CE ESTE ECONOMIA?
Material Bibliotecă
Omul, ca fiinţă biopsihosocială, pentru a trai şi a se dezvolta în
societate trebuie să-şi satisfacă numeroase nevoi.
Nevoile umane reprezintă un ansamblu de cerinţe, preferinţe,
aşteptări, aspiraţii, de satisfacerea cărora depinde existenţa şi dezvoltarea
indivizilor, grupurilor sociale, societăţii în ansamblu.
Nevoile înţelese devin mobiluri ale activităţii transformându-se în
interese economice.
Nevoile au o latură subiectivă - izvorăsc din dorinţele şi aspiraţiile
oamenilor - şi o latură obiectivă - devin nevoi manifeste în funcţie de
gradul de dezvoltare a economiei, de nivelul de cultură şi civilizaţie al
societăţii.
Clasificarea nevoilor:
1. după gradul de complexitate:
• nevoi elementare, de bază;
• nevoi complexe, superioare.
2. după nivelul la care se manifestă:
• nevoi individuale, personale;
• nevoi generale, sociale;
Nevoile formează un sistem cu caracter dinamic şi nelimitat.
Resursele reprezintă totalitatea elementelor materiale si umane,
reale si monetare ce pot fi atrase si utilizate in producerea de noi bunuri
economice, in scopul satisfacerii nevoilor umane.
Clasificarea resurselor:
1. după sursa de provenienţă:
• resurse primare: - naturale şi umane;
• resurse derivate.
2. după natura lor:
• resurse umane;
• resurse materiale;
• resurse financiar-valutare;
• resurse informaţionale.
Resursele, în raport cu nevoile, au un caracter limitat.
Pe baza resurselor se obţin
bunurile (utilităţile) ce servesc la
satisfacerea nevoilor umane.
Clasificarea bunurilor:
• libere (ex: aerul, căldura şi lumina solară)
• economice(ex: pâine, mobilă, strung, transport, educaţie)
În condiţiile unor mijloace disponibile limitate, cu întrebuinţări
alternative şi ale unor nevoi nelimitate, apare necesitatea alegerii celor
mai avantajoase activităţi economice de producere sau procurare a
bunurilor economice.
Costul de oportunitate reprezintă alternativa cea mai bună dintre
cele la care s-a renunţat, atunci când s-a luat decizia de a produce sau
procura un anumit bun economic.
Raţionalitatea economică presupune ca mijloacele limitate să fie
utilizate,astfel încât satisfacţia obţinută să fie maximă; principiul
raţionalităţii sau economicităţii poate fi formulat:

•

fie sub forma maximului – prin mijloacele date să se obţină
cele mai bune rezultate posibile
• fie sub forma minimului – rezultatele dorite să fie obţinute
cu cele mai mici cheltuieli de resurse.
Economia este ştiinţa socială ce studiază comportamentul uman ca o
relaţie între ţeluri şi resurse limitate cu întrebuinţări alternative.
Obiectele fundamentale urmărite de ştiinţa economică:
*descrierea unor fapte şi evoluţii economice ;
*explicarea faptelor, fenomenelor şi proceselor economice ;
*prognozarea unor stări şi evoluţii economice;
*raţionalizarea activităţii economice.
Activitatea economică presupune răspunsuri date la armatoarele
întrebări:
1. ce se produce sau ce se consumă?
2. cât se produce sau se consumă ?
3. cum se produce sau se consumă?
4. pentru cine se produce sau cine sunt consumatorii?
Studiul Economiei prezintă importanţă teoretică (formarea culturii
economice) şi practică (formarea unui comportament de agent economic
raţional).

