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AGENŢII ECONOMICI

Economia sau activitatea economică, în ansamblul ei, este rezultatul acţiunii
tuturor celor care consumă, produc, investesc etc. Participanţii la activitatea economică se
numesc agenţi economici; aceştia realizează actele sau faptele de natură economicăprin
care se obţin bunuri şi servicii.
Agenţii economici, consideraţi individual sau în grup, care au autonomia de a
decide asupra acţiunilor lor se numesc unităţi economice sau instituţionale.
Tipurile de activităţi economice sunt grupate în funcţie de diviziunea muncii.
Diviziunea muncii reprezintă specializarea agenţilor economici în executarea unui
gen de acţiuni economice prin care participă sau realizează un bun sau o activitate
economică.
Diviziunea muncii creează interdependenţe între agenţii economici.
Agenţii economici cu comportament analog, funcţii similare şi provenienţă a
resurselor de acelaşi tip formează un sector instituţional.
Sectoarele instituţionale, în funcţie de diviziunea muncii, sunt:
• întreprinderile;
• menajele;
• bănci şi instituţii financiare;
• administraţii;
• exteriorul.
ÎNTREPRINDERILE
Întreprinderile au funcţia de a produce bunuri destinate pieţei.
Acestea îşi orientează activitatea în funcţie de răspunsul la următoarele întrebări:
• Ce să producă?
• Cât să producă?
• Cum să producă?
• Pentru cine să producă?
Caracteristicile comune ale întreprinderilor sunt:
1. Au funcţia de a produce:
• Cumpară factori de producţie;
• Combină factorii de producţie;
• Distribuie producţia pe piată;
• Realizează profit .
2. Întreprinderea formează un sistem;
3. Întreprinderile au o dimensiune socială;
4. Creează valoare şi o repartizează;
5. Trebuie să facă investiţii.
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MENAJELE
În economie, menajul desemnează unitatea care consumă. Distingem între:
• Menaj individual- ocupanţii unei locuinţe, de regulă, o familie
• Menaj colectiv- grup de persoane care locuiesc împreună, precum căminele de
bătrâni,unităţile militare.
Menajele au un rol complex în economie:
• Formează lumea consumatorilor;
• Participă la activitatea economică prin muncă şi sumele investite;
Plătesc taxe şi impozite, primesc ajutoare, subvenţii.
Menajele nu sunt omogene,în sensul că,unele sunt formate din salariaţi ,altele din
pensionari,patroni,şomeri etc.
ADMINISTRAŢIILE
Administraţiile sunt unităţi economice cu producţie necomercială (nemarfară)
destinată satisfacerii nevoilor populaţiei.
În acest sector instituţional se disting:
1. Administraţiile publice – statul, ministerele, primăriile, prefecturile, armata,
poliţia, învăţământul public, instituţiile de securitate socială, sănătate, cultură, artă etc.
Veniturile administraţiei publice provin din impozite, taxe, contribuţii la
asigurările sociale etc. Ele realizează o redistribuire a veniturilor.
2. Administraţiile private- organizaţii religioase, sindicate, partide politice, uniuni,
fundaţii, asociaţii culturale şi sportive. Veniturile sunt asigurate din contribuţii voluntare
ale unităţilor din alte sectoare.
BĂNCILE
Băncile formează sectorul instituţiilor financiare.
Băncile mijlocesc încasările şi plăţile de sume mari, fac legătura dintre agenţii care au
nevoie de finanţare şi cei care au bani temporar disponibili, asigură circulaţia normală a
banilor.
Activităţile pe care le realizează băncile au caracter comercial. Ele oferă servicii
pentru clienţi, iar din sumele încasate pentru aceste servicii îşi acoperă cheltuielile şi îşi
constituie profitul
EXTERIORUL
Exteriorul grupează unităţile instituţionale dintr-o tară, care participă la relaţiile
economice externe, realizând activităţi cu caracter comercial sau necomercial. Agenţii
economici care dezvoltă relaţii cu exteriorul sunt incluşi, în acelaşi timp, în două sectoare
diferite: unul care ţine de natura activităţii preponderent prestate şi altul- cel exterior.
Astfel are loc o dedublare a unităţilor care iau parte la relaţiile economice externe şi, de
aceea, se consideră că exteriorul este un sector format din agenţi fictivi, care
desfăşoară activităţi de import-export.
CIRCUITUL ECONOMIC
Circulaţia bunurilor materiale, serviciilor, resurselor, disponibilităţilor băneşti şi a
altor valori între agenţii care acţionează în economia unei ţări constituie fluxurile
economice.
Distingem între:
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• Fluxuri reale – deplasarea bunurilor şi serviciilor de la anumiţi agenţi economici
la alţii, ca urmare a vânzării.
• Fluxuri monetare – deplasarea banilor de la cei ce primesc bunurile şi serviciile
către cei care le-au vândut.
Circuitul economic reprezintă ansamblul relaţiilor dintre agenţii economici
consideraţi în interdependenţa lor .
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