) –  

 - reînsărcinaţi (8) –   
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Figura 37. Generarea/absorbţia şomajului 
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� Din punct de vedere teoretic, generarea şomajului este explicată în mod diferit de 

cele două principale şcoli economice: şcoala neoclasică şi şcoala keynesiană 

 - în concepţia neoclasică, dacă notăm cu Nd cantitatea cerută de forţă de muncă şi 

cu Ns cantitatea oferită de forţă de muncă, atunci echilibrul pieţei muncii se va produce 

pentru un nivel de ocupare, notat cu N* şi determinat astfel: N* = min (Nd, Ns). Şomajul 

se va produce atunci când, pe piaţa muncii, se produce următoarea situaţie: Ns > Nd (Fig. 

38) 

 - în concepţia keynesiană, şomajul apare ca urmare a insuficienţei cererii agregate 

efective. Scăderea cererii efective (datorate înclinaţiei marginale spre economisire a 

agenţilor economici) conduce la necesitatea scăderii ofertei, ceea ce are ca urmare 

apariţia şomajului  (Fig. 39)  
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Figura 38. Formarea şomajului de tip neoclasic 
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Figura 39. Formarea şomajului de tip keynesian 

 

5.2.5. Măsurarea şomajului 

 

 

� Şomajul poate fi măsurat atât în mărime absolută (masa şomajului) cât şi în 

mărime relativă (rata şomajului) 

� Atât masa şomajului cât şi rata şomajului pot fi măsurate pe total economie, pe 

ramuri şi sectoare de activitate, pe sexe, pe categorii socio-profesionale, pe 

regiuni geografice etc. 

� Din punct de vedere relativ se pot calcula o serie de indicatori de analiză a 

şomajului, după cum urmează: 

 - rata de aptitudine (Rapt) : raportul dintre populaţia aptă de muncă (Papt) şi 

populaţia totală (P):  
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       Rapt = Papt / P  

 - rata de activitate (Ra): raportul dintre populaţia activă (Pa) şi populaţia aptă de 

muncă: 

                  Ra = Pa / Papt  

 - rata de ocupare (Ro): raportul dintre populaţia ocupată (Po) şi populaţia activă: 

        Ro = Po / Pa 

 - rata şomajului (Rş): raportul dintre numărul de şomeri (Ş) şi populaţia activă: 

         Rş = Ş / Pa 

Temă de seminar: Pe baza definiţiilor de mai sus, găsiţi relaţiile formale dintre cele 

patru rate 

 

� Ţinând seama de durata şomajului (dş), şomajul mai poate fi măsurat şi în mod 

dinamic: 

- masa dinamică a şomajului (Mdş):  

 

  unde:  

 

 

- rata dinamică a şomajului (Rdş): 

 

 

  făcând unele transformări obţinem: 
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  unde:  

                                                        este durata medie a şomajului  

 

5.3.1. Curba Phillips pe termen scurt 

 

 

� Concept: Curba Phillips pe termen scurt exprimă o relaţie de tip cauzal între rata 

şomajului şi inflaţie (rata nivelului general al preţurilor) 

 - se numeşte “pe termen scurt” deoarece: 

  1.  nu ia în considerare inflaţia inerţială (deci anticipaţiile cu privire la  

                               nivelurile viitoare ale  inflaţiei) 

  2.  pe perioada analizată nu se produc modificări în productivitatea muncii 

� Derivarea curbei Phillips pe termen scurt: 

 - între rata şomajului şi rata salariilor nominale există o corelaţie negativă (de 

inversă proporţionalitate): 

 - salariul acceptabil scade odată cu scăderea ratei salariilor nominale deci rata 

şomajului creşte  
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Figura 40. Corelaţia dintre rata şomajului şi rata salariului nominal 

 

� Să analizăm fundamentele teoretice ale curbei Phillips 

 - notăm: NS oferta de muncă; ND cererea de muncă; eS excedentul de forţă de 

muncă (şomaj); u numărul şomerilor; v numărul locurilor de muncă vacante; w salariul 

nominal (monetar); rw rata salariului monetar 

 - atunci se poate scrie: 

 

 

de unde: 

 

 

să mai notăm cu u   şomajul fricţional, adică acel şomaj care există atunci 

când DS NN =  simultan cu existenţa de locuri de muncă vacante. Grafic avem: 

DSS NNe −=

vuNN DS −=−

)e(f)NN(fvNNu SDSDS =−=+−=
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Figura 41. Şomajul fricţional 

 

Rata salariului nominal va fi o funcţie de excedentul de şomaj peste şomajul 

fricţional, adică: 

 

cu condiţiile matematice 

 

 

 

 

adică funcţia ϕ  este impară; în felul acesta se ajunge la o relaţie între şomaj şi 

rata salariului nominal (vezi Fig 40) 
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� Să mai facem câteva consideraţii:   

- să admitem că ofertanţii îşi stabilesc preţurile prin mark-up relativ la salarii 

(adaugă o marjă ε  la costul salarial): 

  

unde: 

ip : preţul în anul i 

iy : producţia fizică în anul i 

iN : numărul de lucrători în anul i 

iw : salariul monetar (nominal) în anul i 

Logaritmând relaţia de mai sus, obţinem: 

 

 

care, prin diferenţiere, devine:  

 

 

Cum ultimul termen este nul, deoarece ε  este o constantă: 

 

 

unde: punctul de deasupra variabilelor semnifică rata de creştere a acelor variabile 

cum:                  semnifică rata de creştere a productivităţii muncii, presupusă nulă 

pe termen scurt: 
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dar: 

 

Deci există o relaţie de inversă proporţionalitate între rata preţurilor (inflaţie) şi 

rata şomajului:  

p
.

Rş

Rnş

 

Figura  42: Curba Phillips pe termen scurt 

 

� Câteva concluzii pot fi derivate:  

 - restricţiile ei sunt mult prea dure: lipsa anticipaţiilor raţionale cu privire la 

inflaţie şi lipsa creşterii productivităţii muncii 

 - inflaţia este efectul creşterii salariilor nominale (monetare) 

 - rata naturală a şomajului indică punctul în care se produce o dilemă (trade-off): 

inflaţia şi şomajul reprezintă costuri de oportunitate reciproce (scăderea unuia se face cu 

preţul creşterii celuilalt) 
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 - forma convexă a curbei se explică prin necesitatea de a realiza creşteri din ce în 

ce mai mari ale salariului nominal pentru a reduce în mod constant rata şomajului 

(aceasta întrucât, în afară de şomajul de tip Keynesian mai există şi şomaj fricţional şi 

structural)  

 

5.3.2. Curba Phillips pe termen lung 

 

� În cazul curbei Phillips pe termen lung se produc următoarele relaxări ale 

ipotezelor anterioare: 

 - salariile nominale sunt indexate ca urmare a inflaţiei anterioare 

 - variabilele valorice sunt ajustate cu anticipaţii privind inflaţia din perioada care 

urmează (Friedman şi Phelps) 

OBS 1: ca rezultat, variaţia excedentului de forţă de muncă nu va mai conduce la 

                         variaţia salariului nominal ci a celui real 

OBS 2: ca rezultat al creşterii salariului real, curba Phillips pe termen scurt se va 

                         deplasa spre dreapta 

� Să explicăm mecanismul formării curbei Phillips pe termen lung  

Să presupunem următorul proces economic: 
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Figura  43: Mecanismul general de formare a curbei Phillips pe termen lung 
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� Vom arăta că, pe termen lung, curba Phillips este independentă în raport cu rata 

inflaţiei 

 - din punct de vedere grafic, ea va fi, deci, o dreaptă paralelă cu axa pe care se 

măsoară rata inflaţiei 

� Explicarea acestei forme a curbei Phillips pe termen lung se va face: 

 1. pe baza anticipaţiilor pe care subiecţii economici (în speţă, ofertanţii de muncă) 

le fac cu privire la preţurile viitoare precum şi 

 2.  pe baza comparaţiei pe care ei o fac între preţurile efectiv realizate şi preţurile 

anticipate 

� Să reprezentăm, mai întâi, curba Phillips pe termen lung:  
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Figura  44: Curba Phillips pe termen lung 
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� Să explicăm modul de formare a curbei Phillips pe termen lung: 

 - la inflaţie nulă, curba Phillips pe termen scurt (Ps
0) trece prin punctul E (punctul 

de rată naturală a şomajului – Rnş) 

 - dacă inflaţia este pozitivă  

 

atunci şomajul scade până la Rş
1, ca urmare a creşterii ocupării în urma creşterii 

preţurilor 

- întrucât noul nivel al inflaţiei este considerat stabil, atunci ocuparea scade din 

nou până la Rnş deci avem curba Phillips pe termen scurt Ps
1 

- dacă inflaţia nu este stabilă din nou şi devine 2p&  atunci fenomenul se reia, 

ajungându-se la Ps
3 , ş.a.m.d. 

Aşadar, pe termen lung, factorul determinant al inflaţiei nu este costul salarial ci 

creşterea masei monetare.  

� Se poate arăta că anticipaţiile raţionale privind inflaţia conduc, într-adevăr, pe 

termen lung, la rigidizarea curbei Phillips la nivelul ratei naturale a şomajului 

� Anticipaţiile raţionale pot fi: a) statice; b) adaptative 

1. Anticipaţiile raţionale statice 

- să notăm cu a
iw  salariul real anticipat în anul i, cu a

iw&  rata salariului real 

anticipat în anul i, şi cu a
ip  rata anticipată a preţurilor în anul i 

- întrucât productivitatea muncii nu variază: 

 

rezultă: 

 

cum: 
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avem: 

 

- dar preţurile depind doar de salarii, deci: 

 

 

2.    Anticipaţiile raţionale adaptative (dinamice) 

Vom adopta trei ipoteze de lucru: 

 - subiecţii economici nu sunt victime ale iluziei monetare (urmăresc 

variabilele reale şi nu pe cele nominale) 

 - funcţiile de cerere şi de ofertă sunt omogene de gradul zero în raport cu 

preţul (nu avem cerere sau ofertă autonomă) 

 - formarea anticipaţiilor privind preţurile (inflaţia) este un proces adaptativ 

şi raţional 

 - notăm cu λ  un coeficient pozitiv şi subunitar de corecţie a anticipaţiilor 

anterioare (a diferenţei dintre ceea ce s-a anticipat şi ceea ce s-a întâmplat în realitate cu 

preţul) 

 - atunci se poate scrie, succesiv:  

 

de unde: 

 

ne amintim ecuaţia Phillips: 

                                                                            

a
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a
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a
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înlocuind în ecuaţia Phillips, obţinem: 

 

să scriem ecuaţia Phillips (1) şi pentru anul i-1: 

 

să eliminăm a
1ip −&  între relaţiile (2) şi (3) de mai sus 

 

sau: 

 

Să analizăm relaţia (4): 

a. cazul “rata inflaţiei scade”: 

- presupunem uu 1i <−  ; atunci: 

 

deci: 

 

cum: 

 

rezultă: 

 

 

întrucât funcţia ϕ  este descrescătoare, rezultă: 

 

 

(2)   p)1(p)uu(p a
1i1iii −− ⋅λ−+⋅λ+−ϕ= &&&
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  0pp      pp 1ii1ii <−→< −− &&&&
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deci, dacă şomajul este sub rata naturală, scăderea ratei inflaţiei are ca efect creşterea 

ratei şomajului. 

b. cazul “rata inflaţiei creşte”: 

- presupunem uu 1i >− ; atunci: 

 

deci: 

 

 

 dar: 

 

 deci: 

 

 

 adică: 

 

 

 

 

 

deci, dacă şomajul este sub rata naturală, creşterea ratei inflaţiei are ca efect scăderea 

ratei şomajului. 

 

0pp      pp 1ii1ii >−→> −− &&&&
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)uu()uu( ii −ϕ−=−ϕ
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c. cazul “rata inflaţiei este constantă”: 

 

 de unde: 

 

 adică: 

 

 

folosind relaţiile de recurenţă, obţinem succesiv: 

 

 

pentru k tinzând la infinit: 

 

deoarece  

  

deci: 

 

de unde: 

 

deci, dacă rata inflaţiei este nulă, rata efectivă a şomajului tinde spre rata 

naturală a şomajului. 
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TEMA NR. 6 

 
6. PIAŢA VALUTARĂ ŞI CURSUL DE SCHIMB 

 
 

6.1. Cererea de valută, oferta de valută şi cursul de schimb 

6.2. Perturbări şi dezechilibre pe piaţa valutară 

 

 6.1. Cererea de valută, oferta de valută şi cursul de schimb 

 

Pentru analiza echilibrului pieţei valutare trebuie analizată cererea de valută, 

respectiv oferta de valută pe piaţa valutară.  

Cererea de valută. Reprezintă cantitatea de valută pe care solicitanţii sunt 

capabili şi dispuşi s-o achiziţioneze pe piaţa valutară la diferite niveluri al cursului de 

schimb. Se referă la nevoia de a schimba propria monedă în valută. Această necesitate se 

referă la: 1) necesitatea de a plăti bunurile şi serviciile achiziţionate din străinătate; 2) 

necesitatea de a cumpăra active financiare străine (acţiuni, obligaţiuni etc.) sau de a 

efectua investiţii direct în străinătate. In acest sens, factorii cererii de valută sunt:  

a) cursul de schimb (cursul valutar): vc  

          b) preţul produselor străine exprimat în valută: s
vp   

         c) preţul produselor concurente exprimat în valută: c
vp  

          d) venitul intern: y   

          e) rata dobânzii în ţara de referinţă (ţara căreia îi aparţine valuta - moneda de 

referinţă): vr  
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Deşi mai sunt şi alţi factori care pot influenţa cererea de valută (factori, în general, 

necuantificabili, cum ar fi: preferinţele, aşteptările (anticipaţiile), sezonul etc.) cei cinci 

factori enumeraţi sunt consideraţi fundamentali pentru dinamica cererii de valută. Dacă 

notăm cu vD : cererea de valută şi cu D
vq : cantitatea cerută de valută, atunci putem scrie, 

succesiv: )q,r,y,p,p,c(fD D
vv

c
v

s
vvv = , respectiv )r,y,p,p,c(hq v

c
v

s
vv

D
v = . Pentru valori 

constante ale tuturor factorilor de influenţă, cu excepţia cursului valutar, (notăm cu 

simboluri barate faptul că parametrii respectivi sunt constante), adică, în cazul 

)r,y,p,p,c(hq v
c
v

s
vv

D
v = , cantitatea cerută din valuta respectivă depinde în mod invers 

proporţional de cursul de schimb (similar cu comportamentul oricărei cereri, de altfel). 

Cererea de valută poate fi, astfel, reprezentată grafic: 

                  

Figura  45: Curba cererii de valută. Deplasarea deciziei de-a lungul curbei  

 

Deplasarea de-a lungul curbei cererii de valută, adică efectul modificării cursului 

de schimb ceteris paribus, nu modifică cererea de valută ci doar cantitatea de valută 

cerută: creşterea cursului de schimb (adică deprecierea monedei) conduce la scăderea 

cantităţii cerute de valută, iar scăderea cursului de schimb (adică aprecierea monedei) 

conduce la creşterea cantităţii cerute de valută. Cererea de valută însăşi se modifică 

atunci când se modifică unul sau mai mulţi dintre ceilalţi factori (în condiţiile menţineri 
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constante a cursului valutar), şi se manifestă prin deplasări între curbe ale cererii de 

valută. Modul în care modificarea celorlalţi factori influenţează curba cererii este 

următorul: 

1) variaţia lui s
vp : în mod invers proporţional: 0

p

f
s
v

<
∂

∂
 

2) variaţia lui c
vp : în mod direct proporţional: 0

p

f
c
v

>
∂

∂
 

3) variaţia lui y: în mod direct proporţional: 0
z

f
>

∂

∂
  

4) variaţia lui vr : în mod direct proporţional: 0
r

f

v

>
∂

∂
 

Variaţia cererii se prezintă după cum urmează: 

 

 

Figura  46: Curba cererii de valută. Deplasarea între curbe 
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Oferta de valută reprezintă cantitatea de valută oferită pe piaţa valutară de către 

deţinătorii de valută, la diferite niveluri ale cursului de schimb. Întrucât pe piaţa valutară 

se vând şi se cumpără doar două bunuri (moneda şi valuta) cererea dintr-un bun coincide 

cu oferta din celalalt bun şi invers. Din acest motiv, oferta de valută va fi derivată din 

cererea de valută: 

 

Figura  47: Derivarea curbei ofertei de valută din curba cererii de valută 
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Pe primul grafic s-a reprezentat curba cererii de valută, iar pe cel de-al doilea grafic s-a 

reprezentat curba cererii de monedă prin următorul mecanism: inversul cursului valutar 

reprezintă chiar preţul monedei exprimat în valută. In acest caz, pe abscisa celui de-al 

doilea grafic vom avea curba cererii de monedă în raport de preţul său (având în vedere 

că un curs direct mai mare înseamnă un curs indirect mai mic şi invers). Cum cererea de 

monedă este identică cu oferta de valută, rezultă că, schimbând cursul valutar indirect cu 

cel direct, obţinem curba ofertei de valută care va fi o curbă crescătoare de cursul valutar. 

In felul acesta, echilibrul pieţei valutare se va produce la intersecţia curbei cererii de 

valută cu curba ofertei de valută, în condiţiile în care cantitatea cerută de valută este egală 

cu cantitatea oferită de valută. Punctul de echilibru al pieţei valutare va determina pe axa 

cursului valutar (ordonata) nivelul cursului valutar de echilibru ( e
vc ), iar pe axa 

cantităţilor (abscisa) nivelul cantităţii de echilibru a valutei tranzacţionate pe piaţa 

valutară ( e
vq ) 

                    
 qv

  qv

e

 cv

  cv

e

E

 

Figura  48: Formarea echilibrului pieţei valutare 
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Tranzacţionarea valutei se face la un preţ numit curs valutar  sau curs de schimb. Prin 

cursul valutar al unei monede se înţelege preţul acelei monede exprimat în altă monedă. 

Cursul valutar poate fi direct sau indirect. Cursul de schimb direct exprimă preţul 

monedei de referinţă (valuta) exprimat în moneda proprie, în timp ce cursul de schimb 

indirect exprimă preţul monedei proprii exprimat în moneda de referinţă. Cursul de 

schimb al leului este un curs de schimb direct (un exemplu de curs de schimb indirect 

este cursul lirei sterline). 

 

6.2. Perturbări şi dezechilibre pe piaţa valutară 

 

Echilibrul pieţei valutare nu este un echilibru static nici în ceea ce priveşte 

atingerea sa şi nici în ceea ce priveşte menţinerea sa în timp. Modificarea factorilor care 

afectează cererea de valută (şi, implicit a celor care afectează oferta de valută) conduce la 

variaţii în cursul de schimb şi în cantitatea de valută tranzacţionată.  

Piaţa valutară se confruntă cu două fenomene economice importante: 1) perturbări 

ale pieţei valutare; 2) dezechilibre ale pieţei valutare. 

Prin perturbări ale pieţei valutare se înţelege variaţii ale factorilor care conduc 

la modificarea cererii sau a ofertei de valută care nu deformează funcţionarea ortodoxă a 

pieţei valutare. Aceste perturbări sunt de două feluri: a) perturbări interne; b) perturbări 

externe. Perturbările interne constau în modificarea cererii de valută prin variaţia unor 

factori economici interni. De exemplu, creşterea venitului intern ( y ) conduce la creşterea 

ofertei de monedă, ceea ce are ca efect creşterea cererii de valută. Aceasta va determina o 

presiune de creştere a cursului valutar şi a cantităţii de valută tranzacţionate: 
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Figura  49: Perturbările interne ale pieţei valutare 

Creşterea cererii de valută a condus la o depreciere a monedei ceea ce a făcut ca 

cursul de schimb al acesteia să crească de la nivelul cv

e  la cv

e , iar cantitatea de valută 

tranzacţionată de la nivelul qv

e  la nivelul qv

e . Contracararea acestei tendinţe poate fi 

făcută de către Banca Naţională prin două modalităţi: 1) modalitatea economică: 

vinderea de valută pentru a achiziţiona de pe piaţă excesul de monedă. In felul acesta va 

spori şi oferta de valută până la nivelul la care cursul de schimb iniţial este restabilit, cu 

preţul creşterii cantităţii de valută tranzacţionate de la nivelul qv

e  la nivelul ~qv

e ; 2) 

modalitatea administrativă: controlul administrativ al cursului de schimb sau controlul 

importurilor. Perturbările externe se produc atunci când variaţia unor factori externi 

modifică cererea sau oferta de valută. De exemplu, dacă creşte numărul turiştilor străini, 

va creşte oferta de valută. Aceasta va conduce la o scădere a cursului de schimb 

(aprecierea monedei), ceea ce va determina şi o creştere a cantităţii de valută 

tranzacţionate: 
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Figura  50: Perturbările externe ale pieţei valutare 

Contracararea acestui fenomen poate fi făcută de către Banca Naţională, de 

asemenea prin două metode: 1) metode economice: cumpărarea excesului de valută prin 

creşterea ofertei de monedă pe piaţă, ceea ce echivalează cu creşterea cererii de valută. 

Această intervenţie va readuce cursul valutar la nivelul iniţial şi, va mări cantitatea de 

valută tranzacţionată pe piaţă; 2) metode administrative: limitarea schimbului de valută 

de către turiştii străini, controlul administrativ al cursului de schimb. 

Dezechilibrele pieţei valutare se referă la producerea fenomenelor de 

supraevaluare respectiv subevaluare a monedei în raport cu valuta de referinţă. 

Supraevaluarea se produce atunci când oferta de monedă pe piaţa valutară este 

mai mare decât cererea de monedă pe acea piaţă. Creşterea ofertei de monedă se poate 

produce în cazuri cum sunt: creşterea importurilor, creşterea investiţiilor proprii în 

străinătate, scăderea exporturilor, scăderea investiţiilor străine. Din punct de vedere 

grafic, supraevaluarea monedei se poate reprezenta astfel: 
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Figura  51: Supraevaluarea monedei 

Creşterea cererii de valută a mărit volumul valutei tranzacţionate de la nivelul qv

e  

la nivelul qv

e . Pentru a restabili volumul iniţial al valutei tranzacţionate, Banca Naţională 

va putea acţiona fie prin mijloace economice: scăderea ofertei de valută, ceea ce va ridica 

şi mai mult cursul valutar (crescut în prima fază de la cv

e la cv

e ) , de la nivelul cv

e  la 

nivelul ~cv

e , fie prin mijloace administrative: de ex., devalorizarea monedei naţionale. 

Supraevaluarea monedei este cauzată de doi factori importanţi: a) anticipări şi întârzieri 

(leads & lags) în conversia reciprocă dintre moneda naţională şi valută; b) speculaţia 

valutară, care, de cele mai multe ori, nu are nici o legătură cu fenomenele economice 

reale. La cursul de schimb iniţial, noile curbe ale cererii şi ofertei de valută ( Dv

' , respectiv 

Sv

' ), determină cantităţi diferite de valută cerută, respectiv oferită: $qv

D  > $qv

S , ceea ce 

înseamnă că, pe piaţă, cantitatea oferită de monedă este mai mare decât cantitatea cerută 

de monedă, adică exact conţinutul supraevaluării monedei). 

Subevaluarea se produce atunci când cererea de monedă pe piaţa valutară 

depăşeşte oferta monedei pe acea piaţă. Creşterea cererii de monedă pe piaţa valutară se 

poate produce din următoarele cauze: creşterea exporturilor, creşterea investiţiilor străine, 
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scăderea importurilor, scăderea investiţiilor proprii în străinătate etc.  Din punct de vedere 

grafic subevaluarea monedei se poate reprezenta astfel: 

                      

Figura  52: Subevaluarea monedei 

 

Contracararea situaţiei se poate face de către Banca Naţională fie prin intervenţii 

economice (vânzarea de monedă proprie sau, ceea ce este acelaşi lucru, cumpărarea de 

valută) pentru a readuce cantitatea de valută tranzacţionată la nivelul iniţial) fie  prin 

metode administrative (de ex., revalorizarea monedei naţionale). Noile curbe ale cererii şi 

ofertei de valută determină, la cursul de schimb iniţial o cantitate oferită de valută mai 

mare decât cantitatea cerută ( $qv

S
> $qv

D ), ceea ce înseamnă o cantitate cerută de monedă 

mai mare decât cantitatea de monedă oferită, adică chiar conţinutul subevaluării monedei. 
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6.3. Mecanisme fundamentale pe piaţa valutară 

 

Piaţa valutară poate fi de două feluri: piaţă la vedere şi piaţă la termen. 

Piaţa valutară la vedere (spot exchange market) se caracterizează prin faptul că 

se referă la tranzacţiile valutare la care livrarea valutei tranzacţionate se face în cel mult 2 

zile lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei. Cursul de schimb aferent tranzacţiilor la 

vedere se numeşte curs de schimb la vedere. Cursul de schimb la vedere transmite 

imediat pe piaţă presiunile exercitate asupra cererii, respectiv ofertei de valută. 

Piaţa valutară la termen (forward exchange market). Pe această piaţă, vânzările 

şi cumpărările de valută sunt contractate în prezent dar recepţia şi livrarea se vor face în 

viitor, la un termen prestabilit (1, 3, 6 luni). Cursul de schimb la termen este cursul la 

care tranzacţii viitoare sunt contractate în prezent, odată stabilit prin contract, acest curs 

rămânând constant. Cursul de schimb la termen este determinat de cererea şi oferta 

viitoare de valută. Dacă cursul de schimb la termen este mai bun decât cursul de schimb 

la vedere există o situaţia de premium iar în situaţia inversă există o situaţie de scont. 

Unul dintre mecanismele importante ale pieţei valutare este mecanismul de 

hedging. Acesta este un mecanism de eliminare sau de limitare a riscului valutar. Acest 

rezultat se obţine prin acoperirea poziţiilor valutare descoperite (prin poziţie valutară 

descoperită se înţelege o nebalansare între activele şi pasivele valutare). Există două 

tipuri de poziţii descoperite: poziţie descoperită lungă: există un activ net valutar 

(creanţele valutare depăşesc angajamentele valutare) şi o poziţie descoperită scurtă: există 

un pasiv net valutar (angajamentele valutare depăşesc creanţele valutare). Ambele situaţii 

de poziţii descoperite comportă riscuri valutare, deoarece expun operatorii valutari la 

potenţiale pierderi rezultând din variaţii neanticipate ale cursului valutar. Astfel, o 

depreciere a monedei în situaţii de poziţie lungă va spori valoarea activelor valutare în 

timp ce o apreciere a monedei o va reduce. Dimpotrivă, o depreciere a monedei în situaţii 

de poziţie scurtă sporeşte valoarea angajamentelor valutare în timp ce o apreciere o 

reduce. Aceste pierderi pot fi evitate (sau, cel mai adesea, limitate) prin operaţiunile de 

hedging, care acoperă poziţiile descoperite. Astfel, în cazul poziţiei lungi acoperirea se 
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face prin vânzări la termen iar în cazul poziţiei scurte acoperirea se face prin cumpărări la 

termen. In ambele situaţii costul potenţial al fluctuaţiilor valutare nefavorabile este limitat 

la costul acoperirii la termen (forward cover cost). 

Un alt mecanism al pieţei valutare este mecanismul speculaţiei valutare. Spre 

deosebire de hedging, care urmăreşte evitarea riscului valutar, speculaţia acceptă acest 

risc încercând să maximizeze profitul care rezultă din exploatarea lui. Speculaţia poate fi 

îndreptată atât asupra cursului la vedere cât şi asupra cursului la termen. Speculaţia se 

poate referi atât la moneda slabă (moneda care se va deprecia sau care va fi supusă 

devalorizării) cât şi la moneda tare (moneda care se va aprecia sau care va fi supusă 

revalorizării). Speculaţia monedei slabe are ca esenţă sintagma "a vinde scump şi a 

cumpăra ieftin". Aceasta înseamnă vânzarea la termen a monedei la un curs de schimb 

mai bun decât cel care se anticipează a fi la termen. Speculaţia monedei tari are ca esenţă 

"a cumpăra ieftin şi a vinde scump". Aceasta înseamnă cumpărarea la termen a monedei 

la un curs mai slab decât cel care se anticipează a funcţiona la termen. Speculaţia 

monedei slabe presupune formarea unei poziţii scurte în acea monedă, în timp ce 

speculaţia monedei tari presupune formarea unei poziţii lungi în acea monedă. 

Speculatorii care speculează moneda slabă se numesc jucători (sau operatori) a la baisse, 

iar cei care speculează moneda tare, a la hausse .  

Un al treilea mecanism important al pieţei valutare este arbitrajul valutar. Prin 

arbitraj valutar se înţelege exploatarea simultană a diferitelor costuri de oportunitate pe 

una sau mai multe pieţe valutare. Există mai multe tipuri de arbitraj valutar: 1) arbitrajul 

pieţei valutare; 2) arbitrajul ratei dobânzii. Arbitrajul pieţei valutare asigură variaţia, în 

acelaşi timp, a cursului de schimb între diferitele pieţe valutare. Se cumpără moneda pe 

piaţa pe care cursul acesteia este mai mare (moneda este mai slabă) şi se vinde pe piaţa pe 

care are cursul de schimb mai mic (este mai tare). In felul acesta se obţin, simultan două 

efecte: se nivelează cursul pe cele două pieţe şi se obţine un profit din diferenţa de curs 

valutar. Arbitrajul ratei dobânzii este un mecanism care leagă piaţa valutară de piaţa 

bunurilor, deci se exploatează simultan diferenţele existente între ratele dobânzilor două 

sau mai multe pieţe în scopul maximizării profitului. Arbitrajul ratei dobânzii este, la 

rândul său, de două feluri: 1) arbitraj neacoperit al ratei dobânzii: operatorul (arbitrul) nu 
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se asigură împotriva riscului valutar în procesul de exploatare a diferenţelor de rată a 

dobânzii şi 2) arbitraj acoperit al ratei dobânzii: operatorul se asigură împotriva riscului 

valutar astfel: poziţia lungă este acoperită prin vânzări la termen a monedei în care 

activele sale sunt nete, iar poziţia scurtă este acoperită prin cumpărări la termen a 

monedei în care angajamentele sale sunt nete. In ambele cazuri de arbitraj al ratei 

dobânzii, capitalul se va îndrepta din centrele financiare cu diferenţă negativă a ratelor 

dobânzii spre cele cu această diferenţă pozitivă. 

În mod detaliat, arbitrajul pieţei valutare va fi prezentat la tema nr. 8 deoarece este 

esenţială în mecanismele de echilibrare economică externă. 
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TEMA NR. 7 

 
7. SCHIMBUL ECONOMIC INTERNAŢIONAL 

 
 

7.1.  Teoria pură a comerţului internaţional 

7.2.   Teoria pură a comerţului internaţional 

 

  7.1. Teoria pură a comerţului internaţional 

 

7.1.1. Câştigurile din comerţul internaţional 

 
 

Raţiunea economică pentru care există schimbul internaţional este aceeaşi care stă la baza 

oricărui schimb economic între subiecţii economici şi anume avantajul reciproc al 

participanţilor la schimb. Fiecare subiect economic va aprecia că are un câştig economic 

în urma schimbului. Această apreciere se bazează fie pe evaluarea subiectivă a raportului 

valoric dintre ceea ce se oferă şi ceea ce se primeşte în procesul schimbului, fie pe calcule 

economice din care rezultă că avantajul economic este mai mare dacă se efectuează 

schimbul decât dacă nu se efectuează. 

Esenţa explicaţiilor pe care teoria economică o dă schimbului economic în general, 

constă în tandemul specializare-schimb. Subiectul economic se specializează în 

producerea unui bun consumându-şi întreaga resursă, produce o cantitate din acest bun 

care depăşeşte nevoile proprii de consum, iar surplusul îl schimbă cu un alt bun, care îi 

este necesar,  produs de alt subiect economic care, la rândul lui, s-a specializat în 

producerea acelui bun, consumându-şi întreaga resursă în acest scop. Desigur, apar o 

serie de complicaţii legate de faptul că dorinţele reciproce (bunurile necesare dar pe care 

nu le-au produs) pot să nu coincidă dar, la un număr mare de subiecţi economici, toţi 

specializaţi în producerea diverselor bunuri, această coincidenţă se produce cu o mare 
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probabilitate. Mai mult decât atât, în condiţiile economiei de schimb (adică a acelei 

economii care funcţionează pe baze monetare, adică pe baza intermedierii de către 

monedă a oricărui schimb economic) lucrurile se simplifică radical, în sensul că orice 

subiect economic poate vinde bunul său excedentar pe monedă pe care, apoi, o schimbă 

pe bunul pe care-l doreşte. 

Evaluarea câştigului din comerţul internaţional se poate face în cadrul diferitelor 

teorii care explică, în primul rând, necesitatea economică şi chiar inevitabilitatea acestui 

schimb. 

În cele ce urmează vom trece în revistă diferitele teorii şi modele explicative care 

stau la baza explicării şi cuantificării schimbului economic internaţional. 

 

7.1.2. Teoria avantajului absolut (Adam Smith) 

 

În esenţă, economistul englez A.Smith, spune că o ţară trebuie să se specializeze în 

producerea acelor bunuri care pot fi obţinute mai ieftin decât în oricare altă ţară cu care 

are relaţii economice şi comerciale. Cu alte cuvinte, această teorie are în vedere un bun 

dat şi se face o comparare a costurilor de a obţine acel bun în diferite ţări considerate ca 

parteneri de schimb economic. Dacă costul de obţinere a bunului este cel mai  mic în ţara 

care realizează această analiză, atunci ţara respectivă se va specializa în producerea acelui 

bun din întreaga resursă disponibilă, urmând să obţină bunul sau bunurile alternative de 

care are nevoie de la alte ţări care, la rândul lor s-au specializat în obţinerea bunului 

alternativ. 

Reţinem, pentru moment, câteva dintre ipotezele care stau la baza acestei teorii: 

a) resursa economică disponibilă are utilizări alternative, în sensul că poate fi 

utilizată pentru obţinerea a cel puţin două bunuri între care ţara respectivă 

trebuie să aleagă din punctul de vedere al specializării; 

b) resursa economică este rară, în sensul că este insuficientă pentru obţinerea, în 

cantităţile necesare a ambelor bunuri, de aceea ţara trebuie să aleagă unul 

dintre ele, pe baza, aşa cum am spus, costului de oportunitate 
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c) cele două ţări între care se produce schimbul dispun de aceeaşi resursă cu 

utilizări alternative şi pot produce, fiecare, ambele bunuri în discuţie. 

Fie două ţări, A şi B, fiecare dintre ele dispunând de o resursă economică cu utilizări 

alternative din care pot obţine două tipuri de bunuri economice, x şi y. Să presupunem că 

cele două ţări au economii autarhice aşa încât produc cantităţile strict necesare din cele 

două bunuri, care să le permită acoperirea consumului propriu. Să presupunem 

următoarele condiţii economice pentru cele două ţări: 

 

Ţara 
Cantitatea maximă posibil de 

produs din „x” 
Cantitatea maximă posibil de 

produs din „y” 

A 25 50 

B 100 40 

 

Din punct de vedere grafic, modul în care fiecare dintre cele două ţări îşi consumă resursa 

economică pentru obţinerea cantităţilor maxim posibile este următorul: 
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Figura  53: Soluţia iniţială în cazul economiilor autarhice 
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Să presupunem că ţara „A” are nevoie, pentru nevoile proprii, de 15 unităţi din bunul x. 

Întrucât resursa este limitată (şi va fi consumată în întregime), pentru a determina 

cantitatea din bunul y posibil de obţinut, vom determina ecuaţia curbei posibilităţilor de 

producţie internă pentru ţara „A”: 

                                                              1
5025

=+
yx

 

                                                              xy ⋅−= 250  

Pentru 150 =x , obţinem 200=y , deoarece consumarea întregii resurse economice 

implică verificarea ecuaţiei posibilităţilor de producţie. Reţinem, deci, faptul că soluţia 

ţării „A” pentru un comportament economic închis (autarhic) este 

                                                       )20,15(),( 0
00

0
AA SyxS ≡ . 

În mod similar, să presupunem, pentru ţara „B” că aceasta are nevoie de 70 unităţi din 

bunul x. Ecuaţia posibilităţilor de producţie pentru ţara „B” este următoarea: 

                                                             1
40100

=+
yx

 

                                                           xy ⋅−= 4,040  

Pentru 700 =x , rezultă 120 =y . Reţinem, deci, faptul că soluţia ţării „B” pentru situaţia 

unui comportament economic închis (autarhic) este: )12,70(),( 0
00

0
BB SyxS ≡ . 

Să observăm că, din ecuaţiile posibilităţilor de producţie pentru cele două ţări, rezultă 

preţurile relative pentru bunurile x şi y în fiecare ţară: 

 

Ţara 
Preţul relativ al bunului x (câte 
unităţi din y se pot schimba pe o 
unitate de x) 

Preţul relativ al bunului y (câte 
unităţi din x se pot schimba pe o 
unitate de y) 

A 2
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max

max ===
x

y
p

x

r  
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r
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x

y
p

x

r  
x

r

y

r
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y
p

1
5,2

40
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Se observă că, pentru ţara „A”, pentru a obţine o unitate din bunul x se sacrifică două 

unităţi din bunul y în timp ce, în ţara „B”, pentru a obţine o unitate din bunul y trebuie 

sacrificate 2,5 unităţi din bunul x. Rezultă, aşadar, că ţara „A” are un avantaj absolut 

asupra ţării „B” în privinţa producerii bunului y, deoarece costul de oportunitate al 

deciziei de a produce bunul y (0,5) este mai mic decât costul de oportunitate al deciziei 

de a produce bunul y al ţării „B” (2,5). În acelaşi timp, ţara „B” are un avantaj absolut 

asupra ţării „A” în privinţa producerii bunului x, deoarece costul de oportunitate al 

acestei decizii este 0,4 şi este mai mic decât costul de oportunitate al producerii bunului x 

de către ţara „A” (2). Ca urmare, conform criteriului avantajului absolut, ţara „A” se va 

specializa în producerea bunului y iar ţara „B” în producerea bunului x, folosind, fiecare, 

întreaga resursă disponibilă. Conform datelor prezentate deja, ţara „A” va produce 50 de 

unităţi din bunul y iar ţara „B” va produce 100 de unităţi din bunul x. 

În această situaţie, ţara „A”, de exemplu, poate consuma 30 de unităţi din cele 50 produse 

din bunul y şi restul de 20 să le schimbe pe 20 unităţi din bunul x produs de ţara B 

(considerăm că preţul mondial relativ este 1: o unitate din bunul y se schimbă pe o unitate 

din bunul y, ceea ce înseamnă că decizia de export se ia întotdeauna pe prima bisectoare 

atât pentru o ţară cât şi pentru cealaltă). Ca urmare, ţara „B” va exporta 20 unităţi din cele 

100 produse din bunul x şi va primi în schimb 20 de unităţi din bunul y. Deci, noile 

soluţii de consum ale celor două ţări vor fi, în situaţia schimbului economic bazat pe 

criteriul avantajului absolut, următoarele: 

                                                 






≡

≡

)20,80(),(

)30,20(),(
1111

1111

BBBB

AAAA

SyxS

SyxS
 

Se observă că, în noua situaţie, a specializării şi a schimbului economic internaţional pe 

baza criteriului avantajului absolut, fiecare dintre cele două ţări consumă mai mult din 

ambele bunuri, fără a consuma mai multe resurse în acest scop: 
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Consumul din bunul x Consumul din bunul y 

Ţara Înainte de 

schimb 
După schimb Diferenţă 

Înainte de 

schimb 
După schimb Diferenţă 

A 15 20 +5 20 30 +10 

B 70 80 +10 12 20 +8 

Total lume 85 100 +15 32 50 +18 

  

Din punct de vedere grafic, raţionamentele de mai sus pot fi reprezentate astfel: 
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Figura  53: Soluţia finală, după efectuarea schimbului economic internaţional 

  

7.1.3. Teoria avantajului comparativ (David Ricardo) 

 

Economistul englez David Ricardo spune, în esenţă, că o ţară trebuie să se specializeze în 

producerea acelui bun economic care poate fi obţinut mai ieftin decât orice alt bun posibil 

de realizat din resursa economică cu utilizări alternative de care dispune. Aşadar, de data 

aceasta obiectul de analiză nu este un bun anume cu referire la alte ţări ci este vorba 
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despre toate bunurile posibile dar cu privire doar la ţara respectivă. Deosebirea dintre 

criteriul avantajului absolut şi criteriul avantajului comparativ poate fi reprezentată astfel: 

 

Ţara A Ţara B Ţara N

Bunul 1 Bunul 1 Bunul 1

Bunul 2 Bunul 2 Bunul 2

Bunul 3 Bunul 3 Bunul 3

Bunul m Bunul m Bunul m

Avantaj absolut pentru bunul 1

Avantaj absolut pentru bunul 2
Avantaj absolut pentru bunul 3

Avantaj absolut pentru bunul m

Avantaj comparativ pentru ţara A
Avantaj comparativ pentru ţara B Avantaj comparativ pentru ţara N  

Figura  54: Avantajul absolut şi avantajul comparativ, în esenţă 

 

Prin urmare, chiar dacă o ţară nu are nici un avantaj absolut asupra altei ţări cu privire la 

un bun economic dat, ea se poate, totuşi, specializa (şi câştiga din asta) în acel bun pe 

care ea însăşi îl poate realiza la costurile cele mai mici (la costul de oportunitate minim). 

Să luăm un exemplu în acest sens: fie următoarea situaţie a două ţări A şi B: 

 

Ţara 
Cantitatea maximă posibil de produs 

din „x” 
Cantitatea maximă posibil de produs 

din „y” 

A 25 50 

B 100 80 
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Ecuaţiile curbelor posibilităţilor de producţie ale celor două ţări sunt, în acest caz: 

• pentru ţara „A”: xy ⋅−= 250  

• pentru ţara „B”: xy ⋅−= 8080 ,  

Din punct de vedere grafic, avem următoarea situaţie: 
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Figura  55: Soluţia iniţială în cazul economiilor autarhice 

 

Vom considera că soluţiile iniţiale (fără specializare şi schimb) ale celor două ţări sunt, 

respectiv: 

                                           )20,15(),( 0
00

0
AA SyxS ≡  

                                          ),(),( 15680

00

0

BB SyxS ≡  

Să determinăm costurile de oportunitate ale celor două bunuri, pentru fiecare ţară în parte 

(adică preţurile lor relative). Obţinem următoarea situaţie: 
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Ţara 
Preţul relativ al bunului x (câte 

unităţi din y se pot schimba pe o 
unitate de x) 

Preţul relativ al bunului y (câte 
unităţi din x se pot schimba pe o 

unitate de y) 
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Se observă că ţara „A” are un cost de oportunitate minim pentru bunul y (0,5 comparativ 

cu 2) în timp ce ţara „B” are un cost de oportunitate minim pentru bunul x (0,8 

comparativ cu 1,25). Dacă am fi raţionat conform criteriului avantajului absolut, nu am fi 

putut decide ce bun ar trebui să producă fiecare ţară deoarece, cum se observă, ţara „A” 

are dezavantaj absolut în raport cu ţara „B” atât pentru bunul x cât şi pentru bunul y (din 

resursa deţinută poate realiza mai puţin din ambele bunuri) în timp ce ţara „A” are un 

avantaj absolut faţă de ţara „A” în raport cu ambele bunuri. Aşadar, decizia va fi luată pe 

baza criteriului avantajului comparativ, adică fiecare ţară se va specializa în acel bun 

pentru care ea are costul de oportunitate cel mai mic. Rezultă că ţara „A” se va specializa 

în obţinerea bunului y iar ţara „B” se va specializa în obţinerea bunului x. 

Să presupunem, ca mai sus, că soluţia de consum a ţării „A”, după specializare şi schimb 

este aceeaşi: ),(),( 30201111
AAAA SyxS ≡ . Aşadar, va produce 50 unităţi din bunul y, va 

consuma 30 unităţi iar 20 de unităţi la va schimba cu ţara „B” contra 20 de unităţi din 

bunul x. La rândul ei, ţara „B” va produce 100 unităţi din bunul x, va exporta 20 de 

unităţi pentru a plăti cele 20 de unităţi din bunul y ale ţării „A” şi, deci, va consuma 80 de 

unităţi din bunul x şi 20 de unităţi din bunul y. În acest caz, soluţia de consum a ţării „B” 

în cazul specializării şi schimbului, va fi: ),(),( 20801111
BBBB SyxS ≡ . 

Din punct de vedere grafic, situaţia se prezintă astfel: 
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Figura  56: Soluţia finală, după efectuarea schimbului economic internaţional 

  

Rezultă că, la fel ca în cazul specializării pe baza avantajului absolut, şi în acest caz, 

fiecare dintre cele două ţări are de câştigat din specializare şi schimb economic 

internaţional, după cum urmează: 

 

Consumul din bunul x Consumul din bunul y 
Ţara 

Înainte de 
schimb 

După 
schimb 

Diferenţă 
Înainte de 

schimb 
După 

schimb 
Diferenţă 

A 15 20 +5 20 30 +10 

B 68 80 +12 15 20 +5 

Total lume 83 100 +17 35 50 +15 

 

7.1.4. Teoria înzestrării cu factori (teoria HOS) 

 

Teoria HOS corelează specializarea unei ţări în obţinerea unui anumit bun cu structura 

factorilor de producţie existenţi în ţara respectivă. În scopul formulării criteriului HOS de 

specializare şi schimb internaţional, vom introduce câteva definiţii ajutătoare: 
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• un factor de producţie este abundent într-o ţară dacă ponderea sa în totalul 

factorilor de producţie este mai mare decât în restul lumii 

• un bun economic este intensiv într-un factor de producţie dacă ponderea 

acelui factor în valoarea totală a bunului este mai mare decât în cazul altor 

bunuri din ţara respectivă 

Teoria HOS presupune o serie de ipoteze restrictive şi anume: 

a) ipoteza de definiţie „2x2x2”: două ţări, două bunuri şi doi factori de producţie 

b) cele două ţări sunt identice din toate punctele de vedere, cu excepţia înzestrării 

cu factori de producţie 

c) factorii de producţie sunt perfect mobili în interiorul fiecărei ţări şi perfect 

imobili între cele două ţări 

d) fiecare ţară are aceleaşi randamente de scară 

Teoria HOS, care se mai numeşte şi teoria înzestrării cu factori de producţie se 

enunţă în felul următor: o ţară se va specializa (şi va exporta) în acel bun care utilizează 

în mod intensiv factorul mai abundent din ţara respectivă. 

Abordarea  Heckscher-Ohlin este o abordare iniţiată de economistul suedez 

Heckscher şi dezvoltată ulterior de compatriotul său Ohlin, în care se acceptă ideea 

potrivit căreia baza comerţului internaţional constă în diferenţele dintre costurile 

comparative, dar se încearcă o explicare a factorilor care le determină. Se presupune că 

funcţiile de producţie ale diferitelor bunuri utilizează factori de producţie în proporţii 

diferite, dar că funcţia de producţie pentru orice bun este similară în toate ţările. Pe baza 

acestor ipoteze, diferenţele dintre ţări privind costurile comparative pot fi puse pe seama 

înzestrării cu factori. Modelul susţine, de pildă, că o ţară în care există forţă de muncă din 

abundenţă (deoarece le poate produce mai ieftin) şi importă bunuri intensive în factorul 

de producţie care este deficitar, de exemplu pământul sau capitalul. 

Această teorie a comerţului internaţional bazată pe  înzestrarea naţiunilor cu 

factori de producţie, preia, din varianta iniţială a costurilor comparative, ideea avantajului 

relativ – drept criteriu de specializare a ţărilor în producţie şi comerţ exterior; de 
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asemenea preia ideea avantajului reciproc ca efect al fluxurilor economice externe, 

precum şi ideea liberului schimb ca premisă şi corolar practic al teoriei comerţului 

exterior. În model se au în vedere  două ţări care produc două produse de calitate identică. 

Ele sunt, însă, dotate în mod diferit cu factori de producţie. Totodată, se consideră că 

există o mobilitate deplină a resurselor în interiorul fiecărei ţări şi că acestea rămân 

constante (fără mobilitate) între ele. 

Teorema formulată de Heckscher şi Ohlin, pe baza sintezei efectuate, arată că 

fiecare ţară are interes să se specializeze şi să exporte produse şi servicii care 

încorporează factori de producţie relativ abundenţi şi ieftini. Invers, ea  încearcă să 

importe produse şi servicii care necesită inputuri mari de factori de producţie, cu care ea 

este suficient dotată (factori relativ deficitari şi scumpi). 

Modelul Heckscher-Ohlin nu e lipsit de anumite neajunsuri. El a fost supus unor 

testări prin analiza input-output din ţări diferite. Primele studii, în acest domeniu, au fost 

făcute de  Wassilly Leontief, pe exemplul SUA. S-a folosit un model cu numai doi factori: 

capitalul şi munca. Pe baza lui, s-a determinat mărimea capitalului şi cantitatea de muncă 

totală – directă şi indirectă – necesară pentru un spor suplimentar de produse exportate şi 

importate. Contrar aşteptărilor, rezultatele obţinute nu confirmă această teoremă. 

Importurile de mărfuri ale SUA solicită un consum mai intens de capital decât 

exporturile, în timp ce produsele exportate solicită un volum mai mare de muncă faţă de 

produsele importate. În realitate, situaţia concretă e alta: factorul de producţie capital e 

abundent, în timp ce factorul de producţie muncă e deficitar. Acest paradox a fost 

descifrat de W.Leontief prin luarea în calcul a aspectelor calitative ale factorilor de 

producţie: calificarea muncii, organizarea mai bună a acesteia, calităţile managerilor, care 

fac ca munca unui muncitor american să fie de trei ori mai eficientă etc. Un asemenea 

moment îl constituie un punct esenţial în adâncirea analizei şi dezvoltarea, pe baze noi, a 

teoriei înzestrării cu factori. 

Teoria HOS are două implicaţii foarte importante: a) teorema Stolper-Samuelson; b) 

teorema egalizării preţurilor factorilor de producţie. 
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(a) teorema Stolper-Samuelson 

Ipotezele teoremei sunt următoarele: 1) „2x2x2”; 2) nici unul dintre cele două bunuri nu 

este input pentru celălalt; 3) mediul economic este unul competitiv; 4) oferta de factori de 

producţie este dată; 5) ambii factori de producţie sunt ocupaţi deplin; 6) unul dintre 

bunuri este intensiv în unul dintre factori iar celălalt bun este intensiv în celălalt factor de 

producţie; 7) ambii factori sunt perfect mobili între sectoare din interiorul ţării dar imobili 

între ţări; 8) comerţul internaţional creşte preţul relativ al unuia dintre bunuri. 

Formularea teoremei este următoarea: comerţul internaţional măreşte randamentul 

factorului utilizat intensiv pentru obţinerea bunului care-şi măreşte preţul relativ şi 

micşorează randamentul factorului utilizat intensiv pentru obţinerea bunului care-şi 

micşorează preţul relativ, indiferent de bunul pe care furnizorii de factori preferă să-l 

consume. 

(b) teorema egalizării preţurilor factorilor de producţie 

Ipotezele teoremei sunt următoarele: 1) „2x2x2”; 2) mediul economic este unul 

competitiv; 3) oferta de factori de producţie este dată; 4) ambii factori sunt perfect mobili 

între sectoare din interiorul ţării dar imobili între ţări; 5) nu există costuri de tranzacţie; 6) 

comerţul internaţional este perfect liber; 7) funcţiile de producţie sunt identice în cele 

două ţări; 8) funcţiile de producţie sunt liniar omogene; 9) intensivitatea unui bun într-un 

factor nu este reversibilă; 10) ambele ţări produc cele două bunuri atât în absenţa cât şi în 

prezenţa comerţului internaţional. 

Formulare teoremei este următoarea: comerţul internaţional egalizează nu numai 

preţurile bunurilor dar şi preţurile factorilor de producţie, indiferent de modelele de 

ofertă a factorilor sau de cerere a bunurilor în cele două ţări. 

Întrucât specializarea factorilor este unul dintre elementele esenţiale în proiectarea 

modelului de schimb economic internaţional, este important să se determine acest grad de 

specializare. Dacă notăm cu mx
is / gradul de specializare a factorului i în export (pentru 

obţinerea bunurilor exportabile) comparativ cu gradul său de specializare în import 

(pentru obţinerea bunurilor importabile), atunci el se poate determina astfel: 
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iα  este ponderea factorului „i” în 

valoarea producţiei de bunuri importabile care ar compensa valoarea importurilor, iα  

este ponderea factorului „i” în venitul naţional. 

 

7.2. Comerţ, venituri şi creştere economică în economia deschisă 
 
 

7.2.1. Inegalitatea economică – sursă a diferenţelor de competitivitate 
economică 

 

Activitatea economică reprezintă un ansamblu de acţiuni individuale sau sociale, 

orientate în direcţia transformării condiţiilor naturale în conformitate cu nevoile 

economice. Istoria dezvoltării omenirii a introdus, în timp, necesitatea ca activitatea 

economică să se desfăşoare şi să se dezvolte în cadrul graniţelor politico-etnice, ceea ce a 

condus la apariţia complexelor economice naţionale. Acestea reprezintă un ansamblu de 

acţiuni economice integrate într-un grad mai mare sau mai mic, cu o coerenţă internă, 

dată atât de specificul nevoilor economice (dependent de cultură, tradiţii, mentalităţi, 

cutume etc.) cât şi, mai ales, de înzestrarea cu resurse economice a ţării respective. 

Activitatea economică, atât ca nivel, cât şi ca structură şi eficacitate, depinde în mod 

esenţial de nivelul, structura şi calitatea resurselor economice disponibile (atât din punct 

de vedere tehnologic  cât şi din perspectivă economică). Structurarea naţiunilor, deci a 

graniţelor politice, s-a făcut din considerente care, deşi au avut legătură cu repartizarea 

geografică a resurselor economice pe planetă, nu au urmat întotdeauna acest criteriu. 

Aceasta a condus la situaţia ca diverse ţări să fie înzestrate în mod diferit cu asemenea 

resurse. Acesta este un prim aspect al inegalităţii economice. In al doilea rând, resursele 

economice existente sunt în mod diferit utilizate, adică în cantităţi, în structuri şi, 

îndeosebi, cu eficacităţi (randamente) diferite. Cum rezultatele economice (outputul) 

depind de cantitatea şi calitatea utilizării resurselor, rezultă că aceste diferenţieri au mai 
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introdus un factor de inegalitate economică. In sfârşit, în al treilea rând, practicile 

comerciale ale schimbului internaţional au condus, atunci când au fost incorecte, bazate 

pe disparităţi de putere politică sau militară, pe conjuncturi favorabile unor ţări şi 

defavorabile altora, la un alt factor de apariţie şi augmentare a inegalităţii economice 

inter-ţări. Trebuie menţionat că, dacă înzestrarea iniţială cu resurse economice poate fi 

considerat un factor obiectiv al inegalităţii (putem să-l numim inegalitate de potenţial), 

ceilalţi doi factori au o puternică încărcătură subiectivă. Un exemplu frapant al istoriei 

moderne este cazul Japoniei, care, aproape complet lipsită de resurse economice de bază, 

a reuşit să devină (în ciuda dezastrului economic suferit în cel de-al doilea război 

mondial) cea mai mare putere financiară a lumii, să ocupe locul secund ca forţă 

economică şi să fie principalul pericol comercial pentru orice ţară, datorită 

competitivităţii ei economice deosebite. 

Economiile contemporane sunt, din acest motiv, economii deschise, adică economii care 

nu-şi pot satisface prin ele însele totalitatea nevoilor economice, pentru aceasta fiind 

necesar schimbul economic internaţional. 

Prin economie deschisă se înţelege trăsătura unui sistem economic naţional de a genera, 

întreţine şi dezvolta relaţii economice (fluxuri materiale, fluxuri financiare şi de capital, 

forţă de muncă) cu alte sisteme economice naţionale. Economia deschisă reprezintă un 

concept teoretic opus conceptului de economie închisă, deşi acest ultim concept nu are 

acoperire în realitate, orice economie naţională având relaţii economice, mai mult sau mai 

puţin dezvoltate, cu alte ţări.  

Prin urmare, prin economie deschisă se înţelege un sistem economic naţional care, pentru 

propria dezvoltare şi progres are nevoie să dezvolte schimburi economice cu alte sisteme 

naţionale. Economia deschisă are graniţa economică permeabilă nu numai din punct de 

vedere juridic ci şi ca structură economică de complementaritate cu alte sisteme 

economice naţionale. 

Maximum de deschidere a economiei se produce, desigur, în cazul sistemelor economice 

integrative, cum este cazul Uniunii Europene, în care graniţa economică este, practic, 

desfiinţată, din punct de vedere juridic (vamal). 
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Economia deschisă creează condiţiile pentru formarea ansamblului de fluxuri economice 

internaţionale, ceea ce generează formarea unei pieţe internaţionale pentru fiecare bun 

sau serviciu. În felul acesta, piaţa mondială este corelată cu gradul de deschidere al 

economiilor naţionale fiind, în acelaşi timp, efectul deschiderii economiilor şi cauza 

creşterii acestei deschideri.  

Aşadar, cauza economică esenţială a apariţiei economiilor deschise este necesitatea 

creşterii eficienţei economice prin  intermediul specializării, specializare care, la rândul ei 

, reclamă schimbul economic internaţional. 
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Economia
mondială
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Figura  57: Efectele generale ale schimbului economic 

 

Raţiunile apariţiei şi dezvoltării caracterului deschis al economiilor naţionale constau, în 

principal, în următoarele: 

1. diferenţele de înzestrare cu resurse a economiilor naţionale, ceea ce face ca 

anumite bunuri şi servicii să poată fi realizate iar altele nu cu resursele indigene; 

2. diferenţele de înzestrare cu resurse conduce la diferenţe de productivitate şi 

eficienţă în realizarea unor bunuri şi servicii; 

3. punctele 1 şi 2 reclamă specializarea economiilor naţionale pentru producerea cu 

precădere şi cu excelenţă economică doar a unui anumit nomenclator de bunuri şi 



 155 

servicii, restul fiind procurat, prin schimb economic, de la alte naţiuni; în felul 

acesta ia naştere piaţa internaţională (la limită, piaţa mondială) 

4. specializarea şi schimbul conduc la statornicirea unor dependenţe structurale între 

diferite economii naţionale, ceea ce măreşte gradul de deschidere  

Schimbul economic internaţional, deşi se desfăşoară în condiţii reglementate 

juridic, pe baze contractuale ferme sau pe baza tratatelor internaţionale la care ţările 

partenere sunt parte, poate fi sursă nu numai pentru apariţia inegalităţii economice ci şi 

pentru menţinerea ei şi chiar pentru accentuarea acesteia. Este ştiut că, în zilele noastre, 

chiar statistici oficiale ale organismelor şi organizaţiilor internaţionale economice, 

financiare sau care se ocupă de drepturile omului, clasifică ţările lumii în ţări bogate şi 

ţări sărace, ţări dezvoltate şi ţări în curs de dezvoltare sau subdezvoltate. Trebuie făcută 

precizarea că, deşi o ţară bogată nu este obligatoriu o ţară dezvoltată (există exemple de 

ţări bogate - cum sunt ţările exportatoare de petrol - care sunt eminamente subdezvoltate), 

inegalitatea economică persistă fie că este vorba despre o ţară bogată fie de o ţară 

dezvoltată. Criteriul principal care diferenţiază o ţară dezvoltată de una bogată, este 

capacitatea de autosusţinere a primeia, cu alte cuvinte, existenţa şi funcţionarea unor 

structuri economice, financiare şi instituţionale care asigură coerenţa şi dinamica prin 

sine însăşi a ţării respective. Este posibil, de exemplu, ca o ţară bogată să se afle în 

inferioritate economică faţă de o ţară săracă dar dezvoltată (de ex., Kuweit-ul, comparativ 

cu Japonia).  

Indiferent de cauzele care generează inegalitatea economică, ţările care se află în situaţii 

de inferioritate trebuie să se protejeze prin măsuri economice şi, uneori, chiar 

administrative. Necesitatea acestei protecţii rezidă în faptul că o ţară (respectiv o 

economie) cu un potenţial economic superior sau cu o capacitate tehnologică sau 

organizatorică mai bună în utilizarea resurselor economice, va obţine întotdeauna un 

avantaj comparativ din punctul de vedere al productivităţii factorilor de producţie. 

Aceasta înseamnă, invariabil, un raport calitate/preţ mai bun, datorită, pe de o parte unui 

cost mai mic iar, pe de altă parte, unor performanţe tehnico-economice mai bune a 

bunurilor şi serviciilor realizate. Ca urmare, pătrunderea liberă a bunurilor şi serviciilor 

străine pe un teritoriu economic, va realiza o eliminare de pe piaţă a producătorilor in-
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terni, prin mecanismul obiectiv al legii cererii: scăderea preţului conduce la creşterea 

cantităţii cerute la bunul la care preţul a scăzut. Nu are nici o importanţă aici elasticitatea-

preţ a cererii, deoarece este vorba despre unul şi acelaşi bun, dar care este oferit, pe de o 

parte de către producătorii autohtoni iar, pe de altă parte, de către agenţii economici 

străini, ultimii la un preţ mai mic. 

Acesta este mecanismul şi aceasta este raţiunea pentru care se poate afirma că principala 

cauză a protecţiei economice o constituie inegalitatea economică. Întrucât, aşa cum am 

văzut mai sus, există o multitudine de cauze ale inegalităţii economice însăşi, vom putea 

spune , în locul inegalităţii economice, inegalitate de forţă economică. Conceptul de forţă 

economică este un concept agregat care surprinde atât potenţialul economic, cât şi 

potenţialul tehnologic, managerial, precum şi un fel good-will sui generis, referitor nu la 

o firmă sau alta ci la o ţară sau alta (această idee nu poate fi exagerată, întrucât, de ex., 

dorinţa de a deţine o anumită valută ca rezervă a Băncii Centrale de către multe ţări, se 

bazează pe încrederea care există în economia ţării a cărei valută este preferată, or 

noţiunea de good-will tocmai acest lucru semnifică: încredere, faimă, certitudine). 

Protecţia economică - măsură de compensare a inegalităţii de forţă economică între ţări - 

se aplică la graniţa economică a unui stat. Este posibil ca, cu un anumit stat să existe 

graniţă politică dar să nu existe graniţă economică (de exemplu, cazul sistemelor 

economice integrate, cum este Uniunea Europeană). Sau, pe anumite perioade, pe 

anumite porţiuni, pentru anumite bunuri sau servicii, într-un grad mai mare sau mai mic, 

graniţa economică să fie desfiinţată, sau atenuată, sau întărită, după caz. Ceea ce face să 

apară asemenea diferenţieri este politica comercială a unui stat, cunoscută sub numele de 

politică vamală. În plus, graniţa economică poate să nu coincidă deloc, din punct de 

vedere spaţial, cu graniţa politică (de exemplu, vămile de interior, unde se stabileşte 

graniţa economică în anumite cazuri), de aceea se poate spune că graniţa economică 

reprezintă ansamblul punctelor instituţionalizate ca atare prin care bunuri şi servicii 

proprii trec în alt complex economic naţional şi, reciproc, bunuri şi servicii străine trec în 

propriul complex naţional. In mod obişnuit, instituţionalizarea, urmărirea şi înregistrarea 

acestor fluxuri economice internaţionale se face prin serviciile de vamă, prin intermediul 

declaraţiei, controlului şi taxelor vamale. 
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Cu cât graniţa economică este mai permeabilă, cu atât economia respectivă are un grad 

mai mare de deschidere spre economia mondială. Trebuie precizat că deschiderea 

economiei naţionale spre economia mondială nu constituie un scop în sine ci ea este 

determinată de raţiuni economice clar, bazate pe eficacitatea specializării şi schimbului 

economic internaţional. Gradul de permeabilitate al graniţei economice descrie, într-un 

mod satisfăcător, gradul de deschidere al economiei naţionale către piaţa mondială. In 

plus, structura şi dinamica acestei permeabilităţi descrie, destul de bine, structura şi 

dinamica deschiderii economiei. 

Economia naţională este văzută, în general, ca un cadru organizatoric care are rolul de a 

elabora regulile jocului economic şi de a gestiona activităţile economice ca un tot. Teoria 

economiei naţionale este chemată să explice modul în care activităţile economice care se 

desfăşoară pe baza regulilor pieţei libere se integrează într-un tot unitar, armonios şi 

convergent care să asigure atât complementaritatea cât şi competitivitatea necesare. 

În acest context, economia deschisă este văzută ca un sistem economic integrat la nivel 

naţional care are, dincolo de scopurile pur economice imediat legate de interesele 

microeconomice ale profitului, şi alte obiective cum ar fi cele legate de competiţia 

economică cu alte sisteme economice naţionale sau cu structuri economice 

transnaţionale. Sistemul economiei naţionale este chemat, aşadar, să asigure elaborarea şi 

respectarea regulilor prin care subiecţii economici din cadrul economiei naţionale se 

raportează şi intră în relaţii economice cu subiecţi economici extra-naţionali. Acesta este 

motivul pentru care politica comercială, adică setul de reguli care reglementează 

tranzitarea graniţei economice a unui stat, este elaborată de către guvern, ca reprezentant 

al economiei naţionale ca întreg. Rezultă, deci, faptul că, între economia naţională şi 

economia deschisă există un raport de intercondiţionare în sensul că economia naţională 

este cea care impune regulile de comportament ale economiei deschise şi care, la rândul 

ei, asigură integrarea economiei naţionale în circuitul economic internaţional. 
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7.2.2. Argumente pro şi contra protecţionismului 

 

Noţiunea de protecţionism se referă la o anumită concepţie privind politica 

economică pe plan internaţional a unui stat, prin care se înclină spre luarea unor măsuri 

restrictive la graniţa economică, îndeosebi în ceea ce priveşte pătrunderea din afară a 

bunurilor şi serviciilor, pe piaţa internă. Prin politici restrictive la accesul de pe piaţa 

internaţională pe piaţa internă se înţelege ansamblul măsurilor de natură economică sau 

de natură administrativă menite să împiedice, să reducă sau să limiteze accesul menţionat 

(desigur, toate aceste măsuri sunt luate în limitele legilor proprii şi cu respectarea 

acordurilor internaţionale la care ţara respectivă este parte. Principala organizaţie 

internaţională, la care România este parte, care are ca obiectiv liberalizarea comerţului 

internaţional şi, implicit, reducerea, limitarea sau lichidarea oricăror restricţii comerciale, 

este Organizaţia Mondială a Comerţului, fostul OMC). 

Oricât ar părea de ciudat, nu întotdeauna protecţia economică este benefică pentru 

statul care o aplică. De aceea, vom enumera în continuare câteva argumente atât pro cât şi 

contra acestei protecţii economice. 

 

7.2.2.1. Argumente în favoarea protecţiei economice 

 

a)  un prim argument în favoarea protecţiei economice îl constituie existenţa unor 

decalaje de productivitate, deci de eficienţă, care ar asigura o competitivitate mai mare 

bunurilor şi serviciilor importate comparativ cu cele autohtone. Aşa cum am arătat mai 

sus, acest decalaj va conduce la preţuri mai mici pentru produsele din import comparativ 

cu cele din producţia indigenă, ceea ce va distruge, din punct de vedere economic, 

producătorii interni de asemenea produse. Soluţia este, în acest caz, de a impune taxe 

vamale de import care, fiind, impozite indirecte, vor fi incluse în preţul de vânzare al 

produselor importate. Cuantumul taxelor vamale de import trebuie să acopere cel puţin 

diferenţa dintre preţul bunului indigen şi preţul bunului importat; 
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b)  un al doilea argument îl reprezintă necesitatea de a finanţa deficitul bugetar. 

Intr-adevăr, taxele vamale se constituie venit la bugetul de stat, de aceea protecţia 

economică este o importantă sursă de venituri bugetare pentru statele care se confruntă cu 

deficit bugetar; 

c)  un al treilea argument îl reprezintă necesitatea unui răspuns adecvat la măsuri 

de protecţie economică luate de către partenerul (partenerii) economici. Acest gen de 

măsuri se numesc măsuri de retorsiune şi sunt menite să restabilească echilibrul în cadrul 

schimburilor economice internaţionale în cazul în care un stat şi-a luat unele măsuri de 

protecţie economică; 

d)  necesitatea dezvoltării unei structuri economice interne coerente, 

interdependente şi reciproc sustenabile . Din acest motiv, protecţia la graniţa economică 

va împiedica concurenţii străini să introducă dependenţe mari ale diverselor ramuri ale 

economiei naţionale de firme, ramuri sau resurse externe. Desigur, acest lucru nu poate fi 

evitat în totalitate (este o consecinţă inevitabilă a repartizării inegale a resurselor 

economice) dar el trebuie menţinut în limite acceptabile (inclusiv din motive strategice şi 

de apărare a ţării). 

 

7.2.2.2. Argumente contra protecţiei economice 

 

a)  protecţia  economică împiedică pătrunderea progresului tehnic şi a noilor 

metode manageriale. Intr-adevăr, protecţia economică, prin blocarea sau restrângerea 

intrărilor de bunuri şi servicii din afară, are drept consecinţă ruperea sistemului economic 

naţional de noile descoperiri şi aplicaţii tehnico-ştiinţifice şi manageriale încorporate fie 

direct în produsele respective fie în documentaţia de însoţire. Totodată, întrucât protecţia 

economică va afecta şi investiţiile directe de capital, limita menţionată este evidentă; 

b)  protecţia economică favorizează monopolizarea internă. Aceasta se explică 

prin faptul că, limitând pătrunderea produselor străine, de fapt se limitează concurenţa, 

ceea ce este de natură să conducă la formarea unor structuri monopoliste interne. Deşi, în 

general, monopolizarea nu este întotdeauna şi în orice condiţii un proces negativ, ea are 
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un impact defavorabil asupra calităţii bunurilor precum şi asupra preţurilor cu care se 

confruntă consumatorul; 

c)  protecţia economică destimulează producătorii interni în ceea ce priveşte 

perfecţionarea metodelor manageriale, ridicarea calităţii produselor, reducerea costurilor 

şi deci a preţurilor, în general în ceea ce priveşte competitivitatea; 

d)  protecţia economică atrage măsuri de retorsiune din partea partenerilor externi 

de afaceri, ceea ce conduce la formarea unui cerc vicios de măsuri reciproce de protecţie, 

de natură să reducă schimburile economice internaţionale, fapt negativ pentru toţi 

participanţii la procesul economic internaţional. 

 

7.2.3. Tipologia schimburilor economice internaţionale 

 

Pentru ca un schimb economic să fie considerat internaţional, cei doi subiecţi ai 

schimbului (vânzătorul şi cumpărătorul) trebuie să fie rezidenţi în ţări diferite (complexe 

economice naţionale diferite). Aceasta înseamnă că valoarea monetară a schimbului va fi 

înregistrată simultan în evidenţele de balanţă comercială sau de balanţă de plăţi externe 

ale celor două ţări. 

Schimburile economice internaţionale se pot clasifica după cum urmează: 

1) comerţ exterior: se referă la schimbul de bunuri şi servicii. Cum acest schimb 

se poate efectua în ambele sensuri referitor la o ţară dată, comerţul exterior, la rândul lui, 

poate fi: a) export: vânzări de bunuri şi servicii; b) import: cumpărări de bunuri şi 

servicii. Desigur, atât exportul cât şi importul, la rândul lor, se pot diferenţia în 

export/import de bunuri, respectiv export/import de servicii. Această ultimă delimitare 

are mai mult o valoare de evidenţă statistică (export/importul de bunuri se înregistrează în 

balanţa comercială, în timp ce export/importul de servicii se înregistrează în balanţa 

serviciilor). Trebuie menţionat că cea mai mare parte din schimbul economic 

internaţional se referă la comerţul exterior. In timp, structura comerţului exterior, la nivel 

mondial, a înregistrat o tendinţă de trecere de la export/import la nivel de ramură (schimb 

internaţional inter-ramuri) la export/import la nivel de produs (schimb internaţional intra-
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ramură), pentru ca în zilele noastre să se manifeste tendinţa de export/import la nivel de 

componente ale produsului (schimb internaţional intra-produs). Această tendinţă este 

rezultatul, pe de o parte, al accentuării specializării economiilor naţionale pe segmente 

din ce în ce mai înguste ale pieţei, iar pe de altă parte, al apropierii relative a nivelurilor 

de dezvoltare economică a ţărilor care practică un astfel de schimb economic 

internaţional. De altfel, din punct de vedere valoric, cea mai mare parte a comerţului 

exterior la nivel mondial se produce între ţările dezvoltate economic, manifestându-se 

anumite “rute” sau “magistrale” preferenţiale ale acestuia (aceste aspecte vor fi analizate, 

pe bază de date statistice, în capitolele următoare ale lucrării); 

2) fluxuri financiare internaţionale: acestea reprezintă intrări/ieşiri de capital 

în/din ţara analizată. Aceste fluxuri de capital se pot produce pe două căi: a) sub forma 

contraprestaţiei valorice pentru comerţul exterior (plata monetară a valorii bunurilor şi 

serviciilor tranzacţionate); b) sub forma mişcărilor autonome de capital, ca urmare a unei 

multitudini de factori: angajarea/plata de datorii externe sau de dobânzi aferente, ajutoare 

sau donaţii internaţionale, plata unor taxe sau cotizaţii la organisme financiare şi 

economice internaţionale la care ţara este parte, mişcarea spontană a capitalului în 

direcţia centrului financiar cu o diferenţă pozitivă  a ratei dobânzii (de obicei direcţia de 

mişcare este indicată de diferenţa pozitivă a ratei scontului care, cum este ştiut, 

influenţează în mod decisiv nivelul ratei dobânzii). Deşi fluxurile financiare 

internaţionale fac într-o măsură mai mică obiectul politicilor de protecţie economică, ele 

sunt avute în vedere în proiectarea acestor politici, în vederea corelării fluxurilor de 

comerţ exterior cu cele pur financiare. Explicaţia constă în faptul că fluxurile autonome 

de capital pot influenţa cursul valutar care, la rândul său, modifică competitivitatea 

bunurilor şi serviciilor, ceea ce face necesară adaptarea politicii de protecţie la noile 

condiţii. Desigur există o relaţie de interdependenţă între dinamica fluxurilor de capital şi 

politicile de protecţie economică, deoarece, la rândul lor, şi fluxurile de capital pot fi 

influenţate de politica de protecţie: astfel, dacă se doreşte creşterea competitivităţii 

propriilor bunuri şi servicii pe piaţa externă, o ţară ar putea să-şi devalorizeze moneda 

naţională, ceea ce va spori oferta de monedă pe piaţă, ceea ce va reduce rata dobânzii, 

ceea ce va reduce intrările de capital;  

Principalele caracteristici actuale ale fluxurilor financiare internaţionale sunt: 
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i. ritm de creştere superior schimburilor comerciale (în special la bunuri) 

ii. creşterea rolului organizaţiilor internaţionale în domeniul financiar 

iii. dezvoltarea fluxurilor financiare la nivelul ţărilor în curs de dezvoltare. 

3) transfer internaţional de tehnologie (know-how): deşi acest tip de schimb 

economic internaţional ar putea fi tratat ca o varietate de comerţ exterior cu bunuri şi 

servicii, majoritatea analiştilor în domeniu îl tratează în mod distinct, datorită 

particularităţilor sale ireductibile. Transferul internaţional de tehnologie constă în 

procesul de propagare a tehnicii de producţie şi a competenţelor aferente utilizării 

acesteia, prin fluxuri specifice între state (economii naţionale). De fapt, acesta se referă la 

export/importul, în condiţii de reglementare ceva mai stricte (este vorba despre probleme 

de proprietate intelectuală, reglementate riguros pe plan internaţional) a reţetelor 

tehnologice, brevetelor, licenţelor şi a altor modalităţi prin care se transferă cunoştinţe şi 

metode privind procesul industrial, managerial, educaţional, administrativ etc. Prin forţa 

lucrurilor, subiecţii principali ai acestui tip de schimb economic internaţional sunt ţările 

cele mai dezvoltate, care-şi permit să aloce fonduri considerabile şi în mod constant 

pentru cercetarea fundamentală şi aplicativă. Ca urmare a dezvoltării vertiginoase a 

tehnologiilor informatice, în zilele noastre cel mai reprezentativ reprezentant al acestui tip 

de schimb economic internaţional îl constituie soft-ul de calculator. 

 

7.2.4. Tipologia protecţiei economice 

 

Protecţia economică a unui complex economic naţional se poate clasifica după 

următoarele criterii: 

a)  după natura protecţiei: 1) protecţie prin mijloace economice; 2) protecţie prin 

mijloace administrative (non-economice). Protecţia prin mijloace economice se 

realizează prin intermediul taxelor vamale. Prin taxă vamală se înţelege o sumă monetară, 

exprimată în moneda ţării care aplică politica de protecţie, care se adaugă la valoarea în 

vamă a mărfii exportate/importate, conform unei liste de taxe vamale care formează 

tariful vamal al acelei ţări. In felul acesta, taxa vamală fiind un impozit indirect, preţul 



 163 

bunului tranzacţionat va fi mărit cu taxa vamală respectivă (deşi, la graniţa economică 

sau vamală a unei ţări se mai pot aplica şi alte tipuri de taxe şi impozite, din punctul de 

vedere al protecţiei economice în cadrul schimburilor economice internaţionale, 

interesează îndeosebi taxele vamale). Taxele vamale pot fi: i) taxe vamale de export (se 

aplică asupra mărfurilor vândute pe piaţa internaţională); ii) taxe vamale de import (se 

aplică asupra mărfurilor cumpărate de pe piaţa internaţională); iii) taxe vamale de tranzit 

(se aplică asupra mărfurilor care folosesc infrastructura de comunicaţii a ţării respective 

pentru a fi tranzacţionate între ţări terţe). Protecţia prin mijloace administrative se 

realizează prin intermediul introducerii unor limitări sau prohibiri de export/import de 

bunuri sau servicii. Cea mai cunoscută metodă administrativă de protecţie economică este 

metoda contingentării. Prin contingentare se înţelege stabilirea unei limite cantitative 

(maxime sau minime, după caz) care trebuie respectată atât în ceea ce priveşte exportul 

cât şi referitor la importul ţării respective. Gestionarea efectivă a acestor contingentări se 

face prin mecanismul licenţelor de export respectiv de import, eliberate de către 

departamentul guvernamental de resort, prin care se ţine evidenţa cantitativă a realizării 

operaţiunilor de export/import. Alături de contingentare, în cadrul măsurilor 

administrative de protecţie economică mai pot fi folosite: certificatul de origine, 

certificatul de sănătate, diferite norme privind poluarea mediului sau publicitatea, reguli 

referitoare la avertizarea consumatorilor privind termenele de valabilitate a mărfurilor sau 

la pericolele pentru sănătate generate de consumarea lor (de ex., în cazul ţigărilor) etc; 

b)  după scopul aplicării: 1) măsuri de protecţie a agenţilor economici interni;2) 

măsuri de retorsiune. Măsurile de protecţie a agenţilor economici interni se pot referi la 

protecţia producătorilor (aici se încadrează folosirea taxelor vamale de import) sau la 

protecţia consumatorilor (aici se încadrează folosirea taxelor vamale de export - 

mecanismul este următorul: taxa vamală de export scumpeşte marfa internă exprimată în 

valută, ceea ce reduce cantitatea cerută pe piaţa externă, ceea ce măreşte oferta pe piaţa 

internă, ceea ce micşorează preţul pe această din urmă piaţă). Măsurile de retorsiune 

sunt, cum am arătat, măsuri de protecţie economică, de regulă de acelaşi tip şi la acelaşi 

nivel cu cele luate de partenerul extern, în scopul compensării pierderilor potenţiale 

rezultate din situaţia creată; 
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c)  după durata aplicării: 1) măsuri pe termen scurt; 2) măsuri permanente. 

Măsurile pe termen scurt reprezintă majoritatea cazurilor de protecţie economică, atât 

datorită pericolului apariţiei măsurilor de retorsiune din partea partenerilor economici 

externi cât şi ca urmare a activităţii Organizaţiei Mondiale a Comerţului care acţionează 

în sensul eliminării complete a barierelor economice şi administrative din calea 

comerţului mondial. In plus, dezavantajele protecţiei economice apar, de regulă, pe 

termen lung, de aceea aplicarea lor pe perioade scurte ar putea aduce beneficii fără să 

creeze costurile adiacente. Măsurile permanente sunt extrem de rare, iar noţiunea de 

permanent are aici mai degrabă sensul de “atâta timp cât se menţine cauza generatoare a 

protecţiei”. Măsurile permanente de protecţie economică au, în general, o cauzalitate şi o 

conotaţie politică (dimensiunea politică este, de altfel, inerentă relaţiilor economice 

internaţionale, spre deosebire de cazul relaţiilor economice în cadrul complexelor 

economice naţionale), ele luându-se fie în cadrul unor acţiuni concertate la nivel mondial 

privind situaţii de embargo economic (vezi cazul Irak-ului sau, mai recent, cazul 

Yugoslaviei) fie pentru a forţa unele administraţii naţionale să relaxeze politica socială, în 

domeniul drepturilor omului sau în domeniul protecţiei mediului înconjurător. 

 

7.2.5. Specializarea naţională şi protecţionismul 

 

Relaţia logică şi istorică ce a condus la apariţia schimbului economic 

internaţional, precum şi, ca urmare a inegalităţii de forţă economică între state, la 

necesitatea protecţiei la graniţa economică, poate fi reprezentată astfel: 
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Figura  58: Mecanismul de generare a protecţiei economice (comerciale) 

 

Specializarea economiilor naţionale influenţează în mod esenţial conţinutul şi 

dinamica politicii comerciale (inclusiv a politicii de protecţie economică). De regulă, o 

ţară va aplica o politică de deschidere (de limitare sau eliminare a protecţiei economice) 

în domeniile (bunuri, servicii, activităţi) în care este specializată, deci acolo unde are 

avantaje comparative pe care doreşte să le valorifice şi, dimpotrivă, o politică restrictivă, 

nepermisivă în domeniile în care are dezavantaje comparative. In plus, politica 

comercială (deci şi cea de protecţie economică) suferă modificări în raport de evoluţia 

specializării ţării respective. Este notoriu cazul Angliei care, în perioada primei revoluţii 

industriale milita pentru liberalizarea comerţului internaţional, deoarece, fiind ţara cea 

mai industrializată din lume la acel moment, avantajele sale comparative erau practic 

imbatabile pe când, în perioada actuală, manifestă anumite reticenţe în acest domeniu (în 

schimb, Statele Unite ale Americii au preluat ştafeta militării pentru liberalizarea 

comerţului internaţional, desigur, din aceleaşi motive).  

O serie de modificări importante în relaţia dintre specializare şi protecţia 

economică aduce procesul integrării economice. Pentru moment există câteva ”focare” în 

acest sens, dintre care cel mai important este cazul Uniunii Europene. In sistemele 

economice integrate problema specializării şi protecţiei economice se pune diferit, 

deoarece intervin nu numai interese comune dar şi politici comerciale comune, întrucât 

graniţa economică nu mai funcţionează la nivelul fiecărui stat ci la nivelul comunităţii 

economice respective. 
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Teoria protecţiei economice (mai exact spus, a protecţiei la graniţa economică) 

se caracterizează prin faptul că este elaborată întotdeauna sub impactul practicii 

economice internaţionale. Spre deosebire de alte capitole teoretice din corpul ştiinţei 

economice, teoria protecţiei economice rareori se dezvoltă pe care speculativă, ea 

stabilindu-şi principiile şi elaborându-şi mecanismele şi criteriile de validare în raport de 

dinamica însăşi a schimburilor economice internaţionale, în raport de practicile utilizate 

şi pe baza analizei eficacităţii, oportunităţii şi generalităţii lor. Teoria protecţiei 

economice poate, cu toate acestea, constitui un puternic instrument de analiză şi decizie, 

la nivelul structurilor guvernamentale şi interguvernamentale, cu privire la căile, 

metodele şi instrumentele care urmează a fi folosite pentru optimizarea raporturilor 

economice cu piaţa internaţională. 

 

7.2.6. Curbele de transformare şi echilibrul economic 

 
 

a) Economia închisă 

Curbele de transformare se referă la modul în care, pe de o parte, oferta este determinată 

de factorii de producţie (ceea ce generează şi preţul relativ al bunurilor obţinute) iar, pe de altă 

parte, cererea este determinată de curbele de indiferenţă ale consumatorilor (generate de preţurile 

relative ale bunurilor). 

Astfel, oferta este reprezentată, în mod generic, de curba posibilităţilor de producţie: 
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Figura  59: Curba ofertei (frontierei) de producţie la nivel macroeconomic (economia 

închisă) 

 

 Din resursa economică dată (considerată constantă), se pot realiza, în mod 

alternativ, atât bunuri de tipul x cât şi bunuri de tipul y. Dacă s-ar obţine numai bunuri de 

tip x, cantitatea maximă ar fi de N, iar dacă s-ar opta numai pentru producerea de bunuri 

de tip y, cantitatea maximă ar fi de M. De fapt, substituirea dintre x şi y nu este liniară, ea 

evoluând după curba SS’, numită curba posibilităţilor de producţie. Deci, conform 

acestei curbe, cantitatea maximă produsă din bunul x este S iar cantitatea maximă 

produsă din bunul y este S’. Astfel, dacă se ia decizia de producţie în punctul A, se vor 

obţine (în condiţiile epuizării resursei economice respective) xA din bunul x respectiv yA 

din bunul y. 

 Pe baza curbei posibilităţilor de producţie se poate determina preţul relativ dintre 

cele două bunuri. Să notăm cu ip preţul monetar al bunului „i”, cu iq  cantitatea fizică 

produsă din bunul „i”. Atunci valoarea produsului naţional obţinut este: 

2211 qpqpy ⋅+⋅=  
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 Să presupunem că se produce o modificare a deciziei de producţie, aşa încât se produce 

iq  din bunul „i” (preţurile monetare rămânând neschimbate). Atunci se va obţine o nouă valoare 

a produsului naţional: 

2211 qpqpy ⋅+⋅=  

de unde: ( ) )( 222111 qqpqqpyy −⋅−−⋅=− , sau 2211 dqpdqpdy ⋅+⋅= . Pentru a menţine 

neschimbat produsul naţional (dy=0) trebuie ca: 

1

2

2

1

dq

dq

p

p
p r −== , 

unde cu pre s-a notat preţul relativ dintre bunurile 1 şi 2. Aşadar, preţul relativ este dat de panta 

dreptei care este tangentă la curba posibilităţilor de producţie în punctul în care se ia decizia de 

producţie (panta este, desigur, negativă). 

 În ceea ce priveşte cererea ea este reprezentată de harta curbelor de indiferenţă: 
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Figura  60: Curba cererii la nivel macroeconomic (economia închisă) 

 

 În felul acesta, echilibrul economic se va realiza în punctul de tangenţă dintre curba 

posibilităţilor de producţie şi curba de indiferenţă. Prin punctul de tangenţă va trece dreapta 

bugetului: 
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Figura  61: Formarea echilibrului macroeconomic pe piaţa reală (economia închisă) 

 

b) Economia deschisă 

 

Dacă preţul relativ al celor două bunuri este acelaşi în economia închisă şi pe 

piaţa mondială, nu va exista nici o deschidere a economiei închise spre piaţa mondială. 

De aceea vom presupune că preţul relativ al bunului x este mai mic pe piaţa mondială 

decât pe piaţa naţională (preţ relativ pus în evidenţă de punctul K, prin care trece dreapta 

bugetului PQ). Aceasta înseamnă că panta dreptei bugetului va fi mai mică (linia 

bugetului va fi mai aplatizată decât în cazul economiei închise). În acest caz, echilibrul 

economiei se va produce pe curba de transformare (curba posibilităţilor de producţie 

internă) în punctul care verifică această pantă. Acest punct este dat de tangenţa dintre 

paralela la noua dreaptă a bugetului PQ şi anume P’Q’, cu curba posibilităţilor de 

producţie internă, F. Ca urmare, echilibrul economic în cazul economiei deschise se va 

produce în punctul F şi nu în punctul E anterior: 
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Figura  62: Formarea echilibrului macroeconomic pe piaţa reală (economia deschisă) 

 

Teorema Rybczynski 

 

Curba de transformare (frontiera posibilităţilor de producţie) are, după cum ştim 

(în cazul liniar al existenţei a doi factori de producţie), următoarea formă: 
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Figura  63: Curba de transformare (frontiera posibilităţilor de producţie) – cazul liniar 

 

unde x este bunul intensiv în factorul muncă, y este bunul intensiv în factorul capital, LL’ 

este curba posibilităţilor de producţie conform factorului muncă iar KK’ este curba 

posibilităţilor de producţie conform factorului capital. 

 Teorema Rybczynski arată că: la o cerere dată de factori de producţie şi în 

condiţii de ocupare deplină, o creştere în oferta dintr-un factor de producţie măreşte 

producţia din bunul care utilizează intensiv acel factor şi micşorează producţia din 

celălalt (celelalte) bun (uri). 

 Să reluăm ultima figură şi să facem să crească oferta de capital de la KK’ la 

K*K’*.  
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Figura 64: Creşterea ofertei de capital în economia deschisă 

 

Se observă că, la nivelul punctelor de ocupare deplină a factorilor (E, respectiv 

E*), conform teoremei, cantitatea din bunul y (intensiv în capital) creşte de la ye la ye* în 

timp ce cantitatea produsă din bunul x (intensiv în muncă) scade de la xe la xe*. 

 

7.2.7. Creşterea economică şi distribuirea veniturilor 

 

Creşterea economică poate fi măsurată ca produs global, ca produs per capita sau ca 

produs pe lucrător. Ea poate reflecta atât modificări în oferta de factori de producţie cât şi 

în calitatea acestora sau în eficienţa lor. 
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7.2.7.1. Formarea capitalului în modelul ricardian 
 

a) Efectul asupra veniturilor la raport de schimb constant 

Dacă, pe baza raţionamentului bazat pe avantajul comparativ, o ţară se va specializa în 

producerea unui bun în detrimentul celuilalt, vom avea o modificare a curbei posibilităţilor de 

producţie (de la Z1Z2 la W1W2). În cazul curbei Z1Z2 punctul de echilibru este E iar preţurile 

relative ale bunurilor x şi y sunt date de panta dreptei AA`. Dacă, în noua curbă a posibilităţilor 

de producţie, se va menţine preţul relativ (adică BB` este paralelă cu AA`) atunci noul punct de 

echilibru va fi dat de E`. Acesta va genera modificarea cantităţilor produse din cele două bunuri 

de la x1 la x2, respectiv de la y1 la y2 . Aceste modificări se datorează faptului că ţara respectivă va 

investi mai mult în formarea capitalului care va produce bunul y comparativ cu cel care ar 

produce bunul x. 

     
 y

 x 

E

E’

Z =W1 1

Z2
W2

A1

A2

B1

B2

 x1

 x2

 y1  y2  

Figura 65: Efectul modificării capitalului asupra cursului de schimb (modelul 

ricardian) 
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Din punct de vedere al veniturilor obţinute de către factorii de producţie, în cazul nostru, 

de către forţa de muncă, lucrurile se prezintă după cum urmează: 

                

 wy

L

Dl

y

D’L
y

Dl

x

D’L
x

E

E1

E2

 we

 we

1

 we

2

L1L’1 Lt

O
 

Figura 66: Efectul modificării capitalului asupra veniturilor  (modelul ricardian) 

 

Specializarea ţării în bunul y va conduce la creşterea randamentelor la acest bun 

(va creşte produsul marginal al bunului y) ceea ce va determina creşterea cererii de 

muncă în acest sector de la DL
x la D’L

x. Noul echilibru al pieţei muncii se va deplasa din 

punctul E în punctul E1. Aceasta va conduce la creşterea ocupării de la nivelul LtL1 la 

nivelul LtL’1, cu consecinţa creşterii salariului real în domeniul producţiei bunului y de la 

we la we
1. În acelaşi timp ocuparea în sectorul bunul x va scădea de la OL1 la OL’1. 

Creşterea producţiei din bunul y va modifica preţul relativ al bunurilor x şi y, crescând 

cererea de muncă în sectorul bunului y. Astfel, această cerere se va deplasa de la DL
x la 

D’L
x, noul echilibru realizându-se în punctul E2. Ca urmare gradul de ocupare în ambele 

domenii se va restabili în poziţia iniţială, salariul real crescând în sectorul bunului y la 

valoarea we
2 şi rămânând neschimbat în sectorul bunului x. 
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b) Efectul asupra raportului de schimb 

 

Efectul asupra raportului de schimb se va produce numai dacă ţara în care are loc 

specializarea şi, deci, comerţul exterior, este suficient de puternică, pe planul relaţiilor 

economice internaţionale, aşa încât să-şi poată manifesta influenţa asupra preţului 

mondial al bunului respectiv. 
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Figura 67: Efectul modificării capitalului asupra veniturilor  (modelul ricardian) 

 

 Consumul intern din bunul x va fi, conform, curbei Z1Z2, CD, şi acesta va constitui 

importul ţării în acest caz, conform curbei de indiferenţă U1. Deplasarea curbei posibilităţilor de 

producţie la W1W2 va conduce, la acelaşi preţ relativ (menţinerea constantă a raportului de 

schimb), conform curbei de indiferenţă U2, la un import egal cu C’D’. La rândul său, exportul din 

bunul y va creşte de la mărimea ED  la E’D’. Dacă, însă, ţara respectivă poate influenţa preţul 

mondial, atunci raportul de schimb se modifică, deci şi preţul relativ al bunurilor x şi y. Ca atare, 

vom avea următoarea situaţie: 



 176 

                     
 y

 x 

E

E’

Z =W1 1

Z2
W2

A1

A2

B1

B2

 x1

 x2

 y1  y2

C

D

C’

D’

U1

U2

M1

M2

E’’

C’’

D’’

 

Figura 68: Efectul modificării capitalului asupra raportului de schimb  (modelul 

ricardian) 

 

 Modificarea preţului relativ este reprezentată prin dreapta M1M2, cu pantă diferită 

faţă de A1A2, respectiv B1B2. Noul echilibru se va produce în punctul E’’, ceea ce va 

determina, în punctul C’’, un import din bunul x de mărime C’’D’’, respectiv un export 

din bunul y de mările E’’D’’. Se observă atât o reducere a exportului cât şi a importului, 

în condiţiile modificării preţului relativ, în sensul ieftinirii bunului y ca urmare a 

modificării raportului de schimb. 
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7.2.7.1. Formarea capitalului în modelul HOS 
 

 Spre deosebire de modelul ricardian, în care creşterea relativă a preţului bunului y, care a 

atras forţa de muncă dinspre sectorul bunului x spre cel al bunului y determina migrarea forţei de 

muncă dinspre sectorul bunului x spre cel al bunului y datorită creşterii salariului real în sectorul 

bunului y (deci doar factorul muncă se deplasa între sectoare), în modelul HOS atât forţa de 

muncă cât şi capitalul se pot deplasa între sectoare. O creştere relativă a preţului bunului intensiv 

în muncă va determina migrarea ambilor factori de producţie spre sectorul acelui bun, crescând 

intensitatea consumului de capital pentru ambele bunuri. Ca urmare, va creşte produsul marginal 

al factorului muncă şi va scădea produsul marginal al factorului capital în ambele domenii. În 

final, salariul real va creşte în ambele sectoare iar randamentul capitalului va scădea în ambele 

sectoare. 

Efectele Engel şi legea Engel 

 

Efectul Engel se produce ca urmare a creşterii venitului per capita în urma 

creşterii economice generate de schimbul economic internaţional. Creşterea acestui venit 

conduce la modificarea cererii de bunuri şi servicii. Dacă notăm cu iη elasticitatea cererii 

pentru bunul i în raport cu venitul alocat pentru bunul respectiv, putem scrie: 

i

i

i

i

i

V

dV
q

dq

=η , unde 

qi este cantitatea cerută din bunul i, Vi este venitul alocat procurării bunului i. 

Modificarea netă a cererii pentru bunul i ca răspuns la modificarea venitului corespondent 

se numeşte efect Engel şi se determină astfel: 

1−η= iEE  

Efectul Engel are valori diferite pentru diferite categorii de bunuri. Astfel, pentru 

bunuri durabile (de folosinţă îndelungată), aşa numitele bunuri luxury, efectul Engel este 
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pozitiv, în timp ce, pentru bunuri de strictă necesitate, aşa numitele bunuri staple, efectul 

Engel este negativ. 

Legea Engel arată că dacă preţurile şi variabilele demografice (mărimea şi 

structura familiei) rămân constante, o creştere în venit va reduce ponderea cheltuielilor 

pentru bunuri de tip staple. 

De fapt, din punct de vedere grafic, evoluţia ponderii cheltuielilor pentru diferite 

categorii de bunuri de consum, în condiţiile creşterii venitului per capita, se prezintă 

astfel: 

                           Venitul per capita

Ponderea cheltuielilor

Bun
ur

i s
ta

ple
s
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Figura 69: Variaţia ponderii cheltuielilor în funcţie de variaţia veniturilor 

 

Teorema Linder 

 

Corelează modificările în venit cu modificările în privinţa tehnologiei comerciale, 

după cum urmează: o creştere a venitului per capita orientează curba reprezentativă a 

cererii globale către bunuri de tip luxury, ceea ce determină o perfecţionare a 

tehnologiilor de a produce bunuri de tip luxury. Aceasta conduce la o specializare 

suplimentară în aceste bunuri, ceea ce conduce la creşterea exporturilor din aceste bunuri. 
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Astfel, ipoteza Linder poate fi expusă în următorii termeni: creşterea venitului per capita 

determină o ţară să exporte bunurile în care s-a specializat consumul intern.  

 

Ciclul produsului 

 

Se referă la modificările care apar în exportul (schimbul economic internaţional) în cazul 

perfecţionărilor tehnologice şi, mai ales, cu privire la stadiul în care se află bunul 

economic care face obiectul schimbului economic internaţional respectiv. În felul acesta 

schimbul economic internaţional derivă din însuşi ciclul produsului. Acest ciclu poate fi 

reprezentat grafic astfel: 

          

Export net

Timp
 t0

 t1  t2  t3  t4
 t5

Ţara A

Ţara B

Restul lumii

X-M>0

X-M<0

 

Figura 70: Ciclul produsului în modelul HOS 

 

unde: X este exportul din bunul considerat, M este importul din bunul considerat, ţara A 

este ţara care exportă bunul considerat, ţara B este ţara care importă bunul considerat, t1 

este momentul începerii exportului de către ţara A, t2 este momentul în care restul lumii 

începe să importe bunul considerat, mai întâi din ţara A apoi din ţara B care începe să 
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exporte bunul după asimilarea lui în producţie, t3 este momentul în care ţara B exportă 

mai mult decât importă din bunul considerat, t4 este momentul în care ţara A încetează să 

mai fie exportator net din bunul considerat (datorită saturării pieţei externe de exporturile 

efectuate de ţara B), t5 este momentul în care şi restul lumii devine exportator net din 

bunul considerat. 

 

7.3. Politicile comerciale 

 

7.3.1. Conceptul şi tipologia politicilor comerciale 

 

Politica comercială a guvernului face parte din categoria de intervenţii 

guvernamentale indirecte, de ajustare, menite să determine, să menţină sau să 

restabilească echilibrul macroeconomic. Natura, tipologia şi instrumentele utilizate în 

politica comercială depind de scopurile imediate şi de perspectivă ale guvernului precum 

şi de situaţia concretă a unor variabile economice cum sunt: dezvoltarea sectorului 

economic intern, starea balanţei de plăţi externe (deci echilibrul economic extern), 

angajamentele asumate prin tratate internaţionale, măsurile de politică comercială luate 

de partenerii economici externi etc. Politica comercială trebuie integrată în cadrul politicii 

economice generale a guvernului, pentru a se putea efectua corelaţiile necesare între 

mediul economic intern şi cel extern, şi pentru a asigura succesul acestei politici. Politica 

comercială se poate defini ca reprezentând ansamblul instituţiilor, normelor, metodelor 

şi procedeelor de gestionare a graniţei economice a unui stat. Aceste instituţii, metode şi 

procedee sunt de diverse naturi: juridică, administrativă, fiscală, bugetară, valutară etc. 

Politica comercială  are o mare importanţă în contextul actual în care caracterul deschis al 

economiilor naţionale este tot mai accentuat şi în care concurenţa economică pe piaţa 

internaţională a devenit tot mai acerbă. In plus, atât în Europa cât şi în alte zone 

economico-geografice ale lumii se produc intense procese de integrare economică 

internaţională, ceea ce ridică probleme noi, unele inedite, în faţa politicilor comerciale ale 
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statelor. Obiectivul esenţial al politicii comerciale este acela de a obţine din relaţiile 

economice internaţionale avantajul comparativ, atât la export cât şi la import. 

Politica comercială  are o serie de trăsături care o disting de alte politici 

economice guvernamentale: 1) se aplică, în primul rând, nu mediului economic intern ci 

relaţiilor dintre mediul economic intern şi cel extern;  politica comercială măreşte sau 

micşorează vâscozitatea graniţei economice în funcţie de interesele şi strategia 

guvernului; 2) are un grad mult mai mic de anticipare decât politicile economice aplicate 

mediului economic intern; acest grad mic de anticipare e cauza eficacităţii politicii 

comerciale; 3) se supune atât legislaţiei economice interne cât şi celei internaţionale, în 

măsura în care ţara respectivă participă, este parte sau recunoaşte unele tratate sau 

aranjamente economice internaţionale; 4) are o dinamică mult mai accentuată comparativ 

cu alte politici economice, tocmai datorită contactului şi confruntării cu un mediu 

economic extrem de dinamic. 

În raport de filosofia generală care stă la baza politicii comerciale, aceasta poate fi 

de trei tipuri: 

1)  politică comercială autarhică: se caracterizează prin tendinţa de izolare a 

economiei naţionale în raport cu mediul economic internaţional, de restrângere a 

schimburilor economice externe (îndeosebi în ceea ce priveşte importul) şi, în consecinţă, 

prin tendinţa de a dezvolta, cu orice preţ şi în ciuda oricăror calcule de raţionalitate 

economică a schimbului, toate ramurile şi sectoarele de activitate necesare satisfacerii 

nevoii sociale interne. Politica comercială autarhică are rezultat stagnarea economiei, 

reducerea competitivităţii, scăderea consumului şi a calităţii vieţii. Acest tip de politică 

ignoră câştigul care poate fi obţinut prin specializare şi schimb, în virtutea avantajului 

comparativ. 

2)  politică comercială liber-schimbistă. Este o politică comercială promovată 

iniţial de către ţările care au cunoscut primele revoluţiile industriale, şi care, din acest 

motiv, aveau avantaje comparative foarte mari dintr-un comerţ internaţional cât mai lipsit 

de restricţii. Politica de liberalizare a comerţului internaţional este susţinută şi astăzi 

îndeosebi de ţările puternic dezvoltate economic, care au forţă concurenţială mare şi care-

şi pot permite o confruntare economică pe piaţa mondială, ba chiar o asemenea 
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confruntare le-ar fi avantajoasă. Din punct de vedere instituţional, liberalizarea 

comerţului internaţional este promovată de către Organizaţia Mondială a Comerţului 

(fostă OMC - Acordul General pentru Tarife şi Comerţ), din care face parte şi România. 

Această politică accentuează asupra avantajelor comparative ale specializării şi 

schimbului liber, ignorând, însă, probleme celor care au un nivel de dezvoltare 

economică mai scăzut sau o forţă concurenţială mai mică. 

3)  politică comercială protecţionistă: este o variantă de mijloc între cele două 

politici şi are ca obiectiv protejarea selectivă (atât după natura obiectului protejat cât şi 

după durata protecţiei) a economiei naţionale. Protecţionismul urmăreşte, prin 

instrumente specifice, restricţionarea accesului produselor străine pe piaţa internă. Aşa 

cum am arătat în capitolul 2, atunci când am prezentat argumentele pro protecţionism, în 

anumite cazuri acest protecţionism se justifică. Cazurile în care protecţionismul este 

justificat sunt expres stipulate în legislaţia internaţională, depăşirea lor constituind delicte 

comerciale pasibile de a fi aduse în faţa curţilor de justiţie internaţională. 

Tipologia sau structura politicii comerciale poate fi reprezentată astfel: 

 

Figura 71: Structura politicii comerciale 
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7.3.2. Politica comercială a importului 

 

Se încadrează în ceea ce, în Fig. 4 s-a numit politica de protecţie a economiei şi a 

concurenţei. Este menită să contracareze competitivitatea prea mare a produselor străine 

în cazul în care aceste produse sunt realizate şi pe plan intern. Întrucât principala cale de 

competitivitate utilizată de agenţii economici din alte ţări, este competitivitatea prin 

preţuri mai scăzute decât pe piaţa internă, politica de protecţie se va concentra în direcţia 

creşterii acestui preţ până la un nivel la care să nu elimine de pe piaţă agenţii economici 

autohtoni. Această creştere a preţului se realizează prin impunerea plăţii unei taxe vamale 

la trecerea graniţei economice de către produsele străine. Să admitem că, la un anumit 

produs, preţul de echilibru pe piaţa internă este pe. Pentru ca produsul să se importe este 

necesar ca preţul mondial să fie mai mic decât preţul pieţei interne: pm < pe. 

Taxa vamală reprezintă o sumă monetară, în moneda naţională, care se aplică la 

preţul în vamă al mărfii străine, exprimat în monedă naţională la cursul valutar al zilei. 

Taxa vamală poate fi exprimată procentual (taxă ad valorem) raportată la valoarea mărfii 

sau ca o sumă fixă pe unitatea de măsură a mărfii respective (taxă specifică). Ansamblul 

taxelor vamale practicate de o ţară formează tariful vamal al ţării respective. El cuprinde 

nomenclatorul de bunuri şi servicii supuse protecţiei vamale tarifare, precum şi mărimea 

taxei aferente fiecărui element component al nomenclatorului. Tarifele pot fi cu o coloană 

sau cu mai multe colane, în acest din urmă caz, unui anumit produs fiindu-i alocate mai 

multe taxe vamale, separat pe ţări care beneficiază de clauza naţiunii celei mai favorizate, 

ţări care beneficiază de taxe vamale preferenţiale, ţări faţă de care se aplică taxe vamale 

înăsprite, din diverse motive (de regulă, ca măsuri de retorsiune dar, uneori şi din motive 

politice sau ţinând de respectarea drepturilor omului). 

Taxele vamale de import se percep asupra mărfurilor importate atunci când 

acestea trec graniţele vamale ale ţării importatoare. Ele constituie un principal mijloc de 

protejare a produselor naţionale faţă de concurenţa străină, contribuind direct la ridicarea 

preţului mărfurilor importate şi făcându-le din acest punct de vedere mai puţin 

competitive în raport cu cele indigene. Aplicarea taxei vamale la import, prin mărirea 
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preţului intern , va reduce cantitatea importată, în baza legii cererii, ceea ce va conduce la 

atingerea scopului urmărit: reducerea sau limitarea concurenţei externe: 

 

               

Figura 72: Efectul generativa al taxei vamale de import 

 

Taxa vamală trebuie să fie mai mică decât diferenţa dintre preţul intern şi preţul mondial, 

pentru că, în caz contrar, nu se va importa nimic (pot exista, desigur, şi situaţii în care 

taxa vamală este egală chiar cu această diferenţă, atunci când statul respectiv doreşte să 

lichideze complet, prin mijloace economice, importul dintr-un anumit produs). Se 

observă, din Fig. 5, faptul că, dacă la preţul mondial, se importa o cantitate egală cu 

segmentul AB, după aplicarea taxei vamale, importul a scăzut la mărimea reprezentată de 

segmentul CD. De remarcat că aplicarea taxei vamale de import are efecte diferite asupra 

celor trei agenţi economici implicaţi în procesul economic respectiv : producătorul intern, 

consumatorul intern şi statul. Să determinăm aceste efecte, precum, şi efectul global la 

nivelul societăţii. 
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Vom folosi conceptele de surplus al consumatorului, respectiv surplus al 

producătorului, pentru a determina ceea ce câştigă sau pierde fiecare dintre aceste două 

categorii de agenţi economici. 

În orice schimb economic vânzătorul (producătorul) şi cumpărătorul 

(consumatorul) îşi evaluează şansele de câştig şi, în urma acestei evaluări, decid să 

realizeze sau să nu realizeze schimbul respectiv. În genere, orice schimb este 

neechivalent, în sensul că partenerii schimbului economic nu ar efectua acel schimb dacă 

nu ar face evaluări din care să rezulte că au un avantaj net dacă fac schimbul în cauză. 

Acest avantaj net poate fi văzut atât din perspectiva evaluării utilităţii totale mai 

mari primite în schimbul unei utilităţi totale mai mici la care se renunţă cât şi din 

perspectiva aşa-numitului surplus economic de care beneficiază participanţii la schimbul 

economic. 

În cazul ofertei se poate, aşadar, identifica un surplus, şi anume surplusul 

producătorului. Prin surplusul producătorului (vânzătorului) se înţelege câştigul pe care 

producătorul îl obţine vânzând bunurile la preţul ultimei unităţi vândute din acel bun, 

comparativ cu cazul în care ar vinde bunul bucată cu bucată. Din punct de vedere grafic, 

surplusul producătorului poate fi reprezentat astfel: 
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Figura 73: Surplusul producătorului 
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Producătorul care vinde întreaga producţie (cantitatea q1) la preţul p1, ar fi dispus 

să accepte şi preţuri mai mici (de ex., preţul p2 sau p3) dacă ar vinde cantităţile q2, 

respectiv q3). La limită, dacă ar vinde întreaga producţie q1 bucată cu bucată, ar realiza, 

conform curbei ofertei, un venit total care s-ar situa la nivelul suprafeţei ODBF. Cum el 

vinde întreaga producţie la acelaşi preţ, p1, venitul obţinut de el va fi reprezentat de 

suprafaţa AOBF. Diferenţa dintre cele două suprafeţe reprezintă chiar surplusul 

producătorului, adică suprafaţa ABD. Putem spune, deci, că surplusul producătorului este 

reprezentat de suprafaţa situată deasupra curbei ofertei şi sub preţul de tranzacţie. 

În legătură cu cererea funcţionează un fenomen economic similar, numit 

surplusul consumatorului. Acest concept exprimă ceea ce câştigă un consumator care 

cumpără un bun  la preţul limită pe care îl acceptă cumpărătorul ultimei unităţi din bunul 

respectiv, comparativ cu preţul la care ar fi dispus (conform curbei cererii) să cumpere 

orice altă cantitate din bun. Din punct de vedere grafic, situaţia se poate reprezenta astfel: 

                                          

Figura 74: Surplusul consumatorului 

 

Preţul p1 este preţul la care se cumpără ultima unitate din bunul considerat. La 

acest preţ cumpărătorul este dispus să cumpere o cantitate q1. Alte cantităţi, q2, q3 sunt 

cumpărate la preţuri mai mari, respectiv p2 şi p3. Surplusul consumatorului este dat, din 

punct de vedere valoric, de suprafaţa ABC, exprimând diferenţa dintre ce ar fi dispus să 
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plătească cumpărătorul dacă, de ex., ar cumpăra cantitatea q1 unitate cu unitate (suprafaţa 

AOD) şi ceea ce plăteşte efectiv (suprafaţa BOCD). Putem defini, aşadar, surplusul 

consumatorului ca fiind suprafaţa situată sub curba cererii şi deasupra preţului de 

tranzacţie. 

Să notăm cu litere diferitele suprafeţe susceptibile de a se afla în zonele de surplus 

al consumatorului (aria cuprinsă sub curba cererii  şi preţul de tranzacţie) respectiv de 

surplus al producătorului (aria cuprinsă deasupra curbei ofertei şi sub preţul de 

tranzacţie). Câştigul statului din aplicarea taxei vamale de import va fi , desigur, suma 

încasată de la importatori  cu titlu de taxă vamală (impozit indirect pe care producătorii îl 

introduc apoi în preţ, în felul acesta explicându-se creşterea preţului intern): 

 

Agentul economic 
implicat 

Câştigul (surplusul) fără 
taxă vamală 

Câştigul (surplusul) cu 
taxă vamală 

Diferenţa dintre cele 
două situaţii 

Consumator b+c+d+e+f+g+h c+d+h -b-e-f-g 
Producător a a+b b 

Stat (guvern) - g g 
Total (la nivelul 

economiei naţionale) 
a+b+c+d+e+f+g+h a+b+c+d+g+h -e-f 

     

Din analiza de mai sus putem extrage următoarele concluzii cu privire la 

consecinţele economice ale protecţiei economice prin aplicarea taxelor vamale la import: 

1) consumatorul pierde, datorită, pe de o parte creşterii preţurilor interne, ceea ce îl 

obligă să cumpere mai puţin, pe de altă parte datorită reducerii ofertei pe piaţa internă 

(urmare a reducerii importului, or se ştie, importul este o componentă a ofertei agregate 

pe piaţa internă). Mărimea pierderii lui este reprezentată prin  suprafaţa notată cu literele 

b,e,f,g (suprafaţa haşurată pe graficul de mai sus); 2) producătorul câştigă, datorită, pe de 

o parte, creşterii preţului intern, ceea ce-i sporeşte încasările la un volum dat de vânzări 

şi, pe de altă parte, reducerii importului, ceea ce-i permite să ocupe nişa de cerere lăsată 

liberă de către importatori. Măsura câştigului producătorului este dată de suprafaţa b, 

haşurată în graficul de mai sus; c) statul câştigă, datorită taxelor vamale încasate la 

volumul importului CD care se face în condiţiile protecţiei economice. Măsura câştigului 

statului este dată de suprafaţa g, haşurată în graficul de mai sus, care reprezintă chiar 
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produsul dintre taxa vamală t şi cantitatea importată CD; d) pe ansamblul societăţii se 

înregistrează pierderi, date de suprafeţele notate cu e şi f.   

Aceste suprafeţe au denumiri specifice în teoria protecţiei economice prin taxe 

vamale: suprafaţa e se numeşte efect de producţie al taxelor vamale iar suprafaţa f se 

numeşte efect de consum al taxelor vamale. Efectul de producţie se poate defini ca fiind 

creşterea producţiei interne ca urmare a aplicării de taxe vamale. Explicaţia economică 

este următoarea: aplicarea taxelor vamale măreşte preţul intern, ceea ce măreşte venitul 

marginal al producătorilor. Pentru a maximiza profitul, ei vor putea creşte costul marginal 

până la noua valoare a venitului marginal, dar creşterea costului marginal înseamnă 

creşterea ofertei, a producţiei, adică creşterea vânzărilor, deci a cifrei de afaceri. Efectul 

de consum poate fi definit ca fiind scăderea consumului (a cantităţii cerute) ca urmare a 

creşterii preţului intern, antrenat de aplicarea taxei vamale, în virtutea legii cererii. Prin 

urmare, aplicarea taxelor vamale are ca efect general pentru societate o pierdere, dată de 

suma dintre efectul de producţie şi efectul de consum, ceea ce semnalizează, încă o dată, 

costurile implicate de protecţia economică. Desigur, aceste costuri trebuie corelate cu 

avantajele obţinute pe alte planuri şi, îndeosebi, în perspectivă, în ceea ce priveşte 

dezvoltarea firmelor autohtone, creşterea autonomiei pieţei interne etc. 

Din păcate, nu întotdeauna aplicarea taxelor vamale are efectul pe care statul îl 

scontează şi pe care l-am expus mai sus. Condiţia fundamentală care trebuie îndeplinită 

pentru ca aplicarea taxelor vamale să fie eficientă, este ca importul să fie elastic în 

raport cu taxa vamală. Această condiţie se poate scrie astfel: em

t > 1, em

t este elasticitatea 

importului în raport cu taxa vamală, e
dM

M

dt

tm

t =














 , unde M este importul t  este 

mărimea taxei vamale de import. In realitate există numeroase situaţii în care importul 

este inelastic sau chiar rigid în raport cu taxa vamală: cazul unor contracte economice în 

derulare, în care s-ar pierde mai mult prin rezilierea contractului decât prin continuarea 

importării cantităţilor contractate, chiar în noile condiţii de taxe vamale; cazul unor 

importuri de strictă necesitate, pentru producţie sau pentru consum (de ex., importul de 

energie); cazul în care este vorba despre bunuri de strictă necesitate pentru care 

elasticitatea-preţ directă a cererii este nulă sau foarte aproape de zero (cerere rigidă sau 



 189 

inelastică). Dacă elasticitatea importului în raport cu taxa vamală ţinea de 

comportamentului economic al importatorului, de data aceasta este vorba despre 

comportamentul economic de consum la consumatorul intern final. In acest caz, aplicarea 

taxelor vamale va fi fără efect, singurul efect fiind colectarea, de către guvern, a unor 

fonduri la veniturile bugetare. De altfel, aceasta este calea pe care se merge atunci când 

se doreşte alimentarea veniturilor bugetului fără perturbarea pieţei interne, pe calea 

taxelor vamale. Din punct de vedere grafic, această situaţie se poate reprezenta astfel: 

 

                                        

  

Figura 75: Efectul taxei vamale de import în cazul cererii şi ofertei agregate elastice 

 

Elasticitatea importului în raport cu taxa vamală este foarte importantă pentru 

determinarea taxei vamale optime de import pentru o anumită ţară. Aceasta este invers 
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proporţională cu elasticitatea importului în raport cu taxa vamală: cu cât este mai mare 

această elasticitate, cu atât taxa vamală optimă va fi mai mică şi invers, cam în aceeaşi 

manieră în care se petrec lucrurile în cazul discriminării preţului de monopol pe pieţe 

diferite. Se poate, deci scrie: ~
t

em

t=
1

, unde cu ~
t s-a notat taxa vamală optimă de import. 

Modificarea importului, necesară pentru determinarea elasticităţii sale în raport cu taxa 

vamală de import, se obţine prin modificarea taxei vamale de import faţă de o valoare 

iniţială: 

  

 

        

 Figura 76: Determinarea taxei vamale de import optime 
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În cazul de mai sus, dM = CD - EF, e
CD EF

CD

dt

tm

t =
−

. Întrucât  em

t < 0  taxa 

vamală optimă de import trebuie determinată folosind modulul , adică: ~
t

em

t
=

1
. Taxa 

vamală se stabileşte, de regulă supra unui produs finit, care intră ca atare în consum. 

Totuşi, pot fi situaţii în care elemente componente ale unui produs finit pentru care s-au 

stabilit taxe vamale să fie, la rândul lor, supuse taxei vamale. In acest caz, nu mai este 

sigură protecţia pe care taxa vamală aplicată produsului finit realizează la nivelul 

economiei naţionale. De aceea se determină aşa-numita taxă de protecţie efectivă, în 

opoziţie cu taxa de protecţie nominală reprezentată de taxa vamală aplicată produsului în 

întregul său. 

Prin taxa de protecţie efectivă se înţelege protecţie economică referitoare la 

ansamblul bunurilor protejate şi care concură la obţinerea produsului finit şi nu numai la 

produsul finit respectiv. Taxa efectivă de protecţie vamală se calculează astfel: să notăm 

cu v  valoarea adăugată la bunul protejat, înainte de introducerea taxei vamale, t  taxa 

vamală (sub formă de coeficient) aplicată bunului finit protejat, t '  taxa vamală aplicată 

inputurilor în bunul protejat, v'  valoarea adăugată la bunul protejat după instituirea taxei 

vamale, p  preţul bunului protejat înainte de instituirea taxei vamale, p'  preţul bunului 

protejat după instituirea taxei vamale, c  consumul intermediar pentru produsul protejat 

înainte de instituirea taxei vamale, c'  consumul intermediar la produsul protejat după 

instituirea taxei vamale. 

 Taxa efectivă de protecţie vamală se defineşte în felul următor: 

( ) ( )
λ =

−
=

− − −

−
v v

v

p c p c

p c

' ' '
. Cum, însă, ( )p p p t p t'= + ⋅ = +1 , şi 

( )c c c t c t' ' '= + ⋅ = +1 , rezultă: 

( ) ( ) ( )
λe

p t c t p c

p c

p p t c c t p c

p c

p t c t

p c

t p k c

p c
=

+ − + − +
−

=
+ ⋅ − − ⋅ − +

−
=

⋅ − ⋅
−

=
⋅ −

−
1 1 ' ' ' '

 

unde: k
t

t
=

'
. Pot exista trei situaţii: 1) k = 1 , în acest caz t t= ' , deci rata efectivă de 

protecţie vamală este egală cu rata nominală de protecţie vamală, ceea ce putem 
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scrie: λ λe n=  , unde cu λn s-a notat rata de protecţie vamală nominală (aferentă 

produsului finit); 2) k > 1: rezultă p k p p k c p c e n⋅ > ⇒ ⋅ − > − ⇒ >λ λ`  deci protecţia 

efectivă este mai mare decât protecţia nominală; 3) k < 1: rezultă λ λe n< , adică protecţia 

nominală este mai mare decât protecţia efectivă. Aceste raţionamente sunt utile deoarece 

o ţară este interesată de protecţia efectivă şi nu doar de cea nominală. 

În legătură cu politica de protecţie a economiei şi a concurenţei se pune problema 

alegerii între descurajarea agenţilor economici externi şi încurajarea agenţilor economici 

autohtoni, în obţinerea aceluiaşi rezultat. Această problemă se pune, evident, în situaţia în 

care statul nu este interesat în mod preponderent de realizarea de venituri bugetare din 

încasarea taxelor vamale de import, ci este interesat de menţinerea cererii interne. Într-

adevăr, prin instituirea taxelor vamale de import, prin intermediul efectului de consum al 

instituirii acestor taxe, cererea internă se reduce. Evitarea producerii efectului de consum, 

concomitent cu producerea efectului de producţie, se poate realiza prin intermediul 

subvenţionării producţiei interne, încurajând-o până la nivelul la care ar fi încurajat-o 

instituirea de taxe vamale de import. Din punct de vedere grafic situaţia se prezintă în 

felul următor: 
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Figura 77: Subvenţionarea producţiei interne ca alternativă la instituirea taxelor 

vamale de import 

 

Diferenţa dintre cele două curbe ale ofertei interne reprezintă subvenţia 

bugetară. Aceasta face ca preţul intern să crească cu aceeaşi mărime cu care ar fi crescut 

în urma instituirii taxei vamale de import, deci se va produce efectul de producţie (pe 

distanţa AM), dar nu se va mai produce efectul de consum, deoarece, pentru consumator, 

preţul a rămas acelaşi ca şi preţul mondial (producătorul vinde în realitate la preţul 

mondial, el primind diferenţa de la bugetul de stat). In felul acesta se reduce pierderea 

naţională datorată instituirii de taxe vamale de import. 

În afara taxelor vamale de import obişnuite, care ţin mai mult de considerente 

care privesc piaţa internă, se mai folosesc o serie de taxe vamale de import care derivă 

din comportamentul economic al partenerilor străini: a) taxe de retorsiune (se aplică faţă 
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de partenerii care au luat măsuri de protecţie comercială unilaterale şi neloiale); b) taxe 

compensatorii (se aplică faţă de partenerii care practică subvenţionarea exportului, 

ridicând, astfel, în mod artificial competitivitatea prin preţ a mărfurilor exportate de către 

agenţii lor economici); c) taxe anti-dumping (se aplică faţă de partenerii care practică 

preţuri de dumping la exporturile lor pe piaţa internă a ţării respective, sau la cursul lor 

valutar - deprecieri artificiale ale monedei lor naţionale în raport cu moneda ţării 

respective). 

Aplicarea taxelor vamale de import trebuie să respecte unele proceduri stabilite 

prin reguli ale comerţului internaţional şi urmărite de organisme internaţionale special 

abilitate în acest sens: 1) preţul la care se aplică taxa vamală trebuie să fie preţul real al 

mărfii şi nu o valoare arbitrară; 2) întrucât taxa vamală se aplică la valoarea în vamă 

exprimată în moneda naţională a ţării importatoare, transformarea preţului extern în 

valută în preţ intern în monedă naţională trebuie să se facă la un curs de schimb real, 

agreat de organismele internaţionale cu vocaţie în această problemă (FMI, Banca 

Mondială, Organizaţia Mondială a Comerţului). Nu trebuie să se utilizeze cursuri de 

schimb multiple ci un curs unic; 3) după aplicarea taxei vamale de import să nu se aplice 

alte taxe interne decât cele care se aplică şi la produsele interne similare (această regulă 

poartă numele de clauza regimului naţional); 4) preţurile interne să fie aliniate la preţurile 

internaţionale ale produsului în cauză; 5) să nu existe reguli non-comerciale prin care 

consumatorul intern să fie constrâns să prefere mărfurile indigene în defavoarea celor 

importate. 

 

7.3.3. Politica comercială a exportului 
 

 

Cea de-a doua latură a relaţiilor comerciale internaţionale, alături de import,  o 

constituie exportul de bunuri şi servicii. Deşi s-ar părea că la export nu apar probleme de 

natură să fie gestionate printr-o politică comercială specială (exportul aduce valută în 

ţară, contribuind la ameliorarea balanţei de plăţi externe, valorifică avantajul comparativ 

al ţării sporind venitul naţional, contribuie la sporirea competitivităţii firmelor interne 
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care sunt nevoite să se confrunte cu o concurenţă mult mai puternică decât pe piaţa 

internă etc.), sunt totuşi, o serie de aspecte care cer o gestionare distinctă a exportului. 

Gestionarea exportului unei ţări presupune două categorii de acţiuni: 1) măsuri 

de promovare a exportului (măsuri promoţionale); 2) măsuri de încurajare a exportului 

(măsuri stimulative). 

Măsurile promoţionale. Sunt menite să facă cunoscute mărfurile ţării respective 

şi să faciliteze accesul lor pe pieţele internaţionale. Din punct de vedere instituţional, 

promovarea exportului incumbă camerelor de comerţ şi industrie din fiecare ţară. 

Măsurile promoţionale sunt considerate legitime de către legislaţia internaţională şi multe 

organisme internaţionale se ocupă în mod expres de codificarea şi urmărirea respectării 

lor. Se utilizează următoarele forme principale de promovare a exportului: 

a)  tratate şi acorduri economice internaţionale. Prin tratat internaţional se 

înţelege un acord expres şi liber consimţit între două sau mai multe state prin care se 

creează, se modifică sau se sting norme de drept internaţional sau raporturi juridice 

internaţionale. În domeniul economic, tratatele internaţionale se întâlnesc sub forma 

acordurilor economice şi de cooperare, prin care fiecare parte urmăreşte, pe bază de 

reciprocitate, să obţină un acces cât mai favorabil şi cât mai larg pentru exportul propriu 

pe pieţele partenerilor. Acordurile economice şi de cooperare au un caracter general, de 

principiu şi se încheie pe termen lungi (3,5,10 15 ani). În afara acordurilor economice şi 

de cooperare, pe plan internaţional mai funcţionează, din punct de vedere instituţional, şi 

următoarele forme de înţelegeri economice: protocoale comerciale, convenţii de 

cooperare, acorduri de cooperare tehnico-ştiinţifică, acorduri privind transporturile 

maritime şi rutiere, convenţii pentru promovarea şi garantarea investiţiilor, acorduri 

pentru evitarea dublei impuneri, convenţii fito-sanitare şi veterinare etc. Astfel de 

înţelegeri economice se încheie pe perioade mai scurte (1-3 ani) şi se referă la domenii 

precis delimitate de relaţii economice internaţionale. 

Constituind cadrul juridic al relaţiilor economice internaţionale, atât tratatele 

internaţionale cât şi înţelegerile economice specifice conţin o serie de elemente principale 

care asigură nu numai coerenţa desfăşurării fluxurilor economice pe plan internaţional 

dar şi puncte de referinţă în caz de litigii. Aceste elemente principale sunt: principiile 
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generale şi speciale ale relaţiei economice respective (clauza naţiunii celei mai 

favorizate, clauza regimului naţional etc.); obiectul înţelegerii sau tratatului; facilităţile pe 

care părţile semnatare şi le acordă reciproc precum şi condiţiile care trebuie îndeplinite de 

fiecare parte pentru a se putea bucura de aceste facilităţi; modalităţile de încheiere a 

contractelor efective (între agenţii economici din cele două ţări), de stabilire şi 

modificare a preţurilor şi de efectuare a plăţilor (valuta sau valutele acceptate); 

valabilitatea, modalitatea de intrare în vigoare şi de prelungire a acordului; liste ale 

mărfurilor care fac obiectul înţelegerii (dacă este cazul). 

În contractele economice internaţionale, de mare interes şi importanţă sunt 

principiile generale ale relaţiilor economice internaţionale: clauza naţiunii celei mai 

favorizate, nediscriminarea în relaţiile economice internaţionale; reciprocitatea 

avantajului economic; clauza regimului naţional. 

Clauza naţiunii celei mai favorizate. Este una dintre regulile fundamentale ale 

relaţiilor economice internaţionale şi stipulează faptul că părţile contractante îşi acordă 

reciproc şi necondiţionat toate avantajele pe care le-au consimţit sau le vor consimţi în 

viitor în favoarea oricărui terţ. Clauza a fost formulată în documentele OMC în felul 

următor: “Orice avantaje, privilegii şi imunităţi acordate de către o parte contractantă 

pentru un produs originar din sau având ca destinaţie altă ţară, vor fi extinse imediat şi 

necondiţionat asupra oricărui produs similar originar din sau având ca destinaţie teritoriul 

tuturor celorlalte părţi contractante. Această dispoziţie priveşte taxele vamale şi 

impunerile de orice natură percepute la import sau export, sau cu ocazia importului sau 

exportului, precum şi pe acelea care afectează transferurile internaţionale de fonduri 

efectuate cu prilejul plăţii importurilor sau exporturilor, modul de percepere a acestor 

taxe şi impuneri, ansamblul reglementărilor şi al formalităţilor aferente la importuri şi 

exporturi...” O excepţie de la aplicarea clauzei naţiunii celei mai favorizate o constituie 

situaţia uniunilor vamale (uniune specifică sistemelor de integrare economică 

internaţională - de ex., Uniunea Europeană), caz în care tratamentul aplicat de o ţară 

celorlalte ţări din uniune, nu trebuie extins în mod obligatoriu supra ţărilor care nu sunt 

membre ale uniunii (evident, este vorba despre tratamente care nu sunt aplicate decât 

ţărilor membre ale uniunii). De altfel, această derogare, prevăzută de documentele OMC 

a stat la baza apariţiei uniunilor economice internaţionale: Uniunea Europeană (în Europa 
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de vest), Asociaţia Europeană a Liberului Schimb - EFTA (tot în Europa de Vest), 

Asociaţia de liber schimb a Americii de Nord - NAFTA (cuprinde Statele Unite ale 

Americii, Mexic şi Canada) etc. O altă excepţie de la clauza menţionată o constituie 

acordarea preferinţelor vamale generalizate, acordate de către ţările dezvoltate ţărilor în 

curs de dezvoltare. De asemenea, la nivelul ţărilor în curs de dezvoltare mai funcţionează 

o excepţie şi anume sistemul global de preferinţe între aceste ţări. 

Nediscriminarea în relaţiile economice internaţionale. Este o regulă care are 

legătură nemijlocită cu clauza naţiunii celei mai favorizate. Ea presupune ca toate ţările 

partenere să fie tratate în mod egal, în raport cu toate măsurile de politică comercială care 

se iau, fie unilateral, fie pe bază de acorduri bilaterale, fie în acorduri multilaterale. Acest 

principiu este stipulat în acordul OMC în felul următor: “Nici o prohibiţie sau restricţie 

nu va fi aplicată de către o parte contractantă la importul unui produs originar din 

teritoriul unei alte părţi contractante sau la exportul destinat teritoriului acestei părţi 

contractante, în măsura în care astfel de prohibiţie sau restricţie nu este aplicată la 

importul unui produs similar originar din toate ţările terţe sau la exportul de produse 

similare destinat către toate ţările terţe”. 

Reciprocitatea avantajului economic. In general, reciprocitatea presupune ca 

orice măsură de politică comercială, de natură să favorizeze schimbul de mărfuri cu 

străinătatea, să fie aplicată de o ţară dacă şi în aceeaşi măsură în care şi statele partenere 

promovează o astfel de politică sau adoptă astfel de măsuri. Acesta este sensul pozitiv al 

reciprocităţii. Ea are şi un sens negativ, de restabilire a egalităţii de tratament, sub forma 

luării măsurilor de retorsiune, dacă o ţară a luat măsuri comerciale contrare 

reglementărilor internaţionale sau care nu au fost convenite în prealabil între părţi. Ca şi 

în cazul clauzei naţiunii celei mai favorizate şi aici au apărut o serie de excepţii: 

tratamentul preferenţial acordat ţărilor în curs de dezvoltare prin preferinţele vamale 

generalizate este cea mai importantă dintre ele. 

Clauza regimului naţional. Se referă la obligaţia fiecărei ţări de a aplica 

partenerilor străini un tratament comercial egal cu cel aplicat conaţionalilor. Această 

clauză mai este denumită şi “principiul posibilităţilor egale” sau “principiul şanselor 
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egale”, şi se referă la interdicţia de a stabili pentru produsele străine taxe,  impozite ori 

alte restricţii care nu sunt aplicate şi produselor similare indigene. 

b)  reprezentarea comercială în străinătate. Reţeaua oficială de promovare a 

exporturilor unei ţări cuprinde două categorii de instituţii: consulate şi misiunile 

economice de pe lângă ambasade. Activitatea acestor instituţii se desfăşoară pe baza 

Convenţiei diplomatice de la Geneva din 1952. Rolul instituţiilor de reprezentare 

comercială în străinătate poate fi sintetizat astfel: asigură legătura permanentă cu  

ministerele şi organizaţiile de comerţ exterior din ţara de reşedinţă; rezolvă operativ 

problemele care apar în domeniul economic între cele două ţări; sprijinirea realizării unor 

operaţiuni comerciale şi de cooperare; studierea şi observarea economiei naţionale din 

ţările de reşedinţă. Firmele şi organizaţiile dintr-o ţară pot, de asemenea, deschide, în 

ţările partenere, birouri tehnico-economice, filiale şi sucursale, societăţi mixte, agenţii de 

comis-voiajori, toate acestea ţinând însă de dreptul comercial privat şi neconstituind o 

reprezentare comercială oficială care se supune dreptului internaţional public. 

c)  participarea la târguri şi expoziţii internaţionale. Are un rol important în 

fixarea în ochii opiniei publice internaţionale a capacităţii de export a ţării respective. În  

ultimul timp s-a extins practica unor expoziţii şi târguri specializate, unele dintre ele 

devenind tradiţionale şi având o periodicitate constantă. Bine organizate, târgurile şi 

expoziţiile internaţionale pot avea un impact considerabil asupra promovării exporturilor 

unei ţări sau a unor firme. 

Măsurile de stimulare. Măsurile de stimulare pot, de obicei, să fie considerate 

neloiale de către partenerii externi, care îşi vor lua măsuri de contracarare a efectelor 

acestor măsuri. Principalele măsuri de stimulare a exportului sunt: 

a) măsuri de stimulare de natură fiscală. Sunt destinate creşterii competitivităţii 

exporturilor pe seama reducerii sau eliminării unor costuri de producţie. Cele mai 

importante măsuri fiscale sunt: 1) sistemul draw-back: constă în restituirea, cu ocazia 

exportului, a taxelor vamale percepute la importul de materii prime şi componente 

importate şi folosite sau asamblate în produsul exportat. În aceeaşi manieră se procedează 

la admiterea unor importuri temporare, care dau posibilitatea producătorului să importe 

fără taxe vamale diverse materiale folosite pentru reexport, fie în forma importată fie prin 
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transformări aduse importului (de exemplu, operaţiunile de lohn). Atâta timp cât valoarea 

importului în aceste condiţii nu este mai mare decât valoarea exportului, măsurile 

respective sunt considerate legitime pe plan internaţional, în caz contrar fiind asimilate cu 

o subvenţionare a exportului, practică respinsă pe plan internaţional. In acelaşi timp, 

scutirea de taxe sau restituirea taxelor vamale nu se poate spune că afectează veniturile 

bugetare deoarece, în majoritatea cazurilor, în lipsa facilităţilor menţionate importul 

respectiv nici nu ar mai fi avut loc, deci oricum nu ar fi existat venituri la buget; 2) 

reduceri şi scutiri de impozite: se referă, îndeosebi, la scutirea de plata impozitului pe 

circulaţia mărfurilor sau a taxei pe valoarea adăugată la mărfurile care se exportă. 

Această măsură este, de asemenea, considerată legitimă pe plan internaţional şi nu atrage 

contramăsuri din partea partenerilor. În cazul în care aceste scutiri se referă la profitul 

firmelor care exportă, atunci măsura este asimilată cu o subvenţionare a exportului. În 

România, sistemul taxei pe valoarea adăugată s-a adoptat în varianta în care taxa 

respectivă se aplică pe teritoriul unde marfa tranzacţionată se consumă, deci ea se va 

aplica la importuri dar nu la exporturi, măsură menită să stimuleze exporturile româneşti; 

b)  măsuri de stimulare de natură bugetară. Se aplică sub forma subvenţionării, 

directe sau indirecte, a exportului. Deşi pe termen scurt, subvenţionarea poate avea efecte 

pozitive, mai ales asupra echilibrului balanţei de plăţi externe, pe termen lung, mai ales 

atunci când se subvenţionează ramuri sau firme care sunt de slabă competitivitate, poate 

avea efecte negative. În principiu subvenţionarea exportului, mai ales în cazul produselor 

manufacturate, este respinsă de practica şi legislaţia economică internaţională. Dacă 

subvenţionarea este identificată de ţările partenere, ele pot lua contramăsuri de răspuns, 

sub forma taxelor vamale de compensare, de mărime egală cu mărimea subvenţionării. 

Subvenţionarea bugetară este de două feluri: 1) subvenţionare directă: se plăteşte direct 

producătorului sau exportatorului o anumită sumă de bani. Aceasta este suportată de către 

plătitorii de impozite iar, în cazul în care este procurată prin mijloace inflaţioniste, de 

către toţi consumatorii interni; 2) subvenţionare indirectă: scutiri de impozite pe profit, 

corespunzător cotei de export în totalul producţiei; scutiri de plata unor contribuţii 

“semifiscale” cum este de exemplu, plata contribuţiei pentru asigurări sociale, pentru 

partea de contribuţie aferentă exportului realizat. 
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c)  măsuri de stimulare de natură valutară. Există două metode larg utilizate în 

acest sens: 1) devalorizarea monedei naţionale, care ieftineşte exporturile exprimate în 

moneda faţă de care s-a făcut devalorizarea. Aici există o serie de probleme tehnice şi 

comerciale: a) metoda este eficientă doar pe termen scurt, pe termen lung partenerii 

externi luând contramăsuri; b) metoda scumpeşte concomitent importurile care vor mări 

preţurile interne, ceea ce reduce sau chiar anulează efectul de ieftinire a exporturilor 

realizat prin devalorizare; 2) utilizarea de cursuri de schimb multiple (sistemul primelor 

valutare): cu prilejul convertirii valutei în monedă naţională se aplică un curs de schimb 

mai favorabil decât cursul de schimb oficial. Utilizarea de cursuri de schimb multiple este 

o practică respinsă de mediul economic internaţional. 

d)  măsuri de stimulare de natură financiar-bancară. Se referă la acordarea de 

credite în condiţii avantajoase sau la asigurarea creditelor acordate către firmele 

producătoare sau exportatoare, mai ales pentru vânzări de maşini şi utilaje. Această 

practică este strict reglementată prin Convenţia de la Berna, prin care se stabilesc limite 

privind durata şi dobânzile la aceste credite. 

Nu întotdeauna o ţară doreşte să stimuleze exportul. Sunt şi situaţii în care 

exportul trebuie diminuat sau chiar anulat. Cum într-o economie de piaţă măsurile 

administrative în acest sens nu sunt recomandabile, se pot folosi taxele vamale de export, 

care reprezintă sume monetare ce trebuie achitate către statul exportator pentru efectuarea 

exportului. Aceste sume se determină fie prin cote procentuale aplicate la valoarea în 

vamă a exportului fie prin sume fixe stabilite pe unitatea de măsură a exportului. 

Consecinţa economică este creşterea preţului intern la exporturi, ceea ce reduce cursul de 

revenire la export, descurajând, în felul acesta exportul. Preţul pe piaţa internă va scădea 

deoarece reducerea exportului va mări oferta din bunul respectiv pe piaţa internă: 
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Figura 78: Efectul taxei vamale de export 

 

Aplicarea taxei vamale de export, de mărime t a redus exportul de la mărimea AB 

la mărimea CD, reducând, concomitent, preţul intern de la preţul mondial la preţul cu 

taxă vamală de export. Produse la care exportul poate fi considerat indezirabil sunt: 

produse alimentare, materii prime şi combustibili, materiale strategice etc. 

  

7.3.4. Politici comerciale netarifare 

 

Ineficacitatea aplicării taxelor vamale în multe cazuri (de ex., acolo unde 

elasticitatea importului în raport cu taxa vamală este mică sau nulă) precum şi 

imposibilitatea aplicării unor taxe vamale care depăşesc limitele stabilite de către 
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organizaţiile internaţionale la care ţara respectivă este parte, a făcut ca, mai ales în 

ultimul timp, de când OMC a intensificat acţiunile de liberalizare a comerţului 

internaţional, să se extindă practicile de limitare a importurilor şi chiar şi a exporturilor 

prin mijloace administrative. Aceste măsuri constituie conţinutul politicii comerciale 

netarifare, şi se aplică cu preponderenţă în cazul importurilor. 

Există următoarele măsuri de politică comercială netarifară: 1) restricţii de ordin 

cantitativ; 2) formalităţi vamale şi administrative; 3) restricţii de ordin tehnic şi calitativ. 

            Restricţii cantitative. Constau în fixarea unor plafoane maximale, numite 

contingente sau cote, peste care nu se mai pot efectua importuri. Modul în care se 

controlează respectarea cotelor de import este cel al eliberării licenţelor de import (în 

momentul în care plafonul stabilit a fost atins, nu se mai eliberează licenţe de import). 

Contingentarea importului este o practică admisă pe plan internaţional numai temporar, 

pentru salvgardarea echilibrului balanţei comerciale şi numai dacă este aplicată în mod 

nediscriminatoriu. Limitarea cantitativă a importului poate fi : a) directă: stabilirea 

efectivă a plafoanelor menţionate sau “autolimitarea” exportului partenerului extern, pe 

baza unor înţelegeri în acest sens; b) indirectă: impunerea de taxe de import exact la 

nivelul diferenţei dintre preţul intern şi preţul mondial; stabilirea de preţuri “prag” 

minimale la bunurile importate; ajustări fiscale la frontieră (aplicarea de diverse taxe sau 

impozite, cum sunt, de ex., accizele); impunerea de taxe antidumping atunci când ele nu 

se justifică etc. 

Formalităţi vamale şi administrative. Constau în folosirea unor metode de 

descurajare a importurilor, cum sunt: a) stabilirea unor preţuri mai ridicate decât cele 

reale pentru mărfurile străine sosite în vamă, la care se va aplica taxa vamală existentă; b) 

utilizarea unor cursuri de schimb mai mari decât cel oficial, ceea ce scumpeşte, de 

asemenea importul;  c) pretinderea, la graniţa vamală, a o serie de documente 

suplimentare sau, de multe ori, inutile, cum sunt: certificate consulare, certificate 

suplimentare de origine a mărfurilor, facturi vamale speciale, declaraţii vamale extrem de 

complicate etc. 

Restricţii tehnice şi calitative. Deşi multe dintre ele sunt menite să protejeze 

consumatorul faţă de produsele nocive sau de calitate slabă, numeroasele standarde şi 
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norme tehnice care funcţionează astăzi pe plan mondial pot fi folosite pentru limitarea 

sau reducerea importurilor. Asemenea norme tehnice sau de calitate sunt: norme de 

securitate, măsuri de ordin sanitar, reglementări privind compoziţia produselor, norme 

privind ambalarea şi etichetarea, reglementări privind marcarea produselor etc. 
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TEMA NR. 8 

 
8. ECHILIBRUL ECONOMIC EXTERN 

 

8.1. Balanţa de plăţi externe  

8.2. Teoria economică a datoriei externe 

8.3. Modelarea echilibrului economic extern. Curba EE  

8.4. Echilibrul economic global: analiza IS-LM-EE 

 

8.1. Balanţa de plăţi externe şi echilibrul economic 
 

8.1.1. Structura balanţei de plăţi externe 

 

Raritatea resurselor economice precum şi existenţa graniţelor politice naţionale a condus 

la structurarea economiei mondiale sub forma complexelor economice naţionale. 

Complexele economice naţionale cuprind ansamblul activităţilor economice desfăşurate 

într-o structură macroeconomică având drept frontiere graniţa economică a unui stat. Nu 

întotdeauna graniţa economică coincide cu graniţa politică, exemplul funcţionării zonelor 

economice libere fiind cel mai concludent în acest sens. 

Complexele economice naţionale, pe care le vom numi în continuare economii 

naţionale, sunt structurate pe criteriile de specializare valabile şi la nivelul 

microeconomic (nivelul firmei sau al individului ca agent economic): avantajul absolut, 

avantajul comparativ, înzestrarea cu factori de producţie, nivelul mediu al productivităţii 

muncii naţionale etc. Din acest motiv, satisfacerea nevoilor economice globale ale unei 

economii reclamă efectuarea de schimburi economice cu celelalte economii naţionale. 

Spunem, în acest sens, că economiile naţionale sunt economii deschise. Intre aceste 

economii deschise se desfăşoară un permanent circuit economic reprezentat de fluxurile 
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economice, pe baza unor reguli prestabilite atât pe cale contractuală bilaterală cât şi la 

nivelul economiei mondiale în ansamblu. Aceste fluxuri economice trebuie înregistrate 

(pe ţări sau grupe de ţări, pe produse sau grupe de produse, pe forme de tranzacţionare 

etc.) atât din motive de decontare curentă cât şi pentru a urmări şi realiza echilibrul 

economic extern. Prin echilibru economic extern se înţelege egalitatea dintre intrările de 

bunuri, servicii sau monedă şi ieşirile de bunuri, servicii sau monedă pe o perioadă dată 

de timp. Această definiţie comportă, însă, o serie de nuanţe care vor fi puse în evidenţă în 

continuare.  

Ansamblul înregistrărilor valorice privind fluxurile economice de intrare şi de ieşire 

referitoare la o economie naţională, într-un interval de timp dat, de regulă un an, 

constituie  balanţa de plăţi externe (BPE) a ţării respective. Balanţa de plăţi externe 

cuprinde, deci, numai fluxurile economice desfăşurate între agenţi economici rezidenţi în 

ţări diferite. Calificativul de rezident se aplică unui agent economic dacă centrul 

activităţii sale (ponderea acestei activităţi) se află în ţara analizată. Desigur, pot fi şi alte 

criterii de identificare a naturii de rezident sau non-rezident al unui agent economic, 

criterii care diferă de la ţară la ţară, important este, însă, ca acest criteriu să fie aplicat în 

mod consecvent, pentru a păstra caracterul omogen al înregistrărilor tranzacţiilor 

economice internaţionale. 

Balanţa de plăţi externe cuprinde două părţi: a) activul; b) pasivul. In activul balanţei de 

plăţi externe se înregistrează toate operaţiunile economice sau financiare care conduc la 

intrări de devize străine (de ex., exportul, primirea unui împrumut extern, încasarea de 

dobânzi în contul unui credit extern acordat, ajutoare primite, donaţii primite etc.) iar în 

pasivul balanţei de plăţi externe se înregistrează toate operaţiunile economice sau 

financiare care conduc la ieşiri de devize străine (importul, acordarea unui împrumut 

extern, rambursarea unui împrumut extern, plata de dobânzi în contul unui credit primit, 

ajutoare acordate, donaţii efectuate etc.). Înregistrarea operaţiunilor economice şi 

financiare în balanţa de plăţi externe se poate face prin două metode: 1) în momentul 

reglementării financiare a operaţiunii: aceasta este o metodă comodă din punct de vedere 

tehnic dar, din cauza introducerii unui decalaj între momentul efectuării operaţiunii şi 

momentul reglementării ei, pot apare perturbări în ceea ce priveşte analizele economice 
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îndeosebi cele care se referă la echilibrul economic extern; 2) în momentul efectuării 

operaţiunii: aceasta este o metodă mai laborioasă din punct de vedere tehnic, deoarece 

trebuie ţinută evidenţa şi urmărită "stingerea" obligaţiei financiare create, dar, prin 

eliminarea decalajului temporal între efectuarea operaţiunii şi înregistrarea ei, elimină 

posibilitatea deformării analizelor de echilibru economic extern. 

Balanţa de plăţi externe are două componente principale: 1) operaţiuni economice (OE); 

2) operaţiuni de capital monetar (OCM). Operaţiunile economice, la rândul lor, sunt 

formate din trei componente: 1.1) tranzacţii curente (TC); 1.2.) mişcări de capital pe 

termen lung (MCTL); 1.3.) mişcări de capital pe termen scurt (MCTS). Operaţiunile de 

capital monetar sunt formate din: 2.1) operaţiuni ale capitalului din sectorul bancar 

(OCSB); 2.2) operaţiuni ale capitalului din sectorul public (OCSP). Tranzacţiile curente 

cuprind următoarele operaţiuni: 1.1.1) balanţa comercială (BC) - cuprinde exportul şi 

importul de bunuri; 1.1.2) balanţa serviciilor (BS) - cuprinde exportul şi importul de 

servicii internaţionale, cum sunt: turismul, asigurările şi reasigurările, veniturile datorate 

mişcărilor de capital, dobânzi, dividende etc.; 1.1.3) transferurile unilaterale (TU) - 

cuprind operaţiuni de transfer valoric în sens unic, adică fără o contraprestaţie. Ele pot fi 

transferuri private (de ex., salarii transferate de către salariaţii rezidenţi într-o ţară care 

desfăşoară activităţi economice în altă ţară) sau transferuri publice (de ex., operaţiuni de 

ajutor economic şi financiar, vărsăminte efectuate pentru funcţionarea organizaţiilor 

internaţionale la care ţara respectivă este membră sau parte, diverse cotizaţii şi taxe 

plătite către exterior sau primite din exterior): 

          

Figura  78: Structura balanţei de plăţi externe (I) 
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Pe baza celor de mai sus se poate descrie o structură constructivă a balanţei de plăţi 

externe, în felul următor:  

1. balanţa comercială (BC) 

2. balanţa serviciilor (BS) 

3. balanţa de cont curent = "1" + "2" + transferurile unilaterale (BCC) 

4. balanţa de bază = "3" + mişcarea capitalului pe termen lung (BB) 

5. balanţa mişcărilor de capital non-monetar = "4" + mişcările de capital pe termen scurt, 

non-monetar (BMCnm) 

6. balanţa reglementărilor oficiale = "5" + mişcarea de capital pe termen scurt, monetar, 

referitoare la sectorul bancar (BRO) 

7. balanţa globală sau balanţa de plăţi externe propriu-zisă = "6" + creanţe şi angajamente 

ale sectorului public (BPE): 

                         

Figura  79: Structura balanţei de plăţi externe (II) 
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8.1.2. Mecanisme de echilibrare a balanţei de plăţi externe 

 

Balanţa de plăţi externe este întotdeauna echilibrată din punct de vedere contabil, 

dezechilibrul ei rezultând doar din modalitatea care este folosită pentru a realiza 

echilibrul economic. Pentru a explica această diferenţiere între echilibrul contabil şi 

echilibrul economic al balanţei de plăţi externe, tranzacţiile economice cu exteriorul 

trebuie diferenţiate în două categorii: 1) tranzacţii economice autonome sau spontane; 2) 

tranzacţii economice neautonome sau de ajustare. Tranzacţiile economice autonome 

sunt acele tranzacţii care nu depind decât de dinamica variabilelor economice interne ce 

acţionează în sistemul economic respectiv şi nu depind de alte tranzacţii economice. 

Acesta este motivul pentru care ele se mai numesc şi tranzacţii economice spontane (de 

ex., export/import de bunuri sau servicii). Tranzacţiile economice neautonome sunt 

acele tranzacţii care se efectuează în dependenţă de efectuarea tranzacţiilor economice 

auto-nome, încercând să compenseze ieşirile/intrările nete de capital ale ţării respective. 

Acesta este motivul pentru care ele se mai numesc şi tranzacţii economice de ajustare. 

Tranzacţiile de ajustare reprezintă, de fapt, contrapartide financiare ale tranzacţiilor 

autonome. Dacă intrările de devize în urma tranzacţiilor autonome sunt mai mari decât 

ieşirile de devize, atunci balanţa de plăţi externe se află în surplus, iar acest surplus va fi 

ajustat printr-o ieşire de devize în cadrul tranzacţiilor neautonome. Dacă, dimpotrivă, 

intrările de devize în urma tranzacţiilor autonome sunt mai mici decât ieşirile de devize, 

balanţa de plăţi externe se află în deficit, iar acest deficit va fi ajustat printr-o intrare de 

devize în cadrul tranzacţiilor neautonome. Ieşirea de devize se numeşte debit de ajustare 

iar intrarea de devize se numeşte credit de ajustare. Din punctul de vedere al structurii 

balanţei de plăţi externe, tranzacţiile autonome se suprapun peste operaţiunile economice, 

iar tranzacţiile neautonome se suprapun peste operaţiunile privind mişcarea capitalului 

monetar. Prin urmare, există echilibru contabil atunci când totalul debitelor este egal cu 

totalul creditelor, dar echilibrul economic există doar atunci când debitele autonome 

(aferente tranzacţiilor autonome) sunt egale cu creditele autonome. Dacă echilibrarea 

contabilă a balanţei de plăţi externe s-a făcut printr-un debit de ajustare, atunci balanţa de 

plăţi externe se află în surplus, iar dacă s-a făcut printr-un credit de ajustare, atunci ea se 

află în deficit.  
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Echilibrul extern al unei economii naţionale se analizează prin prisma echilibrului 

balanţei de plăţi externe. Atunci când în balanţa de plăţi externe se produce un 

dezechilibru, reechilibrarea se poate realiza pe două căi: 1) prin modificări de preţuri 

interne (mecanismul efectului de preţ); 2) prin modificarea venitului intern (mecanismul 

efectului de venit). 

8.1.2.1. Mecanismul efectului de preţ 

Este propus de şcoala economică clasică şi neoclasică. Acest mecanism poate fi analizat 

în trei situaţii ipotetice: a) cazul sistemului monetar internaţional bazat pe etalonul aur; b) 

cazul sistemului monetar internaţional bazat pe cursuri de schimb fixe; c) cazul 

sistemului monetar internaţional bazat pe cursuri de schimb flotante. 

a) sistemul monetar internaţional bazat pe etalonul aur. Cursurile de schimb sunt stabile, 

reechilibrarea făcându-se automat prin mecanismul preţurilor bazat pe modelul cantitativ 

al monedei propus de Fisher: M V P Ts ⋅ = ⋅* * , unde:  M s  este oferta de monedă, V *  

este viteza de circulaţie a monedei, P  este nivelul general al preţurilor din economie, T * 

este volumul fizic al tranzacţiilor din economie. Literele stelate ( *, *)V T  semnifică faptul 

că viteza de rotaţie a monedei, respectiv volumul fizic al tranzacţiilor din economie sunt 

fixate, constante. Ca urmare, rezultă că preţurile din economie depind exclusiv şi direct 

proporţional de oferta de monedă. Intr-adevăr, P M
V

T
M A f Ms s s= ⋅ = ⋅ =

*

*
( ) , unde 

A
V

T
= =

*

*
constant, cu 

∂
∂
f M

M

s

s

( )
 > 0. In ipoteza flexibilităţii perfecte a preţurilor şi 

salariilor (ipoteză fundamentală a şcolii neoclasice), modificarea productivităţii naţionale 

în raport cu productivitatea străinătăţii conduce la modificări în nivelul costurilor, deci la 

modificări în avantajele comparative. In această situaţie, reechilibrarea balanţei de plăţi 

externe se va produce doar prin modificarea nivelului general al preţurilor. Mecanismul 

respectiv poate fi descris astfel: 

( ) ( ) ( )↓ − → ↓ → ↓ → ↑ − → → − =X M M P X M X Ms 0 , unde X : valoarea 

exportului, M : valoarea importului, P : nivelul general al preţurilor, ( )↓ −X M : 

producerea deficitului balanţei de plăţi externe, ( )↑ −X M : producerea surplusului 
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balanţei de plăţi externe, ( )→ − =X M 0 : echilibrarea balanţei de plăţi externe. Desigur, 

mecanismul este perfect reversibil în cazul unui surplus iniţial al balanţei de plăţi externe: 

                      ( ) ( ) ( )↑ − → ↑ → ↑ → ↓ − → → − =X M M P X M X Ms 0  

Reechilibrarea balanţei de plăţi externe se produce datorită faptului că scăderea preţurilor 

interne (în cazul deficitului BPE) respectiv creşterea acestora (în cazul surplusului BPE) 

conduce la ameliorarea, respectiv deteriorarea avantajului comparativ în schimburile 

economice internaţionale, ceea ce are ca urmare încurajarea exporturilor şi descurajarea 

importurilor, respectiv descurajarea exporturilor şi încurajarea importurilor.  

Totuşi, în realitate, preţurile şi salariile nu sunt perfect flexibile (mai ales la scăderea lor), 

ceea ce conduce la o situaţie de permanentizare a dezechilibrului BPE (de ex., a 

deficitului său), concomitent cu existenţa unui şomaj cronic. Aceasta înseamnă că 

influenţa deficitului BPE se va exercita nu numai asupra preţurilor ci şi asupra producţiei, 

ceea ce face ca volumul tranzacţiilor ( T ) să nu mai fie constant. In acest caz mecanismul 

poate fi reprezentat astfel: 

                              ( )
( )

↓ − → ↓ →
→ ↓ → → − 〈

→ ↓ → ↑






X Ms M

P X M

T somaj
s

0
 

Acesta este un dezavantaj important al mecanismului de reechilibrare analizat. Un alt 

dezavantaj este acela că mecanismul presupune o ofertă permanentă de aur nou pentru 

menţinerea stabilităţii cursului de schimb, iar neuniformitatea repartizării aurului pe ţări 

conduce la dominarea economică unor ţări de către altele. 

b) sistemul monetar internaţional bazat pe cursuri de schimb fixe. Este un mecanism 

asemănător cu cel precedent, cu deosebirea că ajustarea se produce prin intermediul ratei 

dobânzii. Sistemul cursurilor de schimb fixe a fost introdus în 1944 prin acordul de la 

Bretton Woods. In acest sistem, ratele (cursurile) de schimb pot evolua în cadrul unor 

limite fixate, dezechilibrul balanţei de plăţi externe neputând fi corectat la cursul de 

schimb fixat fără a se apela la controlul schimbului pe piaţa valutară sau fără ajustări ale 

preţurilor şi veniturilor. Acest sistem prezintă o serie de dezavantaje majore în 

comparaţie cu sistemul precedent: a) sistemul nu este autoreglator -  caracterul rigid al 
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cursului de schimb poate împiedica economia să răspundă rapid şi adecvat la schimbări;  

b) sistemul poate fi perturbator - inflexibilitatea cursului de schimb poate amplifica 

distorsiunile rezultate din modificările structurale din economie şi poate, de asemenea, 

conduce la perturbarea fluxurilor de capital; c) ca şi sistemul precedent, acest sistem  

presupune păstrarea unei rezerve oficiale de devize pentru intervenţii pe piaţa valutară; 

c) sistemul monetar internaţional bazat pe cursuri de schimb flotante. Acest sistem a fost 

introdus în practica internaţională începând cu anul 1973. Se caracterizează prin faptul că 

cursurile de schimb evoluează în mod liber, în raport de cererea şi oferta de pe piaţa 

valutară. Ca urmare, reechilibrarea balanţei de plăţi externe se face datorită modificărilor 

care intervin în cursurile de schimb şi în rata internă a dobânzii. Revine, aşadar, 

automatismul reglării, întâlnit la sistemul bazat pe etalonul aur. Acest automatism se 

manifestă, de data aceasta, prin intermediul deprecierii/aprecierii monedei naţionale. Prin 

deprecierea monedei naţionale se înţelege creşterea cursului de schimb al monedei 

naţionale în raport cu moneda străină de referinţă (pentru România - dolarul SUA), iar 

prin aprecierea monedei naţionale se înţelege scăderea cursului de schimb al monedei 

naţionale în raport cu moneda străină de referinţă (de menţionat că atât deprecierea cât şi 

aprecierea monedei naţionale sunt efecte ale funcţionării libere a pieţei valutare şi nu se 

confundă cu devalorizarea, respectiv revalorizarea monedei naţionale care sunt efecte ale 

intervenţiei administrative a Băncii Centrale în cadrul cursurilor de schimb fixe sau, cum 

se mai numesc, cursuri administrate). Mecanismul de reechilibrare a balanţei de plăţi 

externe în cazul cursurilor de schimb flotante poate fi descris în felul următor: 

( )↓ → ↓ → ↑ →
↓ → ↑

↑ → ↓












→ → − =X S C

P X

P M
X Mv v

x

m

0  , cu condiţia ca nivelul general 

al preţurilor să fie constant. Notaţiile sunt următoarele: Sv : oferta de valută; Px : preţul 

bunurilor exportate; Pm : preţul bunurilor importate. In realitate, nivelul general al 

preţurilor se poate modifica prin intermediul inflaţiei importate, de aceea mecanismul de 

reechilibrare prezentat mai sus trebuie modificat după cum urmează: 
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( )↓ → ↓ →
↑ →

↓ → ↑

↑ → ↓













↑ → ↓ → ↑ → ↓

















→ → − =X S
C

P X

P M

P M r K

X Mv

v

x

m

s

0 , unde: P: nivelul general 

al preţurilor; r: rata internă a dobânzii; K: volumul ieşirilor nete de capital. 

8.1.2.2. Mecanismul efectului de venit 

Este propus de şcoala keynesiană şi se bazează pe extinderea modelului de determinare a 

venitului de echilibru în condiţiile economiei închise, la economia deschisă, adică pe 

introducerea exportului, ca pe o componentă a cererii agregate şi a importului, ca pe o 

componentă a ofertei agregate. In acest caz , condiţia de echilibru economic global 

devine: I X S Mea ea ea ea+ = + , unde: I: investiţii interne; S: economisirea internă; X: 

exporturi; M: importuri; "ea": desemnează conceptul ex ante, care are aici sensul de 

anticipat, proiectat, dorit, aşteptat. Aşa cum, în condiţiile economiei închise, echilibrul 

intern este restabilit prin intermediul multiplicatorului investiţiei ( k
V

I
=

∆
∆

, ∆ V : variaţia 

venitului naţional, ∆ I : variaţia investiţiei autonome, cu ∆ V > ∆ I ), în condiţiile 

economiei deschise, echilibrul este restabilit prin intermediul multiplicatorului 

comerţului exterior. Să determinăm acest multiplicator. Ecuaţia de echilibru economic 

global se poate scrie: 

Y C I G X M= + + + −( ) , unde C C Y Y C= = ⋅ +( ) α 0 , iar α : înclinaţia marginală spre 

consum şi C0 : consumul incompresibil; M M Y m Y= = ⋅( ) , iar  

m:  înclinaţia marginală spre import. C  este consumul privat, I sunt investiţiile private, 

G reprezintă cheltuielile guvernamentale (achiziţii şi investiţii publice), α =
∆
∆

C

Y
,   

m
M

Y
=

∆
∆

. In acest caz, ecuaţia se poate rescrie: Y Y C I G X m Y= ⋅ + + + + − ⋅α 0 , de 

unde rezultă:Y m C I G X( )1 0− + = + + +α . Să diferenţiem întreaga relaţie. Obţinem: 

dY m dC dI dX dG( )1 0− + = + + +α . Dacă dorim să calculăm efectul variaţiei exportului 

şi importului asupra venitului, vom considera dC dI dG0 0 0 0= = =, , . Atunci relaţia de 

echilibru devine: dY s m dX( )+ = (1), unde s = −1 α , s :înclinaţia marginală spre 
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economisire, s
dS

dY
= . Dacă împărţim relaţia (1) prin dX , rezultă: 

dY

dX s m
=

+
1

. Deşi cele 

două înclinaţii marginale (spre economisire şi spre import) sunt subunitare prin definiţie, 

nu este sigur că suma lor va fi subunitară, deci nu este sigur că dY dX/  este propriu-zis 

un multiplicator, el putând fi şi un divizor dacă s m+  > 1. Pentru a analiza mecanismul 

de reechilibrare a balanţei de plăţi externe prin mecanismul efectului de venit, vom 

considera că exportul este autonom (independent de venit). Fie două ţări, A şi B (care, 

presupunem, epuizează comerţul exterior al lumii). Fie o creştere a exportului ţării A 

către ţara B de mărime dXA. Creşterea exportului înseamnă creşterea cererii agregate, 

deci creşterea corespunzătoare a producţiei în ţara A,, adică o creştere a venitului cu 

aceeaşi mărime dYA = dXA. Prin intermediul înclinaţiei marginale spre import, creşterea 

venitului va conduce la o creştere corespunzătoare a importului, de mărime dMA = mA . 

dXA. Dacă surplusul balanţei de plăţi externe a ţării A a crescut iniţial cu dXA, ulterior, 

prin mecanismul efectului de venit, el a scăzut cu mA
.
 dXA, ceea ce înseamnă că surplusul 

net al ţării A va fi doar S dX m dX dX mN

A

A A A A A= − ⋅ = −( )1 La rândul său, ţara B se 

confruntă, în primă instanţă, cu un deficit egal cu valoarea importului din ţara A, dMB = 

dXA. Importul fiind o componentă a ofertei agregate, creşterea importului va reduce 

oferta internă a ţării B, ceea ce va reduce venitul cu o mărime corespunzătoare  -dYB = 

dMB. Reducerea venitului va conduce, prin intermediul înclinaţiei marginale spre import, 

la reducerea importului în ciclul următor, cu mărimea: -dMB = mB
 .

 (-dYB). Aşadar, 

deficitul net al ţării B va fi diferenţa dintre deficitul iniţial şi reducerea ulterioară a 

importului (deficitului) : D dX m dX dX mN

B

A B A A B= − ⋅ = −( )1 . Prin urmare, prin 

mecanismul efectului de venit, în mod spontan, atât într-o ţară cât şi în cealaltă se 

produce un fenomen tendenţial de restabilire a echilibrului balanţei de plăţi externe. 

Echilibrarea balanţei de plăţi externe poate fi nu numai rezultatul unor fenomene 

spontane, cum sunt efectul de preţ sau efectul de venit ci şi rezultatul unor politici 

deliberate ale guvernului care urmăreşte echilibrul economic global. O asemenea politică 

deliberată (sau discreţionară) este cea a devalorizării/revalorizării monedei naţionale. Prin 

devalorizarea monedei naţionale se înţelege creşterea deliberată a cursului de schimb al 

monedei naţionale, în cazul cursurilor fixe sau administrate, în scopul reducerii 
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deficitului balanţei de plăţi externe, iar prin revalorizarea monedei naţionale se înţelege 

scăderea cursului de schimb al monedei naţionale, în scopul reducerii surplusului balanţei 

de plăţi externe. Mecanismul de reechilibrare este următorul: creşterea cursului de schimb 

al monedei naţionale ieftineşte exportul ţării respective pentru importatorii străini, 

încurajând, în acelaşi timp, agenţii economici interni în procurarea valutei mai degrabă 

prin export de bunuri decât prin cumpărarea ei de pe piaţa valutară. Creşterea exportului 

măreşte fluxul de intrare de capital (valută), ceea ce reduce deficitul balanţei de plăţi 

externe. In cazul revalorizării monedei naţionale, fenomenul se produce în sens invers: 

scăderea cursului de schimb al monedei naţionale întăreşte moneda respectivă, ceea ce 

ieftineşte importurile, adică încurajează aceste importuri, aşa încât se produce o creştere a 

fluxului de ieşire a capitalului (valutei), adică se produce o reducere a surplusului balanţei 

de plăţi externe. Desigur, toate aceste fenomene se petrec concomitent, în sensul că 

devalorizarea monedei naţionale nu numai că încurajează exportul dar, în acelaşi timp, 

descurajează importul, care devine mai scump odată cu slăbirea monedei prin 

devalorizare, iar revalorizarea monedei naţionale nu numai că încurajează importul dar, 

în acelaşi timp, descurajează exportul, care devine mai scump pentru importatorii străini 

odată cu întărirea monedei naţionale prin revalorizare. 

Totuşi, devalorizarea/revalorizarea monedei naţionale nu dă întotdeauna rezultatele 

aşteptate. Condiţiile de reuşită ale acestei politici sunt analizate din două perspective 

diferite: 1) teoria elasticităţilor; 2) teoria absorbţiei. 

 (1). In cazul teoriei elasticităţilor este analizat doar efectul de preţ al 

devalorizării. Condiţia de eficacitate a devalorizării este exprimată de formula MLR 

(Marshall-Lerner-Robinson): e ex m+ > 1, unde: ex : elasticitatea-preţ a exporturilor; em : 

elasticitatea-preţ a importurilor, iar e
dX

X

dP

Px

x

x

= : , respectiv e
dM

M

dP

Pm

m

m

= : . Condiţia 

MLR implică următoarele aspecte, care reduc din relevanţa respectării ei: 1) presupune o 

ofertă infinită pentru export a ţării analizate; 2) este valabilă doar pe termen scurt, 

deoarece, pe termen lung, se produc reacţii ale partenerilor comerciali (de ex., pot, la 

rândul lor, să aplice măsuri de retorsiune, devalorizând şi ei moneda proprie); 3) 

scumpirea importurilor prin devalorizarea monedei antrenează creşterea nivelului general 



 215 

al preţurilor interne, ceea ce va anula efectul devalorizării asupra echilibrului balanţei de 

plăţi externe. De aceea se apreciază că, în realitate, efectul devalorizării monedei asupra 

soldului balanţei de plăţi externe se produce conform unei curbe în "J": 

                                       

Figura  80: Curba în „J” a efectului deprecierii monetare asupra balanţei comerciale 

 

unde: B = X - M  reprezintă soldul balanţei de plăţi externe (în cazul acesta coincide cu 

soldul balanţei comerciale). Devalorizarea monedei naţionale conduce, la început, la o 

creştere a deficitului balanţei de plăţi externe întrucât, pe de o parte există importuri 

obligatorii sau a căror derulare nu poate fi oprită imediat, or devalorizarea scumpeşte 

importurile deci creşte fluxul de ieşire de capital, iar pe de altă parte, ieftinirea 

exporturilor nu este percepută imediat ca atare de către partenerii externi iar contractele 

încheiate îşi vor produce efectele în viitor. Acest moment viitor este notat cu t*, moment 

de la care se va produce o ameliorare a soldului balanţei de plăţi externe.  

(2). In cazul teoriei absorbţiei este luat în considerare atât efectul de venit cât şi 

efectul de preţ al devalorizării. Să analizăm mai întâi efectul de venit. Ecuaţia echilibrului 

macroeconomic în condiţiile economiei deschise este: Y C I G X M= + + + −( ) . Să 

notăm cu A C I G= + +  absorbţia internă şi cu B X M= −  soldul balanţei comerciale 

)identificat cu soldul balanţei de plăţi externe). Atunci ecuaţia echilibrului devine: 

Y A B B Y A dB dY dA= − ⇔ = − ⇒ = − . Modificarea venitului este ambivalentă: se 

poate produce o creştere a venitului ca rezultat al efectului de subocupare a resurselor 

(creşterea venitului nu este posibilă decât dacă resursele sunt ocupate incomplet) sau o 
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reducere a venitului ca urmare a deteriorării raportului de schimb internaţional în urma 

devalorizării monedei. Dacă notăm cu a  înclinaţia marginală spre absorbţie internă, 

adică: a
dA

dY
= , atunci putem scrie succesiv: dA a dY= ⋅ ,    dB dY a dY dY a= − ⋅ = ⋅ −( )1 . 

Aşadar, o ameliorare a soldului balanţei de plăţi externe dB  > 0 presupune una dintre 

următoarele situaţii: a) ( ) ( )dY a> ∧ >0 1  adică efectul de subocupare a resurselor trebuie 

să fie mai mare decât efectul deteriorării raportului de schimb internaţional dacă 

înclinaţia marginală spre absorbţie internă este supraunitară; b) ) ) ( )dY a< ∧ <0 1  adică 

efectul de subocupare a resurselor trebuie să fie mai mic decât efectul deteriorării 

raportului de schimb internaţional dacă înclinaţia marginală spre absorbţie internă este 

subunitară. In ceea ce priveşte efectul de preţ al devalorizării monedei naţionale, el 

acţionează în sensul diminuării absorbţiei interne ca urmare a creşterii preţurilor interne. 

Efectul de preţ acţionează pe trei căi: 1) efectul de depozit la vedere: creşterea nivelului 

general al preţurilor reduce valoarea reală a depozitelor, ceea ce determină agenţii 

economici să-şi reducă cheltuielile finale (deci, reducerea consumului - C) şi să-şi vândă 

activele financiare non-monetare, determinând creşterea ratei dobânzii (prin creşterea 

cererii de monedă), ceea ce reduce investiţiile; 2) efectul de iluzie monetară: se produce 

reducerea cheltuielilor interne chiar dacă veniturile nominale (monetare) cresc în acelaşi 

raport cu creşterea preţurilor; 3) efectul de redistribuire: devalorizarea monedei realizează 

o redistribuire a venitului în favoarea agenţilor economici cu o slabă înclinaţie marginală 

spre consum (stat, alţi titulari de profituri) ceea ce va reduce absorbţia internă. 

In ceea ce priveşte revalorizarea monedei naţionale, condiţia MLR se păstrează. S-a 

observat, totuşi, că cererea reacţionează în mod diferit (cu elasticităţi diferite) la creşterea 

preţurilor faţă de cazul scăderii acestora, iar importurile sunt mai sensibile la variaţia 

preţurilor decât exporturile. Se apreciază că succesul revalorizării monedei naţionale este 

asigurat de eliminarea disparităţilor de productivitate şi deci de competitivitate pe piaţa 

internaţională. 
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8.1.3. Structura balanţei mişcărilor de capital 

 

Mişcările de capital sunt de două feluri: 1) mişcări de capital non-monetar (care fac parte 

din operaţiunile economice ale balanţei de plăţi externe) şi 2) mişcări de capital monetar. 

La rândul lor, mişcările de capital non-monetar sunt de două feluri: a) mişcări de capital 

pe termen lung; b) mişcări de capital pe termen scurt. Mişcările de capital pe termen 

lung cuprind două tipuri de mişcări de capital: a.1) operaţiuni în afara datoriei externe 

(operaţiuni spontane: OS) : se efectuează sub forma creditelor comerciale, 

împrumuturilor şi investiţiilor financiare; a.2.) trageri asupra datoriei externe: TDE 

(operaţiuni organizate): cuprind creşterea/reducerea datoriei externe prin acţiuni de 

acoperire/utilizare a deficitelor/excedentelor create de mişcarea spontană a capitalurilor 

sau de operaţiunile din tranzacţiile curente. Mişcările de capital pe termen scurt 

cuprind operaţiuni privind creditele comerciale pe termen scurt şi activele financiare non-

monetare la ordin. O categorie specială de capitaluri pe termen scurt o reprezintă acele 

capitaluri cu o mişcare foarte rapidă, de origine speculativă (capitaluri fierbinţi - hot 

money). Atât capitalurile pe termen lung cât şi cele pe termen scurt se referă la acele 

capitaluri a căror mişcare nu modifică poziţia monetară a ţării respective. Prin poziţia 

monetară a unei ţări se înţelege ansamblul creanţelor şi angajamentelor acelei ţări în 

context internaţional. Mişcările de capital monetar au două componente, la rândul lor:  

2.1) operaţiuni ale capitalului monetar din sectorul bancar (OCMB) : creanţe 

corespunzând împrumuturilor acordate de sectorul bancar non-rezidenţilor, respectiv 

angajamente corespunzând depozitelor formate de către non-rezidenţi în băncile ţării 

analizate. De menţionat că poziţia monetară a sistemului bancar se ameliorează dacă 

moneda naţională se depreciază (non-rezidenţii îşi diminuează depozitele în monedă 

naţională şi-şi măresc împrumuturile de la bănci în monedă naţională, ceea ce sporeşte 

creanţele şi micşorează angajamentele) şi se deteriorează dacă moneda naţională se 

apreciază (non-rezidenţii acţionează în sens invers); 2.2) operaţiuni ale capitalului 

monetar din sectorul public (OCMP) : cuprind mişcările de capital înspre şi dinspre 

sectorul public faţă de exterior.  
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In mod uzual este utilizat termenul de balanţa contului curent pentru operaţiunile 

cuprinse în tranzacţiile curente (din care se exclud, deseori, transferurile unilaterale) şi cel 

de balanţa mişcărilor de capital pentru toate operaţiunile celelalte. 

 

8.2. Teoria economică a datoriei externe 

 

8.2.1. Conceptul şi structura datoriei externe 

 

Datoria externă este un concept larg care cuprinde ansamblul obligaţiilor monetare 

referitoare la un stat, către mediul economic internaţional, datorat fluxurilor de intrări de 

capital din străinătate cu titlu de împrumut pe termen mediu şi lung. Pentru a delimita 

acest concept vom defini mai întâi conceptul de datorie publică. Prin datorie publică se 

înţelege totalitatea obligaţiilor pecuniare la un moment dat, rezultate din împrumuturi 

externe şi interne, pe termen mediu sau lung, contractate de stat în nume propriu sau 

garantate de acesta. Datoria publică este de două feluri: a) datorie publică internă ; b) 

datorie publică externă.  

Datoria publică internă este reprezentată de împrumuturile pe care statul le contractează 

de la agenţii economici rezidenţi (firme non-financiare, instituţii financiare, populaţie) , 

în limitele aprobate de Parlament, pentru următoarele nevoi: 1) deficitul bugetar prevăzut 

prin legea anuală de aprobare a bugetului; 2) cheltuieli publice de interes naţional care nu 

pot fi finanţate din resursele curente ale bugetului de stat; 3) refinanţarea datoriei publice 

interne; 4) alte necesităţi, aprobate prin legi speciale. Datoria publică internă poate lua 

naştere pe următoarele căi principale: 1) împrumuturi propriu-zise; 2) emisiuni de valori 

mobiliare, care se plasează prin subscripţie publică sau prin alte procedee tehnice 

specifice. Pot fi utilizate următoarele tipuri de valori mobiliare: obligaţiuni 

guvernamentale, bonuri de tezaur, titluri de rentă sau alte înscrisuri de stat. Rambursarea 

împrumuturilor contractate se asigură din: 1) excedentul bugetului de stat; 2) 

împrumuturile de stat pentru refinanţarea datoriei publice interne; 3) alte surse prevăzute 

de lege. Legat de rambursarea datoriei publice interne, funcţionează conceptul de serviciu 
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al datoriei publice interne, care reprezintă ansamblul plăţilor efectuate de stat, într-un an, 

pentru rambursarea datoriei publice interne. Serviciul datoriei publice interne este format 

din: 1) ratele scadente în anul respectiv (ratele de amortizare a împrumutului); 2) 

dobânzile şi comisioanele  aferente anului respectiv în contul datoriei publice interne; 3) 

cheltuielile ocazionate de emisiunea şi plasarea valorilor mobiliare de orice fel, realizate 

în anul respectiv. De obicei, pentru considerente de analiză economică, este calculată rata 

serviciului datoriei publice interne, după relaţia: R
P

DPI
SDPI

i s

i

i

=   , unde cu Ps

i  s-a notat 

valoarea plăţilor scadente în anul “i” în contul datoriei publice interne, cu DPI i  valoarea 

datoriei publice interne aferentă anului “i”, iar P A D C CEs

i

i i i vm

i= + + +   , unde 

Ai valoarea sumelor care trebuie rambursate în anul “i” pentru amortizarea datoriei 

publice interne, Di  valoarea dobânzilor care trebuie plătite în anul “i” în contul datoriei 

publice interne , Ci  valoarea comisioanelor care se plătesc în anul “i” în contul datoriei 

publice interne, CEvm

i  mărimea cheltuielilor ocazionate de emisiunile de valori mobiliare 

de către stat în anul “i”. In afara cazului în care prevederile legale specifice nu prevăd 

altfel, dobânzile, comisioanele şi cheltuielile ocazionate de emisiunea şi plasarea de 

valori mobiliare se includ în cheltuielile bugetului de stat. Toate operaţiunile legate de 

contractarea şi rambursarea datoriei publice interne se efectuează de către Ministerul 

Finanţelor. 

Datoria publică externă se referă la împrumuturi contractate din străinătate în 

următoarele scopuri principale: 1) realizarea programelor de dezvoltare şi restructurare 

economică; 2) realizarea altor obiective sau activităţi de interes public; 3) crearea şi 

menţinerea rezervei valutare a statului; 4) asigurarea resurselor necesare înlăturării 

efectelor determinate de calamităţi naturale sau în alte cazuri de forţă majoră. Necesarul 

de împrumuturi externe se determină pe baza strategiei privind datoria publică externă, în 

limita plafonului de credite externe şi de îndatorare externă, plafon propus de Guvern şi 

aprobat de Parlament pentru fiecare an. Datoria publică externă este de două feluri: a) 

datorie publică externă contractată direct de către stat; b) datorie publică externă 

contractată de către societăţi comerciale, regii autonome şi autorităţi publice locale, dar 

garantate de stat. Garantarea de către stat a împrumuturilor externe realizate de cele trei 
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categorii de agenţi economici rezidenţi se face pe baza analizelor de proiect (studii de 

fezabilitate) prezentate de către agentul economic respectiv. Această analiză se 

efectuează de către Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) S.A., în urma 

aprobării proiectului de către Consiliul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ 

Exterior. 

Contractarea de împrumuturi externe se poate face: a) în mod direct prin încheierea unui 

contract de împrumut propriu-zis cu un creditor extern (de stat, particular sau de tipul 

consorţiilor de creditare); b) indirect, prin emisiunea de titluri de valoare lansate pe 

pieţele financiare externe. Emisiunea de titluri de valoare în străinătate se aprobă de către 

Guvern la propunerea Ministerului Finanţelor şi cu avizul consultativ al Băncii Naţionale. 

In ceea ce priveşte datoria publică externă, aşa cum vom vedea, este mai puţin importantă 

valoarea ei absolută cât, mai ales, alte două aspecte: 1) destinaţia sumelor obţinute în 

contul datoriei publice externe. Răspunderea pentru respectarea întocmai a destinaţiei 

creditelor angajate sau garantate la extern revine Ministerului Finanţelor şi Băncii 

Naţionale. De menţionat, totuşi, că această răspundere se întinde doar asupra 

concordanţei dintre  destinaţia menţionată în contractul de împrumut sau în studiul de 

fezabilitate şi destinaţia concretă realizată în cursul utilizării sumelor obţinute din credite 

externe. Problema principală este aceea a acceptării unei anumite destinaţii în urma 

analizei proiectului de contract de împrumut de către Consiliul Interministerial de 

Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior (pentru creditele externe doar garantate de stat) şi 

de către Guvern (pentru creditele externe contractate direct de către stat); b) serviciul 

datoriei publice externe, care se referă la plăţile datorate pe o perioadă de an în contul 

datoriei publice externe, plăţi compuse din:  

1) amortizarea datoriei publice externe; 2) dobânzi, speze şi comisioane aferente datoriei 

publice externe plătite în anul respectiv; 3) cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea 

de titluri de valoare pe pieţele financiare externe. Ca şi în cazul datoriei publice interne, şi 

aici se determină şi se analizează rata serviciului datoriei publice externe: 

R
P

DPE
SDPE

i s

i

i

=   , unde Ps

i  reprezintă valoarea plăţilor scadente în anul “i” în contul 

datoriei publice externe, adică P A D S CEs

i

i i i tv

i= + + + , unde Ai sume reprezentând rate 
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scadente ale datoriei publice externe , Di  şi Si  valoarea dobânzilor, respectiv a spezelor 

care trebuie achitate în anul “i” , CE tv

i  cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea de 

titluri de valoare pe pieţele financiare externe. 

Rambursarea plăţilor scadente din cadrul serviciului datoriei publice externe se realizează 

din următoarele surse: 1) resurse cu această destinaţie prevăzute în bugetul de stat 

aprobat; 2) resurse prevăzute în bugetele locale în acest scop; 3) resurse prevăzute în 

bugetul propriu al beneficiarului de împrumut, dacă este cazul.  

De menţionat că garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de către societăţile 

comerciale, regiile autonome şi administraţiile publice locale, comportă un anumit risc de 

nerambursare. Pentru acoperirea acestui risc financiar, Ministerul Finanţelor constituie 

fondul de risc. Acesta are un regim extrabugetar (în afara bugetului de stat) iar sursele de 

alimentare a lui sunt următoarele: 1) comisioanele încasate de la beneficiarii garantării 

creditelor externe; 2) dobânzi încasate din plasarea pe piaţa financiară a sumelor temporar 

disponibile din fondul de risc; 3) alte surse prevăzute de lege. Comisioanele pe care 

beneficiarii împrumuturilor externe garantate de stat le datorează fondului de risc, se 

stabilesc în contractele încheiate de respectivii beneficiari cu Ministerul Finanţelor, pe 

baza unor cote procentuale raportate la valoarea împrumutului, cote negociabile şi 

diferenţiate după o serie de criterii cum sunt: bonitatea financiară a beneficiarului de 

garanţii, perioada de graţie acordată de creditor pentru rambursarea împrumutului şi 

valoarea medie a ratei de rambursare a împrumutului. Garantul împrumuturilor publice 

externe angajate de către agenţi economici rezidenţi, este, în numele statului, Ministerul  

Finanţelor. 

Evidenţa datoriei publice externe se ţine în două documente statistice distincte: a) 

Registrul datoriei publice externe, care este ţinut la Ministerul Finanţelor; b) Balanţa de 

plăţi externe, care este elaborată de către Ministerul Finanţelor împreună cu Banca 

Naţională a României. Execuţia balanţei de plăţi externe este urmărită de către Banca 

Naţională, care transmite trimestrial la Ministerul Finanţelor situaţia drepturilor şi 

angajamentelor externe ale statului. Semestrial, Ministerul Finanţelor, împreună cu Banca 

Naţională, prezintă Guvernului informări asupra balanţei de plăţi externe. 
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In afara împrumuturilor contractate în mod direct de către stat şi a celor contractate de 

cele trei categorii de agenţi economici rezidenţi menţionate mai sus, fluxuri de intrări de 

capital dinspre mediul economic internaţional se mai produc pe calea împrumuturilor 

contractate de către agenţii economici rezidenţi dar care nu sunt garantate de stat. Aceste 

împrumuturi sunt tot de natura datoriei externe dar nu de natura datoriei publice externe. 

Coroborând cele spuse până aici privind datoria publică, datoria publică externă şi datoria 

externă, putem reprezenta grafic conceptul şi conţinutul datoriei externe în felul următor: 

         

Figura  81: Corelarea datoriei publice cu datoria externă 

 

OBS: 1) atât datoria publică internă cât şi cea externă se rambursează îndeosebi 

prin intermediul cheltuielilor bugetare, prevăzute expres în acest scop sau constituite prin 

amendamente excepţionale la legea de aprobare a bugetului; 2) există o interdependenţă 

între datoria publică externă şi cea internă sub aspectul cauzelor determinante ca şi al 

scopului contractării datoriei respective; 3) pot fi efectuate finanţări ale rambursării unei 

datorii pe seama contractării datoriei de celălalt tip; 4) datoria privată externă negarantată 



 223 

de stat este sensibil influenţată de datoria publică externă  (care poate modifica cursul 

valutar) şi de datoria privată externă garantată public. 

 

8.2.2. Fluxurile de capital şi împrumutul public extern 

 

 Fluxurile internaţionale de capital sunt rezultatul direct, pe de o parte, al 

arbitrajului valutar iar, pe de altă parte, al cadrului instituţional-normativ al diferitelor 

centre financiare (ţări). Arbitrajul valutar este responsabil de fluxurile autonome de 

capital, adică acele fluxuri de capital care se desfăşoară exclusiv în virtutea maximizării 

gradului de fructificare a capitalului speculativ, în timp ce cadrul instituţional-normativ 

este responsabil pentru fluxurile de capital din categoria împrumutului public şi al 

investiţiilor străine directe. 

Există următoarele fluxuri principale de capital pe plan internaţional: 

a) fluxuri autonome de capital speculativ: dirijate de condiţiile pieţei valutare la 

nivel internaţional; 

b) fluxuri autonome de capital pentru investiţii directe: dirijate de cadrul 

instituţional-normativ al diferitelor centre financiare (ţări) - în prezent manifestate 

îndeosebi în cadrul companiilor transnaţionale şi multinaţionale; 

c) împrumutul extern (public sau privat) 

 1. Pentru fixarea conceptuală a fluxurilor de capital autonome este necesară 

prezentarea, pe scurt, a mecanismului arbitrajului valutar. Arbitrajul valutar este cel de-al 

treilea mecanism esenţial care funcţionează pe piaţa valutară, alături de hedging şi de 

speculaţia valutară. Cele trei mecanisme asigură, împreună şi în strânsă interdependenţă, 

fluenţa şi eficacitatea fluxurilor de capital pe piaţa valutară. Prin arbitraj valutar se 

înţelege exploatarea (sau administrarea) simultană a diferitelor costuri de oportunitate pe 

una sau mai multe pieţe valutare, în vederea maximizării profitului valutar. Există două 

categorii de arbitraj: 1) arbitrajul pieţei valutare; 2) arbitrajul ratei dobânzii. 
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8.2.2.1. Arbitrajul pieţei valutare 

 

Se referă la exploatarea diferenţelor de curs valutar care există între două pieţe valutare 

(sau centre financiare), în vederea obţinerii de profit, pe de o parte şi a egalizării 

cursurilor valutare, pe de altă parte. Dacă sunt avute în vedere două pieţe valutare (pieţele 

în cauză nu trebuie să comunice între ele, pentru că, în acest caz, egalizarea cursurilor de 

schimb s-ar produce de la sine), avem un arbitraj binar iar dacă sunt trei pieţe este vorba 

despre un arbitraj terţiar. Să presupunem un arbitraj binar al pieţelor valutare. Fie două 

pieţe , A şi B. Pe piaţa A cursul de schimb al monedei este cA  iar pe piaţa B este cB . Să 

presupunem că c cA B> . Atunci operatorul valutar va cumpăra moneda de pe piaţa A şi o 

va vinde pe piaţa B. Profitul său va rezulta din diferenţa de curs dintre cele două pieţe, 

multiplicată cu volumul tranzacţiei realizate. Intr-un sistem de pieţe libere, aceste 

arbitraje vor continua atâta timp cât se menţin diferenţele de curs dintre cele două pieţe, 

ceea ce înseamnă că, teoretic, cursul de schimb pe pieţele respective va tinde să se 

niveleze. Modul în care operează arbitrajul valutar al pieţelor valutare este reprezentat 

grafic astfel: 

                               A                                                                        B                            

Figura  82: Mecanismul arbitrajului valutar 
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Deci, pe piaţa A cursul valutar este mai mare, deci moneda este mai slabă decât pe piaţa 

B. Operatorul valutar va achiziţiona moneda de pe piaţa A. Sporind cererea de monedă, 

va mări în mod corespunzător oferta de valută de la Sv
0  la Sv

1  , ceea ce va micşora cursul 

valutar de la c v
0  la c v

1 . Cantitatea cumpărată  va vinde pe piaţa B, mărind în felul acesta 

oferta de monedă pe această piaţă, ceea ce mări în mod corespunzător cererea de valută 

de la D v
0  la D v

1 , creştere care va mări cursul valutar pe această piaţă de la c v
0  la c v

1 . Am 

renunţat la tatonările succesive, determinate de menţinerea diferenţelor de curs între cele 

două pieţe şi am considerat că după prima tranzacţie, cele două cursuri se egalizează. 

Profitul operatorului valutar se determină astfel: πapv v
A

v
B

tc c V= − ⋅( )0 0 , unde: πapv : 

profitul obţinut din arbitrajul pieţei valutare; c v
A0 : cursul de schimb de echilibru iniţial pe 

piaţa A; c v
B0 : cursul de schimb de echilibru iniţial pe piaţa B; Vt : cantitatea de valută 

tranzacţionată pentru arbitraj. 

 

8.2.2.2. Arbitrajul ratei dobânzii 

 

Se referă la un mecanism care leagă piaţa valutară de piaţa bunurilor şi serviciilor. In 

absenţa restricţiilor administrative privind circulaţia capitalului, fluxul de capital (prin 

capital înţelegem în continuare valuta, în opoziţie cu moneda) va circula în direcţia în 

care valorificarea sa este cea mai profitabilă. Aceasta înseamnă (reducând, deocamdată, 

valorificarea capitalului doar la expresia sa financiară, adică la dobânda obţinută din 

formarea depozitelor bancare) că fluxul de capital va circula între pieţele financiare 

naţionale în direcţia care va egala dobânda încasată cu costul său de oportunitate 

internaţional. In acest sens, putem completa definiţia arbitrajului ratei dobânzii spunând 

că el se referă la exploatarea simultană a diferenţelor existente între ratele dobânzilor pe 

diferite pieţe financiare, în vederea maximizării profitului operatorului valutar respectiv. 

Arbitrajul ratei dobânzii este de două feluri: 1) arbitraj neacoperit al ratei dobânzii; 2) 

arbitraj acoperit al ratei dobânzii. 
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(a) Arbitrajul neacoperit al ratei dobânzii 

 

Este situaţia în care operatorul valutar este dispus să exploateze diferenţele de rată a 

dobânzii şi să-şi asume riscul valutar fără să-şi ia măsuri asiguratorii împotriva acestuia. 

Intre două pieţe valutare (centre financiare) cu rate ale dobânzii diferite, capitalul va 

circula dinspre centrul cu rată a dobânzii mai mică spre centrul cu rată a dobânzii mai 

mare, sau, ceea ce este acelaşi lucru, capitalul se va îndrepta întotdeauna spre centrul 

financiar cu diferenţa pozitivă a ratei dobânzii, sau cu o rată netă pozitivă a dobânzii. 

Rata netă a dobânzii pentru centrul A atunci când se arbitrează între două centre 

financiare A şi B se determină astfel: γ A A Br r= − . Profitul obţinut de către operatorul 

valutar care arbitrează rata dobânzii se determină conform relaţiei următoare: 

πBA A BA C= −  , unde: π A : profitul corespunzător circulaţiei capitalului dinspre centrul B 

spre centrul A; A A : câştigul obţinut din valorificarea capitalului în ţara A; CB : costul de 

oportunitate al capitalului în ţara B. La rândul lor, elementele respective se calculează 

astfel: A S r
c

c
A A

v
A

v
A

= ⋅ + ⋅( )1
1

0
 , respectiv: C S rB B= ⋅ +( )1 , unde: S: valoarea capitalului 

(valutei) care face obiectului arbitrajului valutar; c v
A0 : cursul de schimb în centrul 

financiar A înainte de intrarea fluxului de capital; c v
A1 : cursul valutar în centrul financiar 

A după intrarea fluxului de capital. Această diferenţiere a celor două cursuri de schimb 

este necesară întrucât intrarea fluxului de capital în centrul financiar A echivalează cu 

creşterea ofertei de valută ceea ce conduce la scăderea cursului de schimb. Această 

scădere poate afecta profitul obţinut din arbitraj. Intra-adevăr, conform relaţiei de mai 

sus, scăderea cursului valutar ca urmare a fluxului de capital reduce venitul obţinut din 

arbitraj în centrul financiar A, ceea ce, la menţinerea constantă a costului de oportunitate 

al capitalului din centrul B, va reduce profitul operatorului valutar. In cazul în care cursul 

valutar din ţara A nu va fi afectată de fluxul de capital, atunci profitul operatorului valutar 

depinde numai de diferenţa de rată a dobânzii dintre cele două centre financiare. Intr-

adevăr, dacă c cv
A

v
A0 1= , atunci se poate scrie succesiv: 
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π γBA A
v

A

v
A B A B A B AS r

c

c
r S r r S r r S= ⋅ + ⋅ − + = ⋅ + − − = ⋅ − = ⋅[( ) ) ( )] ( ) ( )1 1 1 1

0

1
 

Operatorii valutari pot înregistra pierderi dacă se produc variaţii ale cursului de schimb. 

De aceea se foloseşte arbitrajul acoperit al ratei dobânzii. 

 

(b) Arbitrajul acoperit al ratei dobânzii 

 

Se referă la situaţia în care operatorul valutar este dispus să exploateze diferenţele de rată 

a dobânzii între două centre financiare dar în condiţii de acoperire a riscului valutar. 

Această acoperire a riscului valutar se face prin acoperirea poziţiilor descoperite, prin 

intermediul apelului la cursurile de schimb la termen. Astfel, poziţia lungă (care, în 

situaţiile de arbitraj neacoperit, ar fi condus la pierderi în caz de depreciere a monedei în 

care s-a stabilit poziţia lungă - în cazul exemplului de faţă: valuta) este acoperită prin 

vânzarea la termen a monedei în care sunt stabilite activele nete, iar poziţia scurtă (care, 

în situaţiile de arbitraj neacoperit, ar fi condus la pierderi în caz dea apreciere a monedei) 

este acoperită prin cumpărarea la termen a monedei în care sunt stabilite angajamentele 

nete. Prin acest mecanism de acoperire, cursurile de schimb la termen vor reacţiona de 

aşa manieră încât se vor ajusta în mod dinamic până când va fi atinsă paritatea ratelor 

dobânzii la termen (aici, prin termen se înţelege atât termenul pe care se fac depozitele 

bancare în valută cât şi termenul în sensul pieţei valutare (la care se încheie tranzacţiile 

de acoperire - în fapt, operaţiuni de tip hedging). Mai mult decât atât, cele două termen 

coincid, pentru a avea o acoperire perfectă a arbitrajului ratei dobânzii.  

In momentul şi în punctul în care s-a atins paritatea ratei dobânzii între cele două centre 

financiare arbitrate, nu va mai exista nici un stimulent pentru continuarea arbitrării 

fluxurilor de capital, deoarece ratele nete ale dobânzilor, pentru oricare dintre centre, vor 

fi nule. Se poate spune, având în vedere mecanismul de acoperire a arbitrajului ratei 

dobânzii, descris mai sus, că paritatea ratelor dobânzii se atinge la egalitatea dintre 

cursurile de schimb acoperite. 
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Consecinţa acestui mecanism de arbitraj este că, în centrele financiare cu rată înaltă a 

dobânzii, rata dobânzii va scădea iar în centrele cu rată mică a dobânzii, rata dobânzii va 

creşte. De asemenea, în centrele cu rată înaltă a dobânzii, cursul de schimb la vedere se 

va îmbunătăţi iar cursul de schimb la termen se va deteriora, în centrele cu rată mică a 

dobânzii petrecându-se fenomenul invers. 

Pe baza acestui mecanism de acoperire a arbitrajului ratei dobânzii se poate ca fluxul de 

capital să se producă şi dinspre centre cu rată înaltă a dobânzii spre cele cu rată mică a 

dobânzii, în următoarele condiţii: 

• scontul la termen al centrelor cu rată înaltă a dobânzii este aşa de mare 

încât absoarbe diferenţa pozitivă dintre ratele dobânzilor; 

• premium-ul la termen al centrelor cu rată scăzută a dobânzii este aşa de 

mare încât absoarbe diferenţa negativă dintre ratele dobânzilor. 

Câteva exemple: 

1. Investiţiile directe care, aşa cum  am precizat, se desfăşoară cu precădere la nivelul 

companiilor multi şi transnaţionale, reprezintă fluxuri de capital care se produc dintr-un 

centru financiar de origine (A) spre un centru financiar de destinaţie (B) atunci când 

valorificarea relativă a capitalului în centrul B este mai mare decât valorificarea sa 

relativă în centrul A. Aici, prin valorificare relativă înţelegem rata profitului raportată la 

capital. Dacă, din perspectiva originii acestui flux de capital, el se corelează cu 

companiile multinaţionale, din perspectiva destinaţiei sale, el se corelează cu societăţile şi 

companiile mixte şi, în cazuri mai rare, cu societăţi sau companii străine în ţara de 

destinaţie. Investiţia directă poate fi, în numeroase cazuri, o investiţie intangibilă 

(investitorul împrumută numele sau marca sa firmei autohtone sau mixte, urmând ca, pe 

măsură ce firma funcţionează şi obţine profit, din profitul obţinut să se reinvestească, aşa 

încât de-abia de-acum se produce o investiţie directă efectivă. Condiţiile concurenţei 

perfecte nu pot explica investiţiile în străinătate, deoarece, dacă toate condiţiile sunt 

egale, întotdeauna firmele autohtone au un avantaj comparativ asupra firmelor străine. De 

aceea, din punct de vedere economic, investiţiile străine nu pot fi acceptate decât în 

ipoteza concurenţei imperfecte. Stephen Hymer a arătat că întotdeauna investitorul străin 
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este fie un monopolist fie, cel mai adesea,  un oligopolist. El investeşte în străinătate cu 

scopul de a înăbuşi concurenţa şi de a-şi conserva puterea de piaţă. In acest sens, multe 

firme mari fac aşa-numitele “investiţii defensive”, care nu au neapărat scopul de a realiza 

profituri (de multe ori firmele înfiinţate sunt cu totul marginale din punctul de vedere al 

profitabilităţii) ci, mai degrabă, unicul scop de a elimina de pe piaţa respectivă un 

concurent serios (deseori chiar din aceeaşi ţară cu investitorul). Totuşi, motivaţia cea mai 

largă a investiţiilor directe în străinătate o constituie superioritatea investitorului sub 

aspectul tehnologic, managerial sau comercial, ceea ce-i permite obţinerea unor atuuri 

care să-l impună pe piaţa gazdă. Desigur, acestea atuuri conferă o putere de piaţă mai 

mare în ţara gazdă decât în propria ţară a investitorului. 

2. Împrumutul extern reprezintă fluxul de capital care interesează în primul rând în 

lucrarea de faţă. Împrumutul extern este una dintre formele exportului de capital şi el 

poate fi acordat fie de către guverne fie de către organizaţii financiare internaţionale 

(Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Banca Europeană pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare etc.), bănci sau consorţii bancare, monopoluri industriale şi chiar persoane 

fizice. In cadrul împrumutului public extern, în calitate de debitori apar guvernele, 

organele locale de stat sau societăţile economice de stat. Specificul creditului public 

extern este că el este condiţionat nu numai de clauze pur financiare sau monetare ci şi de 

unele clauze economice cu caracter general legate de utilizarea creditului, de anumite 

caracteristici ale politicii economice interne şi de anumite condiţii privind 

comportamentul economic al debitorului faţă de economia mondială. Creditul extern este 

însoţit întotdeauna de garanţii (morale sau materiale). Garanţiile morale pot fi acordate de 

alte state iar cele materiale se referă la veniturile obţinute din veniturile bugetare din 

taxele vamale, monopolurile fiscale, veniturile de la întreprinderile publice precum şi alte 

categorii de venituri ale bugetului de stat. In accepţiunea Băncii Mondiale, prin datorie 

externă trebuie să se înţeleagă: 1) datoria care trebuie plătită unor creditori externi 

(publici sau privaţi) în valută, bunuri sau servicii, având o perioadă de rambursare de 

peste un an; 2) datoria în cazul în care debitorul este fie o organizaţie publică (guvern, 

agenţii guvernamentale sau agenţii şi organisme publice de orice fel), fie un debitor privat 

dacă datoria este, în acest din urmă caz, garantată de un debitor public. Aşa cum am 

arătat în capitolul 1, primul caz se referă la datoria publică externă, iar cel de-al doilea la 
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datoria privată externă. Rezultă că în datoria publică externă nu se cuprind: a) datoria 

externă a unor debitori privaţi care nu a fost garantată de autorităţi; b) datoria rezultată 

din tranzacţii cu FMI; c) datoria externă care poate fi plătită, la opţiunea debitorului, în 

moneda sa naţională; d) alte obligaţii externe (despăgubirile de ex., dacă termenele de 

referinţă nu au fost stabilite). Ca o concluzie, rezultă că ţările care au moneda liber 

convertibilă, nu pot avea datorie externă, în sensul definit mai sus, deoarece pot oricând 

să-şi stingă obligaţiile folosind moneda naţională.  

Desigur că creditorii externi ai statului au o multitudine de raţiuni pentru care acceptă să 

acorde asemenea credite externe (cele mai importante sunt cele economice, care se referă 

la valorificarea cât mai eficientă a excedentului de capital disponibil în ţara creditoare, 

dar sunt şi motivaţii extraeconomice, politice, militare etc.). Dacă ne limităm la aspectul 

pur economic al fluxului de capital sub forma împrumutului extern, şi acceptăm ca 

recompensă a acestui flux de capital rata dobânzii (mai exact, diferenţa dintre ratele 

dobânzilor în cele două ţări - creditorul şi debitorul), atunci mecanismul acestui flux de 

capital poate fi reprezentat grafic astfel: 

       

Figura  83: Mecanismul împrumutului extern 
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In figura de mai sus, s-au făcut următoarele notaţii: A şi B, cele două ţări (centre 

financiare) între care se derulează împrumutul extern; KA şi KB: volumul capitalului din 

moneda în care se acordă creditul extern, cele două ţări, în condiţiile iniţiale (de 

echilibru); WA şi WB: averile financiare ale celor două ţări (evident, suma capitalurilor 

este egală cu suma averilor financiare, acordarea creditului extern nefăcând decât să 

redistribuie averea financiară la nivel mondial; PMKA şi PMKB: curbele produsului 

(randamentului) marginal al capitalului în cele două ţări; rA şi rB: ratele de valorificare a 

capitalului (de ex., ratele dobânzilor la capital) în cele două ţări. Să analizăm mecanismul 

şi efectele creditului public extern: în momentul iniţial, când situaţia este în echilibru, nu 

există nici un flux valutar între cele două ţări, rata dobânzii de echilibru fiind fixată la 

valoarea. Să presupunem că în ţara A există  o abundenţă relativă de capital şi 

oportunităţi neatractive de fructificare a lui, în timp ce în ţara B situaţia este inversă. In 

acest caz, deţinătorii de capital din ţara A se vor mulţumi cu o rată scăzută a 

randamentului, deoarece oferta de capital urmăreşte dreapta descrescătoare a produsului 

marginal al capitalului în ţara A. Conform figurii de mai sus, fructificarea aşteptată de 

ţara A este de 2 %, adică în punctul A. In acelaşi timp, în ţara B, raritatea capitalului (a 

ofertei de capital) împiedică orice formare de capital la stânga punctului B, adică 

fructificarea capitalului în această ţară se produce în punctul B, la 8%. Produsul marginal 

al lumii (formate din cele două ţări) va fi reprezentat de suprafaţa haşurată din figură, în 

condiţiile restrictive menţionate. In ipoteza în care nu există bariere la circulaţia 

capitalului între cele două ţări, apare tendinţa ca ţara A să valorifice surplusul de capital 

în ţara B (de ex., prin acordarea unui credit public), pentru a obţine 8% rată a 

randamentului în loc de 2%. Acest flux de capital va conduce la echilibrarea ofertei de 

capital între cele două ţări aşa încât rata randamentului capitalului va fi de 5%, la 

intersecţia celor două curbe ale produsului marginal, PMKA şi PMKB (punctul 

C). Averea financiară a ţării A a scăzut (prin transferul de capital) cu aceeaşi mărime cu 

care a crescut averea financiară a ţări B: W K K WA A B B− = − . In felul acesta, valoarea 

produsului marginal la nivel mondial a crescut cu suprafaţa ABC (adică, produsul 

marginal este dat de suprafaţa situată sub curbele produsului marginal al capitalului 

pentru fiecare ţară în parte). Câştigul global mondial al fluxului de capital prin 

intermediul creditului public extern se împarte între cele două ţări participante în felul 
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următor: pentru ţara A, surplusul de produs marginal este dat de suprafaţa “a+b+c”, 

deoarece aceasta reprezintă şansa pe care o valorifică ţara A de a creşte rata 

randamentului capitalului de la 2% în punctul A la 5% în punctul C. In mod analog, 

surplusul de produs marginal al capitalului pentru ţara B este dat de suprafaţa “d+e+f”, 

deoarece aceasta exprimă deplasarea volumului de capital investit de la punctul B la 

punctul C. Aceasta este situaţia care apare prin trecerea de la lipsa împrumutului 

internaţional la producerea liberă (fără costuri) a transferului de capital între ţări. Dacă 

există restricţii la acest transfer de capital (de ex., o taxă de 2% pentru primirea 

permisiunii de către agenţii economici din ţara A de a transfera capitalul în ţara B) 

lucrurile de modifică întrucâtva, exact în maniera în care acţionează impunerea de taxe 

vamale de import asupra volumului şi eficienţei importului. Dacă se impune o asemenea 

restricţie în ceea ce priveşte fluxul de capital, atunci ţara A va împrumuta ţării B un 

asemenea volum de capital care intersectează curbele de randament al capitalului în 

punctele D şi E. De aici rezultă că, faţă de situaţi anterioară, creditorul va câştiga 

suprafaţa “e-b” iar debitorul va pierde “d+e”. Dacă, dimpotrivă ţara B va fi cea care va 

impune taxa pentru creditul extern, atunci ţara A va pierde “b+c”, iar ţara B va câştiga 

“c—d”. Suma câştigurilor şi pierderilor pe ansamblul celor două ţări poate fi, deci 

reprezentată astfel: 

Nr.crt.  A B A+B 

1 Nu există credit extern - - - 

2 Credit extern fără restricţii "+"( a+b+c) "+"(d+e+f) "+"(a+b+c+d+e+f) 

3 Credit extern cu restricţii în ţara A "+"(e-b) "-"(d+e) "-"(b+d) 

4 Credit extern cu restricţii în ţara B "-"(b+c) "+"(c-d) "-"b+d) 

 

8.2.2.3. Rolul împrumutului public extern 

 

Împrumutul public extern are, ca principal rol economic, pe acela de a compensa, prin 

intermediul fluxurilor de capital din balanţa mişcărilor de capital, dezechilibrele 
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înregistrate în balanţa de cont curent. Astfel, dacă balanţa de cont curent înregistrează un 

deficit (de cele mai multe ori este vorba despre un deficit comercial, adică despre un 

deficit al balanţei comerciale din cadrul balanţei de cont curent) atunci datoria externă va 

creşte pentru a spori intrările de capital care să compenseze ieşirile nete de capital din 

balanţa de cont curent. In situaţia inversă, se va produce o ieşire de capital prin balanţa 

mişcărilor de capital (plasament de capital în străinătate, acordarea de credite externe 

etc.). Cea mai mare parte din valoarea datoriei publice externe este determinată de 

necesitatea de a realiza echilibrul balanţei de plăţi externe, aşa cum s-a menţionat mai 

sus, şi putem numi acest rol ca fiind rolul de echilibrare primară. Există, totuşi , şi alte 

motivaţii economice sau sociale pentru care statul apelează la credite externe. Acestea pot 

fi: 

• imposibilitatea rambursării serviciului datoriei externe (rata de amortizare a 

datoriei plus dobânda aferentă). In aceste situaţii, când încasările valutare ale ţării 

nu reuşesc să acopere volumul absolut al serviciului datoriei externe, statul 

apelează la noi împrumuturi externe efectuate cu unicul scop de a plăti datoria 

deja existentă. Această situaţie semnifică o escaladare a datoriei externe (ea se 

manifestă cu precădere în cadrul ţărilor în curs de dezvoltare) şi este rezultatul fie 

al proastei gestionări a datoriei contractate anterior (de ex., folosirea ei nu pentru 

investiţii ci pentru consum) fie al unor condiţii extrem de dure puse de creditor la 

datoria veche, fie al celor două împreună. Acest rol al creditului extern ar putea fi 

denumit rolul de echilibrare secundară.  

• necesitatea formării sau creşterii rezervei valutare fie pentru a realiza trecerea la 

convertibilitatea monedei naţionale fie pentru a asigura intervenţiile băncii 

centrale pe piaţa valutară internă sau externă în vederea gestionării cursului 

valutar al propriei monede. In condiţiile actuale ale cursului de schimb, care este 

un curs liber, stabilit pe piaţa valutară ca urmare a raportului cerere-ofertă de 

valută, trecerea la convertibilitatea monetară implică riscul unor fluctuaţii foarte 

largi ale cursului monedei naţionale (atât imediat după declararea publică a 

convertibilităţii cât şi ulterior), ceea ce ar avea implicaţii imprevizibile şi 

nefavorabile asupra schimburilor economice cu străinătatea. De aceea este nevoie 
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ca banca centrală să fie pregătită (adică să aibă un stoc suficient de valută) pentru 

intervenţii de sprijinire a cursului monedei proprii. In cazul în care exporturile şi, 

în general, intrările de capital din orice surse, nu acoperă acest necesar de 

intervenţie, se apelează la credite externe de sprijinire  monedei naţionale. Se 

consideră că rezerva de valută a ţării ar trebui să aibă un caracter intangibil, în 

sensul că ea nu trebuie să fie afectată de nici un fel de plăţi către străinătate, 

tocmai pentru a asigura securitatea cursului de schimb al monedei. Putem numi 

acest rol al creditului extern ca fiind rolul de stabilizare monetară. 

• după prăbuşirea sistemului economic centralizat în ţările din centrul şi estul 

Europei, a apărut necesitatea realizării unei tranziţii economice şi sociale a acestor 

ţări în direcţia economiei de piaţă. In acest scop sunt necesare fonduri băneşti 

considerabile în vederea realizării unor obiective esenţiale ale tranziţiei cum sunt: 

restructurarea proprietăţii, restructurarea tehnologică, stabilizarea unor variabile 

macroeconomice fundamentale etc. Fondurile băneşti respective nu pot fi 

obţinute, pe termen scurt, decât apelând la creditul public extern. Se poate denumi 

acest rol al împrumutului extern ca fiind rolul de restructurare economică. 

• creditul public extern este necesar şi în alte situaţii excepţionale: războaie (ex., 

cazul Bosniei), calamităţi naturale, integrări teritoriale (cazul Germaniei), 

integrări economice (cazul  integrării vest-europene), integrări politico-militare 

(cum este cazul cu integrarea în alianţa nord-atlantică) sau alte fenomene 

economice sau social-politice care reclamă un sprijin extern imediat. Acest rol al 

împrumutului public extern poate fi numit rolul de remediere-aliniere 

funcţională. 

 

8.2.2.4. Consecinţele economice ale împrumutului public extern 

 

 Principala consecinţă a împrumutului public extern este, desigur, aceea a sporirii 

lichidităţii interne. Deşi, în fiecare an, acest spor de lichiditate se diminuează prin 
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achitarea datoriei externe, atâta timp cât această datorie va persista, excesul de lichiditate 

se va menţine. Nu este neapărat vorba despre un exces de lichiditate cu efect inflaţionist, 

deoarece atâta timp cât contravaloarea în valută a creşterii masei monetare în lei care 

intră în circulaţie este păstrată în contul  băncii centrale, impactul inflaţionist nu se va 

produce. Totuşi, cum vom arăta, , chiar şi în această situaţie există o presiune inflaţionistă 

indirectă prin  intermediul ratei dobânzii bancare. 

 Sporirea lichidităţii interne se manifestă sub două forme: a) impactul asupra 

cursului de schimb; b) impactul asupra curbei LM. 

 

(a) Impactul asupra cursului de schimb 

 

Intrarea de valută, ca urmare a contractării unei datorii externe, se manifestă imediat pe 

piaţa valutară internă sub forma creşterii ofertei de valută. Dacă presupunem că, înainte 

de realizarea creditului extern, piaţa valutară internă se afla în echilibru la nivelul c v
e  al 

cursului de schimb, nivel la care se tranzacţiona o cantitate de valută de qv
e  (Fig. 9 atunci, 

după realizarea unui împrumut public extern de, să zicem, ∆qv  , situaţia se modifică. 

Creşterea cantităţii de valută oferită pe piaţa valutară va deplasa curba ofertei de valută 

spre dreapta-jos, ceea ce va face ca şi cursul de schimb să scadă în mod corespunzător, cu 

∆c v : 
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Figura  84: Impactul datoriei externe asupra cursului de schimb 

Scăderea cursului de schimb (întărirea monedei naţionale în raport cu valuta de referinţă) 

va conduce, însă, la scumpirea exporturilor, ceea ce va avea ca rezultat reducerea cererii 

externe, adică reducerea încasărilor valutare, deci o deteriorare a balanţei comerciale ceea 

ce ar putea atrage creşterea datoriei publice externe în scopul reechilibrării balanţei de 

plăţi ş.a.m.d. Se poate produce un cerc vicios, care să conducă la escaladarea datoriei 

publice de echilibrare primară, dar aceasta numai în cazul în care cererea externă este 

elastică în raport cu preţul (mai exact spus, în raport cu cursul de schimb). Dacă ea este o 

cerere inelastică, atunci scăderea cursului valutar va conduce la creşterea încasărilor din 

export, ceea ce va avea efectul invers, de reducere a deficitului balanţei comerciale, deci 

al balanţei de plăţi externe, adică de reducere a necesităţii viitoare de datorie externă. 

Această concluzie conduce la necesitatea ca ţara care este nevoită să contracteze 

împrumuturi publice externe să urmărească o structură a exportului care să asigure o 

cerere inelastică din partea partenerilor externi. Desigur, această inelasticitate se mai 

poate asigura şi în alte modalităţi, de ex., prin încheierea de contracte de export pe termen 

lung sau prin introducerea în contractele de import a unor clauze care să asigure obligaţia 

partenerului extern de a importa, la rândul său, din România. O cale des folosită poate fi 

şi aceea a importului pentru reexport (aceste două ultime căi sunt utile deoarece, prin 
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scăderea cursului de schimb în urma datoriei externe, importul se va ieftini, deci va fi 

încurajat). 

 

(b) Impactul asupra curbei LM 

 

Dacă impactul asupra cursului de schimb s-a produs pe piaţa valutară, impactul asupra 

curbei LM se produce pe piaţa monetară. Transformarea valutei în monedă naţională 

(realizat deja pe piaţa valutară) va spori masa monetară din economie, ceea ce va deplasa 

curba LM spre dreapta-jos: 

                    

Figura  85: Impactul datoriei externe asupra curbei LM 

 

 unde cu r s-a notat rata dobânzii bancare iar cu y s-a notat venitul (PIB) sau oferta 

de monedă din economie (masa monetară multiplicată cu viteza de rotaţie a banilor). 

Scăderea ratei dobânzii are ca efect imediat creşterea cererii de investiţii, ceea ce va 

deplasa curba IS spre dreapta-sus, sporind din nou rata dobânzii. Dacă efectul creşterii 

lichidităţii interne asupra curbei IS este mai mare decât efectul asupra curbei LM, atunci 

există posibilitatea apariţiei unei presiuni inflaţioniste de tipul inflaţiei prin costuri (push-



 238 

inflation) ca urmare a creşterii ratei dobânzii peste nivelul echilibrului ei iniţial (înainte 

de contractarea datoriei externe). De aici rezultă imediat un efect al modului de utilizare a 

datoriei externe (care va fi analizat mai detaliat în capitolele 3 şi 4) şi anume, dacă datoria 

externă este utilizată pentru consum sau pentru investiţii: dacă este folosită pentru 

consum (de obicei pentru creşterea importurilor, mai ales că ele se ieftinesc ca urmare a 

scăderii cursului de schimb, explicată mai sus), atunci curba IS se va deplasa spre stânga-

jos, semnificând reducerea ofertei interne ca urmare a scăderii cererii pentru producţia 

internă. Această deplasare va avea următoarele efecte: 

                              

Figura  86: Impactul datoriei externe (utilizate pentru consum) asupra curbei IS 

Evident, reducerea ofertei interne va avea un impact negativ asupra asigurării încasărilor 

valutare din care să se restituie datoria externă. Dimpotrivă, dacă datoria externă va fi 

utilizată pentru investiţii, aceasta va mări cererea agregată internă, ceea ce va conduce la 

creşterea ofertei interne, cu un impact pozitiv asupra creşterii încasărilor valutare 

necesare restituirii datoriei externe contractate: 
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Figura  86: Impactul datoriei externe (utilizate pentru investiţii) asupra curbei IS 

 Cele două efecte ale datoriei externe se produc, în realitate, simultan şi se 

condiţionează reciproc: scăderea cursului de schimb ieftineşte importurile care, la rândul 

lor, deplasează curba IS spre stânga-jos, reducând potenţialul de export al ţării. Totuşi, 

unele importuri (cele pentru reexport) pot avea un impact pozitiv asupra creşterii 

exporturilor. Investiţiile productive realizate din datoria externă măresc cererea internă, 

deplasând curba IS spre dreapta-sus, cu efect asupra creşterii ratei dobânzii bancare care, 

la rândul ei, va mări costurile şi, implicit preţurile. Efectul final al datoriei externe asupra 

macroechilibrelor economice poate fi pus în evidenţă numai ca o rezultantă a tuturor 

acestor consecinţe combinate şi privite în interdependenţa lor dinamică. De aceea , un 

rezultat concret privind efectul global al datoriei publice externe poate fi relevat numai în 

cazuri specificate. 

 Atât impactul asupra cursului de schimb cât impactul asupra curbei LM reprezintă 

efecte pe termen scurt ale contractării datoriei publice externe. Există, însă, şi un efect pe 

termen lung, legat de rambursarea datoriei externe şi a dobânzilor aferente. Serviciul 

datoriei externe (şi, mai ales, expresia sa relativă: rata serviciului datoriei externe) 

constituie una dintre cele mai importante restricţii ale dezvoltării ţărilor rămase în urmă 

din punct de vedere economic, din zilele noastre. In acest sens, presiunea serviciului 

datoriei externe condiţionează atât exporturile cât şi alte relaţii de schimburi economice 
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internaţionale, în scopul creşterii încasărilor valutare necesare. In cazuri limită, statul 

poate ajunge până la măsuri extreme de procurare a valutei de care are nevoie, cum ar fi: 

creşterea datoriei publice interne, măsuri de naţionalizare a valutei existente la agenţii 

economici (sau măsuri de atragere pe cale economică a acestei valute fie prin creşterea 

ratei dobânzii bancare la depozitele în valută fie la efectuarea de plasamente de 

obligaţiuni publice în valută), plasamente de obligaţiuni de stat pe piaţa financiară 

internaţională (ceea ce este o datorie publică externă de echilibrare secundară) sau, în 

ultimă instanţă, emisiune monetară neacoperită pentru a procura valuta necesară direct de 

pe piaţa valutară. Dacă există rezerve considerabile de aur în tezaurul băncii centrale, 

atunci se poate vinde o parte din el pentru achitarea serviciului datoriei publice externe. 

Din punct de vedere strategic, însă, un comportament prudenţial al debitorului îl va opri 

atât să vândă rezerva de aur cât şi să diminueze rezerva valutară sub un anumit nivel 

considerat de siguranţă. Desigur, necesitatea achitării serviciului datoriei externe poate 

conduce şi la o înăsprire a fiscalităţii, cu repercusiunile de rigoare asupra echilibrului 

macroeconomic intern. 

 

8.3. Modelarea echilibrului economic extern. Curba EE 

 

Echilibrul economic extern se referă la echilibrul balanţei de plăţi externe. Întrucât, aşa 

cum s-a arătat mai sus, balanţa de plăţi externe este întotdeauna echilibrată din punct de 

vedere contabil (dezechilibrul balanţei de cont curent este compensat prin fluxuri de 

capital prin balanţa mişcărilor de capital) rămâne ca echilibrul economic extern să se 

reducă la asigurarea compensării dintre cele două componente ale balanţei de plăţi 

externe. 

Să facem câteva notaţii:  

SBC = X-M reprezintă fluxurile contului curent (fluxuri autonome): SBC reprezintă soldul 

balanţei comerciale, X reprezintă exportul de bunuri şi servicii iar M reprezintă importul 

de bunuri şi servicii 
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OBS: Se asimilează balanţa de cont curent cu balanţa comercială. 

SBC = X-M=0 este condiţia de echilibru, independentă, a contului curent . 

K reprezintă fluxurile nete de capital ieşite (outflows) prin balanţa mişcărilor de capital, 

unde K = K- - K+, unde cu K- s-au notat fluxurile de ieşire de capital iar cu K+ s-au notat 

fluxurile de intrare de capital. 

K=0 condiţia de echilibru, independentă, a balanţei mişcărilor de capital                 

Prin urmare, echilibrul economic extern se produce atunci când:  

KM-X          KSBC =→= S 

adică surplusul/deficitul contului curent trebuie să fie egal cu deficitul/surplusul contului 

de capital. 

Balanţa contului curent este invers proporţională cu venitul naţional, deoarece creşterea 

venitului la înclinaţia marginală spre import duce la creşterea importului şi face ca 

balanţa de cont curent să fie dezechilibrată: 

)y(MXMXSBC −=−=  

unde X este autonom în raport cu venitul naţional (PIB) intern iar M depinde direct 

proporţional cu venitul naţional (PIB) intern, adică: 

0mM '
y >=  

unde cu m s-a notat înclinaţia marginală spre import: 
y

M

y

M
m

∂
∂

=
∆
∆

= , care indică 

numărul de unităţi cu care se modifică importul atunci când venitul se modifică cu o 

unitate. 

Fluxurile de capital ieşite sunt invers proporţionale cu rata dobânzii, iar fluxurile de 

capital intrate sunt direct proporţionale cu aceasta .Astfel, creşterea ratei dobânzii face să 

se reducă capitalurile ieşite şi să crească fluxurile de capital intrate (străine). Scăderea 



 242 

ratei dobânzii va avea efect opus. Rezultă imediat că fluxurile nete de capital ieşite sunt 

invers proporţionale cu rata dobânzii în ţara analizată, adică: )r(KK = , iar 0K '
r < . 

Curba care modelează echilibrul economic extern se numeşte curba (dreapta) EE 

(external equilibrium) şi indică o relaţie între venit şi rata dobânzii: y = f(r). 

Să cercetăm semnul algebric al pantei dreptei EE. Vom pune condiţia de echilibru 

economic extern: )r(K)y(MX =− . 

Să diferenţiem relaţia de mai sus, în raport cu y şi cu r: 

drKdym '
y ⋅=⋅− , de unde: 0

m

K

dr

dy
'
y >−= . Prin urmare, dreapta EE va fi o dreaptă 

crescătoare. 

Reprezentarea grafică a dreptei EE este următoarea: 

               

 y

 SBC

 K

  r

45
0

S
= 

K

BC
 

S
> 

K
B
C

 

S
< K

BC 

K(r)

X - 
M

(y
)

EE

 y1
  y2

   r1

  r2

A

B

D

C

Surplus

Deficit

 

Figura  87: Curba EE 
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Toate punctele situate pe curba EE semnifică echilibru economic extern (eventualul sold 

diferit de zero al balanţei de cont curent este compensat printr-un flux de capital, de sens 

contrar, în balanţa mişcărilor de capital. 

Semiplanul situat deasupra curbei EE semnifică surplus al balanţei de plăţi externe  

(SBC > K), în timp ce semiplanul situat sub curba EE semnifică deficit al balanţei de plăţi 

externe (SBC < K). Ca urmare, o deplasare a curbei EE spre dreapta are semnificaţia 

înrăutăţirii soldului balanţei de cont curent (în speţă, a balanţei comerciale), în timp ce o 

deplasare a curbei EE spre stânga are semnificaţia îmbunătăţirii soldului balanţei de cont 

curent. 

 

8.5. Echilibrul economic global: analiza IS – LM – EE 
 
 

Echilibrul economic global se realizează la intersecţia dintre cele trei curbe de modelare a 

echilibrelor sectoriale: IS – pe piaţa reală, LM – pe piaţa monetară, EE – pe piaţa externă. 

Din punct de vedere grafic, echilibrul economic global poate fi reprezentat astfel: 
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Figura  88: Echilibrul economic global (panta EE > panta LM) 
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Figura  89: Echilibrul economic global (panta EE < panta LM) 

Ţinând seama de semnificaţiile stabilite pentru semiplanele tăiate de fiecare dintre cele 

trei curbe, se stabilesc şase regiuni cu următoarea semnificaţie globală: 

 

Panta EE > panta LM Panta EE < panta LM 
 

IS LM EE IS LM EE 
Regiunea I O > C L < M SBC < K O > C L < M SBC < K 
Regiunea II O > C L < M SBC > K O > C L > M SBC < K 
Regiunea III O > C L > M SBC > K O > C L > M SBC > K 
Regiunea IV O < C L > M SBC > K O < C L > M SBC > K 
Regiunea V O < C L > M SBC < K O < C L < M SBC > K 
Regiunea VI O < C L < M SBC < K O < C L < M SBC < K 

 

Dacă vom examina semnificaţia punctelor notate pe cele două grafice de mai sus, reţinem 

următoarele: 
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Figura  90: Echilibrul economic global (panta EE > panta LM): semnificaţia 

punctelor din plan 
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Figura  90: Echilibrul economic global (panta EE < panta LM): semnificaţia 

punctelor din plan



 

Panta EE > panta LM Panta EE < panta LM 
 

IS LM IE EE GE IS LM IE EE GE 
A Exces Submonetizare Inflaţie Echilibru Dezechilibru Exces Echilibru Inflaţie Deficit Dezechilibru 
B Exces Submonetizare Inflaţie Surplus Dezechilibru Exces Supramonetizare Inflaţie Deficit Dezechilibru 
C Exces Echilibru Inflaţie Surplus Dezechilibru Exces Supramonetizare Inflaţie Echilibru Dezechilibru 
D Exces Supramonetizare Inflaţie Surplus Dezechilibru Exces Supramonetizare Inflaţie Surplus Dezechilibru 
E Exces Supramonetizare Echilibru Surplus Dezechilibru Exces Supramonetizare Echilibru Surplus Dezechilibru 
F Exces Supramonetizare Şomaj Surplus Dezechilibru Exces Supramonetizare Şomaj Surplus Dezechilibru 
G Echilibru Supramonetizare Şomaj Surplus Dezechilibru Echilibru Supramonetizare Şomaj Surplus Dezechilibru 
H Penurie Supramonetizare Şomaj Surplus Dezechilibru Penurie Supramonetizare Şomaj Surplus Dezechilibru 
I Penurie Supramonetizare Şomaj Echilibru Dezechilibru Penurie Echilibru Şomaj Surplus Dezechilibru 
J Penurie Supramonetizare Şomaj Deficit Dezechilibru Penurie Submonetizare Şomaj Surplus Dezechilibru 
K Penurie Echilibru Şomaj Deficit Dezechilibru Penurie Submonetizare Şomaj Echilibru Dezechilibru 
L Penurie Submonetizare Şomaj Deficit Dezechilibru Penurie Submonetizare Şomaj Deficit Dezechilibru 
M Penurie Submonetizare Echilibru Deficit Dezechilibru Penurie Submonetizare Echilibru Deficit Dezechilibru 
N Penurie Submonetizare Inflaţie Deficit Dezechilibru Penurie Submonetizare Inflaţie Deficit Dezechilibru 
O Echilibru Submonetizare Inflaţie Deficit Dezechilibru Echilibru Submonetizare Inflaţie Deficit Dezechilibru 
P Exces Submonetizare Inflaţie Deficit Dezechilibru Exces Submonetizare Inflaţie Deficit Dezechilibru 

R Echilibru Echilibru Echilibru Echilibru Echilibru Echilibru Echilibru Echilibru Echilibru Echilibru 

NOTĂ: 

1. IE semnifică echilibrul economic intern (generat de intersecţia curbelor IS şi LM) iar GE semnifică echilibrul economic 

global (generat de intersecţia dintre IS, LM şi EE). 

2. Se observă că putem avea echilibru economic intern în situaţii de exces de bunuri şi servicii concomitent cu o 

supramonetizare a economiei şi, respectiv, în situaţii de penurie de bunuri şi servicii concomitent cu o submonetizare a 

economiei. 


