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FLUCTUAŢII ECONOMICE

• ansamblul modificărilor agregate care apar în 
activitatea economică, apreciabile la nivel 
macroeconomic prin variaţia producţiei şi veniturilor.

pot fi: 
• sezoniere (S), 
• aleatoare (ε) 
• ciclice (C)

Y = f(T,C,S,ε)
unde: T reprezintă tendinţa (trendul)





CICLICITATE ECONOMICĂ

• formă de evoluţie a activităţii economice 

dintr-o ţară în care alternează perioadele de 
creştere (expansiune - relansare şi boom) cu 
cele de descreştere economică (contracţie -
recesiune şi criză).



CICLU ECONOMIC

• cuprinde perioada dintre două momente
succesive de contracţie (diminuare) a activităţii la
nivel macroeconomic.

• are în vedere succesiunea în timp a fazelor care
marchează schimbarea condiţiilor şi a rezultatelor
creşterii economice



CICLURI ECONOMICE

• pe termen foarte scurt,

• pe termen scurt/minore (de tip Kitchin),

• comerciale (pe termen mediu sau decenale, cicluri
de tip Juglar),

• seculare (pe termen lung - Kondratieff),

• ale inovaţiilor (Kuznets).



CICLUL COMERCIAL 
(DECENAL)

8-12 ani
Mişcarea de ansamblu a unei economii naţionale (simultaneitate

în majoritatea ramurilor → ciclurile cu durată mai redusă
acţionează distinct la nivelul fiecărei ramuri)

4 faze (ciclu complet)
• recesiune
• criză
• înviorare (relansare)
• avânt (boom)
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CICLUL DE TIP KONDRATIEFF

• 50-60 ani (înglobează cca. 6 cicluri decenale)
• nivel internaţional
2 faze:
• Ascendentă (expansiune) - crize mai scurte şi mai puţin

intense → prosperitate

• Descendentă (depresiune) – ani de criză mai numeroşi şi crize
mai profunde → criză

• se consideră că anumite progrese ştiinţifice (unde tehnice)
contribuie la trecerea la fazele ascendente



CICLUL DE TIP KONDRATIEFF

1780 – Motorul cu 
aburi (revoluţia 
industrială)
1849 – Industria 
siderurgică şi căile 
ferate
1901 – Electricitatea, 
Automobilul, Industria 
chimică
1946 – Petrochimia, 
Electronica, Aviaţia
2001 – Informatica, 
Internetul



CAUZE ALE CICLICITĂŢII 
ECONOMICE

• evoluţia masei monetare;

• cererea agregată;

• oferta agregată;

• de ordin politic;



POLITICI ANTICICLICE

• politica monetară şi de credit;

• politica bugetară:
o politica fiscală;
o politica cheltuielilor publice;



ECHILIBRUL 
MACROECONOMIC
PROBLEMA ECHILIBRULUI
MODELE DE ECHILIBRU MACROECONOMIC



ECHILIBRUL MACROECONOMIC

• starea spre care tind pieţele bunurilor finale,
factorilor şi capitalurilor, precum şi economia
naţională în ansamblul său, în condiţiile în care
cererea şi oferta agregată sunt egale sau
eventualele diferenţe dintre ele nu depăşesc
anumite limite considerate normale (care nu
generează efecte negative semnificative, grave).

CA = OA
Z = Y



ECHILIBRUL MACROECONOMIC

• echilibru static
• echilibru dinamic

• Echilibru general
• Echilibre parţiale



ECHILIBRUL GENERAL 
WALRASIAN

• model al echilibrului macroeconomic în 
condiţii de concurenţă perfectă rezultat din 
interacţiunea pieţelor tuturor bunurilor 
economice, şi care se atinge practic prin 
tatonări repetate. 



LEGEA LUI WALRAS :

dacă există “n” pieţe în economie, 

realizarea echilibrului pe (n-1) din aceste pieţe, 
determină, în mod necesar, echilibrul pe cea de a 
“n”-a piaţă.



OPTIM ECONOMIC

- situaţie în care orice modificare în repartiţia şi 
folosirea resurselor de natură a spori utilitatea 
totală (satisfacţia) a unui agent economic se 
poate realiza doar prin diminuarea utilităţii 
(satisfacţiei) altora. 

- nu este posibilă nici o ameliorare la nivel global, 
pentru că eficienţa economică este maximă 
(numit şi “optimul lui Pareto”).


