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INTERACTIUNEA PIETELOR
INTRODUCERE

MATERIALE

Analizând cererea si oferta putem determina
modificarile care intervin la nivelul pretului
si cantitatii de echilibru. Mai mult decât atât,
putem stabili modul în care interactioneaza
diferite piete, precum si efectele modificarilor
care se petrec pe o anumita piata asupra
preturilor si cantitatilor de echilibru pe pietele
cu care aceasta interactioneaza.

- Fisa de lucru nr. 1 – un exemplar care se taie
(vz. Liniile de marcaj)
- Colii de hârtie A4, câte una de grup
- Snur si banda adeziva

CONCEPTE
- Piata si preturi
- Oferta si cerere

STANDARDE DE CONTINUT
Preturile diferitelor produse se afla în relatie
unele cu altele (sunt interdependente)
În conditii de interdependenta, o unitate
economica oarecare va fi afectata,
în cele din urma, de deciziile
sau de evenimentele care initial i-au afectat
numai pe partenerii sai comerciali.

OBIECTIVE
Elevii vor:
1. analiza efectele modificarilor intervenite
la nivelul factorilor care determina
oferta sau cererea asupra preturilor
si cantitatii de echilibru;
2. analiza efectele modificarilor intervenite
pe o anumita piata asupra altor piete.

DESCRIEREA LECTIEI
Analizând oferta si cererea
si reprezentând grafic situatiile
existente, elevii analizeaza interactiunile
diferitelor piete.

TIMP NECESAR: 1 ora

PROCEDEE
1. Recapitulati problemele referitoare
la echilibrul pietei, si anume, efectele
modificarilor intervenite la nivelul ofertei si
cererii asupra pretului si cantitatii
de echilibru.
2. Explicati faptul ca modificarile intervenite
pe o anumita piata afecteaza si pietele corelate
acesteia. De exemplu, daca cresc costurile de
productie ale carnii de vaca, productia va
scadea, fapt care va determina cresterea
pretului si a cantitatii aduse pe piata. Cresterea
pretului la carnea de vaca va afecta si pretul
carnii de porc. Cererea pentru carnea
de porc va creste, fapt care duce
la cresterea pretului carnii de porc,
precum si a cantitatii aduse pe piata.
3. Împartiti elevii în 9 grupuri. Dati fiecarui
grup câte o coala de hârtie si instructiuni cu
situatia pe care o au de analizat (Acestea se
decupeaza de pe fisa de lucru nr. 1). Instruiti
grupurile sa noteze pe coala primita
denumirea pietei pe care o analizeaza (în
partea de sus a coalei) si sa reprezinte grafic
oferta si cererea.
4. Explicati elevilor faptul ca pe fiecare bilet
cu instructiuni este mentionat un eveniment
care s-a produs si care afecteaza piata.
Sarcinile grupurilor sunt: (a) sa determine
daca evenimetul a afectat oferta sau cererea,
(b) sa descrie modificarea produsa si sa
prezinte cauzele acesteia, (c) sa reprezinte
grafic aceasta schimbare si (d) sa identifice
consecintele ei asupra pretului si cantitatii
de echilibru. În final, biletul va fi lipit
pe coala de hârtie.
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5. Cât timp elevii lucreaza, treceti
de la un grup la altul si verificati
daca graficele sunt corecte sau nu.
Retineti: Este foarte important ca graficul
realizat de grupul nr. 1 sa fie corect.
Acesta trebuie sa ilustreze o crestere
a cererii. Daca elevii sustin ca situatia
expr ima o scadere a ofertei, explicati-le
ca de fapt, cantitatea de zahar produsa
nu s-a schimbat.
6. Explicati elevilor faptul ca pietele
interactioneaza. O schimbare aparuta
pe o piata poate afecta alta piata, care,
la rândul sau, poate afecta alta.
Cereti fiecarui grup sa desemneze un elev
care sa prezinte situatia existenta pe piata pe
care au analizat-o si concluziile
la care a ajuns grupul privind oferta
si cererea pe aceasta piata.
7. Explicati, de asemenea, faptul
ca graficele realizate de fiecare grup
vor fi folosite pentru a ilustra modul
în care pietele interactioneaza. Discutati:
A. Care piata/eveniment
a generat schimbarile?
(Raspuns: Piata nr. 1).
Lipiti graficul grupului nr. 1
pe perete.
B. Care sunt pietele afectate în mod
direct de cresterea pretului la
zahar? (Raspuns:2, 3, 4, 8 si 9).
Dupa modelul din anexa,
lipiti pe perete si graficele realizate
de grupurile 2, 3, 4, 8 si 9
si uniti-le prin snururi.
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C. Schimbarile intervenite pe una
dintre piete au legatura cu piata
nr.2? (Raspuns: Nu ) Dar cu piata nr.
3? (Raspuns: Da, pietele 8 si 9). Dar
cu piata nr. 4? (Raspuns: Da, pietele
5 si 6). Uniti cu câte un snur pietele 4
si 5, 4 si 6, 3 si 8, 3 si 9
D. Schimbarile intervenite pe una
dintre piete au legatura cu pietele 5
si 6? (Raspuns : Nici una nu este în
legatura cu piata 6; piata 7 este în
legatura cu piata 5)
E. Schimbarile intervenite pe una
dintre piete au legatura cu piata 7?
(Raspuns: Nu)
8. Explicati elevilor faptul ca statul chiar
a impus limite de cantitate pentru a sustine
pretul zaharului si veniturile producatorilor
de zahar (vz. Wall Street Journal 9/26/86,
0/9/86, 12/16/86 si 6/26/86).Cereti elevilor
sa scrie un articol pentru ziar (imaginar) despre
politica statului pe piata zaharului, pe baza
graficelor afisate.

EVALUARE
1. Cereti ficarui grup sa gaseasca
evenimente asemanatoare celor prezentate
si sa le reprezinte grafic pentru a
demonstra existenta altor interactiuni
posibile pe piata
2. Cereti elevilor sa caute în ziare articole
din care sa reiasa efectele unor modificari
intervenite pe o anumita piata asupa altor
piete. Pe baza informatiilor din articol,
elevii sa reprezinte grafic situatia, la fel ca
în activitatea realizata în clasa.
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Anexa
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Schimbarile care au intervenit pe pietele analizate
Piata

O

C

P

Q

Cauzele schimbarii:

1

=

?

?

?

cresterea numarului consumatorilor

2

?

=

?

?

creste pretul factorilor de productie, ceea ce
determina cr esterea costul produsului respectiv

3

=

?

?

?

creste pretul unui substitut

4

=

?

?

?

initial, o cerestere a numarului consumatorilor
determina o scadere a cererii; cu timpul, scade si
oferta, deoarece scade si numarul producatorilor

5

=

?

?

?

scaderea numarului de cumparatori, de exemplu al
persoanelor angajate

6

?

=

?

?

cresterea numarului de producatori

7

?

=

?

?

cresterea numarului de producatori (lucratori)

8

?

=

?

?

profitul obtinut la alte bunuri creste

9

=

?

?

=/?

nr. de cumparatori creste, fapt care duce la cresterea
cererii si a profitului la productia agricola în România.
Unii elevi pot obiecta, sustinând ca suprafata de teren e
fixa. Explicati-le ca aceasta poate creste putin, atunci
când creste numarul tereneurilor arendate
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Fisa de lucru nr. 1

INTERACTIUNEA PIETELOR
Piata nr. 1: zahar produs în România
Eveniment: Guvernul reduce cantitatea de zahar pe care întreprinzatorii români o pot importa.
Ca rezultat, consumatorii de zahar, precum producatorii de bomboane vor fi nevoiti sa cumpere
mai mult zahar de la producatorii români.
Piata nr. 2 : dulciuri
Eveniment: Pretul zaharului creste ca urmare a politicii protectioniste duse de stat.
Piata nr. 3 : porumb
Eveniment: Datorita politicii statului de sustinere a pretului zaharului, producatorii români de
bauturi racoritoare se hotarasc sa foloseasca în locul zaharului sirop de porumb cu continut
mare de fructoza.
Piata nr. 4 : zahar produs în Brazilia
Eveniment: Limitele de cantitate la importurile de zahar introduse în România determina
reducerea importurilor de zahar din Brazilia. De aceea, consumatoriii de zahar din România
cumpara mai putin zahar din Brazilia.
Piata nr. 5 : piata fortei de munca necalificate din Brazilia
Eveniment: Datorita reducerii exporturilor de zahar în România, lucratorii de pe plantatiile de
zahar sunt concediati, iar fabricile de zahar sunt închise.
Piata nr. 6 : marijuana, în Brazilia
Eveniment: Reducerea cererii de zahar îi determina pe unii producatori din Brazilia sa cultive
marijuana pentru a câstiga mai mult.
Piata nr. 7 : piata fortei de munca necalificate din S.U.A.
Eveniment: Datorita reducerii productiei de zahar în tarile lor, lucratorii din Brazilia încep sa
emigreze ilegal în S.U.A. pentru a gasi locuri de munca.
Piata nr. 8 : soia produsa în România
Eveniment: Pe masura ce pretul zaharului a crescut, a crescut si numarul fermierilor care
cultiva sfecla de zahar, iar productia de grâu si soia a scazut.
Piata nr. 9 : terenurile agricole din România
Eveniment: Cresterea preturilor duce la o crestere a profiturilor obtinute pe terenuri in
România.
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Fisa de lucru nr. 1 – Reprezentarea grafica a situatiilor prezentate

INTERACTIUNEA PIETELOR

Piata nr. 1: zahar produs în România
Eveniment: Guvernul reduce cantitatea de zahar pe care întreprinzatorii români o pot importa. Ca
rezultat, consumatorii de zahar, precum producatorii de bomboane vor fi nevoiti sa cumpere mai mult
zahar de la producatorii români.
P
C1

C2

O

P2
P1

Q1

Q2

Piata nr. 2: dulciuri
Eveniment: Pretul zaharului creste ca urmare a politicii protectioniste duse de stat.

P

C

O2

P2

O1

P1

Q
Q2

Q1
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Piata nr. 3: porumb
Eveniment: Datorita politicii statului de sustinere a pretului zaharului, producatorii români de bauturi
racoritoare se hotarasc sa foloseasca în locul zaharului sirop de porumb cu continut mare de fructoza.
P

O

P2

C1

C2

P1

Q
Q]

Q2

Piata nr. 4: zahar produs în Brazilia
Eveniment: Limitele de cantitate la importurile de zahar introduse în România determina reducerea
importurilor de zahar din Brazilia. De aceea, consumatoriii de zahar din România cumpara mai putin
zahar din Brazilia.

P
C1

O

C2
P1
P2

Q
Q2

Q1
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Piata nr. 5: piata fortei de munca necalificate din Brazilia
Eveniment: Datorita reducerii exporturilor de zahar în România, lucratorii de pe plantatiile de zahar
sunt concediati, iar fabricile de zahar sunt închise.
P

C1

O

P1
C2
P2

Q2

Q1

Q

Piata nr. 6: marijuana, în Brazilia
Eveniment: Reducerea cererii de zahar îi determina pe unii producatori din Brazilia sa cultive marijuana
pentru a câstiga mai mult.

P
O1
C

O2

P1
P2

Q
Q1

Q2
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Piata nr. 7: piata fortei de munca necalificate din SUA
Eveniment: Datorita reducerii productiei de zahar în tarile lor, lucratorii din Brazilia încep sa emigrez e
ilegal în SUA pentru a gasi locuri de munca.
P
C

O1

P1

O2

P2

Q
Q1

Q2

Piata nr. 8: soia produsa în România
Eveniment: Pe masura ce pretul zaharului a crescut, a crescut si numarul fermierilor care cultiva sfecla
de zahar, iar productia de soia a scazut.

P

O2
C

O1

P2
P1

Q
Q2

Q1
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Piata nr. 9: terenurile agricole din România
Eveniment: Cresterea preturilor duce la o crestere a profiturilor obtinute pe terenuri in România

P
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O

P2
P1
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Q
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