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FUNCŢIA ECONOMISIRII



ECONOMISIREA

• surplusul venitului peste nivelul cheltuielilor obişnuite de consum (în general 
sunt privite ca o mărime reziduală, dar pot exista şi sub forma consumului 
amânat, a economiilor-scop).



La fel ca şi consumul şi mărimea şi dinamica economiilor este dependentă 
de cea a veniturilor:

S = f (YD)

Această relaţie dintre economii şi venituri este evidenţiată prin funcţia 
economisirii, care se deduce prin "scăderea" funcţiei consumului în relaţia de 
mai sus: 

S = YD – (C0 + c’YD) şi 

S = -C0 + (1-c’)YD



FUNCŢIA ECONOMISIRII:

S = -C0 + s’YD

în care:  

s’ – înclinaţia marginală spre economisire

s’=1-c’, 

pentru că s’+c’=1



FUNCŢIA ECONOMISIRII:

c’ şi s’ - constant
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FUNCŢIA ECONOMISIRII:

◗ funcţie crescătoare de venit, deoarece s’>0.
• la nivele reduse de venit nu numai că nu se 

realizează practic economii, dar se consumă 
economii (S<0). 

• economiile vor apare (S>0) numai pentru 
venituri superioare nivelului Y’ (de echilibru) 



ÎNCLINAŢIA SPRE 
ECONOMISIRE:

arată cu cât vor spori economiile ca urmare a creşterii venitului (de regulă cu o
unitate).
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RATA (MEDIE A) ECONOMISIRII:

raportul dintre economii şi venit

arată care este ponderea consumului în totalul veniturilor, respectiv cât reprezintă
cheltuielile pentru consum în totalul venitului.

înclinaţia medie spre economisire (s)
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ECONOMISIREA – MOBILURI:

• tendinţa de constituire a unor rezerve băneşti 
pentru situaţii neprevăzute

• tendinţa de a se asigura material pentru bătrâneţe, 
pentru întreţinerea anumitor persoane sau pentru 
studiile unor membrii ai familiei 

• dorinţa de a beneficia de dobânzi sau sporuri de 
valoare (se preferă un consum real mai mare într-o 
perioadă ulterioară unui consum imediat mai mic)



ECONOMISIREA – MOBILURI:

• preferinţa pentru o majorare treptată a 
consumului (satisface instinctul în virtutea căruia 
oamenii se aşteaptă la îmbunătăţirea continuă a 
standardului de viaţă)

• senzaţia de independenţă şi libertate pe care o 
conferă o sumă economisită 

• asigurarea condiţiilor pentru realizarea unor 
proiecte de afaceri (inclusiv speculative) sau 
consum viitor satisfacţia de a lăsa avere 
moştenitorilor

• plăcerea de a-şi satisface pur şi simplu zgârcenia



ECONOMISIRE VERSUS 
CONSUM

din confruntarea lor ia naştere mărimea concretă a cererii totale şi
consumului fiecăruia, în raport desigur şi cu posibilităţile concrete
determinate de un anumit nivel al venitului personal disponibil.

economisire consum
prudenţă, prevedere, 
calcul, sete de 
propăşire, spirit de 
afaceri, mândrie, 
avariţie

setea de satisfacţie, 
miopia, generozitatea, 
nechibzuinţa, 
ostentaţia, risipa



ECONOMISIRE – MOBILURI:

• spiritul de afaceri (asigurarea unor resurse pentru investiţii 
fără a face împrumuturi şi fără a recurge la piaţa de 
capital)

• dorinţa de a avea lichidităţi pentru a putea face faţă unor 
situaţii de urgenţă sau unor crize

• setea de propăşire (dorinţa de a asigura un venit în 
creştere treptată care va feri conducerea de critici – nu se 
va face diferenţă între creşterea veniturilor datorită 
acumulărilor anterior făcute şi cea datorată unei eficienţe 
mai mari)

• prudenţa financiară (constituirea de rezerve care să 
permită restituirea datoriilor şi/sau recuperarea valorii 
investiţiilor mai repede decât ritmul real al uzurii).



RELAŢII ŞI FORMULE DE CALCUL 
(DUPĂ KEYNES):

Consum Economii
Funcţia C = f(YD)

C = C0 + c’·YD

S = f(YD)
S = -C0 + s’·YD

Rata 
(înclinaţia medie)

,  c = f(YD) ,   s = f(YD)
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(rata marginală)
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