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Introducere 
Macroeconomia ca ştiinţă deţine un loc de frunte între 

disciplinele studiate de către viitorii economişti. 
Macroeconomia studiază comportamentul agenţilor 

economici la nivelul întregii economii naţionale. Macroeconomia se 
concentrează cu prioritate către analiza calitativă a mecanismului de 
funcţionare a economiei naţionale, a corelaţiilor dintre variabilele 
macroeconomice, punând un accent deosebit pe influienţele directe 
şi indirecte dintre acestea în vederea fundamentării ştiinţifice a 
deciziilor de politică macroeconomică. De aceea, macroeconomia 
este o disciplină închegată într-o viziune sistemică şi ne dă 
posibilitatea cunoaşterii comportamentului economic în perioadele 
de avânt şi recesiune, a consumului şi investiţiilor, a performanţelor 
economiei, dinamicii producţiei de bunuri şi servicii, a ratei inflaţiei 
şi şomajului, a politicii fiscale şi monetare, a balanţei de plăţi, a 
datoriei publice, a echilibrului şi a dezechilibrului macroeconomic 
în general. De asemenea, macroeconomia abordează problemele de 
modelare economică a echilibrului şi dezechilibrului static şi 
dinamic, atât pe termen scurt cât şi pe termen mediu şi lung, precum 
şi o integrare a componentelor economiei naţionale într-o analiză 
cantitativă cu ajutorul modelelor de creştere economică. 

Macroeconomia se ocupă deci cu studiul structurii, 
funcţionalităţii de ansamblu al sistemului economiei naţionale, în 
strânsă conecsiune cu sistemul economiei mondiale şi cu mediul 
înconjurător, în scopul determinării volumului total de bunuri şi 
servicii şi a tuturor variabilelor care-l influienţează. 

Toate aceste procese sunt studiate în cadrul cursului de 
macroeconomie care are drept obiectiv principal formarea la viitorii 
economişti, a abilităţilor de a reprezenta sistematic prosesele ce au 
loc în economie, de a analiza raporturile dintre variabilele 
economice şi dezechilibrele ce au loc între aceste variabile, de a lua 
decizii referitor la elaborarea unor politici macroeconomice 
eficiente. 
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3. Identificaţi instrumentele şi scopurile politicii monetare a 
UE; 

4. Expuneţi-vă vis-a-vis de perspectiva monedei unice Euro şi 
a dolarului SUA ca monedă internaţională; 

5. Analizaţi beneficiile şi inconvenienţele monedei unice Euro. 
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