FIȘĂ DE LUCRU
PIAȚA MONETARĂ
Completează spațiile libere:
Piața monetară are rolul de a ……………masa monetară și de a ……………..excedentul cu
deficitul de monedă.
Banii și funcțiile banilor
Astăzi, noțiunea de bani se referă la ……………metalică, ……………, banii scripturali
(înscrisurile din conturile bancare) și alte instrumente de plată.
Mijloc de ………..
Funcțiile banilor

Mijloc de ………..
Instrument de
măsurare a ………..
Instrument de rezervă

Masa monetară și puterea de cumpărare a banilor
Cantitatea de……….existentă la un moment dat în ………………și care aparține diferiților
agenți economici reprezintă masa monetară (M).
Masa monetară este formată din: - numerar(……………,………….)
- ………….( înscrisurile din conturile bancare)
Masa monetară (M) se determină ca raport între valoarea producției de bunuri și servicii și viteza
de rotație a monedei:
P = prețul bunurilor și serviciilor
M = --unde: Q = cantitatea de bunuri și servicii
V = viteza de rotație a monedei
Viteza de rotație a monedei reprezintă totalitatea ………………..de vânzare – cumpărare și
plăți pe care le mijlocește o unitate ………………într-o perioadă.
Puterea de cumpărare reprezintă cantitatea de …………. și …………… ce se poate cumpăra
cu o unitate …………..sau cu întreaga masa ………………
;
Pcb = ------ ; unde: Pcb – puterea de cumpărare a banilor
P - prețul bunurilor
Din confruntarea …………. cu ………… de monedă apare prețul , care pe piața monetară
poartă denumirea de rata dobânzii (d’).
Masa monetară și disponibilitățile bănești
Reglarea masei monetare o face Banca de Emisiune sau Banca …………..în cazul numerarului
și celelalte bănci acreditate de Banca……………în cazul ………………………..
Mărirea numerarului se realizează prin emisiune monetară suplimentară, iar micșorarea lui prin
………........din circulație a monedelor și bancnotelor.
Mărirea banilor scripturali se realizează prin …………ratei dobânzii, iar micșorarea acestora va
avea loc prin ………………ratei dobânzii.

Cauzele creșterii masei monetare:
- creșterea volumului valoric al . …………. și ……………..
- reținerea de către populație a unei cantități de monedă sub
forma de ………….
- …………… vitezei de circulație a monedei
- acoperirea deficitului bugetar
- convertibilitatea monedelor…………….în………………
Creșterea masei monetare se realizează prin:
- ………………..cantității de monedă prin emisiunea de
monedă
- schimbul monedelor…………….în …………………
- micșorarea rezervei minime obligatorii la Banca Națională
- acordarea de credite
Cei care acordă credite …………dobândă, iar cei care primesc cu împrumut bani ……………
dobândă.
Dobânda reprezintă ……………….. pe care debitorul o plătește creditorului său deoarece se
folosește de banii acestuia o perioadă.
In funcție de durata de acordare a creditului se cunosc două tipuri de dobândă:
a) dobânda simplă, dacă …………………. a creditului este de cel mult un an.
D = C · d'· n ,
unde: D – dobânda
C – creditul
n ‒ durata de acordare a creditului
b) dobânda compusă, dacă perioada de acordare a creditului este …………… de un an .
D = C ( 1 + d ' )n - C ,
Banca este cea care păstrează economiile agenților economici (funcția pasivă), pentru care
………………dobânda, dar acordă și împrumuturi (funcția activă), pentru care ……………
dobândă.
Diferența dintre dobânda încasată de banca și dobânda platită de bancă reprezintă câștigul
………….al băncii. Dacă din acest câștig se scad cheltuielile de funcționare ale băncii se
obține……………bancar.
Cbrut
= Di– Dp
unde: Cbrut -……………………………
Prbancar = Cbrut - Cf
Di -……………………………
Dp -……………………………
Prbancar -……………………………
Cf -……………………………
Cauzele reducerii masei monetare:
- …………….volumului valoric al bunurilor și serviciilor
- ……………..vitezei de circulație a monedei
- existența excedentului bugetar
- schimbul monedei……………în…………………
Reducerea masei monetare se realizează prin:
- ……………..rezervei minime obligatorii la Banca
Națională
- limitarea creditelor
- schimbul valutar

