Cuvânt înainte

Prezentul ghid reprezintă un instrument util tuturor
celor ce doresc să asimileze cunoștințe macroeconomice de
bază prin prima testării progresive, precum și celor ce
urmăresc să își testeze cunoștințele deja acumulate în acest
sens.
Lucrarea, ce conține o serie de 380 de aplicații,
constând
variante
deschis,
contexte

în: alegerea răspunsului corect dintr-o serie de
posibile, abordarea unor subiecte cu răspuns
realizarea de reprezentări grafice în diverse
sau rezolvarea unor probleme variate, este

structurată în unsprezece capitole, urmând exact același tipar
ca cel regăsit în lucrarea Scurtă incursiune în esența
macroeconomiei, publicată de subsemnata, de care prezentul
ghid este indisolubil legat.
Acumularea de cunoștințe noi sau testarea acestora
este facilitată de furnizarea, la finalul lucrării, a soluțiilor
aferente aplicațiilor propuse în acest sens.

Oana Simona Caraman-Hudea
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Clasicismul economic

I.

Alegeți varianta corectă:
1. Clasicismul economic s-a manifestat:
a) la sfârșitul secolului al XVIII-lea
b) la sfârșitul secolului al XIX-lea
c) la începutul secolului al XX-lea
d) la mijlocul secolului al XX-lea
2. Nu este un promotor al clasicismului economic:
a) John Stuart Mill
b) Thomas Malthus
c) John Hicks
d) David Ricardo
3. Pionierul clasicismului economic este:
a) David Ricardo
b) Thomas Malthus
c) Jean-Baptiste Say
d) Adam Smith
4. Teoria clasică a valorii susține faptul că:
a) valoarea produsului este dependentă de cantitatea
de factor capital necesară producerii sale
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b) valoarea produsului este dependentă de cantitatea
de factor muncă necesară producerii sale
c) valoarea produsului este dependentă de cantitatea
totală de factori de producție necesară producerii
sale
d) valoarea produsului este dependentă de utilitatea
sa pentru consumatorii finali
5. Selectați afirmația corectă:
a) economiștii clasici au lansat legea
accentuând latura ofertei
b) economiștii clasici au lansat legea
accentuând latura cererii
c) economiștii neoclasici au lansat legea
accentuând latura ofertei
d) economiștii neoclasici au lansat legea
accentuând latura cererii

piețelor,
piețelor,
piețelor,
piețelor,

6. Inițiatorul legii clasice a piețelor a fost:
a) Thomas Malthus
b) Adam Smith
c) David Ricardo
d) Jean-Baptiste Say
7. Legea clasică a piețelor sugerează faptul că:
a) oferta își creează propria cerere
b) nu tot ceea ce se produce la nivelul unei
economii se va vinde
c) cererea își creează propria ofertă
d) niciuna din variantele de mai sus
8. Conform concepției clasice:
a) piețele se auto-reglează pe baza intervenției
consistente a statului în economie
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