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TEMATICA
MODELAREA MACROECONOMICĂ
NIVEL DE COMPLEXITATE 1
Concepte fundamentale in modelarea macroeconomică:
• conceptul de model macroeconomic:
• etapele procesului de modelare;
• raportul dintre model și realitatea economica;
• metode de calcul al PIB-ului;
• PIB-ul nominal și PIB-ul real;
• deflatorul PIB;
• ritmul de creștere a PIB-ului
• IPC, HIPC; PPC;
• tipuri de deflatori;
• analiza comparativă a IPC și deflatorul PIB.
Funcții de productie:
• definiții ;
• prpprietăti;
• funcția de producție Cobb-Duglas
• indicatori medii;
• indicatori marginali;
• indicatori de elasticitate;
• coeficientul de elasticitate a substituirii factorilor de producție.
• cuantificarea progresului tehnic: Hicks, Harrod, Solow.
Modelarea creșterii economice;
• factorii creșterii economice;
• tipuri de modele de creștere economică;
• modele de creștere economică endogenă.
Modelul Solow de creștere economică:
• ipotezele economice ale modelului Solow;
• ecuațiile de dinamică;
• deducerea punctului de echilibru (steady state)-regula de aur al creșterii
economice.
Utilizarea modelului Solow in studiul convergenției economice:
• convergența nominală și convergența reală;
•
•
Modelul de creștere economică Ramsey-Cass-Solow:
• ipotezele modelului;
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• deducerea condițiilor de optim;
• traiectorii de creștere economică echilibrată;
• analiza calitativa a soluțiilor.
Ciclul economoic:
• modelarea ciclului economic;
• tipuri de modele de prognoză a ciclului economic;
Tehnici de estimare a trenului privind evoluția PIB,a Produciei Indusriale și a ocupării:
• filtrul Hodrick-Prescott;
filtrul Kalman.
Modelul Ciclului Real (RBC) a lui Presott și Kydland:
• ipotezele modelului;
• deducerea condițiillor de optim;
concluzii economice.
Modelarea Echilibrului Economic:
•
echilibrul static și echilibrul dinamic;
•
echilibru material, echilibru financiar, echilibru monetar;
ecilibru economic general.
Modelul Scolii Clasice:
• echilibru pieții forței de muncă;
• ecilibru pieții de bunuri si servicii;
• echilibru pieții monetare;
soluția modelului.
Comportamentul agenților economici:
• modelul static al consumatorului;
• modelul dinamic al consumatorului;
• modelul producătorului;
• modelul lui Laffer.
Modelarea procesului de anticipare:
• modelul anticipărilor adaptive:
• modelul Cagan-Friedman;
• modelul anticipărilor raționale;
llimitele Teoriei Anticipărilor Raționae.
Relatia dintre rata șomajului si rata inflației. Modelul lui Phillips:
• ipotezele de lucru;
• analiza modelului lu iPhillips;
• rata naturală a somajului;
PIB-ul potențial și output-gap-ul.
Curba Phillips Neo-Keynesist
• economia de tip Calvo;
rolul anticipărilor în deducerea modelului lui Phillips Neo-Keynesist.
Modelarea echilibrului pe termen scurt. Modelul IS-LM.
• echilibrul pe piața de bunuri și servicii. Curba IS;
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• echilibrul pe piața monetară. Curba LM
echilibrul macroeconomic.
Analiza efectului de multiplicator pe baza modelului IS-LM:
• multiplicatorul investițiilor,
• multiplicatorul fiscal;
• multiplicatorul monetar;
• rolul politicilor fiscale și bugetare;
rolul politicilor monetare.
Echilibru pe termen scurt intr-0 economie deschisă Modelu Mundell-Fleming.
Modelarea echilibrului pe temen mediu.
Curba Cererii Agregate (AD):
• deducerea ecuației cererii agregate;
• influența politicii fiscale asupra cererii agregate;
• influența politicii monetare asupra cererii agregate;
Curba Ofertei Agregate (AS):
• rolul anticipărilor in deducerea curbei ofertei agregate;
• ecuatia Lucas a ofertei agregate;
• reacția la șocuri a curbei AS.
Corelația dintre echilibrul pe temen scurt și echilibrul pe termen mediu.
Sustenabilitatea deficitului bugetar:
• elasicitatea veniturilor și cheltuelilor bugetare;
• deficitul bugetar structurar;
• deficitul ciclic;
• modelul sustenabilității deficitului bugetar
• Pactul de Stabilitate și Creștere.
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