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CIRCUITUL ECONOMIC

INTRODUCERE
Circuitul economic reprezinta un model
simplificat al relatiilor de baza existente
într-o economie de piata. Acest model
ofera o imagine de ansamblu asupra
modului în care interactioneaza agentii
economici – gospodariile populatiei, firmele
si statul - atunci când schimba bunuri
si servicii, resurse (cunoscute si ca
“intrari” sau factori de productie) si bani.

CONCEPTE
- Circuit economic;
- Resurse de productie (umane, naturale
si capital);
- Venituri (salariul, renta, dobânda, profitul);
- Interdependente.

STANDARDE DE CONTINUT
Resursele de productie sunt toate resursele
naturale, umane si de capital care pot fi
utilizate pentru a produce bunuri si servicii.
Întreprinzatorul este persoana care îsi asuma
riscul de a combina resurse de productie
pentru a produce bunuri si servicii. El însusi
reprezinta o resursa umana. Economia este
organizata ca un sistem de piete pe care
preturile bunurilor si serviciilor sunt
determinate de interactiunile dintre
cumparatori si vânzatori.
Gospodariile populatiei trebuie întelese ca
unitati economice care, în calitate de
consumatori, cumpara bunuri si servicii de la
firme si care, în calitate de proprietari de
resurse vând factori de productie firmelor.
Firmele orientate spre obtinerea profitului
reprezinta unitatile economice de baza în
economia de piata.

Modelul circuitului economic ne arata
interactiunile dintre gospodariile populatiei si
producatori, atât pe piata bunurilor si a
serviciilor, cât si pe piata factorilor de
productie (a “intrarilor”).
Unele bunuri si servicii sunt asigurate de stat.
Statul are nevoie de bani pentru a plati
pentru bunurile si serviciile pe care
le consuma. Veniturile statului provin
din taxe si impozite, cum sunt taxele vamale,
taxele la intrarea pe autostrazi sau în parcuri
publice. Sunt si situatii în care statul
este nevoit sa împrumute bani pentru
a-si acoperi cheltuielile.

OBIECTIVE
Elevii vor:
1. analiza relatiile care se stabilesc într-o
economie de piata între menaje si firme;
2. ilustra relatiile economice dintre menaje,
firme si stat, sub forma unor diagrame;
3. identifica factorii de productie (intrarile)
si veniturile corespunzatoare obtinute de
posesorii acestora.

DESCRIEREA LECTIEI
În aceasta lectie elevii citesc despre
interactiunile pietei si participa la o simulare
intitulata “ECONOLAND”, care presupune
tranzactii între firme si gospodariile
populatiei. Totodata, ei învata si despre
modul în care statul se integreaza în circuitul
economiei de piata.

TIMP NECESAR
2 ore; în prima ora se parcurg secventele 1-8,
iar în ora a doua, secventele 9-12 si evaluarea.
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MATERIALE
- SET; jumatate dintre elevii clasei vor primi
câte 5 taloane din fiecare tip de resurse.
- Ecusoane cu inscriptia “Firma” si bancnote
de 100 USD; ceilalti elevi vor primi fiecare
câte un ecuson si câte 10 bancnote de
100USD. Fiti pregatiti sa aveti în plus
ecusoane, taloane cu resurse si bani. Pentru
elevii din prima jumatate a clasei pregatiti si
câte 10 foi cu ECONO de fiecare elev, dar nu
distribuiti aceste foi decât la momentul
potrivit (vezi secventele lectiei).
- Fisele de lucru nr. 1si 2; câte un exemplar
pentru fiecare elev. În plus, o foaie pe care
ati scris “FABRICA DE ECONO”;
- Folii transparente: Proiectiile 1 si 2.

PROCEDEE
1. Explicati faptul ca oame nii participa la
activitatea economica în modalitati diferite.

În calitate de consumatori, ei cumpara
bunuri si servicii. În calitate de
producatori, ei achizitioneaza factori de
productie, economisesc si investesc în
bunuri de capital. De asemenea, în
calitate de cetateni/alegatori, oamenii îsi
spun cuvântul referitor la politica
economica a guvernului.
2. Explicati elevilor ca vor participa la o
simulare numita “ECONOLAND” pentru a
întelege mai bine relatia dintre gospodariile
populatiei si firme într-o economie de piata.
3. Dati fiecarui elev câte un exemplar din
Fisa de lucru nr. 1. Cereti elevilor sa citeasca
prezentarea si apoi sa raspunda la întrebari.
4. Împartiti elevii în doua grupuri. Elevii
dintr -un grup vor reprezenta firmele de
afaceri, iar cei din celalalt grup, gospodariile
populatiei. Fiecare firma va primi 1 000 USD
(10 x 100 USD) si ecusoane pe care sa le
poarte în timpul simularii. Fiecare familie va
primi carduri cu resurse (15 carduri).
Retineti: Menajele primesc un singur pachet
(compact) cu resurse (cantitati egale din
fiecare). Nu este nici necesar si nici de dorit
ca aceste resurse sa fie separate. Puteti da
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unui elev 15 carduri cu resurse naturale, iar
altuia 10 carduri cu resurse umane si 5
carduri cu resurse de capital. Însa, fiecare
trebuie sa primeasca 15 carduri.
5. Cereti elevilor sa citeasca instructiunile
pentru simularea “Econoland”.
6. Fixati un anumit loc în clasa unde
va fi fabrica ECONO si marcati acest loc cu o
inscriptie (puteti folosi un simplu carton, pe
care ati scris vizibil “Fabrica de ECONO”).
Acesta este locul unde firmele vor achizitiona
resurse. “Econo” reprezinta si unitatea
monetara folosita în tranzactiile dintre
gospodariile populatiei si firmele producatoare.
Se schimba un card de resurse de munca si
unul de capital cu 1 “Econo”. Fabrica va fi
condusa de profesor sau de catre un elev.
7. Explicati instructiunile jocului si
raspundeti la orice întrebare care apare. Elevii
pot avea circa 20 de minute pentru a face
schimb dar, dupa ce ¼ sau 1/3 dintre
gospodarii si-au vândut cardurile, anuntati ca
schimbul va înceta în 5 minute. Elevii trebuie
sa stie dinainte când se vor încheia tranzactiile,
pentru a-si putea planifica achizitiile.
Asigurati-va ca menajele au înteles ca trebuie
sa plateasca resursele cu “econo”.
8. Conduceti simularea. Este posibil
ca unele gospodarii sa încerce sa intre în
afacere în mod direct, depunând cardurile cu
resurse pe care le au la fabrica. Explicati
elevilor ca acest lucru nu este posibil.
9. Distribuiti fiecarui elev câte un exemplar
din Fisa de lucru nr. 2. Elevii sa citeasca
instructiunile din partea I si aII-a si apoi, sa
completeze partea a doua, folosind
informatiile pe care le-au obtinut anterior
(Fisa de lucru nr. 1).
10. Discutati raspunsurile elevilor, referitoare
la circuitul economic. Puteti alege un elev
care sa deseneze la tabla un asemenea circuit.
Cereti colegilor sa–si spuna parerea despre
acesta. Proiectati folia transparenta 1 si
explicati, pe baza diagramei respective,
fluxurile din economie. Cereti elevilor sa
explice interdependentele dintre gospodariile
populatiei si firme.
11. Cereti elevilor sa citeasca si sa
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completeze partea a III-a din
Fisa de lucru nr. 2. Discutati raspunsurile lor.
12. Proiectati folia transparenta 2 si cereti
elevilor sa compare proiectia cu diagramele
prezentate în Fisa de lucru nr. 2. Discutati
despre modificarile intervenite la nivelul
circuitului economic ca urmare a
interventiei statului si mentionati faptul ca
circuitul economic se va modifica
si mai mult daca vom tine cont si de relatiile
economice internationale (export-import).

Explicati elevilor ca orice sistem
economic trebuie sa raspunda
la trei întrebari economice de baza:
1. Ce sa se produca?
2. Cum sa se produca?
3. Pentru cine sa se produca?
Sarcina elevilor este sa identifice
agentii economici care iau decizii
în viata economica din tara noastra.

EVALUARE
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SA-TI CÂSTIGI EXISTENTA

PREZENTARE GENERALA
Rolul gospodariilor (indivizi si familii)
Intr-o economie, indivizii apar atât în calitate
de consumatori, cât si de producatori.
În economia SUA, gospodariile actioneaza
în calitate de consumatori, atunci când
achizitioneaza (cumpara) bunurile si
serviciile pe care le produc firmele. Schimbul
dintre gospodarii si firme se produce pe piata
bunurilor si servicciilor (iesirilor).
Cumpararea alimentelor de la o bacanie
reprezinta un asemenea schimb pe piata
bunurilor si serviciilor.
Indivizii apar si în calitate de proprietari de
resurse, pe care le ofera firmelor, care le
utilizeaza pentru a produce bunuri si servicii.
Aceste schimburi au loc pe piata factorilor de
productie (a intrarilor). Exemple de
asemenea schimburi sunt:
- plata salariilor ( acestea sunt plati pe care
firmele le fac lucratorilor)
- rentele platite proprietarilor de pamânt
- dobânzile platite pentru împrumuturi .
Cele trei categorii de resurse utilizate pentru
a produce bunuri si servicii sunt: munca,
natura si capitalul
Resursele de munca sunt reprezentate de
populatie, si anume de populatia apta de
munca. Includem aici si capacitatile pe care
le poseda persoanele apte de munca, precum
si motivatia lor economica. Firmele platesc
indivizilor (gospodariilor) salarii pentru
munca pe care acestia le-o pun la dispozitie.
Intreprinzatorii reprezinta o categorie
speciala de resurse umane, si anume pe aceia
care îsi asuma riscul initierii unor activitati
economice, combinând factorii de productie.
Venitul întreprinzatorilor se numeste profit.

Resursele naturale sunt daruri ale naturii.
Acestea cuprind pamântul, oceanele
si râurile, petrolul si zacamintele de resurse
minerale, precum si conditiile climatice.
Capitalul reprezinta bunuri economice
folosite de catre firme. În aceasta
categorie sunt incluse: cladirile,
masinile si echipamentele folosite
în cadrul proceselor de productie.
În vorbirea curenta, oamenii înteleg
prin capital bani. Conceptul economic
de capital se refera la acele resurse (reale)
de productie, precum cladirile, utilajele,
masinile, care sunt folosite pentru
a produce alte bunuri si servicii.
Rolul firmelor
La fel ca si gospodariile, firmele
functioneaza atât în calitate de cumparatori,
cât si de producatori. Firmele ofera bunuri
si servicii pe piata rezultatelor (a iesirilor).
Totodata, ele sunt cumparatori, de resurse
de productie (umane, naturale si de capital)
folosite pentru a produce bunuri si servicii.
Firmele încearca sa-si vânda produsele
la preturi mai mari decât propriile costuri
de productie, urmarind sa obtina profit.
O firma nerentabila lucreaza în pierderi.
Pentru a obtine profit, firmele trebuie
sa produca ceea ce cer gospodariile
si sa ofere produsele respective la preturi
competitive. Daca o firma nu produce
bunuri sau servicii solicitate de gospodarii
sau nu produce cu costuri suficient de mici
pentru a putea concura cu alti producatori,
va lucra în pierdere. Probabil ca o firma
va fi eliminata de pe piata, daca va lucra
în pierdere o perioada lunga de timp.
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INSTRUCTIUNI PENTRU
SIMULAREA “ECONOLAND”
În aceasta simulare veti avea rol fie de
gospodarii, fie de firme. Fiti atenti la
explicatiile pe care le da profesorul în
legatura cu rolul pe care îl veti juca.
Gospodariile :
Rolul dvs. Este, în primul rând, sa vindeti
firmelor resursele de productie de
care dispuneti (munca, natura si capital)
si de care acestea au nevoie pentru a produce
bunuri si servicii. Apoi, veti folosi banii
câstigati pentru a cumpara de la firme
bunurile si serviciile de care au nevoie
pentru a-si satisface nevoile. În simularea
noastra, aceste bunuri se numesc ECONO.
Succesul dvs., în calitate de consumator,
va fi masurat prin numarul de ECONO
pe care le veti acumula. Veti primi
15 carduri cu resurse de productie.
Nu veti fi interesati sa vindeti imediat
resursele, pentru ca preturile se vor modifica,
pe masura ce jocul se desfasoara. În general,
cu cât veti vinde mai multe resurse,
cu atât veti câstiga mai mult. Însa,
vindeti toate resursele pe care le aveti,
înainte de finalul activitatii, pentru ca vi se
vor considera numai ECONO pe care îi aveti.
Firmele de afaceri.
Rolul dvs. Este de a oferi gospodariilor
bunurile si serviciile de care au nevoie
si de a obtine profit în urma activitatii
desfasurate. În aceasta activitate,
reprezinta ECONO numai produsele
pe care menajele sunt dispuse sa le cumpere.
Pentru a produce 1 ECONO aveti nevoie
de 1 unitate de resurse umane, 1 unitate
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de resurse naturale si 1 unitate de capital.
Veti cumpara aceste resurse de la menaje
la cel mai cunvenabil pret posibil.
Odata ce ati acumulat câte 1 unitate
din fiecare categorie de resurse, veti trimite
setul de resurse Fabricii de ECONO ,
care va produce 1 ECONO pentru dvs.
Apoi, veti putea vinde respectivul ECONO
la un pret mai mare decât costul, care
în acest joc cuprinde: salariile platite
pentru munca depusa, rentele platite
pentru resursele naturale si dobânda
la creditele contractate pentru achizitionarea
capitalului. Puteti utiliza banii pe care
îi obtineti pentru a cumpara în continuare
resurse si a produce, respectiv, a vinde
mai multi ECONO. Aveti 1 000 USD
pentru a intra în joc. Succesul afacerii dvs.
va fi masurat prin profitul pe care îl veti
realiza în timpul activitatii. Încercati
sa vindeti toate produsele pâna la finalul
activitatii.Daca ramâneti fara bani si fara
ECONO de vânzare, veti anunta public
falimentul si va veti întoarce la locul dvs.
Despre preturi
În aceasta activitate veti utiliza numai
bancnote de 100 USD. Puteti atinge
preturi de 100 USD, 200 USD, 300 USD etc.,
combinând diferiti itemi într-o singura
tranzactie. De exemplu, pot fi vândute doua
carduri de resurse la un pret de 300 USD,
ceea ce ar însemna un pret de 150 USD
pentru un card. Sau, cinci carduri ar putea
fi vândute pe 300 USD, ceea ce ar însemna
60 USD/card.. Oricum va trebui sa vindeti
la un asemenea pret încât schimbul
sa poata avea loc folosindu-se banii
distribuiti la începutul activitatii. Va sugeram
preturi de la 50 USD la 300 USD, dar poate
fi acceptat orice pret pentru care se poate
plati cu bancnote de 100 USD.
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Fisa de lucru nr. 2

CIRCUITUL ECONOMIC
Numele

Partea I

Partea a II-a

Gospodariile ofera firmelor resursele naturale,
de munca si capital pe care le poseda în
schimbul unor venituri – salarii, rente, dobînzi
si profituri. Aceste venituri sunt apoi folosite
pentru cumpararea bunurilor finite si a
serviciilor oferite de firme.

Fluxurile economice reprezentate
mai sus arata (prin sageti) schimburile
de bunuri si bani care au loc între gospodarii
si firme. Liniile exterioare arata fluxurile
banesti (veniturile). Liniile interioare
arata fluxurile de produse finite
sau resurse. Identificati fiecare categorie
de fluxuri (notati în dreptul liniei respective)
si categorie de piata (notati
în caseta respectiva). Aveti identificata
deja o categorie de fluxuri (bunuri finite
si servicii = ECONO) pentru a avea
un reper de pornire.

Firmele de afaceri utilizeaza încasarile
obtinute în urma vânzarii produselor realizate
pentru a produce mai multe bunuri si servicii
destinate vânzarii. Acesta este circuitul
economic – un ansamblu de fluxuri de
resurse, bunuri si servicii si bani (venituri).

7

5
piata

bunuri si servicii
finite (ECONO)

1

8

2

gospodarii

4

firme

3

9

6
piata

10
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Partea a III-a
Extindeti circuitul economic, incluzând si
statul în diagrama. Gospodariile vând o parte
din resurse statului la fel cum si le vând si

firmelor. Statul înxcaseaza bani (în principal,
taxe si impozite) atât de la firme, cât si de la
gospodarii si, totodata, plateste acestora.

Completati spatiile de mai jos cu fluxurile econo mice care se deruleaza:

?

de la gospodarii catre stat

1.
2.

?

de la firme catre stat

1.
2.

?

de la stat catre gospodarii

1.
2.

?

de la stat catre firme

1.
2.
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Proiectia nr. 1

CIRCUITUL RESURSELOR DE PRODUCTIE,
AL BUNURILOR SI SERVICIILOR SI AL BANILOR

Bani
PIATA REZULTATELOR
Bunuri si servicii

gospodarii

firme

Resurse
(capital, pamânt, munca)
PIATA FACTORILOR
Venituri (salarii, rente, dobânzi, profituri)
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Fisa de lucru nr. 2 (raspunsuri la întrebari)

Partea a II-a
1. Plati în bani.
2. Produse finite (ECONO), adica bunuri si servicii.
3. Resurse productive (umane, natuale si capital)
4. Plati din venituri (salarii, rente, dobânzi, profituri)
5. Piata bunurilor si serviciilor (a rezultatelor)
6. Piata factorilor de productie
7. Plati în bani
8. Produse finite (ECONO), adica bunuri si servicii
9. Resurse productive (umane, natuale si capital)
10. Plati din venituri (salarii, rente, dobânzi, profituri)
Veti sublinia faptul ca, din perspectiva firmelor, cele mentionate la punctul 1. reprezinta venituri
din vânzari, cele de la punctul 2. reprezinta productia (iesirile), cele de la punctul 3, factorii de
productie (intrarile) si cele de la puncul 4. plati pentru resursele de productie (cheltuieli si profit).

Partea a III-a
De la menaje catre guvern:
1. prestari servicii
2. plati în bani (în principal, taxe si impozite platite pentru serviciile publice)
De la firme catre guvern:
1. bunuri si servicii oferite
2. plati în bani (în principal, , taxe si impozite platite pentru serviciile publice)
De la guvern catre menaje:
1. servicii publice oferite de stat
2. venituri banesti si plati prin transfer
De la guvern catre firme:
1. servicii publice oferite de stat
2. plati în bani pentru diferite bunuri si servicii cumparate
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CARDURI PENTRU GOSPODARII

Nume

Resurse umane

Resurse naturale

Resurse umane

Resurse naturale

Resurse umane

Resurse naturale

Resurse umane

Resurse naturale

Capital tehnic

Capital tehnic

Capital tehnic

Capital tehnic
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CARDURI PENTRU FIRME

FIRMA

ECONO 1 ECONO

Statele Unite ale Americii

100 USD

ECONO 1 ECONO

una suta dolari
Statele Unite ale Americii

100 USD

ECONO 1 ECONO

una suta dolari
Statele Unite ale Americii

100 USD

ECONO 1 ECONO

una suta dolari
Statele Unite ale Amer icii

100 USD

ECONO 1 ECONO

una suta dolari
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STATUL IN CIRCUITUL RESURSELOR
DE PRODUCTIE, AL BUNURILOR SI SERVICIILOR
SI AL BANILOR

Bani
PIATA REZULTATELOR
Bunuri si servicii
1
2

3
4

GOSPODARII

STAT

5
6

FIRME

7
8

Resurse productive: pamânt, capital, munca si
antreprenoriat
PIATA FACTORILOR
Venituri: rente, dobânzi,salarii si profituri

1- bani (taxe)
2- servicii guvernamentale
3- bani (cumpararea bunurilor si serviciilor)
4- bunuri si servicii
5- servicii productive
6- venituri: rente, dobânzi, salarii, profituri
7- servicii guvernamentale
8- plati (taxe)
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