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egal cu deficitul (surplusul) bugetului de stat (G T) la care se adaug` exportul net (Ex-Im). În cazul
în care E = I, deficitul (excedentul) bugetar este
egal cu excedentul (deficitul) comercial extern.

INTRODUCERE
Una dintre cele mai interesante probleme în
studiul economiei este aceea a echilibrului pie]ei.
Analiza posibilit`]ilor de ameliorare a st`rii de
echilibru, atât la nivel macroeconomic, cât [i
microeconomic, este esen]ial` în în]elegerea
corect` a economiei de pia]`.

Cre[terea cererii agregate (prin cre[terea
investi]iilor) conduce la cre[terea produc]iei,
reducerea [omajului, cre[terea pre]urilor, în
codi]iile în care oferta este constant`. Sc`derea
cererii agregate (în situa]ia în care oferta agregat`
nu se reduce) conduce la sc`derea pre]urilor [i
sc`derea produc]iei reale.

Echilibrul macroeconomic este starea de stabilitate
a produc]iei totale [i a venitului real total.
Produc]ia se afl` în echilibru atunci când nivelul
atins poate fi men]inut, când nu exist` factori sau
for]e capabile s` modifice nivelul existent.
Totodat`, echilibrul macroeconomic presupune ca
în condi]iile unei cre[teri a produc]iei, fluxurile de
venit [i de cheltuieli s` aib` acela[i nivel. Echilibrul
macroeconomic poate fi atins [i în condi]ii de
subutilizare a resurselor economice, de [omaj, de
ineficien]` economic`.

Cre[terea ofertei agregate (în situa]ia în care
cererea agregat` este constant`) determin`
reducerea nivelului mediu al pre]ului [i cre[terea
produc]iei reale. Sc`derea ofertei agregate (în
situa]ia în care cererea agregat` este constant`)
duce la cre[terea pre]urilor (recesiune economic` [i
infla]ie).

OBIECTIVE

CONCEPTE
•
•
•

Elevii vor:
1. defini echilibrul macroeconomic,
diferen]iindu-l de echilibrul unei pie]e
particulare;
2. descrie mecanismul de formare a echilibrului
macroeconomic;
3. identifica fluxurile circulare din economie;
4. aplica ecua]ia de echilibru pentru a explica
rela]iile dintre sectorul privat, sectorul public
[i sectorul interna]ional.

Echilibru macroeconomic
Cererea [i oferta agregate
Fluxul circular al venitului

STANDARD DE CON}INUT
Echilibrul macroeconomic se afl` situat la nivelul
la care valoarea planificat` a m`rfurilor cerute este
egal` cu m`rimea ofertei agregate.
Economiile E, impozitele T [i importurile Im,
constituie retrageri (ie[iri) din fluxul circular al
venitului [i influen]eaz` negativ oferta agregat`.
Investi]iile I, consumul guvernamental G [i
exporturile Ex, reprezint` intr`ri (injec]ii) în fluxul
circular al venitului, iar acestea conduc la cre[terea
ofertei agregate. (E-I) = (G-T ) + (Ex-Im), adic`
excedentul de economii din sectorul privat este

DESCRIEREA LEC}IEI
În aceast` lec]ie elevii vor participa la o simulare
pentru determinarea nivelului de echilibru al
produsului intern brut. Calculând modificarea
stocurilor, ei vor înv`]a s` ia decizii corecte cu
privire la modificarea produc]iei c`tre nivelul
optim.
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3. Invita]i elevii la un joc din care vor
In]elege cum se ajunge la echilibru la nivel
macroeconomic. Distribui]i-le cartona[e care
indic` valori posibile ale ofertei, respectiv, ale
cererii agregate. Cartona[ele sunt perechi, astfel
încât, de exemplu, unui Ofto verde de 100 îi
corespunde un Ceto verde de 125. Explica]i
elevilor c` trebuie s` î[i caute perechea [i,
comparând oferta cu cererea, s` stabileasc`
modificarea stocurilor.

Elevii vor participa [i la o activitate de modelare pe
computer pe baza c`reia vor stabili consecin]ele
modific`rii cererii agregate [i ofertei agregate [i
vor în]elege modelul fluxului circular al venitului.

TIMPUL NECESAR: 1 or`
MATERIALE
•
•
•
•
•

9 perechi de cartona[e de culori diferite, fiecare
indicând un anumit nivel al ofertei (Ofto),
respectiv, al cererii totale sau agregate (Ceto)
Folia transparent`!nr.1:!Determinarea nivelului
de echilibru al produsului intern brut
Folia transparent`!nr.2:!Fluxul circular al
venitului
Folia transparent`!nr.3:!Ecua]ia de echilibru
Fi[a de evaluare

Oferi]i-le un exemplu:
Pentru un Ofto de 100 [i Ceto de 125 modificarea
stocurilor va fi ∆ S = -25.
4. Cere]i perechilor care s-au format s` v` spun`
valorile cererii, respectiv ofertei, precum [i modificarea stocurilor însitua]ia respectiv`. Folosi]i aceste
date pentru a completa tabelul Nivelul de echilibru
al produsului intern brut (Folia transparent` nr. 1).
Preciza]i c`, presupunând pre]urile constante,
cererea agregat` poate fi cauza modific`rii ofertei
agregate c`tre punctul de echilibru. Stabili]i,
împreun` cu elevii, cum se va modifica produc]ia,
în func]ie de stocuri. Pune]i urm`toarele
întreb`ri:
a) Ce decizii ar trebui s` ia produc`torii în cazul
unui surplus al stocurilor? (R`spuns: Când
cantitatea oferit` dep`[e[te cantitatea cerut` [i
stocurile înregistreaz` o cre[tere; produc`torii
afla]i în imposibilitatea recuper`rii cheltuielilor, vor
fi nevoi]i s` aleag` între faliment [i restrângerea
produc]iei.)

PROCEDEE
1. Anun]a]i elevii c` în aceast` lec]ie vor
Inv`]a despre echilibrul venitului na]ional.
Aminti]i-le c` au mai discutat despre echilibru la
lec]ia «Pia]a». Întreba]i:
a. Ce se în]elege prin echilibru? (R`spuns:
Egalitatea cererii cu oferta la cel mai mare nivel al
vânz`rilor pe pia]`.)
b. Cum ajunge pia]a la starea de echilibru?
(R`puns: Ca urmare a ac]iunilor pe care le
întreprind produc`torii [i consumatorii pentru a-[i
realiza interesele. Este în interesul lor s` vând` cât
mai mult, pentru a câ[tiga cât mai mult, respectiv
s` cumpere cât mai mult pentru a ob]ine satisfac]ia
maxim posibil`.)

b) Ce decizii ar trebui s` ia produc`torii în cazul
unui deficit al stocurilor? (R`spuns: Este
necesar` cre[terea produc]iei.)

2. Explica]i elevilor c` starea de echilibru
trebuie s` caracterizeze nu doar o pia]` sau alta, ci
[i economia, în ansamblul ei. Explica]i faptul c`, la
nivel macroeconomic, echilibrul presupune
egalitatea dintre oferta total` sau agregat` [i
cererea total` sau agregat`.

5. Proiecta]i Folia transparent` nr. 2:
Modelul fluxului circular al venitului . Prezenta]i
fluxurile de retragere din /în circuitul economic,
când:
E +T+ Im =I +G+ Ex

În final, stabili]i, împreun` cu elevii c` echilibrul se
realizeaz` atunci când ∆ S = 0
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deficitului bugetar [i a celui extern. În final,
sublinia]i c` ecua]ia echilibrului macroeconomic
sintetizeaz` rela]iile dintre sectorul privat, sectorul
public [i sectorul interna]ional.

Explica]i elevilor c`:
- economiile E, impozitele T [i importurile Im,
constituie retrageri (ie[iri) din fluxul circular al
venitului [i c` acestea influen]eaz` negativ
oferta agregat`;
- investi]iile I, consumul guvernamental G [i
exporturile Ex, reprezint` intr`ri (injec]ii) în
fluxul circular al venitului, care conduc la
cre[terea ofertei agregate;
- dac` suma retragerilor este mai mare decât cea
a ie[irilor, rezult` o contrac]ie a produc]iei, a
cheltuielilor [i a venitului; invers, dac` suma
intr`rilor o devanseaz` pe cea a retragerilor,
atunci are loc o cre[tere a cheltuielilor, a
produc]iei, a venitului.

EVALUARE
Distribui]i elevilor Fi[a de evaluare [i cere]i-le s` o
completeze. Dup` ce elevii au completat fi[a,
verifica]i dac` r`spunsurile date sunt corecte
(cere]i elevilor s` le prezinte, iar dvs. confirma]i
sau infirma]i r`spunsul).

ÎNCHEIERE

6. Proiecta]i Folia transparent` nr. 3 [i explica]i
semnifica]ia ecua]iei:

Cere]i elevilor s` indice conceptele cheie ale lec]iei.
(echilibru macroeconomic, cerere [i ofert`
agregate, fluxul circular al venitului).

E-I = (G-T) +(Ex-Im),
[i anume, c` excedentul de economii din sectorul
privat este egal cu deficitul/surplusul bugetului de
stat, G-T, la care se adaug` exportul net, Ex-Im. În
cazul în care E= I, deficitul/excedentul bugetar
este egal cu excedentul/deficitul comercial extern.
Atunci când cheltuielile sunt mai mari decât
veniturile se recurge la împrumuturi. Aminti]i
elevilor c` singura surs` intern` de împrumuturi o
reprezint` economiile, care sunt folosite pentru
finan]area investi]iilor private, pentru acoperirea

EXTINDERE
Aceast` analiz` poate servi ca punct de plecare
pentru studiul echilibrului par]ial care se poate
stabili pe diferite tipuri de pia]`: pia]a monetar`,
pia]a bunurilor, pia]a valutar`, pia]a muncii etc.
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Folie transparent` nr 1

Determinarea nivelului de echilibru
al produsului intern brut

Ofert`
total`

Consum

Investi]ii
planificate

1

2

3

100
120
140
160
180
200
220
240
260

105
120
135
150
165
180
195
210
225

20
20
20
20
20
20
20
20
20

Cerere total`

Modificarea
stocurilor

Modificarea
produc]iei

4
(col.2 + col.3)

5
(col.1-col.4)

6

-25
-20
-15
-10
-5
0
+5
+10
+15

cre[te
cre[te
cre[te
cre[te
cre[te
echilibru
scade
scade
scade

125
140
155
170
185
200
215
230
245
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Folie transpareant` nr. 2

Fluxul circular al venitului

Sectorul
interna]ional

Im
T

Consumul
guvernamental

Gospod`rii

E

Ex
G

Produc]ia
Pia]a
financiar`
Venit
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I

Folie transparent` nr. 3

ECUA}IA DE ECHILIBRU

E – I = (G-T) + (Ex-Im)

E = economii
I = investi]ii
G = cheltuieli guvernamentale
T = taxe [i impozite
Ex = exporturi
Im = importuri
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Fi[a de evaluare

ECHILIBRUL MACROECONOMIC
(evaluare)

Numele elevului ___________________________________

Completa]i fi[a de evaluare, r`spunzând la întrebrile de mai jos:
1. Care sunt consecin]ele cre[terii investi]iilor asupra:
a. cererii agregate
b. produc]iei
c. [omajului
d. pre]urilor
2. Care sunt consecin]ele reducerii cererii agregate în condi]iile în care oferta agregat`
nu se reduce?

3. Preciza]i consecin]ele cre[terii ofertei agregate.

4. Preciza]i consecin]ele sc`derii ofertei agregate.
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CARTONA{E OFTO {I CETO

SET
(se decupeaz` [i se lipesc pe hârtie colorat`; culoarea este indicat` pe cartona[ [i difer` de la o pereche
de cartona[e la alta)

OFTO (verde)

100
OFTO (albastru)

120
OFTO (ro[u)

140
OFTO (postocaliu)

160
OFTO (galben)

180
OFTO (mov)

200

CETO (verde)

OFTO (alb)

125
CETO (albastru)

200
CETO (alb)

140
CETO (ro[u)

215
OFTO (gri)

155
CETO (portocaliu)

170
CETO (galben)

185
CETO (mov)

240
CETO (gri)

230
OFTO (roz)

260
CETO (roz)

200
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