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Rezumat 

 

După introducere, în al doilea capitolul al lucrării am abordat domenii în care metodele 

preluate din fizică și-au găsit utilizarea în economie. Sunt prezentate succint modele clasice 

utilizate în economie, dar și corespondentul lor în tratarea și modelarea unor procese întâlnite în 

fizică: acceleratorul, amplificatorul, multiplicatorul, gravitația, inerția, spectrul, etc. În al treilea 

capitolul am identificat și am tratat posibilitatea modelării economice a unor fenomene fizice 

considerând că acestea pot prezenta interes în acest sens. În al patrulea capitol sunt abordate 

procese concrete din economie: problema poziționării unui punct de distribuție  la o distantă care 

să-l facă atractiv și accesibil cât mai multor ,,centre de putere”, pornind de la modelul 

gravitațional din fizică. În urma analizei efectuate, pornind de la relația de calcul propusa de 

Reilly si introducând o variabilă suplimentară, și anume prețul terenului din zona aflată la 

distanta determinată, am obținut rezultate care reprezintă abateri de la distantele calculate inițial, 

în sensul că aceasta se apropie de zona de preț minim. Alt proces este legat de elasticitatea cererii 

în funcție de modificările prețurilor, ceea ce reprezintă sensibilitatea variației cantității cerute 

dintr-un bun, în raport cu prețul acestuia. Am evidențiat faptul că, există o sensibilitate ridicată a 

cererii în funcție de modificarea prețurilor și nivelul elasticității se menține în timp. Urmează o 

analiză a modalității în care răspunde din punct de vedere inerțial distribuția de produse, 

cuantificată prin veniturile obținute din vânzări, la performanțele din trecut în ceea ce privește 

distribuția, precum și la modificările majore survenite în anul 2016 în ceea ce privește măsura 

guvernamentală de modificare a TVA-ului. Atât modificările în ceea ce privește numărul de 

operatori pe piață, cât și schimbările de preț din perioada cuprinsă între anii 2005 și 2016 în 

domeniul comerțului cu materiale de construcții din România, au permis analogia dificultății 

firmelor de a intra pe piață cât și a circuitului bani - marfă - bani din perspectiva similară cu ceea 

ce în fizică este denumită vâscozitate. Pornind de la datele lunare financiare ale unei firme, pe o 

perioadă de opt ani de zile, a fost facută o analiză spectrală a acestora in vederea identificării 

principalelor componente de frecvență. Spectrul componentelor oscilatorii a fost analizat pentru 

date ce privesc vânzarile, profitul și numărul de angajați. Consider că rezultatele obținute permit 

o mai bună adaptabilitate a firmei la cerințele pieței dacă avem în vedere poziționarea, 

cunoșterea, influența factorilor, ,,comportamentul” indicatorilor economici pe perioade relativ 

îndelungate de timp. În final, în al cincilea capitolul sunt prezentate concluziile generale asupra 

modelării econofizice a activității firmelor de distribuție din România, iar în al șaselea capitol 

sunt prezentate referințele bibliografice care au reprezentat suportul acestui studiu. 


