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1.1. Delimitări micro-macroeconomice  

 Microeconomia studiază comportamentului agenților economici individuali și operează  cu 

variabile microeconomice, cum ar fi producerea unui bun, prețul bunului respectiv, cantitatea 

consumată din bunul respectiv, salariat, investiții etc. Nivelul acestor variabile poate fi              observat în 

mod direct. 

 Macroeconomia studiază comportamentul economiei unei țări şi al  economiei mondiale, 

ținând seama de caracteristicile generale ale componentelor sale (produsul intern brut, prețul mediu, 

inflația, somaj, investițiile etc). Metodologic, macroeconomia se ocupă şi de modul în care se 

formează şi evoluează agregatele (indicatorii) macroeconomici. Elementele specifice 

macroeconomiei sunt: 

 Ciclul economic 

 Standardele generale de viaţă 

 Inflaţia şi recesiunea 

 Şomajul 

 Deficitele bugetare guvernamentale 

Indicatorii microeconomici prezintă variabile palpabile, observate în mod direct, ce au 

existență de sine stătătoare. La nivel macroeconomic însă, explicațiile privind variabile 

macroeconomice sunt abstractizate și ne permit cunoașterea de ansamblu a comportamentului 

economiei naționale. Nivelul lor nu este observabil direct, ci se obține prin sistematizări, agregări, 

pornind de la variabilele microeconomice corespunzătoare. 

În general, se consideră că există 4 indicatori (agregaţi) macroeconomici prin nivelul şi 

evoluţia cărora putem sintetiza starea economiei naţionale: 

 Rata de creştere PIB; 

 Rata inflaţiei (nivelul preţurilor) 

 Rata şomajului (gradul de ocupare) 

 Situaţia balanţei de plăţi externe. 

Deși variabilele macroeconomice prezintă unele abstractizări, ele trebuie să aibă o 

determinare cantitativă, deoarece numai astfel se poate asigura comparația situațiilor în timp, în 

spațiu sau la nivel organizatoric. Pe de altă parte, macroeconomia permite cuprinderea variabilelor în 

modelele de optimizare, prognoză şi simulare. În aceeași ordine de idei, măsurarea proporțiilor şi 

corelațiilor macroeconomice se poate realiza doar cu determinări cantitative ale variabilelor 

macroeconomice. 

Măsurarea agregatelor macroeconomice se realizează pornind de la nivel microeconomic, 

printr-un proces de sistematizare a activităților şi bunurilor create. Agregarea acestor operații este 

realizată în cadrul statisticii macroeconomice. 



 
 

În acest scop, statistica macroeconomică a elaborat un sistem de nomenclatoare, clasificări 

care permit atât măsurarea după criteriul unitar, cat şi agregarea indicatorilor până la nivel 

macroeconomic. Elementul central al statisticii macroeconomice îl constituie măsurarea rezultatelor 

activității economice, ce se realizează în cadrul Sistemul Conturilor Naționale (SCN), sistem 

folosit de majoritatea țărilor lumii, inclusiv de România. SCN cuprinde un: „set coerent, 

consistent şi integrat de conturi macroeconomice, bilanţul economiei naţionale şi tablouri bazate 

pe un set de concepte internaţionale, definiţii, clasificări şi                     reguli contabile“. 

 

1.2. Obiectul și metoda statisticii macroeconomice 

Statistica macroeconomică este unul din cele mai importante domenii ale statisticii și se 

înscrie în rândul științelor și activităților practice ale organelor statisticii oficiale, care studiază, în 

principal, aspectele cantitativ-numerice ale fenomenelor și proceselor economice și sociale ale țării. 

Aceste considerații privitoare la particularitățile statisticii macroeconomice conduc la definirea 

obiectului său de studiu. Statistica macroeconomică este un domeniu al activității practice, 

reflectat în colectarea, prelucrarea, generalizarea, analiza și publicarea datelor de masă, date ce 

caracterizează fenomenele și procesele vieții social-economice ale unei țări. 

Datele statistice macroeconomice permit asigurarea descrierii cantitative și sistematice a 

tuturor aspectelor principale ale procesului social-economic și ale economiei în ansamblu. 

Statistica macroeconomică cercetează fenomenele economice, în strânsă concordanță cu 

procesele sociale, unii și aceiași indicatori putând fi utilizați atât pentru analiza aspectelor  

economice, cât și sociale. De exemplu, indicatorii remunerării muncii caracterizează, pe de o parte, 

cheltuielile de producție (factor economic), iar pe de altă parte procesul de distribuire a veniturilor 

(factor social). Însă, o legătură mai strânsă există între statistica unor activități și statistica social- 

economică; ea constă în faptul că statistica macroeconomică utilizează datele statisticii activităților 

economice pentru obținerea indicatorilor sintetici. La elaborarea metodelor de calcul a indicatorilor, 

statistica macroeconomică se bazează pe instrumentarul statisticii teoretice. În statistica social-

economică se utilizează pe larg următoarele  metode de calcul: mărimile relative, mărimile medii, 

metoda grupărilor, metoda cercetării exhaustive și selective, metoda indicilor, analiza de corelație 

și regresie etc. În statistica social-economică se aplică rezultatele cercetărilor obținute în cadrul 

capitolelor aplicate ale științei economice. De exemplu, metodologia de calcul a indicatorilor 

statisticii financiare se bazează pe acele principii ale științei economice care studiază creditul, 

finanțele și circulația monetară. Ținând seama de aceste principii, statistica macroeconomică le 

transformă în  informația necesară pentru măsurarea cantitativă a fenomenelor corespunzătoare și le 

aliniază la particularitățile concrete de organizare a economiei naționale. Fundamentarea deciziilor 

social-economice necesită informații privind aspectele principale ale activității social-economice, 

cum ar fi: dimensiunea acesteia și evoluția în timp, proporțiile și corelațiile ce se formează între 

principalele variabile economice, gradul de îndeplinire a prevederilor etc. 

Măsurarea variabilelor social-economice se realizează prin intermediul indicatorilor 

statistici corespunzători. Determinarea indicatorilor, stabilirea sferei de cuprindere a acestora, 

instituirea unui sistem de indicatori constituie sarcini ale statisticii macroeconomice. Pe lângă cele 

menționate mai sus, statistica macroeconomică are și următoarele responsabilități: 

 prezentarea informației structurilor și organismelor sociale, necesare pentru luarea deciziilor 

legate de o serie de aspecte în privința formării politicii economice, elaborării          diferitelor 

programe de stat și măsurilor de realizare a acestora; 

 asigurarea conducătorilor diferitelor întreprinderi, firme, companii, manageri, cu informații 



 
 

despre dezvoltarea economiei și sferei sociale, necesare pentru o mai corectă  înțelegere a 

situației și climatului macroeconomic al țării, în care funcționează companiile  și firmele, 

îndeosebi pentru luarea deciziilor legate de investiții, creșterea producerii, organizarea 

vânzărilor etc; 

 informarea opiniei publice, organizațiilor social-politice, precum și a persoanelor fizice  

despre rezultatele principale și tendințele de dezvoltare social-economică a țării. 

 

1.3. Standardele internaționale statistice utilizate în domeniul evidenței statisticii 

macroeconomice 

Standardele internaționale statistice se stabilesc cu scopul atingerii compatibilității 

indicatorilor,  calculați în diferite țări, cu ajutorul cărora se caracterizează principalele domenii social-

economice  și se stabilesc rezultatele pe țări, regiuni și la nivel global. 

În statistica internațională, se deosebesc următoarele tipuri de standarde: 

 Regulamentele metodologice; 

 Clasificările statistice; 

 Recomandările (regulamentele) privind calcularea indicatorilor; 

 Ghidurile statistice și îndrumările tehnice. 

Regulamentele metodologice sunt documente ale Biroului de Statistică al Organizației 

Națiunilor Unite (ONU), în care sunt formulate principiile și metodologia de construire a sistemelor 

de indicatori generali, ce caracterizează principalele interconexiuni în economie și rezultatele 

funcționării acestora. Printre aceste documente se enumeră, în primul rând, SCN-93 (Sistemul 

Conturilor Naționale, varianta 1993), care se utilizează de către țările membre ale ONU și 

organismele internaționale. Acest standard                                reglementează utilizarea indicatorilor cu caracter unitar, 

bazată pe teoria factorilor de producție și  tabelelor legăturilor inter-ramuri, corelate cu indicatorii 

balanței de plăți externe. În al doilea rând, este menționat Manualul Balanței de Plăți, elaborat și 

editat de FMI (ediția 1995), care, metodologic, este corelat cu SCN-93. Acest manual servește la 

calcularea indicatorilor    uniformi privind rezultatele activităților externe ale agenților economici în 

fiecare sector al economiei naționale. În al treilea rând, se aplică Principiile de îndrumare în 

domeniul statisticii fondurilor naționale                 (varianta 1995), care au fost corelate cu SCN-93 și care se 

utilizează pentru calcularea indicatorilor  privind activele economice. 

Clasificările statistice internaționale utilizate de țările lumii constau în: 

- Clasificarea internațională a tuturor tipurilor de activități economice; 

- Clasificarea internațională a standardelor în comerțul intern și extern; 

- Clasificarea mărfurilor pe principalele grupe economice, în care se grupează mărfurile 

pentru export, import, pentru producție, mărfurile intermediare și alimentare; 

- Clasificarea internațională a învățământului, elaborată de UNESCO, care se aplică pentru 

grupările unice ale elevilor și studenților pe trei niveluri principale de învățământ; 

- Clasificarea internațională standard a ocupațiilor, elaborată de Biroul Internațional al 

Muncii (BIM); 

- Clasificarea internațională standard a profesiilor, elaborată de BIM; 

- Clasificarea internațională standard pentru industrie și construcții (1995). 

 Recomandările pentru calcularea indicatorilor se elaborează separat pentru domeniile 

respective, atât de Biroul de Statistică al ONU, cât și de organismele specializate ale ONU. Astfel,             

principiile de elaborare a indicatorilor privind mișcarea naturală și migratorie a populației, a stării 

civile și a  înregistrării populației, privind modul de desfășurare a recensământului populației, 



 
 

precum și metodele de evaluare a necesarului de locuințe, se elaborează de către Biroul de Statistică 

al ONU. 

Ghidurile statistice cuprind informații cu privire la conținutul și însemnătatea indicatorilor 

statistici respectivi, iar îndrumările tehnice prezintă tehnologia de prelucrare și de generalizare a 

datelor statistice. 
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2.1. Populația și resursele de muncă 

 

Fundamentarea opțiunilor de politică economică necesită cunoașterea unor aspecte esențiale 

privind populația și componentele acesteia, componente determinate în funcție de modul de 

participare la procesul muncii, de nivelul de instruire, vârstă, sex etc. Populația ocupă un rol esențial 

în economie: pe de o parte ea acționează în calitate de cosumator, pe de altă parte, forța de muncă 

constituie un element absolut indispensabil și complementar factorului capital pentru desfășurarea 

procesului de producție.  

 

2.1.1. Noțiuni generale de demografie 

 

Demografia este știința care are ca obiect studiul populației umane și se ocupă de mărimea 

și repartizarea spațială a acesteia, de structurile populației după caracteristici demografice și socio-

economice, precum și de evoluția acestora în strânsă legătură cu factorii care au determinat-o. În 

acest scop, demografia utilizează o serie de metode cantitative (statistice, matematice, modele 

econometrice).  

Studiind fenomene cu un dublu caracter, biologic și social (precum natalitatea și 

mortalitatea, migrația internă și externă, mobilitatea profesională a populației etc), demografia 

prezintă numeroase “zone de intersecție” cu alte sisteme, inclusiv cel economic și cel educational. 

Din acest punct de vedere, indicatorii populației (număr, structură, mișcare), constituie baza 

calculelor și analizelor referitoare la resursele de muncă ale unei țări. 

Cercetarea demografică, ca oricare altă cercetare a fenomenelor social – economice,  se 

realizează în 3 etape distincte, dar legate între ele și aflate în interdependență: 

1. Colectarea informațiilor primare prin sistemul informațional al demografiei, care are drept 

scop crearea unor fluxuri de date capabile să genereze informația necesară. Principalele surse 

de date în demografie sunt: recensămintele populației, statistica stării civile, anchetele 

demografice și registrele de populație.  

2. Prelucrarea datelor, prezentarea și descrierea rezultatelor cu ajutorul metodelor statistice, 

etapă ce se concretizează în calculul indicatorilor numărului populației, structurii și mișcării 

acestora. 

3. Analiza și interpretarea rezultatelor, prin formularea unor legități și efectuarea unor prognoze 

ale fenomenelor demografice și cele socio-economice, precum și, în final, prin formularea de 

politici demografice.  



 
 

 

2.1.2. Surse de date pentru calculul indicatorilor populației 

 

Colectarea informațiilor referitoare la populație se realizează prin utilizarea a 4 tipuri de 

surse de date: 

1. Recensământul populației – asigură cu precădere informații privind numărul și structura 

populației de pe teritoriul unei țări, la un anumit moment, îndeplinind funcția de “fotografiere” 

a populației. Este cea mai veche înregistrare de tip statistic și una dintre cele mai laborioase, 

necesitând un însemnat volum de cheltuieli, un personal numeros și o prelucrare complexă a 

informațiilor înregistrate. Recensământul populației se bazează pe câteva principii de bază: 

 Este o operație inițiată de stat, investită cu autoritate legală și efectuată pe baza unei legi; 

 Se efectuaeză pe un teritoriu bine determinat, asupra căruia se întinde suveranitatea 

statului respectiv; 

 Se înregistrează toate persoanele, fără excepție (universalitatea); 

 Înregistrarea are loc la același moment de timp (momentul critic), asigurându-se astfel 

compatibilitatea statistică (simultaneitatea); 

 Unitatea de înregistrare este persoana ale cărei caracteristici se consemnează amănunțit, 

în vederea unor grupări și prelucrări cu cât mai multe posibilități de cunoaștere. 

Caracteristicile ce urmează să fie înregistrate cu ocazia realizării unui recensământ al 

populației variază de la o țară la alta, dar metodologia ONU precizează 7 caracteristici de bază: 

a. Caracteristici geografice (domiciliul); 

b. Caracteristici privind familia sau gospodăria (legătura cu capul familiei); 

c. Caracteristici personale (sex, vârstă, stare civilă); 

d. Caracteristici economice (ocupația, profesia, ramura de activitate); 

e. Caracteristici culturale (limba maternă, religia, naționalitatea); 

f. Caracteristici privind nivelul de instruire (nivelul studiilor); 

g. Caracteristici privind fertilitatea (numărul de copii născuți-vii).  

Aceste caracteristici sunt înscrise în chestionar și pot fi completate prin 2 metode, 

autoînregistrarea și metoda “interogării”.  

 Rezultatele obținute la recensământ prezintă o importanță majoră pentru fiecare țară. În 

primul rând, se constituie o foarte importantă bază de date pentru administrație, pentru orientarea 

politicii economice și sociale a țării respective. În al doilea rând, datele recensământului servesc ca 

bază de sondaj pentru anchetele efectuate în diverse domenii (condiții de locuit, ocuparea forței de 

muncă, consumul populației, folosirea timpului liber etc).  

2. Statistica stării civile reprezintă un flux informațional demografic prin care se asigură datele 

referitoare la mișcarea naturală a populației (nașteri, decese, căsătorii, divorțuri). Pe baza 

registrelor stării civile se elaborează buletine statistice (de naștere, deces, căsătorie, divorț) și 

care, după completare, sunt remise serviciilor de statistică.  

3. Anchetele demografice se efectuează în scopul obținerii unor informații mai detaliate care să 

permită aprofundarea proceselor demografice. Investigația este întreprinsă pe o fracțiune 

reprezentativă a populației totale numită eșantion, urmând ca informațiile obținute prin sondaj 

să fie extinse la întreaga populație.  

4. Registrele de populație. Pe baza unui recensământ al populației, care asigură cunoașterea 

numărului și structurii populației la un moment dat, se instituie o înregistrare continuă care să 

consemneze toate modificările survenite în statutul persoanei respective: schimbarea vârstei, a 

stării civile, căsătoria, divorțul, nașterea copiilor, decesul etc. În felul acesta se poate asigura, 



 
 

prin prelucrare continuă, o cunoaștere curentă a numărului și structurii populației, ca și a 

fenomenelor demografice.  

 

2.1.3. Indicatorii numărului populației  

 

Numărul total al populației este un agregat macrodemografic care cuprinde aproximativ 

100 de generații coexistente la un moment dat. Fiind un indicator foarte des utilizat nu numai în 

analizele demografice, ci și în cele economice, este necesară definirea unitară a conceptelor utilizate 

și a metodelor pentru determinarea numărului populației. Distingem: 

a. Numărul înregistrat al populației este un număr determinat cu ocazia recensământului 

populației și reprezintă populația la momentul critic al înregistrării, ca număr fizic.  

b. Numărul calculat al populației este numărul populației determinate pentru o perioadă 

oarecare, pentru care nu există informații, prin diferite metode de calcul. Calculul se poate face 

pentru o perioada trecută, curentă sau viitoare. Din acest punct de vedere, numărul poate fi 

estimat sau proiectat.  

c. Numărul estimat al populației este numărul populației ce se stabilește pentru perioada curentă. 

Pentru determinarea acestuia sunt necesare datele ultimului recensământ, precum și cele ale 

mișcării naturale și mișcării migratorii a populației, de la data recensământului și până la 

momentul de referință al estimării: 

 

Pe=Pr+(N-M)+(I-E)=Pr+Δn+ Δm,  

 

unde: Pe – reprezintă numărul estimat al populației, Pr – numărul înregistrat al populației la ultimul 

recensământ, Δn – este sporul natural al populației, calculat ca diferență între numărul născuților-vii 

(N) și numărul deceselor (M), în decursul perioadei derulate de la ultimul recensământ al populației 

până la momentul estimării,  iar Δm  - reprezintă sporul migrator al populației, determinat ca 

diferență între numărul imigranților (I) și numărul emigranților (E), în decursul aceleiași perioade.  

d. Numărul proiectat al populației  este numărul populației determinat prin calcul pentru o 

perioadă viitoare, folosind diferite metode și ipoteze, în special metoda extrapolării. Numărul 

populației poate fi: 

- indicator de moment, adică numărul populației la data recensământului sau la alt moment      (cum 

ar fi de exemplu 1 ianuarie al fiecărui an); 

- indicator de interval, adică numărul mediu al populației într-o anumită perioadă, de regulă 1 an, 

sau numărul populației la 1 iulie a anului respectiv.  

Pentru unele calcule și analize demografice este indicat să se folosească indicatori de 

momente, dar cel mai frecvent se utilizează indicatorii de interval. Deoarece datele agregate în 

contabilitatea națională sunt rezultatul unei perioade anuale, este necesar ca indicatorul de populație 

asupra căruia se raportează să prezinte populația totală medie anuală.  

e. Numărul mediu al populației ( P ) se poate calcula ca:  

- medie aritmetică simplă, determinată pe baza numărului populației la începutul perioadei P0 și 

la sfârșitul perioadei P1: 

 

2

10 PP
P


 . Această relație se utilizează în ipoteza creșterii populației în cursul perioadei în 

progresie aritmetică.  

 



 
 

- medie geometrică simplă: 

10 PPP  .  Această relație se utilizează în ipoteza creșterii populației în cursul perioadei în 

progresie geometrică.  

- număr al populației la 1 iulie al fiecărui an, număr estimat cu ajutorul sporului natural și al 

migrației externe nete.  

 

2.1.4. Indicatorii structurii populației 
 

Populația ca agregat macroedemografic, se compune dintr-o serie de subpopulații a căror 

constituire se face pe baza unor caracteristici semnificative, clasificate astfel: 

-caracteristici demografice: sex, stare civilă, vârstă; 

- caracteristici educaționale: nivelul de instruire și tipul școlii absolvite; 

- caracteristici economice: populație activă și populație inactivă; 

- caracteristici sociale: statutul rezidențial (populație urbană și populație rurală) și statutul social 

(categorii sociale); 

- caracteristici naționale: naționalitatea și limba maternă.  

Aceste structuri sunt de fapt distribuții statistice, ce pot fi analizate cu ajutorul procedeelor  

statistice cunoscute, cum ar fi metoda grupării, mărimile relative de structură, indicatorii tendinței 

centrale, indicatorii variației și asimetriei etc. 

 

A. Structura populației după gen 

Delimitarea populației după variabila gen este importantă nu numai sub raport demografic, 

pentru studiul fertilității sau al nupțialității, ci și din considerente mai generale de politică 

economico-socială, în special de analiză a resurselor de muncă feminine, a proceselor de feminizare 

a unor populații specifice (populația rurală, populația unui județ, populația activă dintr-o ramură 

etc).  

Pentru analiza și descrierea distribuției după variabila gen a populației se utilizează: 

- mărimile relative de structură, adică proporția populației masculine (PM), respectiv feminine (PF), 

în populația totală: 
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 unde PM= numărul populației de sex masculin, PF = numărul populației de sex feminin iar P= 

numărul total al populației. 

- coeficientul (K), ce reprezintă numărul persoanelor de sex masculin ce revin la 1000 de persoane 

de sex feminin: 
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B. Structura populației după vârstă 

Distribuția populației în funcție de variabila vârstă se face pe ani de vârstă, cel mai frecvent  

pe grupe de 5 ani și pe intervale cerute de așa-numitele grupe funcționale (populația de vârstă 

școlară, populația în vârstă de muncă etc).  Se utilizează în acest scop mărimile relative de structură 

(px), care indică proporția populației de vârstă x (Px) în totalul populației (P). Avem: 
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Un instrument foarte util în analiza structurii populației în funcție de variabila vârstă este un 

grafic special numit “piramida vârstelor”. Construcția este aceea a două histograme, pentru 

populația masculină și feminină. Ele sunt așezate față în față, în așa fel încât frecvențele (efectivele 

populației) sunt trecute pe axa absciselor, iar pe ordonată se trec valorile variabilei vârstă, cu 

intervale de 1 sau 5 ani.  

 Piramida vârstelor este o cronică a unei populații pe o perioadă de 100 de ani, o radiografie 

a populației unei țări. În absența migrației și a unor evenimente excepționale (războaie, calamități 

naturale, epidemii etc), precum și a unui regim de natalitate lipsit de oscilații, reprezentarea grafică 

ar avea înfățișarea unei piramide, deoarece singurul factor care modifică efectivele populației este 

mortalitatea, direct proporțională cu vârsta.  

 

Figura 1. Piramida vârstelor pentru populația României, 1 iulie 2018 

 
Sursa: www. insse.ro, Anuarul Statistic al României 2019, p. 47 

 

Forma piramidei vârstelor este o indicație intuitivă a proporțiilor dintre sexe și a 

proporțiilor dintre grupele de vârstă, permițând aprecierea dacă populația respectivă se află în curs 

de îmbătrânire demografică sau, dimpotrivă, este o populație cu caracteristici tinere.  

Principalele grupe funcționale utilizate pentru gruparea populației după variabila vârstă 

sunt: 



 
 

 Populația de vârstă școlară -  reprezintă populaţia a cărei vârstă se încadrează în limitele oficiale 

ale nivelului educaţional; 

 Populația feminină de vârstă fertilă (15-49 ani); 

 Populația în vârstă de muncă; 

 Populația “tânără”, ”adultă” și ”vârstnică”.  

 

C. Structura populației după nivelul de instruire 

 

Prima și cea mai importantă caracteristică calitativă a unei populații este nivelul ei de 

instruire, sau, mai general, stocul de învățământ de care dispune. Principalii indicatori utilizați în 

analiza acestei structuri sunt: 

1. Ratele generale ale nivelului de instruire (p), calculate ca raport între nivelul absolvenților de 

învățământ primar (Ppr), secundar (Psec) și superior (Psup) în totalul populației în vârstă de 12 ani 

și peste (P>=12): 
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unde: fp = ponderea populației fără școală absolvită și nedeclarată în totalul populației în vârstă de 

12 ani și peste.  

2. Rata analfabetismului reprezintă proporția persoanelor analfabete în cadrul populației de 12 

ani și peste.  

3. Proporția populației școlare (aflate în procesul de învățământ) în populația totală.  

4. Gradul de cuprindere în învățământ a populației de vârstă școlară (sau ratele de școlarizare).  

 

D. Structura populației pe medii și situație economică 

Principalul indicator utilizat pentru descrierea structurii populației pe medii este gradul (rata) 

de urbanizare (u), calculat ca raport între populația din mediul urban (Pu ) și populația totală.  
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Structura populației după situația economică presupune gruparea acesteia în populație activă 

și populație inactivă din punct de vedere economic.  

 

2.1.5. Indicatorii mișcării populației 

Mișcarea generală a populației (ΔP)  între momentele t și 0 se compune din două mișcări, 

naturală și migratorie, a căror ecuație de balanță este următoarea: 

 

ΔP=Pt-P0=(N=M)+(I-E)= Δn+ Δm,  

 

unde Δn = sporul natural al populației, calculat ca diferență dintre numărul născuților vii (N) și 

numărul deceselor (M), în decursul perioadei (0, t), iar Δm= sporul migrator al populației, ca 

diferență dintre numărul imigranților (I) și numărul emigranților (E) în decursul perioadei (0,t).  

Indicatorii mișcării naturale a populației cuprind indicatorii mortalității și indicatorii 

natalității și a fertilității.  

 

 



 
 

A. Indicatorii mortalității. În cadrul acestei categorii avem următorii indicatori: 

1. Rata generală a mortalității (m) se calculează ca raport între numărul deceselor în decursul 

unei perioade, de obicei de un an (M), și numărul populației totale la mijlocul anului (P), 

reprezentând proporția deceselor la 1000 locuitori:  

1000
P

M
m

.  

Deși este unul dintre indicatorii cei mai folosiți în publicațiile naționale și internaționale, 

valoarea sa de cunoaștere este relativă, ca urmare a faptului că este puternic influențată de structura 

pe vârste a populației: într-o țară cu o populație tânără, mortalitatea generală va avea o rată mai 

redusă decât într-o țară cu o structură îmbătrânită. Atfel, țările dezvoltate, în care ponderea 

populației vârstnice este ridicată, au o rată generală a mortalității supradimensionată în comparație 

cu țările subdezvoltate în care predomină populația tânără și adultă.  

2. Ratele specifice de mortalitate (mi) sunt cele stabilite în raport cu anumite caracteristici 

demografice (vârstă, sex). Rata mortalității la o anumită vârstă (mi) reprezintă proporția 

deceselor de la vârsta “i” Mi în populația totală de vârstă “i” (Pi), adică: 
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       Rata generală de mortalitate poate fi deci calculată ca o medie aritmetică ponderată a ratelor 

specifice de mortalitate, în care drept ponderi sunt efectivele populației de vârstă respectivă: 
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0 10001000 , unde YPi este structura populației pe vârste. Deci, rata 

generală a mortalității este influențată nu numai de mortalitățile specifice, ci și de structura 

populației pe vârste. Există posibilitatea ca, două populații, având același set de rate specifice de 

mortalitate, pot avea o mortalitate generală diferită, dacă structurile lor după vârstă sunt diferite. 

Pentru a înlătura această problemă și pentru a asigura comparabilitatea în timp și spațiu a ratelor 

generale ale mortalității, se calculează rate standardizate ale mortalității, prin utilizarea unor 

populații standard, astfel încât ratele medii să nu mai fie influențate de structura populației.  

3. Ratele mortalității diferențiate caracterizează mortalitatea diverselor subpopulații, ca urmare 

a influenței exercitate de caracteristicile socio-economice: mortalitatea în mediul urban și rural, 

mortalitatea în funcție de ocupație și pe categorii sociale.  

4. Rata mortalității endogene și exogene, după caracterul cauzei de deces avem: mortalitate 

endogenă determinată de caracteristicile genetice ale individului, de gradul de uzură și 

deteriorare a organismului și mortalitatea exogenă provocată de cauze externe (accidente, 

epidemii etc).  

5. Rata mortalității infantile (m0)  este cea mai importantă rată a mortalității specifice după 

vârstă, reprezentând mortalitatea nou-născuților până la împlinirea vârstei de 1 an. Avem: 
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unde 0M  = numărul deceselor sub 1 an, în anul calendaristic dat, iar N = numărul născuților vii 

în anul calendaristic dat.  

Rata mortalității infantile este unul dintre indicatorii nelipsiți din publicațiile interne și 

internaționale de profil, fiind considerat un indice al bunăstării, civilizației și nivelului cultural 



 
 

al unui popor. De aceea, rata mortalității infantile se utilizează în comparațiile internaționale ca 

una dintre variabilele semnificative pentru caracterizarea tipologiei țărilor, a decalajelor dintre 

țări.  

6. Durata medie de viață (speranța de viață la naștere), este cea mai completă măsurare a nivelului 

mortalității și reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit o persoană, considerând că, 

de-a lungul vieții sale, de la un an la altul, intensitatea mortalității ar fi aceea observată în anul 

când s-a efectuat calculul. Durata medie de viață si rata mortalității infantile sunt cei mai utilizați 

indicatori în comparațiile internaționale.  

 

B. Indicatorii natalității și fertilității    

Natalitatea este una din problemele centrale ale demografiei, iar atitudinea față de natalitate 

rămâne criteriul fundamental de definire a politicii demografice a oricărei țări, de încurajare a 

natalității (pronatalistă) sau de limitare a acesteia (antinatalistă). Principalii indicatori utilizați în 

cuantificarea și analiza acestor fenomene demografice sunt: 

1. Rata generală a natalității (n) se calculează ca raport între numărul născuților vii în 

decursul unei perioade, de obicei 1 an (N) și numărul populației totale la mijlocul anului (P), 

reprezentând proporția nașterilor la 1000 de locuitori: 
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2. Rata generală a fertilității (n) reprezintă numărul născuților vii ce revin la 1000 de femei 

de vârstă fertilă (15-49 ani). 
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3. Ratele diferențiate de fertilitate caracterizate fertilitatea pe medii (urban și rural), pe 

județe, precum și în funcție de ocupație și pe categorii sociale. Mișcarea naturală a populației 

este un fenomen biologic-social aflat sub influența unor evenimente demografice pure 

(nașterea, decesul). Ea exprimă procesul de reînoire a unei populații de tip închis, adică a 

unei colectivități nesupuse fluxurilor migratorii.  

 

C. Indicatorii care sintetizează mișcarea naturală a populației sunt: 

1. Sporul natural Δn sau excedentul natural: 

Δn= N-M. 

2. Rata sporului natural Rn: 
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Se pot înregistra următoarele situații: 

0 nRMN  excedent pozitiv 

0 nRMN excedent negativ 

N=M, deci 0nR excedent nul.  

În majoritatea țărilor lumii natalitatea continuă sistematic tendința de scădere, apropiind 

nivelul natalității de cel al mortalității și anuțând instalarea simptomelor populației staționare cu un 

excedent natural nul și permanentizarea în perspectivă a aceluiași număr al populației.  

 

 

 



 
 

D. Indicatorii mișcării migratorii a populației 

Spre deosebire de mișcarea naturală a populației, care este un fenomen biologic-social, 

mișcarea migratorie este în totalitatea un fenomen social, care presupune în general schimbarea 

domiciliului de la locul de origine la locul de destinație.  

Mișcarea migratorie a populației se compune din: 

 Migrație internă, determinată de schimbările de domiciliul în interiorul granițelor unei țări; 

această mișcare nu influențează nivelul și structura populației și resurselor de muncă la 

nivelul țării, ci numai la nivelul unităților administrativ-teritoriale (județe, orașe, comune);  

 Migrația externă, determinată de schimbarea domiciliului din România în altă țară sau din 

altă țară în România; această mișcare influențează numărul și structura populației totale 

(implicit a resurselor de muncă) prin intermediul migrației nete sau a sporului migratoriu 

Δm.  

Pt-P0=(N-M)+(I-E)= Δn+ Δm,  

Unde: I=numărul persoanelor sosite (imigrate) și E=numărul persoanelor plecate (emigrate).  

Principalii indicatori ai mișcării migratorii a populației sunt: 

1. Sporul migrator sau migrația netă Δm 

Δm=I-E. Dacă:  

 0mEI imigrație netă 

 0mIE emigrație netă.  

În România, de regulă, 0m , ca urmare a faptului că numărul emigranților îl depășește 

cu mult pe cel al imigranților.  

2. Rata migrației nete Rm 
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m , unde P=numărul populației la 1 iulie. 

3. Rata de emigrare Re 
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4. Rata de imigrare Ri 
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2.2. Potențialul uman ca factor de producție. Indicatori ce caracterizează resursele de 

muncă 

 

Un factor determinant al dezvoltării economico-sociale a unei țări îl constituie potențialul 

uman de care aceasta dispune. Pentru a putea determina mărimea, structura şi utilizarea resurselor 

de muncă de care dispune societatea la un moment dat, sau pentru o anumită perioadă, este necesar 

să utilizăm o serie de indicatori  specifici. 

Populația activă (PA) din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele de 15 ani şi 

peste  care în perioada de referință au constituit forța de muncă disponibilă (utilizată sau neutilizată) 

pentru producerea de bunuri şi servicii în economia națională. Populația activă cuprinde populația 

ocupată şi şomerii. 

Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la activitatea economică, se face 

conform principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi a şomajului faţă de inactivitate. 

Populația ocupată (PO) în mod curent (de moment) cuprinde toate persoanele de 15 ani şi 



 
 

peste    care au desfăşurat în perioada săptămânii de referință o activitate economică sau socială 

producătoare de bunuri sau servicii de cel puțin o oră, în scopul obținerii unor venituri sub formă                      de 

salarii, plata în natură sau alte beneficii. Normele internaționale prevăd criteriul “de cel puțin o                   oră” 

pentru persoanele ocupate, din mai multe motive: 

 pentru a putea cuprinde şi activitățile cu timp redus, ocazionale sau sezoniere; 

 pentru a asigura corelația între timpul de lucru şi volumul producției; 

 pentru a defini “şomajul “ ca o lipsă totală a muncii; 

 pentru a măsura dimensiunile reale ale sub folosirii forței de muncă. 

În acest sens, se pot considera persoane ocupate: 

 persoanele temporar absente de la lucru şi care îşi păstrează legătura formală cu locul de  muncă, 

motivele absenței putând fi: concediul de odihnă sau fără plată; concediul de boală, de maternitate, 

pentru îngrijirea copilului; conflict de muncă sau grevă; cursuri de calificare, recalificare sau 

specializare; suspendarea temporară a lucrului datorită condiţiilor meteorologice, proastei 

conjuncturi economice, penuriei de materii prime sau                  energie, incidentelor tehnice etc. 

 elevii şi studenţii care lucrează în regim de timp complet sau parţial; 

 pensionarii de orice fel sau beneficiarii de ajutoare sociale care au desfăşurat o activitate   plătită 

sau aducătoare de venit în gospodăria agricolă proprie, într-o altă unitate economică sau pe cont 

propriu; 

 persoanele care au loc de muncă (în regim complet sau parţial), aflate în căutarea altui loc  de 

muncă; 

 lucrătorii familiali neremuneraţi, inclusiv cei temporar absenţi în cursul săptămânii de referinţă, 

chiar dacă, în afara activităţii economice desfăşurate, ajutând un membru al familiei consacră o 

parte din timpul activităţilor casnice; 

 ucenicii şi stagiarii remuneraţi; 

 membrii forţelor armate (cadre active şi militari în termen). 

Personalele care se încadrează în categoria de persoane ocupate sunt considerate ca atare, 

indiferent daca sunt sau nu înscrise la oficiile de forţă de muncă şi şomaj, primind sau nu ajutor de 

şomaj sau alocaţie de sprijin. 

În categoria persoanelor ocupate avem: 

Salariat este considerată persoana care-şi exercită activitatea pe baza unui contract de 

muncă                      într-o unitate economică sau socială, indiferent de forma ei de proprietate, în schimbul 

unei remunerații sub formă de salariu, plății în bani sau în natură, sub formă de comision etc. Cu acest 

statut au fost înregistrați şi militarii în termen.  

  Patron este persoana care-şi exercită ocupația (meseria) în propria sa unitate (societate 

comercială, întreprindere, agenție, atelier, magazin, birou, fermă etc.), pentru a cărei activitate are 

angajați unul sau mai mulți salariați. În această categorie sunt incluşi şi patronii care sunt în acelaşi 

timp și salariați în întreprinderea proprie, ca şi titulari de contracte de locație de gestiune sau de 

concesiune care folosesc salariați. 

Lucrator pe cont propriu este persoana care-şi exercită activitatea fie în unitatea proprie 

sau  cu ajutorul unui utilaj propriu (căruță, tractor, instrument muzical etc.), fie pe baza pregătirii sale 

profesionale (meditator, contabil etc.) dar nu are angajat nici un salariat, putând fi sau nu ajutat  de 

membrii familiei, neremunerați. Sunt încadrați cu acest statut întreprinzătorii independenți 

(vânzători ambulanți, meditatori, femei care îngrijesc copii, cărăuşi, taximetriști particulari etc.), 

liber profesioniștii (muzicanți ambulanți, artişti plastici, avocați), zilieri ocazionali, colaboratori                     

care lucrează în unitățile de stat sau private, pe baza unui contract civil (de serviciu, colaborare, 



 
 

convenție) sau a unei înțelegeri, titularii de contracte de gestiune, sau de concensiune  care nu folosesc 

salariați, agricultorii individuali sau care lucrează în asociații agricole. 

Lucrător familial neremunerat este persoana care-şi exercită activitatea într-o unitate 

economică familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu primeşte 

remunerație sub formă de salariu sau plată în natură. Gospodaria țărănească (agricolă) este 

considerată o astfel de unitate. Dacă mai multe persoane dintr-o gospodărie lucrează în gospodăria 

agricolă proprie, una dintre acestea, în general capul gospodăriei, este considerat                   lucrător pe cont 

propriu, iar ceilalți lucrători familiali neremunerați. 

Începând din anul 2011, lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi care 

lucrează  în agricultură sunt consideraţi "persoane ocupate" doar dacă sunt proprietarii producţiei 

agricole (nu neapărat şi ai pământului) obţinute şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: 

a) producţia agricolă este destinată, fie şi măcar în parte, vânzării sau schimbului în natură                 (troc); 

b) producţia agricolă este destinată exclusiv consumului propriu dacă aceasta reprezintă o parte 

substanţială a consumului total al gospodăriei. 

Sunt excluse din populaţia ocupată persoanele care: 

- desfăşoară activităţi agricole minore, în scop de recreere, hobby sau pentru a obţine, suplimentar, 

produse alimentare, fără ca acestea să constituie o parte importantă a consumului total al 

gospodăriei; 

- desfăşoară activităţi agricole (cu o durată de peste 10 ore/săpămână), producţia agricolă fiind 

destinată exclusiv consumului propriu, dar aceasta nereprezentând o parte substanţială a  consumului 

total al gospodăriei. 

În afara persoanelor care au un loc de muncă şi au lucrat în cursul săptămânii de referinţă, 

indiferent de statutul profesional, se consideră persoane ocupate şi cele care fac parte din 

următoarele categorii: 

- persoanele care în cursul săptămânii de referinţă au desfăşurat o muncă oarecare, plătită sau 

aducătoare de venit, chiar dacă erau în curs de pregătire şcolară obligatorie, erau  la pensie sau 

beneficiau de pensie, erau înscrise la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(ANOFM), primind sau nu indemnizaţie de şomaj; 

- ucenicii şi stagiarii remuneraţi, care lucrează cu program de lucru complet sau parţial; 

- membrii forțelor armate.  

Populația inactivă din punct de vedere economic include toate persoanele de 15 ani şi peste 

care  au declarat că nu au desfăşurat o activitate economică sau socială, nefiind ocupate şi care nu 

îndeplinesc nici cele trei condiții pentru a putea fi considerate şomeri. Respectiv, toate persoanele 

care n-au lucrat nici cel puţin o oră şi nici nu erau şomeri în perioada de referinţă, aflându-se în una 

din următoarele situaţii: 

 elevi sau studenţi; 

 pensionari (de toate categoriile); 

 casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie); 

 persoane întreţinute de alte persoane ori de stat sau care se întreţin din alte venituri   (chirii, 

dobânzi, rente etc.); 

Din anul 2002 sunt considerate persoane inactive şi: persoanele care au declarat că în 

săptămâna  de referinţă aveau un loc de muncă de la care au absentat, care nu au certitudinea că vor 

reveni la  locul de muncă într-o perioadă de cel mult trei luni şi care nu primesc cel puţin 50% din 

salariu de                                la angajator, nu sunt disponibile să înceapă lucrul şi care nu au căutat în mod activ un loc de 

muncă. Tot în această categorie au fost incluse şi persoanele sub vârsta de 15 ani. Fac parte din 

persoanele                     inactive: elevii şi studenţii – inclusiv cei bursieri sau care primesc pensie de urmaş, chiar 



 
 

dacă declară că se întreţin numai din bursă sau pensie; pensionarii – persoanele care primesc orice 

fel de pensie (de asigurări sociale, pensie pentru agricultori, de urmaş etc.) precum şi beneficiarii 

de ajutoare sociale; casnicele, persoanele care desfăşoară numai activităţi casnice în  gospodăria 

proprie sau a unei rude (îngrijirea şi educarea copiilor, prepararea hranei, menţinerea curăţeniei 

etc.), neavând o sursă personală de venit; persoanele cu incapacitate de muncă permanentă care nu 

beneficiază de pensie sau de ajutor social, fiind în întreţinerea gospodăriei; altă situaţie – persoanele 

care au declarat că au ca sursă de existenţă venituri provenite din închirieri, dobânzi, economii, 

rente, dividende etc., precum şi copiii sub vârsta de 14 ani. 

În conformitate cu prevederile Biroului Internațional al Muncii (BIM), în categoria “șomer” 

sunt incluse persoanele cu vârsta cuprinsă în intervalul 15-74 ani, care, în perioada de referință, 

îndeplinesc concomitent următoarele condiții (INS, Forța de muncă, ocupare și șomaj, 2018, pp. 

12-13): 

a) nu au o slujbă remunerată și nu realizează o activitate generatoare de venituri; 

b) sunt în căutarea unei slujbe, folosind în ultimele 4 săptămâni o serie de demersuri și 

acțiuni pentru a-l identifica (înscrierea la agențiile specializate de plasare a forței de muncă, inițierea 

de acțiuni pentru realizarea de activităţi pe cont propriu, publicarea de anunţuri, apel persoane din 

anturajul propriu, sindicate etc.);  

c) sunt gata să înceapă activitatea în următoarele 2 săptămâni (aici este inclusă și 

săptămâna în care s-a desfășurat interviul) dacă şi-ar găsi imediat o slujbă remunerată. 

Tot în categoria “șomer” sunt incluse și persoanele care, în mod curent, fac parte din 

populația inactivă (cum ar fi elevii, studenții, pensionarii), dar care au solicitat și au căutat un loc 

de muncă utilizând metode active și care sunt gata să înceapă lucrul imediat ce un loc de muncă le-

ar fi oferit (INS, Forța de muncă, ocupare și șomaj, 2018, p. 13).   

Rata şomajului în sens BIM reprezintă ponderea şomerilor BIM în populaţia activă. 

Din perspectiva analizei economice, indicatorul populatie reprezintă doar baza de pornire 

pentru determinarea indicatorilor statistici ce reflectă mărimea, structura și utilizarea resurselor de 

munca. Noțiunea de resursă de muncă este un concept statistic complex, care exprima totalitatea 

persoanelor  apte de muncă, respectiv a acelor persoane care poseda aptitudini fizice și intelectuale 

care sa le permită să desfasoare o activitate utilă în societate. Rezultă că evaluarea resurselor de 

muncă şi a folosirii lor este o operaţiune deosebit de complexă, la care se folosesc surse de 

informaţie complementare: recensământul populaţiei,  raportările statistice anuale pentru agenţii 

economici din sectorul public, mixt, cooperatist şi obştesc, bilanţurile contabile anuale pentru agenţii 

economico-sociali din sectorul privat; Registrul Comerţului pentru calitatea de patron, asociat, 

lucrător pe cont propriu, cercetări speciale, cercetarea bugetului de familie pentru populaţia activă 

ocupată în agricultură şi alte înregistrări speciale efectuate de Comisia Naţională pentru Statistică. 

Stabilirea resurselor de muncă dintr-o societate la un moment dat nu este o operaţie simplă. Ea se 

poate realiza folosind datele de la ultimul recensământ şi completate cu date  curente privind intrările 

şi ieşirile din sistem, precum şi estimări privind evoluţia posibilă a populaţiei pe grupe de vârstă. 

Ca atare, la calculul resurselor de muncă trebuie să se pornească de  la următorii indicatori: populaţia 

în limitele de vârstă aptă de muncă dar incapabilă de muncă și populaţia cuprinsă în afara limitelor 

de vârstă ale populaţiei apte de muncă, dar care mai lucrează. 

 

 

 

 

 



 
 

Mărimea resurselor de muncă la un moment dat se obține printr-o egalitate de balanță: 

Total resurse =  Total populație în - Populația în vârstă + Populația în afara 

vârstă de 

muncă 

de muncă cu 

incapacitate de 

muncă 

 limitelor vârstei de 

muncă şi care 

lucrează 

 

Populația aptă de muncă se determină în mod diferențiat în fiecare ţară potrivit legislaţiei 

în vigoare. 

Persoanele disponibile să înceapă̆ lucrul, dar care nu caută̆ un loc de muncă sunt 

persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 74 ani, persoane care nu sunt ocupate dar nici în șomaj, care 

doresc să lucreze, sunt disponibili să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni, dar care nu au căutat 

un loc de muncă în cele 4 săptămâni precedente interviului.  
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3.1. Avuția națională – definiție și cuantificare 

Avuţia  naţională  este  unul  dintre  indicatorii  principali  folosiţi  pentru caracterizarea 

potenţialului economic al unei ţări. Mărimea şi structura avuţiei  naţionale condiţionează nivelul de 

viaţă material şi cultural al populaţiei şi, în  acelaşi timp, constituie condiţia materială a desfăşurării 

proceselor economice. 

Avuția națională reprezintă totalitatea resurselor materiale şi spirituale existente în 

societate la un moment dat. În esență, avuția națională este rezultatul acumulării făcute de popor în 

timp, ea găsindu-se într-o strânsă legătură cu producția. În Sistemul Conturilor Naționale (SCN), 

prin avuție națională se înțelege totalitatea activelor  materiale și nemateriale acumulate, care 

aparțin țării sau rezidenților ei și care se găsesc pe teritoriul economic al țării date și după hotarele 

ei (proprietatea națională), precum și a resurselor  naturale antrenate în circuitul economic. În 

definiția avuției naționale din SCN, se subliniază următoarele aspecte: 

 avuția națională este un indicator momentan, ceea ce îl deosebește de alți indicatori 

macroeconomici; 

 după sursele de proveniență, avuția națională este constituită din două părți: activele 

neproductive și proprietatea națională; 

 în componența avuției naționale se evidențiază nu numai activele materiale, dar și 

nemateriale (financiare și nefinanciare); 

 componentele avuției naționale, care aparțin unei țări, pot fi situate atât pe teritoriul ei 

economic, cât și peste hotarele ei; 

 forma juridică a existenței avuției naționale:  în volumul avuției naționale intră atât avuția 

de  stat, cât și cea care aparține persoanelor fizice și juridice-rezidente. 

Măsurarea avuţiei naţionale în statistica internaţională nu are caracter unitar. Dificultăţile 

măsurării avuţiei naţionale sunt în mare parte generate de complexitatea deosebită a categoriei 

avuţie naţională, care cuprinde totalitatea resurselor materiale, naturale şi spirituale existente la un 

moment dat în societate. Calculul avuției naționale diferă de la o țară la alta, în funcție de 

informațiile furnizate de sistemul informațional.  

În literatura de specialitate se precizează că, în funcție de componentele ce se iau în calcul, 

avem următoarele modalități de măsurare a avuției naționale: 

a) avuţia naţională cuprinde bunurile materiale existente la un moment dat (avuţia acumulată – 

bunurile sub formă de capital fix, stocurile de  materiale, bunurile de folosinţă îndelungată aflate 

la populaţie);  

b) avuţia naţională cuprinde bunurile materiale existente la un moment dat (avuţia acumulată) şi 

resursele naturale (pământ, păduri, stocul de minereuri şi combustibil etc.) evaluate economic;  

c) avuţia  naţională  cuprinde:  avuţia  acumulată,  resursele  naturale  şi  avuţia  spirituală  (stocul  

de  cunoştinţe  în  producţie,  de  cunoştinţe  ştiinţifice acumulate de-a lungul timpului etc.).  



 
 

Este evident că cea de-a treia variantă corespunde cel mai bine categoriei de  avuţie  

naţională,  iar  un  sistem  al  indicatorilor  avuţiei  naţionale  trebuie  să  cuprindă: indicatori ai 

avuţiei acumulate, indicatori ai resurselor naturale şi indicatori ai resurselor spirituale. Grupele de 

mai sus cuprind indicatori care  se  exprimă  valoric şi  indicatori  exprimaţi în  unităţi  naturale.  

Determinarea  unui  indicator  sintetic  al  avuţiei  naţionale  implică  exprimarea  valorică  a  

elementelor  componente.  În  mod  curent  se  exprimă  valoric  elementele  care formează  avuţia  

acumulată  şi  se  determină  un  indicator  global  avuţiei acumulate. În general, celelalte elemente 

ale avuţiei naţionale se exprimă în unităţi fizice şi uneori sunt evaluate cu ajutorul preţurilor.  

În statistica din ţara noastră, precum şi în statistica altor numeroase ţări, în avuţia naţională 

sunt cuprinse ansamblul bunurilor materiale existente în societate, rezervele de devize şi creanţele 

nete asupra altor ţări de care dispune ţara respectivă la un moment dat. Se cuprind, de asemenea, 

resursele naturale care au intrat în circuitul economic. În  stadiul  actual,  din  motive  practice,  în  

calculul  curent  al  avuţiei naţionale sunt considerate numai bunurile nete materiale acumulate, 

rezervele de devize şi creanţele asupra altor ţări.  

În  calculul  avuţiei  naţionale  trebuie  să  se  aibă  în  vedere  şi  bunurile materiale,  

mijloacele  de  plată  în  devize  şi  creanţele  asupra  străinilor,  care reprezintă un drept asupra 

avuţiei naţionale a ţărilor respective. Astfel  definită,  avuţia  naţională  are  următoarele  

caracteristici fundamentale:  

 acumularea  de  mijloace  de  producţie  şi  bunuri  de  consum.  Avuţia naţională este, 

fundamental, rezultatul acumulării venitului naţional în numeroşi ani. Ea este constituită din 

stocurile de mijloace de producţie şi bunuri de consum existente la un moment dat; 

 disponibilitatea. Acest termen descrie situaţia bunurilor materiale care sunt disponibile 

pentru a fi utilizate la un moment dat; disponibilitatea se exprimă în valoarea bunurilor 

materiale, calculul ţinând seama de uzură;  

 principiul teritorial şi principiul naţional de calcul al avuţiei naţionale.  

Avuţia naţională se poate calcula după două principii:  

a) principiul  teritorial  – după  care  avuţia  naţională  cuprinde  toate bunurile situate pe teritoriul 

ţării, care aparţin statului şi cetăţenilor ţării sau ai altor ţări;  

b) principiul  naţional  – după  care  avuţia  naţională  cuprinde  bunurile materiale colective şi 

private de naţionalitatea ţării şi care se găsesc situate pe teritoriul ţării sau în străinătate; bunurile 

ţărilor străine situate pe teritoriul naţional sunt deci excluse din calcul.  

Pe  baza  acestor  considerente,  recomandările  pe  plan  internaţional privind determinarea 

volumului, compoziţiei şi reproducţiei avuţiei naţionale cuprind următorii indicatori:  

1. Bunuri materiale din sfera producţiei  

1.1. Bunuri de capital fix (fonduri fixe)  

1.2. Stocuri  

2. Bunuri durabile de consum ale menajelor  

3. Bunuri materiale aflate pe teritoriul ţării (3 = 1 + 2).  

4. Distincţia între bunurile materiale ale ţării şi cele ale altor ţări  

4.1. Bunuri materiale ale ţării pe teritoriul altor ţări  

4.2. Bunuri materiale ale altor ţări pe teritoriul naţional  

5. Bunuri materiale ale ţării (5 = 3 + 4, 1 – 4.2)  

6. Active şi pasive financiare  

6.1. Active care măresc avuţia naţională (rezerve de devize; creanţe asupra străinilor)  

6.2.  Pasive  care  diminuează  avuţia  naţională  (rezerve  de  monedă naţională deţinută de alte 

ţări; obligatorii faţă de ţările străine)  



 
 

7. Avuţia naţională acumulată a ţării (7 = 5 + 6.1 – 6.2)  

  

Componentele avuţiei naţionale sunt calculate pe forme de proprietate,  pe ramuri ale 

economiei naţionale şi pe categorii de menaje. Bunurile  de  capital  fix  şi  stocurile  din  toate  

sectoarele,  indiferent  de forma de proprietate, sunt determinate prin mecanisme contabile şi 

statistice, recomandându-se utilizarea mai multor surse de date. Ca regulă generală, avuţia naţională 

este calculată după depreciere, adică în  calcul  se  ţine  seama  de  uzură,  înainte  de  exprimarea  

valorii  bunurilor materiale la sfârşitul anului pentru care se face calculul. Avuţia naţională se poate 

calcula şi la valoarea iniţială. Aceste două moduri de evaluare se aplică la bunurile de capital fix şi 

la bunurile de consum ale menajelor. Pentru evaluarea elementelor avuţiei naţionale se folosesc trei 

tipuri de preţuri: preţuri curente ale anului considerat pentru exprimarea valorii avuţiei naţionale; 

valoarea contabilă;  preţuri constante (comparabile) pentru exprimarea volumului fizic şi calculul 

dinamicii avuţiei naţionale. În cazul bunurilor care aparţin ţării, dar sunt situate pe teritoriul altor 

ţări, evaluarea de bază se face la preţurile pieţei, în moneda corespunzătoare. Trecerea în moneda 

ţării proprietară a bunurilor se face cu ajutorul ratei de schimb în vigoare la data evaluării. Pentru 

evaluarea acestor bunuri materiale în preţurile constante ale anului de bază se poate considera 

valoarea reală a anului de bază ca fiind egală cu valoarea reală a anului pentru care se face calculul, 

sau se poate utiliza raportul între preţurile reale şi cele constante ale bunurilor materiale analoage, 

de pe teritoriul ţării. Bunurile materiale situate pe  teritoriul ţării, dar aparţinând altor ţări, sunt 

evaluate de aceeaşi manieră. Rezervele de devize, creanţele asupra străinilor sunt calculate în 

moneda naţională cu ajutorul cursului de schimb în vigoare la data calculului. 

 

3.2. Indicatorii avuției naționale 

 

 În calculele și analizele economice se utilizează în principal conceptul de avuție națională 

cumulată. Acest concept este definit ca totalitatea bunurilor tehnico-materiale existente la un 

moment dat în societate și a rezervelor de aur și devize de care dispune țara.  

 Caracterizarea statistică a avuției acumulate presupune calcularea și analiza unor indicatori 

care să permită evidențierea mărimii, structurii, dinamicii și folosirii componentelor acesteia. 

Avuția materială reproductibilă (acumulată) se împarte în avuție de consum și avuție productivă. 

Această separare este esențială pentru calculele și analizele macroeconomice. Dacă prima oferă 

informații sintetice privind bunurile durabile din afara sferei producției, cea de-a doua componentă 

permite caracterizarea potențialului tehnic și material (acumulat) al economiei. 

  

Indicatorii capitalului fix 

 

Capitalul  fix  constituie  principala  componentă  a  avuţiei  naţionale acumulate. Mijloacele 

fixe (capitalul fix) sunt bunuri materiale care se folosesc un timp îndelungat, păstrându-și, în același 

timp, forma fizică inițială.  Conform practicii statistice şi contabile, sunt considerate bunuri de 

capital fix numai acele bunuri materiale care au o durată de întrebuinţare mai mare de un an şi o 

valoare de inventar mai mare decât un anumit plafon valoric. Informaţiile  privind  bunurile  care  

formează  capitalul  fix  stau  la  baza  caracterizării unor aspecte esenţiale ce privesc: potenţialul 

tehnic al economiei  naţionale,  al  ramurilor,  în  profil  teritorial;  dotarea  tehnică  a  muncii; 

eficienţa utilizării capitalului fix etc.  



 
 

Caracterizarea  statistică  a  capitalului  fix  la  nivel  macroeconomic  presupune 

determinarea unor indicatori care evidenţiază: volumul, structura,  dinamica, starea fizică şi 

mişcarea capitalului fix.  

Volumul capitalului fix poate fi măsurat prin intermediul a două grupe  de  indicatori:  

indicatori  în  unităţi  fizice  şi indicatori  în  unităţi  valorice.  Indicatorii  în  unităţi  fizice  sunt  

utilizaţi  pe  categorii  de  bunuri.  Pe  baza indicatorilor în unităţi fizice nu se poate calcula un 

indicator sintetic care să  reflecte volumul dintr-o ramură sau pe ansamblul economiei naţionale. 

Pentru  aceasta  este  necesară  exprimarea  cu  ajutorul  unor  indicatori  valorici. Evaluarea 

bunurilor de capital fix asigură posibilitatea determinării volumului  valoric a structurii şi mişcării 

acestora, precum şi corelarea capitalului fix cu alţi indicatori macroeconomici.  

Bunurile  de  capital  fix  pot  fi  exprimate  în  valoare  iniţială  completă, valoare rămasă 

sau valoare de înlocuire.  

Valoarea iniţială completă (VIC) (valoare de inventar sau de înregistrare) reprezintă 

totalitatea cheltuielilor făcute cu construirea sau achiziţionarea,  transportul şi punerea în funcţiune 

a capitalului fix. Valoarea iniţială completă serveşte la cunoaşterea volumului valoric al capitalului 

fix de care dispune o unitate, ramură sau economia naţională, indiferent de starea fizică a acestuia.  

Pe baza ei se caracterizează dinamica şi structura capitalului fix, se calculează amortizarea  şi  se  

analizează  eficienţa  folosirii  acestuia.  Valoarea  iniţială completă  se  modifică  cu  ocazia  

recalculării  acestora  sau  a  executării  unor lucrări suplimentare.  

Valoarea rămasă (VR) exprimă partea din valoarea iniţială care nu a fost  încă transferată  

asupra  producţiei  prin  intermediul  amortizării.  Se stabileşte ca diferenţă între valoarea iniţială şi 

amortizarea calculată până în momentul calculului. Valoarea rămasă stă la baza analizei 

concordanţei între valoarea scriptică a capitalului fix şi starea tehnică a acestuia. Prin intermediul 

ei  se  caracterizează  starea  fizică  şi  eficienţa  folosirii  capitalului  fix,  se fundamentează  durata  

posibilă de  funcţionare  şi  obiectivele  din  domeniul investiţiilor etc.  

Valoarea de înlocuire (VI) se stabileşte cu ocazia reevaluării capitalului fix, acţiune  

efectuată  periodic,  pentru  a  armoniza  valoarea  la  care figurează capitalul fx în evidenţă şi 

preţurile în vigoare în momentul reevaluării. Cu ocazia reevaluării se stabilesc valori de inventar 

unitare pentru toate elementele de capital fix de acelaşi fel, indiferent de momentul punerii în 

funcţiune. Valorile  la  care  pot  fi  exprimate  bunurile  de  capital  fix  evidenţiază volumul valoric 

al acestora la un moment dat, deci sub formă de stoc. În analiza economică, capitalul fix se corelează 

cu indicatorii care se referă la o perioadă de timp (indicatori de flux) – PIB, venitul naţional etc. Ca 

urmare, este necesară calcularea valorii medii anuale a bunurilor de capital fix.  

 Valoarea medie anuală a bunurilor de capital fix ( F ) se calculează ca medie aritmetică a 

valorilor lunare (VIt): 
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F  sau: 

VMEVMIVIF  0 , unde: 

0VI = valoarea de inventar a mijloacelor fixe existente la începutul anului 

VMI= valoarea medie anuală a intrărilor de finduri fixe 

VME=valoarea medie anuală a ieșirilor de fonduri fixe. 

 

 

 



 
 

Valoarea medie anuală rămasă ( RF ) se calculează cu ajutorul relației: 
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 , unde: 

 

0VR și 1VR = valoarea rămasă a fondurilor fixe existente la începutul, respectiv la sfârșitul anului 

0VI și 1VI = valoarea de inventar a fondurilor fixe existente la începutul, respectiv la sfârșitul 

anului. 

Structura bunurilor de capital fix se calculează şi se analizează în funcţie  de diferite 

criterii de grupare a acestora.  După  locul  unde  funcţionează,  capitalul  fix  se  separă  pe  ramuri  

ale economiei naţionale asigurând posibilitatea caracterizării potenţialului tehnic al ramurii, 

modificările intervenite în structura pe ramuri, înzestrarea tehnică a muncii şi eficienţa utilizării 

capitalului fix pe ramuri etc. După  durata  de  serviciu,  capitalul  fix  se  poate  clasifica  în  mai  

multe grupe. Pentru analiza macroeconomică sunt esenţiale următoarele: bunuri de capital fix în 

funcţiune la care durata de serviciu consumată este sub durata normată  de  serviciu  şi  bunuri  de  

capital  fix  la  care  durata  de  serviciu consumată este peste durata de serviciu normată. Structura 

bunurilor de capital fix se calculează şi se analizează în funcţie de diferite criterii de grupare a 

acestora. Structura  bunurilor  de  capital  fix  după  vârstă  este  deosebit  de importantă pentru 

fundamentarea programului de investiţi. Aceasta deoarece bunurile de capital fix nerecuperate 

integral sunt, de regulă, uzate moral, fapt ce impune înlocuirea lor, pe calea investiţiilor.  

Starea  fizică  a  capitalului fix  este  caracterizată în  special, cu  ajutorul indicatorilor care 

exprimă gradul de uzură sau starea de utilitate a acestora. Indicatorul  uzurii  (Iuz)  exprimă  

proporţia  dintre  uzura  bunurilor  de capital fix şi valoarea de inventar a acestora, la un moment 

dat, și se calculează după formula: 

 

100
VI

Uz
Iuz , unde: 

 

Uz  = uzura fondurilor fixe (exprimată prin nivelul amortizării) 

VI = valoarea de inventar (completă).  

 Indicatorul starii de utilitate (Isut) reflectă proporţia bunurilor de capital fix la valoarea 

rămasă în valoarea de inventar a acestora la un moment dat. Avem: 

 

100
VI

VR
Isut , unde VR = valoarea rămasă a fondurilor fixe. De asemenea, uzIIsut 100 .  

 

Indicatorii stării fizice a capitalului fix se calculează pe total economie şi pe  ramuri.  

Informaţiile  furnizate servesc  la  fundamentarea  programului  de investiţii, la analiza eficienţei 

folosirii capitalului fix. Nivelurile celor doi indicatori şi modificările în  timp ale acestora sunt  

expresia mişcării bunurilor de capital fix, respectiv a punerii în funcţiune şi ieşirii  (scoaterii)  din 

funcţiune  a  bunurilor de  capital fix.  În  cazul  statisticii macroeconomice, intrările se măsoară 

prin indicatorul de înnoire, iar ieşirile prin indicatorul scoaterii din funcţiune. Indicatorul înnoirii 

se calculează prin raportarea valorii capitalului fix pus în funcţiune în cursul anului la fondurile fixe 

existente la sfârşitul anului, exprimate, de asemenea, la valoare de inventar. Indicatorul scoaterii din 



 
 

funcţiune se determină raportând valoarea de inventar  a  bunurilor  de  capital  fix  scoase  din  

funcţiune  în  cursul  anului  la valoarea de inventar a celor existente la începutul anului. Volumul 

valoric al  capitalului  fix  pus  în funcţiune  este  condiţionat  de totalul  investiţiilor  efectuate,  

exprimate  statistic  prin  indicatorul  investiţii brute,  de  durata  de  execuţie,  precum  şi  de  

structura  tehnico-materială  a acestora (investiţii pentru utilaje, investiţii concretizate în lucrări de 

construcţii montaj, în lucrări geologice şi de foraj etc.). 

 Balanța fondurilor fixe se alcătuiește la nivelul întregii economii naționale, pe ramuri și în 

profil teritorial (pe județe). Aceasta este o lucrare statistică de sinteză cu ajutorul căreia se 

caracterizează și analizează mărimea, structura, starea fizică și mișcarea fondurulor fizice. Corelată 

cu alte date macroeconomice, balanța permite analiza înzestrării tehnice a muncii (dacă se corelează 

cu indicatorii din balanța forței de muncă) și a eficienței utilizării fondurilor fixe productive (dacă 

se corelează cu datele referitoare la produsul intern sau produsul național).  

 Indicatorii stocurilor de materiale. Stocurile de materiale sunt formate din mijloacele 

materiale circulante existente în unitățile economico-sociale, în gospodăriile populației și sub forma 

rezervelor materiale de stat. Evidența lor se ține în unități fizice, pentru un nomenclator retrâns de 

produse, și valoric. Valoarea mijloacelor circulante materiale se calculează pe ramuri și pentru 

economia națională, pe baza înregistrării stocurilor la un moment dat și a centralizării datelor 

obținute prin aceste înregistrări (bilanțuri contabile și înregistrări statistice cu caracter special). 

Întrucât stocurile, în evidența contabilă, sunt înregistrate la prețuri diferite, pentru determinarea 

valorii stocurilor de materiale ca element al avuției acumulate, este necesar să se utilizeze aceleași 

prețuri, de regulă, prețurile la care se evaluează producția bunurilor materiale care formează 

stocurile.  

 

3.3. Evaluarea avuției naționale și surse de date 

 

Avuția națională materială este formată din bunuri diferite, care nu pot fi agregate direct în 

vederea                      obținerii unor indicatori de natură să exprime mărimea, structura şi dinamica acesteia. 

Aceste  componente devin agregabile dacă se evaluează în expresie bănească, prin intermediul 

prețurilor. În evaluarea avuției materiale sunt utilizate următoarele metode:  

1. Metoda valorilor istorice. 

a. la prețurile de achiziție, respectiv la prețurile de intrare a bunurilor respective. În acest 

caz, bunurile materiale se iau în considerare în calculul avuției la prețul în vigoare la 

momentul achiziționării. Această metoda este indicată numai dacă prețurile bunurilor 

respective sunt relativ constante în timp. 

b. la prețuri constante, respectiv la prețurile curente ale unui an, considerat bază de 

comparație. 

2. Metoda valorilor actuale 

a. la prețurile actuale de piață, respectiv la valoarea de înlocuire. Această metodă pune  la 

baza evaluării bunurilor materiale prețurile actuale ale pieții, respectiv cheltuielile 

implicate de obținere a unui material în condițiile actuale de prețuri. 

b. la valoarea venitului viitor. În acest caz valoarea venitului rezultă din valoarea actuală 

a veniturilor viitoare realizate pe seama obiectelor avuției. Această metodă                      se folosește 

în primul rând la evaluarea pământului. 

În practica statistică, avuția materială reproductibilă se determină la prețurile de achiziție 

(valoarea  inițială), la prețurile de înlocuire (valoarea actuală de piață) şi la prețuri constante. Datele 

necesare măsurării avuției naționale se pot obține prin: 



 
 

1. Colectarea directă. 

1.1. de la proprietarii bunurilor prin: 

 valorificarea informațiilor de bilanț; 

 intermediul sondajelor. 

1.2. de la alte unități; 

 bilanțurile băncilor, unităților de asigurare etc. 

 de la fisc, şi anume din diferite statistici ale impozitelor (impozite pe avere, impozite pe 

succesiuni, impozite profesionale etc.). 

2. Colectarea indirectă, respectiv prin metoda cumulativă. Se aplică numai în cazul 

bunurilor  de capital fix. 
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4.1.  Necesitatea și rolul indicatorilor care exprimă rezultatele din economia națională 
 

Indicatorii ce exprimă rezultatele din economia națională ocupă un loc important în cadrul  

sistemului de indicatori macroeconomici. Denumiți și agregate macroeconomice, acești indicatori 

pun în evidență diferite aspecte ale producției de bunuri materiale și servicii obținute într-o perioadă 

de timp de agenții economici. Cu ajutorul acestor indicatori (agregate) se caracterizează și se 

analizează mărimea și structura producției naționale, evoluția ei în timp, iar prin corelarea cu alți 

indicatori macroeconomici se calculează și se analizează eficiența valorificării potențialului 

economic atât la nivelul ansamblului economiei naționale, cât și pentru elementele sale structurale 

(ramuri, sectoare economie etc.).  

Indicatorii macroeconomici ce exprimă rezultatele (producția de bunuri materiale și servicii) 

obținute de agenții economici într-o perioadă de timp, sunt determinați printr-un proces complex 

care include culegerea datelor de la agenții economici, sistematizarea acestora pe ramuri, sectoare 

de activitate, categorii de bunuri materiale și servicii, sintetizarea și generalizarea acestora pe 

ansamblul economiei naționale. Determinarea acestor agregate, atribut esențial al statisticii 

naționale, presupune existența unui sistem metodologic de calcul și analiză macroeconomică bine 

conceput și cu caracter obligatoriu pe plan național.  

În prezent, indicatorii macroeconomici de rezultate se determină și se analizează după 

Sistemul Conturilor Naționale (S.C.N.), sistem de calcul și analiză macroeconomică ce răspunde 

cerințelor informaționale și de analiză economică ale societății bazate pe  economia de piață. Alături 

de acest sistem, predominant în statistica internațională, a fost aplicat și Sistemul Producției 

Materiale, sistem apărut și aplicat în societățile bazate pe planificare centralizată.  

Determinarea indicatorilor macroeconomici care exprimă rezultatele din economia 

națională după o concepție și o metodologie științifică și pe baza unor informații veridice (culese, 

sistematizate și agregate după principii științifice), prezintă o importanță hotărâtoare pentru 

caracterizarea corectă a stării economice a unei țări.  

 

4.2.  Sistemul Conturilor Naționale 
 

Sistemul Conturilor Naționale (S.C.N.) sau Contabilitatea Națională (C.N.) a apărut și 

s-a dezvoltat treptat ca o metodă de evidență și analiză a economiei naționale.  

Contabilitatea națională este un instrument indispensabil în analiza și previziunea 

fenomenelor economice. Ea își justifică existența prin intermediul economiei, mai concret prin 

macroeconomie, întrucât măsoară tot ce este necesar la elaborarea ipotezelor și cuantificarea 



 
 

metodelor pe care se bazează economia, în modelarea dezvoltării sale. În         macroeconomie, măsura 

este rezultatul agregării multiplelor date elementare, agregarea bazându-se pe utilizarea diferitelor 

clasificări și nomenclatoare. Aceste nomenclatoare sunt folosite, în special, pentru gruparea 

agenților economici și a bunurilor (în fluxuri sau stocuri). 

Modelele utilizate în analiza economică se bazează pe patru mari grupe de relații: 

1. ecuații contabile (care fac legătura între fluxuri și bunuri economice); 

2. ecuații tehnice (pentru unități fizice); 

3. ecuații instituționale (pentru anumite constrângeri legale sau contractuale); 

4. ecuații de comportament (care pun în evidență legile propuse). 

Pentru punerea în practică a acestor ecuații, economia are nevoie de un anumit cadru 

macroeconomic, în care măsura elementelor este congruentă cu ipotezele de lucru. Acest cadru a 

fost pus la punct progresiv de către economiști și constituie “contabilitatea națională”. 
Contabilitatea națională are o importanță deosebită, deoarece: 

1. este un excelent mijloc de informare asupra structurii și evoluției economiei unei        țări. Ea pune la 

dispoziția publicului un cadru coerent, complet și permanent, care  permite accesul la principalii 

indicatori macroeconomici; 

2. este un instrument utilizat pentru previziune economică și pentru testarea               anumitor măsuri de 

politică economică (fiscalitate, paritate monetară, subvenții, investiții etc.); 

3. este utilizată drept cadru general pentru o mare parte a statisticii; 

4. este un instrument pedagogic important pentru învățarea macroeconomiei și contribuie la 

realizarea unui limbaj comun utilizabil de către toți participanții la dezbaterile politice și sociale; 

5. comparațiile internaționale dintre țări se realizează pe baza contabilității naționale. 

Cadrul central al contabilității naționale se referă la: 

a. Unitățile economice și regruparea lor 

Economia națională este împărțită în două tipuri de unități, fiecare răspunzând unor 

necesități analitice specifice: 

1. pentru descrierea fluxului de venituri și cheltuieli, a fluxului financiar și a conturilor de 

patrimoniu, sistemul grupează agenții economici în unități instituționale și în sectoare pe 

baza funcțiilor, comportamentului și obiectivelor lor principale; 

2. pentru reprezentarea proceselor de producție și, în același timp, pentru analiza intrări-

ieșiri, sistemul conturilor naționale regrupează unitățile de activitate economică la nivel 

local pe ramuri de activitate, pe baza tipului de activitate desfășurată. Orice activitate este 

caracterizată de o intrare de produse, un proces de producție și o ieșire de produse. 

b. Fluxurile și stocurile 

În conturile naționale, se înregistrează două mari tipuri de informații: fluxuri și stocuri. 

Fluxurile se referă la acțiunile și efectele evenimentelor care au loc în cursul unei perioade      date, în 

timp ce stocurile reflectă o situație la un moment dat. Un flux economic reflectă crearea, 

transformarea, transferul sau dispariția unei valori economice. El determină o variație a valorii 

activelor și pasivelor unei unități instituționale. Se  disting două tipuri de fluxuri economice: operațiuni 

și alte modificări de active. Prin operațiune se înțelege un flux economic realizat de comun acord 

de către unitățile instituționale. Contabilitatea națională clasifică operațiunile în patru categorii 

principale: 

 operațiuni cu bunuri și servicii (produse), care prezintă originea (producția internă sau 

importuri) și utilizarea produselor (consum intermediar, consum final, formare de capital sau 

exporturi); 

 operațiuni de repartiție, care relevă modul în care valoarea adăugată brută generată de 



 
 

producție este distribuită între muncă, capital și administrația publică, și detaliază procesul 

de redistribuire a venitului; 

 operațiuni financiare, care descriu crearea, circulația și extinderea instrumentelor financiare; 

 alte operațiuni, care nu sunt incluse în cele trei grupe menționate și care se referă la 

consumul de capital fix și achiziții, minus cedările de active nefinanciare neproductive. 

În ansamblul său, Sistemul Conturilor Naționale pune în evidență și dă posibilitatea să se 

analizeze producția de bunuri economice, formarea și repartiția veniturilor în societate, consumul 

(utilizarea veniturilor pentru consum) și acumularea de bunuri economice (utilizarea veniturilor 

pentru creșterea patrimoniului tehnico-material), procese economice care au loc în cadrul și între 

subiectele economice (societăți private, de stat, instituții publice, gospodării ale populației). 

Sistemul Conturilor Naționale utilizează tehnica contabilă, principiul contabil al dublei înregistrări. 

Fiecare cont din cadrul sistemului înregistrează, pe de o parte, resursele, iar pe de altă parte folosirea 

acestora. Utilizarea tehnicii contabile în SCN se efectuează pentru alcătuirea conturilor analitice, care 

exprimă activitatea desfășurată de agenții economici în cadrul ansamblului economic analizat. 

c. Sistemul de conturi și agregare 

Un cont în cadrul Contabilității naționale permite înregistrarea unui anumit fenomen 

economic, fie în utilizări și în resurse, fie în variațiile de active și pasive din timpul perioadei 

contabile, fie în stocurile de active și pasive externe la începutul sau la sfârșitul acestei perioade. 

Un cont are două părți: 

- partea stângă, numită “resurse”, în care se înregistrează operațiunile care au ca efect     creșterea 

valorii economice a unei unități sau a unui sector; 

- partea dreaptă, numită “utilizări”, unde sunt înregistrate operațiunile care au ca efect reducerea 

valorii economice a unei unități sau sector. 

În cazul conturilor de acumulare, partea dreaptă se numește “variația activelor”, iar partea 

stângă – “variația pasivelor” și a valorii nete.  Conturile de patrimoniu înregistrează în partea stângă 

activele, iar în partea dreaptă – pasivele și valoarea netă (adică diferența dintre active și pasive). 

Din confruntarea a două conturi de patrimoniu succesive reiese variația pasivelor și a valorii nete, 

precum și variația  activelor. 

 În orice economie bazată pe diviziunea muncii, circuitul economic reprezintă un model 

adecvat procesului economic la nivel macro. Privitor la operațiunile de schimb care compun  acest 

proces, este esențial să se cunoască: 

 între ce persoane (instituții) au loc; 

 ce rezultate se schimbă, respectiv ce funcție economică îndeplinesc; 

 ce cantități, respectiv ce rezultate, în expresie valorică, se schimbă. În calculele 

macroeconomice, prezentarea tuturor subiectelor economice (unități instituționale) și a 

tranzacțiilor realizate de acestea, într-o anumită perioadă, sunt elemente-cheie pentru 

efectuarea calculelor. 

  Economiile de piață funcționează prin acțiunile și interacțiunile a numeroși agenți (subiecți) 

economici liberi, animați de realizarea propriilor interese. Descrierea vieții economice presupune 

cunoașterea acestor agenți economici, a naturii operațiunilor economice la care participă precum și 

a fluxurilor care se derulează în cadrul circuitului economic. 

 Activitatea economică rezultă din operațiile efectuate de o multitudine de unități 

economice elementare: întreprinderi publice sau private, consumatori, organisme publice etc. 

Descrierea circuitului economic presupune înainte de toate precizarea noțiunii de agent                sau unitate economică 

și gruparea acestora în funcție de criterii diverse. 

 



 
 

Agentul economic reprezintă o persoană sau un grup de persoane (fizice și/sau juridice)  care 

participă la viața economică având funcții bine determinate în cadrul acesteia. Agenții economici 

pot fi priviți ca agenți economici elementari și agenți economici   agregați. Agenții economici 

elementari sunt entități primare, acționând ca subiecți de sine stătători ai vieții economice. Ei au o 

contabilitate proprie, dispun de autonomie decizională și exercită o funcție principală. Agenții 

economici agregați rezultă din gruparea agentilor economici elementari, pornind de la criterii 

diverse. De exemplu, agregarea agenților economici se poate realiza după ramura de activitate (pe 

tipuri de activitati), după forma de  organizare, după funcțiile economice îndeplinite sau criteriul 

instituțional. Conform acestui ultim criteriu, agenții economici se grupează în mai multe sectoare 

instituționale.   

Sectorul reprezintă regruparea unităților instituționale în ansamblu, pe baza funcției lor 

principale și a surselor de finanțare. 

Unitatea instituțională este o unitate economică rezidentă (care are un centru de interes, 

deci desfășoară o activitate economică de cel puțin un an pe teritoriul respectiv), care are autonomie 

de decizie în exercitarea funcției sale principale și/sau dispune de contabilitate completă (deține atât 

documentele contabile în care apar toate operațiunile economice și financiare efectuate în decursul 

perioadei, cât și un bilanț al activelor și  pasivelor sale). 

Unitățile instituționale-rezidente se grupează pe sectoare: societăți și cvasi-societăți 

nefinanciare, instituții financiare, administrația publică, administrația privată, gospodăriile 

populației și sectorul “restul lumii”. Pentru a analiza fluxurile de venituri și cheltuieli, deci fluxurile 

financiare, în Sistemul Conturilor Naționale calculele macroeconomice se bazează pe agregarea 

agenților economici pe sectoare, astfel: 

1. Sectorul societăți și cvasi-societăți nefinanciare înglobează unitățile instituționale    

nefinanciare a căror funcție o constituie producția de bunuri și servicii nefinanciare destinate  

pieței și ale căror resurse principale provin din vânzarea producției sau prestarea serviciilor. În acest 

sector, se include activitatea agenților economici autonomi și a societăților comerciale 

nefinanciare. 

2. Sectorul “Instituții financiare” cuprinde unități instituționale a căror funcție principală constă 

în colectarea, transformarea și redistribuirea disponibilităților financiare. Resursele principale  

ale acestor unități sunt constituite din angajamentele contractate (depuneri, bonuri, obligațiuni 

etc.) și din dobânzi primite. La acest sector, se referă instituțiile de credit, întreprinderile de 

asigurări, bursele de valori și alte instituții financiare auxiliare. 

3. Sectorul “Administrația publică” cuprinde unități instituționale a căror funcție principală este 

producerea serviciilor nedestinate pieței pentru colectivitate și efectuarea operațiilor de 

redistribuire a veniturilor statului. Resursele lor provin din prelevări sau vărsăminte obligatorii 

efectuate de unități aparținând altor sectoare. Sursa de finanțare a unităților incluse în acest 

sector o constituie bugetul consolidat și fondurile extrabugetare. 

4. Sectorul “Administrația privată” regrupează unitățile instituționale care produc, în principal, 

servicii nedestinate pieței pentru gospodării cu titlul gratuit sau cvasi-gratuit și ale căror resurse, 

în  cea mai mare parte, provin din contribuțiile voluntare efectuate de gospodării și din veniturile 

din proprietate. În acest sector, se includ: cultele religioase, sindicatele, partidele, asociațiile 

culturale și sportive, fundațiile, alte organizații obștești. 

5. Sectorul “Gospodăriile populației - Menaje sau gospodarii” cuprinde indivizi sau grupuri de 

indivizi care îndeplinesc, în același timp, funcția de consumatori și, eventual, de întreprinzători. 

Resursele principale ale acestora provin din remunerația salarială, venituri din proprietate și 

transferuri efectuate din celelalte sectoare sau din încasările provenite din vânzarea producției 



 
 

proprii. 

6. Sectorul restul lumii (RL) reprezintă un sector ce nu este caracterizat printr-o funcție și nici 

prin anumite resurse principale. El grupează unități nerezidente în măsura în care ele efectuează 

operații cu unitățile instituționale rezidente. Conturile specifice acestui sector furnizează o 

vedere de ansamblu a relațiilor economice care leagă o țară cu restul lumii. 

Pentru a analiza aspectele esențiale ale vieții economice din societate, în statistica 

macroeconomică, conform metodologiei SCN, se alcătuiesc următoarele grupe de conturi 

naționale: 

 Grupa (A). Conturi naționale care stau la baza calculării indicatorilor sintetici ai  producției 

de bunuri. În acest scop, se elaborează două conturi: 

1. Contul sintetic de bunuri (contul 0); 

2. Contul de producție (contul 1). 

1. Contul sintetic de bunuri (contul 0) se elaborează la nivelul economiei naționale după  

conceptul intern. În el, se evidențiază, pe de o parte, dimensiunea și proveniența bunurilor materiale 

și serviciilor pe sectoare și activități economice, iar pe de altă parte, utilizarea acestora în scopuri 

productive, pentru consum și dezvoltare, elemente evidențiate, de asemenea, pe activități și sectoare 

economice. Contul sintetic de bunuri reflectă: 

- în partea stângă proveniența și dimensiunea bunurilor materiale și serviciile (resursele): valoarea 

producției brute, importul de bunuri, impozitele pe profit; 

- în partea dreaptă utilizarea acestora: consumul intermediar, consumul final, investiții brute, 

exportul de bunuri. 

Contul sintetic de bunuri este un cont echilibrat, nu prezintă sold deoarece valoarea 

producției totale de bunuri este egală cu utilizarea acestora, verificându-se prin relația: 

PB + Imp + INpi - Sv = CI + CF + Inv.B + Exp,  

unde: PB=producția brută de bunuri și servicii 

Imp= Importul de bunuri și servicii 

Inpi= Impozite nete de produs și import 

Sv= Subvenții pe produs și import 

CI= Consumul intermediar 

CF= Consumul final 

Inv.B= investiții brute 

Exp= Export de bunuri și servicii 

 

2. Contul de producție (contul 1). Prin acest cont se sintetizează tranzacțiile ce caracterizează  

activitatea de producție a       subiectelor interne. În contul de producție, se înregistrează: 

- în partea stângă, valoarea producției pe sectoare 

- în partea dreaptă, consumul intermediar pe sectoare și valoarea adăugată brută (VAB) din 

fiecare sector respectiv produsul intern brut (PIB) din economia națională. Soldul contului este 

VAB (la nivelul unui sector), respectiv PIB (la nivelul economiei naționale). Soldul contului este 

plasat în partea dreaptă și aceasta se evidențiază în contul următor (ca resursă). 

 
 

 

 

 

 



 
 

Contul de producție (contul 1) 

Resurse Utilizări 

Valoarea producției (pe sectoare economice) – PB Consumul intermediar (pe sectoare 

economice) – CI 

Impozite de producție și import – IPI 
Subvenții pe producție și import – Sv 

VABpp pe sectoare sau PIBpp pe 
economia națională 

 

Relația de calcul a soldului: 

- la nivelul sectoarelor: VABpp=PB-CI 

- la nivelul economiei naționale: PIBpp=PGB-CI 

Valoarea adăugată brută (VAB) exprimă producția finală, respectiv diferența dintre 

producția brută (PB) și consumul intermediar (Ci). Consumul intermediar este egal cu valoarea 

bunurilor și serviciilor utilizate ca intrări  în cursul producției, excluzând activele fixe, al căror 

consum este înregistrat ca un consum de capital fix. Bunurile și serviciile respective sunt fie 

transformate, fie consumate în timpul    procesului de producție. Deci, contul de producție evidențiază 

valoarea producției pe sectoare sau pe economie națională și separarea acesteia ı̂n consum 

intermediar și valoare adăugată brută sau produs intern brut. 

 Grupa (B) cuprinde conturile naționale care, prin conținutul lor, stau la baza calculării 

indicatorilor ce permit analiza formării veniturilor, repartiției și utilizării acestora. În acest scop, 

în SCN  se utilizează: 

Contul 2 - contul de exploatare sau de creare a veniturilor;  

Contul 3 - contul de repartiție primară a veniturilor;  

Contul 4 - contul de redistribuire secundară a veniturilor; 

Contul 5 - contul de redistribuire a veniturilor în formă naturală;  

Contul 6 - contul de utilizare a veniturilor disponibil ajustat; 

Contul 7 - contul de capital - contul de finanțare a modificării patrimoniului ; 

Contul 8. - contul străinătatea sau restul lumii. 

 

Contul 2. Contul de exploatare (sau de creare a veniturilor) descrie modul de   distribuire 

a valorii adăugate între diferiți factori de producție: 

Resurse Utilizări 

 

VABpp pe sectoare – 

 

PIBpp pe economia 

naţională 

Remunerarea salariaților – R 

Impozit pe producție și import – IPI, 

din care: 

- impozite pe produs – IP 

- alte impozite legate de producție 

Subvenții de exploatare – SE, din care: 

- subvenții pe produs – Svp 
- alte subvenții de exploatare – ASE 

Sold Excedentul brut pe exploatare (venit mixt – EBE/VM) 

EBE/VM(în prețuri curente (mii lei))=(PIBpp-R-IPI)+SE 

 

Contul 3. Contul de repartiție primară a veniturilor evidențiază repartiția primară a veniturilor 

și sintetizează, pe lângă veniturile obținute în interiorul țării și veniturile factorilor ı̂ncasate din 

străinătate și cele plătite străinătății. În partea dreaptă a acestui cont se evidențiază produsul intern 



 
 

net, exprimat în prețurile factorilor, respectiv suma veniturilor factorilor de producție din interiorul 

țării și veniturile factorilor ı̂ncasate din străinătate, respectiv veniturile factorilor de producție 

naționali din activitatea desfășurată în alte țări. În partea stângă, la utilizări, avem veniturile 

facturilor de producție plătite străinătății ca urmare a activității depuse în interiorul țării de agenții 

economici ce aparțin altor țări. Soldul acestui cont reprezintă produsul național net (venitul 

național), făcând trecerea de la conceptul intern (domestic) la cel național.  

 

Contul 3. Contul de repartiție primară a veniturilor 

Resurse Utilizări 

EBE/VM Veniturile din proprietate transmise 

R 

IPI 

“Restului Lumii” (străinătății) – VPTS 

SE(-)  

Venituri din proprietate primite de la “Restul  

Lumii” (din străinătate) – VPPS  

Sold Venitul național brut - VNB 

VNB=(EBE/VM+R+IPI-SE+VPPS)-VPTS  

 

Veniturile din proprietate cuprind veniturile primite sau transmise străinătății, de unitățile 

instituționale cu dreptul de exploatare a activelor financiare, pământului și altor active nefinanciare 

neproductive acordate acestora (bogățiile subsolului, licențe, dobânzi etc.)  

Venitul național brut (VNB) reprezintă suma veniturilor primare, obținute de rezidenții        țării 

date. VNB diferă de PIB în valoarea soldului veniturilor din proprietate:  SVP=VPPS-VPTS(±).  

Din venitul național brut, orice țară efectuează o serie de plăți către alte țări, plăți care nu 

sunt legate de activitatea de producție, cum sunt: cotizațiile la organismele internaționale la care 

este              afiliată, asigurări sociale, daune, penalizări, ajutoare etc. Aceste plăți micșorează venitul 

național brut. Totodată, fiecare țară poate încasa, de la alte țări, sume ce constituie: ajutoare, 

asigurări       sociale, despăgubiri etc., încasări care măresc venitul național. Venitul național brut creat, 

corectat cu soldul încasărilor și    plăților în raport cu străinătatea și care nu sunt asociate cu activitatea 

productivă se exprimă prin venitul național disponibil (VNDb). 

Venitul național se obține adăugând la produsul intern net, exprimat ı̂n prețurile factorilor de 

producție, soldul veniturilor factorilor de producție ı̂n raport cu străinătatea (SVFS), adică diferența 

dintre veniturile factorilor ı̂ncasate și plătite, astfel: 

VN = PNNpf = PINpf + SVFS = PINpf + (SVIS - SVPS) 

Contul 4. Contul de distribuire secundară a veniturilor 

Resurse Utilizări 

Venitul național brut (în prețuri 

curente) – VNB 

Transferuri curente primite din 

străinătate – TCPS 

Transferuri curente transmise străinătății – 

TCTS 

Sold Venit disponibil brut (în prețuri curente) – 
VDB 

VDB=VNB+TCPS-TCTS 

 



 
 

Venitul disponibil brut (VDB) reprezintă partea din valoarea creată de care dispune 

națiunea pentru consumul final și economii. Încasările și plățile care au loc în raporturile cu alte țări 

sunt denumite transferuri.  În Sistemul Conturilor Naționale se deosebesc transferuri curente, de 

capital și transferuri sociale în natură. 

Transferurile curente cuprind impozitele curente pe venit și patrimoniu, asigurări sociale, 

daune, amenzi, penalizări, ajutoare etc. 

 
Contul 5. Contul de redistribuire a veniturilor în formă naturală 

Resurse Utilizări 

VDB – venitul disponibil brut 
Transferuri sociale în natură primite – TSNP 

Transferuri sociale în natură transmise – 

TSNT 

Sold=VDAB - Venitul disponibil ajustat brut Venitul disponibil ajustat brut 

VDAB=VDB+(TSNP-TSNT) 

 

Veniturile societății se redistribuie nu numai prin intermediul transferurilor în bani, dar și 

al transferurilor sub formă naturală, prin oferirea serviciilor și bunurilor  cu caracter socio-cultural 

(de exemplu: distribuirea gratuită a medicamentelor pentru persoanele cu handicap, gratuități pentru 

mijloacele de transport, cărucioarelor pentru persoanele cu dizabilități etc). Acest tip de 

transferuri sociale în natură revin sectorului “gospodăriilor casnice” de la sectorul “administrație  

publică” și sectorului organizațiilor necomerciale care deservesc gospodăriile casnice. Venitul 

disponibil ajustat brut este indicatorul macroeconomic, care reflectă valoarea creată, corectată cu 

soldul     TS în natură, care se utilizează pentru consumul final al țării. 

 
Contul 6. Contul de utilizare a venitului disponibil ajustat 

Resurse – R Utilizări – U 

Venitul disponibil ajustat brut – 

VDAB 

Consumul final efectiv – CF, 

din care: 

- consumul final al gospodăriilor casnice 

(private) – CPv 
- Consumul final al administrației publice – CPb 

Sold: EB – economiile brute naționale EB=VDAB-CF 

 
Consumul final (CF) – reprezintă suma consumului final al gospodăriilor casnice (private), 

a consumului final al administrației publice și a consumului final al administrației private 

(CF=Cpv+Cpb+Cap). 

Economiile brute (EB) măsoară partea din venitul disponibil ajustat, rămasă în societate       

după consumul final (care nu este alocată operațiunilor de consum final), și care este factorul 

principal al acumulării făcute în societate, element ce sporește avuția națională acumulată de țara 

respectivă. 

Economiile brute naționale reprezintă suma principală de finanțare a cheltuielilor capitale, 

pentru investiții în capital fix, alimentate și cu transferurile de capital. 

Transferurile de capital constituie operațiuni cu caracter unic și includ: sursele financiare 

din bugetul de stat pentru investiții capitale, transmiterea fondurilor respective în capitalul statutar 

în procesul privatizării, impozite pe capital, subvenții pentru investiții etc. 

Contul 7. Contul de capital evidențiază pe ansamblul țării modificările intervenite în 

nivelul și structura creanțelor și angajamentelor financiare ale țării. 



 
 

 
 
                     Contul 7. Contul de capital 

Modificări în pasive și 
capital propriu 

Modificări în active 

Economii brute – EB FBCF 

Transferuri de capital primite din străinătate – TCPS VS 

Transferuri de capital transmise străinătății – TCTS Achiziții nete de active 
 neproductive nefinanciare 
 (ANANN) (-) 

Sold=Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanțare =C(N)Fin 

C(N)Fin=EB+(TCPS-TCTS)-(FBCF+VS-ANANN) 

 
Formarea brută de capital fix (FBCF) exprimă valoarea bunurilor durabile dobândite de 

unitățile rezidente, valoarea clădirilor și construcțiilor construite și date în folosință, a mijloacelor 

de transport și altor tipuri de fonduri fixe. 

Variația stocurilor (VS) indică diferența dintre stocul la sfârșitul perioadei considerate și cel 

inițial, al materiei prime, materialelor, combustibilului, instrumentelor, producției nefinisate și 

producției finite, însă nerealizate. 

Contul 8. Contul străinătatea sau restul lumii evidențiază tranzacțiile subiecților 

economici interni cu alte țări. În partea dreaptă se înregistrează plățile făcute către străinătate, iar în 

partea stângă veniturile încasate din străinătate. 

 
        Contul 8. Contul restul lumii 

Resurse Utilizări 

Vânzări de bunuri și servicii (export) 

Venituri din activitatea economică și din 

patrimoniu încasate din străinătate 

Transferuri curente primite din străinătate 

Transferuri de capital încasate din 
străinătate 
Modificarea angajamentelor 

Cumpărări de bunuri și servicii (import) 

Venituri din activitatea economică și din 

patrimoniu plătite străinătății Transferuri 

curente către străinătate Transferuri de 

capital către străinătate Modificarea 

creanțelor 

Contul 8 este echilibrat și nu conține sold  

 
Contul sintetic 8 se defalcă în 4 subconturi, astfel: 

1. Subcontul extern de bunuri și servicii evidențiază importul și exportul. Soldul contului  reflectă 

soldul balanței de plăți externe (BPE) de bunuri (balanța comercială) și servicii (balanța 

serviciilor) =SBC+SBS. 

2. Subcontul extern al veniturilor factorilor și al transferurilor curente. Soldul acestui subcont este 

soldul balanței veniturilor (BV) și transferurilor curente (STC) din contul curent al BPE, 

=SBV+STC. 

3. Subcontul de capital relevă influența transferurilor de capital din/către străinătate și            este egal cu 

soldul contului de capital din contul de capital și financiar al BPE. 

4. Subcontul financiar exprimă modificările intervenite în nivelul și structura creanțelor și 

angajamentelor țării față de străinătate și este egal cu soldul contului financiar din   BPE. 



 
 

 

4.3.  Indicatorii macroeconomici și metodele de calcul ale acestora 

 

Produsul Intern și Produsul Național sunt indicatori macroeconomici ce exprimă 

producția finală de bunuri, primul pornind de la criteriul intern, iar cel de-al doilea, de la criteriul 

național. Pentru determinarea lor se pot folosi 3 metode, metoda de producție sau metoda valorii 

adaugate, metoda de repartiție sau metoda veniturilor și metoda cheltuielilor sau a utilizarii 

veniturilor.  

Produsul intern brut (PIB) exprimă valoarea brută a bunurilor și serviciilor finale realizate de 

agenții economici care-și desfășoară activitatea în interiorul unei țării (indiferent de naționalitatea 

acestora) în decursul unei perioade, de regulă un an. În teoria și practica statistică,  pentru evaluarea 

PIB se folosesc 3 metode, fiecare oferind informații care stau la baza unui anumit tip de analiza 

economică: 

a. Metoda producției (valorii adaugate brute) 

Această metodă constă în măsurarea și în evidențierea valorii adăugate brute (VABi) create 

de factorii de producție în toate unitățile din interiorul țării producătoare de bunuri   și servicii. 

 ipf VABPIB  

unde: 

pfPIB = produsul intern brut exprimat în prețul factorilor de producție 

i= sectoarele sau ramurile economiei naționale.  

Valoarea adăugată brută (VAB) este soldul contului de producție și se măsoară ca diferența 

dintre valoarea bunurilor și serviciilor produse (evaluate la prețuri de bază) și consumul intermediar 

(evaluat la prețurile cumpărătorului), reprezentând deci valoarea nou creată în procesul de 

producție.  

b. Metoda utilizării producției finale (metoda cheltuielilor). În acest caz PIB se determină 

pe baza componentelor care exprimă utilizarea finală a  producției. 

EXPNFBCCCPIB pbpvpp  ,  

unde: 

ppPIB = produsul intern brut exprimat în prețurile pieței 

pvC = consumul privat 

pbC = consumul public 

FBC= formarea brută a capitalului 

EXPN= exportul net, calculat ca diferență între valoarea bunurilor exportate și importate.  

Consumul privat și consumul public exprimă consumul final al societății (Cf), respectiv 

valoarea bunurilor materiale și a serviciilor folosite pentru satisfacerea directă a nevoilor umane, 

individuale și colective. Mărimea consumului final se obține ca diferență între valoarea bunurilor 

provenite din producția internă și din import, pe de o parte, și valoarea bunurilor intrate în consumul 

intermediar, pentru investiții, pentru creșterea stocurilor și pentru export, pe de altă parte.  

c. Metoda veniturilor (repartiției) 

Această metodă oferă posibilitatea evaluării PIB pornind de la fluxurile de venituri și 

cheltuieli. Importanța metodei este dată în principal de faptul că arată modalitatea în care        se 

distribuie veniturile dintre posesorii factorilor de producție. Elementele ce sunt luate  în considerare 

sunt: 

PIBpp =RFM + Dv + Db + R + Vn.lp +Al.sociale+Vn.ocaz. + Am 



 
 

sau 
 PIB pp = CFM +R+D+V+Pr+Am+II 
unde: 

RFM – compensarea factorului munca (salarii, impozite pe salarii, contribuția la fondul social, 

contribuții la fondul  de șomaj, prime., etc.) 

R – rente – proprietarul factorului funciar 

D- dobânzi – pentru factorul bănesc. 

V- venitul proprietarului (al unitarilor care nu sunt incorporate) venitul micului proprietar 

Pr. – profitul corporațiilor (a societarilor mari): impozit pe profit, profitul nedistribuit (reținut 

pentru dezvoltare), dividende – pentru acționari 

Am- amortizarea pentru capitalul fix 

IIN – impozite indirecte nete – (drepturi și taxe de import taxe vamale + taxe nete atribuite     

bunurilor și serviciilor) 

CFM- Costul forței de muncă 

Indicatorii de rezultate pot fi exprimați la prețul pieței (p.p.) sau la prețul factorilor de 

producție (p.f.). Pentru analiza structurii pe ramuri, deci în stabilirea contribuției fiecărei ramuri, 

pentru determinarea PIB este indicat sa se folosească indicatorii exprimați în prețul factorilor de 

producție, altfel sistemul de impozite indirecte nete pot mări artificial producția într-o ramură, și 

deci structura pe ramuri să fie deteriorată. 

Cele 3 metode de calcul ale PIB trebuie să conducă în principiu la aceleași rezultate, însă în 

practică utilizarea lor conduce la rezultate diferite. Aceste diferențe se datorează surselor diferite de 

culegere a datelor primare. Egalizarea prin cele 3 metode se face printr-un element numit 

discrepanță statistică, ce estimează toate erorile de măsurare generate de o anumită metodă. 

Produsul Național Brut (PNB) exprimă valoarea brută pe piață a bunurilor și serviciilor 

finale produse de agenții economici naționali în decursul unei perioade. Se poate calcula după una 

din cele trei metode adoptate la PIB.      Avem: 

PNB pp = PIBpp + SVABS 

unde:  

PNB pp = produsul național brut exprimat în prețurile pieței 

SVABS (soldul VAB în raport cu străinătatea )= valoarea bunurilor și serviciilor finale produse de 

agenții naționali în străinătate – valoarea bunurilor și serviciilor produse de agenții străini din 

interiorul tarii. 

SVABS=VABns – VABst 

Produsul Național Net (PNN) exprimă valoarea netă pe piață a bunurilor și serviciilor 

produse de agenții economic naționali (indiferent de țara în care își desfășoară   activitatea) în 

decursul unei perioade de un an. 

PNNpp = PNBpp – Am PNNpp = PINpp +SVANS 

unde: SVANS (veniturile dintre agenții economici și patrimoniul ale agenților economici din 

străinătate – veniturile din activitatea economica și patrimoniul agenților străini   din interiorul 

țării). 

SVANS=VANns – VANst 

Venitul Național (VN) exprimă veniturile care revin factorilor de producție (posesorilor 

factorilor de producție) pentru participarea la activitatea economică. Evidențiază  repartiția primară 

a veniturilor (prin intermediul impozitelor și taxelor) și în general a transferurilor efectuate de 

stat, are loc redistribuirea veniturilor. 

 



 
 

VN=PNNpf 

Alături de acești indicatori se calculează Venitul național disponibil și Venitul personal, 

indicatori care pe lângă rezultatele activității economice sunt influențați și de procesele redistribuirii 

veniturilor. Venitul național disponibil VND reprezintă totalitatea veniturilor care rămân la 

dispoziția populației după ce sunt realizate transferurile cu restul lumii. 

V.N.D. = V.N. + S.T.S., unde S.T.S. reprezintă soldul transferurilor cu restul lumii. 

Venitul disponibil (VD) este venitul de care dispune populația pentru consum sau economisire. 

Avem: VD = VP – impozite și taxe de populație. 

Venitul personal (VP) exprimă totalitatea veniturilor care revin populației, ca agent economic 

cuprinde veniturile pentru participarea la activitatea economica în calitate de posesori al activității. 

Avem: VP = VN – Imp.pop+Vp, unde Imp.pop. sunt impozite, contribuții către stat iar Vp – 

transferurile sau dobânzile plătite de către guvern (pensii, burse, ajutoare) (neevidențiate în VN). 

4.4.  Aspecte privind utilizarea indicatorilor sintetici de rezultate în analizele 

macroeconomice 

 

Informațiile statistice cuprinse în Sistemul Conturilor Naționale se utilizează în analiza la nivel 

macro în cadrul fiecărei țări astfel: 

a. Informațiile sintetice cuprinse în contul “Producție”, întocmit pentru sectoarele instituționale, 

stau la baza analizei contribuției sectoarelor la formarea produsului intern brut, a măsurării 

eficienței cu care au fost folosiți factorii de producție și caracterizării structurii producției brute. 

Valoarea adăugată, indicator care exprimă producția finală pe sectoare instituționale,                  este o 

mărime pe baza căreia se determină și se analizează alți indicatori fundamentali pentru                

judecarea activității economice, printre care un loc central îl ocupă excedentul de exploatare. 

b. Evidențiind valoric producția finală de bunuri materiale și servicii produse de agenții                        economici 

interni, în perioada pentru care se face calculul, produsul intern brut este apreciat                  ca un agregat 

macroeconomic fundamental calculat în SCN. Pe baza lui, se apreciază           rezultatele politicii în 

domeniul dezvoltării economice, se caracterizează, în statisticile naționale și internaționale, 

nivelul dezvoltării economice, se analizează structura bunurilor și serviciilor în funcție de 

utilizarea lor pentru consumul final, pentru formarea brută a capitalului și pentru export, se 

apreciază nivelul de trai al populației și se analizează folosirea potențialului productiv al 

economiei naționale. Măsurarea și aprecierea acestor elemente, pe baza produsului intern brut, 

trebuie să țină seama                                                și de evoluția prețurilor bunurilor și serviciilor care alcătuiesc conținutul 

acestui indicator. 

c. În legătură cu folosirea produsului intern sau a produsului național pe locuitor pentru                   aprecierea 

nivelului de trai al populației, subliniem necesitatea folosirii acestui indicator cu multă 

precauție, întrucât  în mod automat o creștere a producției de bunuri și servicii pe locuitor   nu 

duce la o ridicare a nivelului de trai. Pentru aprecierea corectă a bunăstării populației, pe lângă 

produsul intern sau național pe locuitor, care permit o apreciere de ansamblu, este necesar să 

se utilizeze în analiză și informații referitoare la repartiția bunurilor și serviciilor. 

d. Circuitul veniturilor, generat de producerea și folosirea bunurilor și serviciilor în economie, se 

reflectă în SCN prin intermediul mai multor conturi. Prin repartizarea veniturilor produse, 

distribuite în cele două faze ale repartiției și utilizate pentru consum, pentru plăți obligatorii și 

benevole și pentru economii se ajunge la unele valori de echilibrare a conturilor, exprimate              sub 

formă de solduri, care au o mare putere informațională privind circuitul veniturilor în economie. 

e. Informațiile privind repartiția primară a veniturilor stau la baza analizei modului în care 

valoarea adăugată este distribuită factorului muncă și capital și, dacă este cazul, de la și către 



 
 

restul lumii (străinătatea). 

f. Conturile care pun în evidență crearea veniturilor reflectă tranzacțiile ce sunt în legătură directă 

cu procesul producției. Informațiile din aceste conturi permit măsurarea excedentului de 

exploatare realizat de sectoarele și ramurile producătoare pentru piață. Excedentul de 

exploatare exprimă suma totală rezultată din activitatea direct productivă și care asigură atât 

compensarea capitalului propriu și atras, cât și plata impozitelor curente pe venit. Pe baza 

acestui indicator se măsoară și analizează, de regulă, rentabilitatea și profitabilitatea 

activității economice. 

g. Distribuirea veniturilor se remarcă prin indicatorul venit primar sau venit național (brut sau 

net), care exprimă totalitatea veniturilor primare ale subiectelor economice naționale. Contul 

“repartiția primară a veniturilor” evidențiind componentele veniturilor factorilor de 

producție - venituri din muncă angajată, venituri din patrimoniu, excedent de exploatare, 

impozite nete pe produse - oferă ample posibilități de analiză a dimensiunii și structurii acestor 

venituri. Analiza posibilităților de consum și de economisire de care dispune economia 

națională se bazează pe informațiile referitoare la venitul disponibil (brut și net) al societății. 

Informațiile furnizate de contul “redistribuirea venitului” stau la baza analizei structurii 

venitului disponibil, a politicii în domeniul fiscalității, asistenței și protecției sociale. Pentru a 

caracteriza folosirea venitului disponibil, în interiorul țării, acest indicator se evidențiază pe 

sectoare care au consum final (gospodăriile populației și statul) și pe ansamblul economiei 

naționale, prin intermediul agregatelor consum final și economii. În acest fel, se oferă 

posibilitatea cunoașterii unor aspecte macroeconomice esențiale privind dimensiunea și 

structura consumului final după natura bunurilor folosite și după modul de acoperire a 

cheltuielilor pentru acest consum. 

h. Pe baza componentelor venitului disponibil se determină rata consumului final și rata 

economisirii, indicatori derivați folosiți în analiza macroeconomică. 

i. Posibilitățile de capitalizare a economiei naționale se analizează conform informațiilor privind 

economiile. Mărimea economiilor, împreună cu transferurile de patrimoniu din străinătate, este 

evidențiată în contul “capital”. Informațiile cuprinse în acest cont servesc drept reper la 

măsurarea și analiza dimensiunii și structurii capitalizării. 

j. Calculul și analiza agregatelor macroeconomice de rezultate se bazează pe informațiile privind 

activitatea economică a agenților economici naționali și externi, ceea ce presupune 

cunoașterea tranzacțiilor cu străinătatea. Aceste tranzacții, evidențiate în contul 

“străinătatea”, reflectă exportul și importul de bunuri materiale și servicii, veniturile factorilor 

din și către exterior, transferurile din și către străinătate și modificarea creanțelor și 

angajamentelor financiare. Sintetizând toate tranzacțiile cu străinătatea, se asigură informații 
privind fluxurile de bunuri materiale, de servicii, de venituri din activitatea economică din și către 

străinătate, utile fundamentării politicii valutare a statului. 
k. Persistența depășirii exportului de către import poate duce la o penurie de surse valutare de 

plată, iar afluența de bani speculativi din exterior poate afecta stabilitatea monetară internă. 

Privite, deci, din punctul de vedere al politicii valutare, informațiile furnizate de contul 

"străinătate" sunt insuficiente, ceea ce face necesară alcătuirea balanței de plăți formate din 

balanța comercială, balanța serviciilor și balanța mișcării capitalului. 

l. Un obiectiv principal, urmărit în efectuarea calculelor macroeconomice, îl constituie 

caracterizarea stabilității dezvoltării economice. Informații utile, în acest sens, se obțin, la nivel 

macroeconomic, prim măsurarea modificării prețurilor și a gradului de ocupare a forței de 

muncă. 

m. Măsurarea rezultatelor activității obținute într-un sector instituțional sau în întreaga economie  



 
 

se poate realiza numai prin intermediul indicatorilor în expresie bănească, deci calculați cu 

ajutorul prețurilor. Evoluția prețurilor poate influența semnificativ concluziile desprinse din 

analiza indicatorilor nominali - atât în cazul indicatorilor de nivel și structură, cât și, mai ales, a 

celor care exprimă   evoluția în timp și spațiu. În aceste condiții, toți indicatorii calculați pe baza 

componentelor ce exprimă producerea și utilizarea bunurilor, precum și veniturile generate și 

utilizate de aceste procese, se determină ca indicatori nominali (exprimați în prețuri curente) 

și indicatori reali, exprimați în prețuri constante. Trecerea de la indicatorii nominali la cei reali 

se face cu ajutorul indicilor de prețuri, prin deflaționarea sau inflaționarea indicatorilor 

nominali. Deflaționarea presupune împărțirea indicatorului nominal la indicele prețurilor. 

n. Determinarea mai multor indici de prețuri - indicele prețurilor de consum, deflatorul PIB, 

indicii prețurilor producției ramurilor, indicii prețurilor produselor exportate, importate etc. - 

este impusă, în principal, de necesitatea deflaționării indicatorilor, de calculul puterii de 

cumpărare a veniturilor, de măsurarea nivelului inflației. Indicii de prețuri servesc la 

cunoașterea nivelului real al unui indicator macroeconomic. Determinarea acestor indici ridică  o 

serie de probleme metodologice care sunt cu atât mai complexe, cu cât indicatorul care urmează 

să fie deflaționat are o sferă de cuprindere mai largă. Aceasta se referă atât la tipul indicelui 

care trebuie folosit, cât și la eșantionul de bunuri și servicii pe baza căruia se măsoară  mișcarea 

prețurilor. 

În deflaționarea indicatorilor sintetici de rezultate, de cele mai multe ori se recurge la 

deflaționarea PIB și la indicele prețurilor de consum (IPC). 
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5.1. Sistemul de indicatori ai nivelului de trai 
 

Calitatea vieții reprezintă ansamblul condițiilor naturale, tehnice, economice, sociale, 

politice,  culturale, etnice etc., ce asigură integritatea biologică, socială și spirituală a ființei umane. 

Principalele componente ale calității vieții sunt: 

 calitatea mediului înconjurător; 

 starea demografică; 

 calitatea condițiilor de muncă; 

 mărimea si structura consumului de bunuri materiale și servicii; 

 starea de sănătate a populației; 

 accesul la instruire, educație, cultură, sport etc.; 

 utilizarea timpului liber; 

 mediul social-politic. 

Calitatea vieții este un proces dinamic și influențat de o multitudine de factori prin: 

 mărimea, structura și dinamica populației; 

 mărimea, diversitatea și calitatea bogățiilor solului și subsolului; 

 progresul științific, tehnic și economic; 

 mărimea structura și dinamica patrimoniului național, a venitului național sau produsului 

intern brut; 

 mărimea veniturilor diferitor categorii ale populației; 

 starea mediului natural; 

 gradul de acces la drepturile și libertățile cetățenești, la conducerea socială etc. 

Calitatea vieții se evidențiază printr-o mulțime de indicatori, ce se grupează în: 

a) indicatori factoriali sau ai mijloacelor - volumul vânzărilor de bunuri alimentare, 

nealimentare și al serviciilor prestate populației; rețeaua de învățământ, ocrotire a sănătății, 

cultură, artă, total și în profil teritorial, precum și nivelul înzestrării acesteia; rețeaua de 

transporturi și gradul ei de dotare etc.; 

b) indicatori rezultativi sau ai stării - consumul pe cap de locuitor la principalele produse 

alimentare, nealimentare și servicii; consumul zilnic de calorii pe cap de locuitor; gradul de 

alfabetizare al populației, numărul de studenți la 10000 de locuitori; numărul de locuitori ce 

revin la un medic; numărul de locuințe date în folosință la 1000 locuitori, durata medie a veții 

etc. 

În cadrul sistemului de indicatori prin care se apreciază calitatea vieții o importanță deosebită 

are  costul vieții, care determină nivelul de trai al populației.  

Nivelul de trai este o componentă principală a calității vieții ce reflectă gradul de 

satisfacere a                               necesităților vitale ale populației unei țări, unui grup social sau a unei persoane. Pentru 

caracterizarea nivelului de trai se utilizează o serie de indicatori, astfel: 



 
 

 creșterea venitului național; 

 venitul național la un locuitor; 

 nivelul și dinamica veniturilor populației; 

 nivelul și evoluția prețurilor; 

 nivelul, structura și dinamica consumului de bunuri materiale și servicii; 

 gradul de ocupare a forței de muncă; 

 condițiile de locuit și de transport; 

 salariul real și veniturile reale ale populației; 

 nivelul inflației; 

 durata legală a zilei de muncă. 

Analizând dinamica acestor indicatori se determină nivelul bunăstării materiale și financiare 

a populației. 

Costul vieții este indicatorul nivelului de trai ce exprimă nemijlocit mărimea consumului 

de bunuri materiale și servicii de către un individ, grup social-profesional și per total, de către 

populație. Mărimea costului vieții depinde de nivelul cheltuielilor curente efectuate într-o  anumită 

perioadă de timp, de regulă un an, pentru procurarea de bunuri alimentare, nealimentare               și servicii 

necesare consumului, de către populație. Dimensiunile cheltuielilor curente depind de             cantitatea de 

bunuri materiale și servicii cumpărate, incluse într-un "coș", stabilite de instituțiile   specializate, și 

nivelul prețurilor și tarifelor practicate pentru aceste bunuri economice. 

Evoluția costului vieții este exprimată prin indicele costului vieții (Icv), ce exprimă 

modificarea  medie a prețurilor la bunurile materiale și a tarifelor la serviciile pentru populație (p). 

Minimul de trai (minimul vital) este un anumit nivel al veniturilor necesare satisfacerii 

necesităților elementare de consum ale unei persoane sau familii, ce diferă de la o țară la alta și de 

la o perioadă la alta, în raport cu gradul dezvoltării economice, tradiții etc. Minimul de trai constituie 

pragul sărăciei, orice abatere în jos însemnând practic imposibilitatea satisfacerii necesităților vitale 

ale categoriilor de populație afectate. 

În vederea asigurării nivelului de trai al populației, politica social-economică vizează 

următoarele  direcții: 

a) asigurarea unui loc de muncă pentru fiecare cetățean apt de muncă și a unui nivel de trai 

decent; 

b) protecția salariaților prin acțiuni sindicale și legislația corespunzătoare; 

c) protecția grupurilor sociale defavorizate (șomeri, familii cu mulți copii, bătrâni, orfani, 

handicapați etc.); 

d) satisfacerea unor necesități colective (învățământ, sănătate, cultură, artă, sport etc.); 

e) protecția populației contra unor procese sociale patologice (alcoolism, utilizarea drogurilor, 

criminalitate, tensiunii interetnice etc.). 

Pornind de la elementele prezentate anterior, sistemul de indicatori ai nivelului de trai și 

ai calității                   vieții poate fi structurat în 3 mari grupe: 

1. Indicatorii generali ai nivelului de trai în care se includ: indicatorii care exprimă nivelul 

și dinamica PIB, PNB și a AN. 

2. Indicatorii care caracterizează direct nivelul de trai al populației 

a. indicatorii consumului de bunuri și servicii de către populației; 

b. indicatorii veniturilor și ai puterii de cumpărare; 

c. indicatorii nivelului cultural al populației; 

d. ai gradului de urbanizare; 

e. ai gradului de ocupare a populației și utilizării eficiente a timpului liber; 



 
 

f. indicatorii calității mediului înconjurător. 

3. Indicatorii efectelor nivelului de trai al populației - indicatorii demografici (rata 

mortalității  infantile scăzută, speranța de viață și durata medie a vieții ridicată). 

 

5.2. Indicatorii veniturilor și ai puterii de cumpărare 

 

Principala sursa de venit a populație reprezintă salariul. In practica economică, acesta este 

de   două tipuri, salariul brut și salariul net. Salariul net reprezintă salariul brut diminuat cu totalul 

reținerilor salariale. În statistică însă ne întâlnim cu două denumiri: 

a) Salariul nominal brut - reprezintă totalitatea sumelor și avantajelor primite de angajați în 

contrapartida muncii depuse; 

b) Salariul real din perioada curentă, ce exprimă puterea de cumpărare a salariului nominal 

într-o         perioada de referință (0). 

Pentru a observa modificările puterii de cumpărare a salariului nominal aplicam IPC 

(indicele         preturilor de consum). IPC este unul din principalii indici de măsurare a inflației. 

IPC exprima modificarea medie a prețurilor și tarifelor la bunurile și serviciile finale care intră în 

consumul populației. În literatura de specialitate mai este denumit și Indicele prețurilor bunurilor 

de consum – IPBC. 

Conform definiței Institutului Național de Statistică, Indicele preturilor de consum (IPC) 

măsoară evoluția de ansamblu a preturilor mărfurilor cumpărate și a tarifelor serviciilor utilizate de 

către populație într-o anumită perioadă (perioada curentă), fata de o perioada anterioară (perioada 

de baza sau de referință). Indicele preturilor de consum se calculează numai pentru elementele care 

intra în consumul direct al  populației, fiind excluse: consumul din resurse proprii, cheltuielile cu 

caracter de investiții si  acumulare, dobânzile plătite la credite, ratele de asigurare, amenzile, 

impozitele etc., precum și cheltuielile aferente plății muncii pentru producția agricolă a 

gospodăriilor individuale. Indicatorii exprimați în prețuri curente, în prețurile perioadei de calcul, 

se mai numesc indicatori în expresie nominală, iar cei exprimati in prețuri comparabile se numesc 

indicatori în expresie reală. 

Salariul real din perioada curentă (SR) exprimă puterea de cumpărare a salariului nominal 

în raport cu o perioadă de referință (0).   Salariul real se calculează cu ajutorul formulei: 
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SR , unde 1SN =mărimea salariului net în perioada curentă, iar 0/1IPC  este indicele 
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Indicele salariului real (ISR) semnifică modificarea puterii de cumpărare a salariului 

nominal și se calculează prin două metode: 
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5.3. Nomenclatoare utilizate în calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) 

 

 Măsurarea evoluției prețurilor de consum prin intermediul IPC, presupune construirea unor 

nomenclatoare prin care se definesc produsele și serviciile pentru care se urmărește evoluția 

prețurilor, localitățile și punctele de vânzare a mărfurilor și serviciilor.  



 
 

1. Nomenclatorul de mărfuri și servicii reprezentative este de cea mai mare importanță pentru 

construirea IPC. La construirea nomenclatorului de mărfuri și servicii se pornește de la câteva cerințe 

de bază, din care menționăm: grupele de mărfuri să fie cât mai omogene din punct de vedere al 

utilizării, destinației, variației             de prețuri; sortimentele unui produs să aibă prețuri relativ apropiate 

astfel încât să poată fi sub substituite; sortimentele cuprinse să se găsească în mod curent pe piață. 

Nomenclatorul de mărfuri și servicii care stă la baza culegerii prețurilor și tarifelor este structurat 

pe             grupe, subgrupe, produse, sortimente. 

2. Nomenclatorul localităților se stabilește pornind în principal de la volumul vânzărilor de 

mărfuri        și servicii, numărul populației din aceste localități, respectarea raportului urban/rural și 

reprezentativitatea zonelor geografice. Nomenclatorul localităților unde se înregistrează prețurile și 

tarifele în vederea calculării IPC   s-a stabilit astfel încât să cuprindă un număr reprezentativ de orașe 

și municipii care acoperă teritoriul țării din punct de vedere al structurii cheltuielilor populației. 

3. Nomenclatorul punctelor de vânzare are la bază câteva criterii fundamentale și anume: 

a. dacă același produs se găsește și se vinde la prețuri diferite la magazine de stat și particulare, 

de același tip, înregistrarea se va face la unitatea unde se vând cantitățile mai mari din sortimentele 

reprezentative; 

b. dacă volumul vânzărilor la un anumit sortiment într-o unitate privată este aproximativ același  

cu cel al unei unități de stat, se va include în eșantion unitatea particulară; 

c. punctele de vânzare unde se culeg date privind prețurile respectiv tarifele sunt fixe, pentru a 

putea asigura continuitatea și comparabilitatea datelor. 

 Așa cum s-a menționat, în practica statistică curentă s-au impus indicele de tip Paasche și 

indicele de tip Laspeyres. IPC se construiește, în statistica internațională cel mai adesea ca un indice 

de grup cu ponderi din perioada de bază (de tip Laspeyres) și în puține cazuri cu ponderi din perioada 

curentă (de tip Paasche). 

 Începând cu anul 1990, în România indicele prețurilor de consum IPC se calculează sub 

forma unui  indice de tip Laspeyres, ca o medie aritmetică ponderată a indicilor individuali de prețuri 

(ip). Avem: 
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reprezintă structura cheltuielilor de consum efectuate de către populație în 

decursul unui an (de bază) pentru procurarea de mărfuri și servicii necesare traiului. Cuprinde 

cheltuielile efectuate de cître familiile de salariați, țărani și pensionari, conform anchetei asupra 

bugetelor de familie.  

Opțiunea pentru un indice de tip Laspeyres, în vederea măsurării evoluției prețurilor de 

consum se fundamentează în principal pe câteva avantaje ale acestui tip de indice comparativ cu 

indicele de tip Paasche: 

 fiind construit cu ponderi constante permite construirea unui șir de indici, fiecare indice fiind 

comparabil cu oricare alt indice de prețuri cuprins în serie; 

 este simplu și ușor de calculat și permite trecerea cu ușurință de la indici cu bază fixă la indici           

cu bază în lanț; 

 necesită doar culegerea datelor privind prețurile din perioada curentă sortimentele cuprinse în       

eșantion.  
 IPC este, așa cum s-a menționat, unul din cei mai cunoscuți indici de prețuri. Aceasta se 



 
 

datorează, pe de o parte, faptului că mulți indicatori se judecă și se corelează cu IPC, se calculează 

și se publică lunar, fiind indicatorul cel mai prezent în mass media, pe de altă parte. Principalele 

utilizări ale indicelui prețurilor de consum sunt: 

1. Măsurarea ratei lunare a inflației (RI). Știind că rate inflației reprezintă ritmul de creștere                          al 

nivelului general al prețurilor, vom avea: 

RI = (IPC -1) .100 

Măsurarea ratei inflației pe baza IPC este uzuală în statistica internațională. De reținut că 

IPC  implică numai produsele și serviciile de consum cumpărate de populație, deci elimină celelalte 

bunuri               finale ce compun PIB ( bunuri de capital, bunuri exportate, bunuri produse de sectorul public). 

Ca atare,    poate estima corect evoluția inflației numai dacă mișcarea prețurilor bunurilor de consum 

nu se abate  semnificativ de la evoluția prețurilor bunurilor ce nu intră în consumul populației. În 

practica se recurge la măsurarea inflației pornind de la IPC și nu de la indicele prețurilor și  serviciilor 

ce compun PIB, datorită faptului că PIB se calculează pe un interval mai mare, anual și eventual 

trimestrial. 

O măsură mai corectă a inflației se apreciază ca fiind modificarea deflatorului PIB. 

Deflatorul este de fapt indicele prețurilor bunurilor și serviciilor ce compun PIB. Este un indice 

implicit de prețuri de tip Paasche, deoarece se obține dintr-un calcul direct. În economie, deflatorul 

PIB este o măsură a schimbării prețurilor tuturor produselor noi, produse  într-o anumită țară, 

produse finite și servicii. Deflatorul PIB se bazează pe un "coș al pieței" fix, reprezentând bunuri 

și servicii. Mărimea coșului se modifică în funcție de consumul oamenilor și de modelele de 

investiții. Astfel, noile modele de cheltuieli pot apărea în deflator ca un răspuns al oamenilor la 

prețurile în schimbare. Deflatorul se calculează ca raport între PIB nominal și PIB real:

PIB
p

t

tt

t

t I
pq

pq

PIB

PIB
D 






0

 

Conform definiției Institutului Național de Statistică, Indicele preturilor productiei 

industriale (IPPI) măsoară evoluția de ansamblu a               prețurilor produselor/serviciilor industriale 

fabricate și livrate în primul stadiu de comercializare de producatorii interni într-o anumită perioadă 

(denumită perioadă curentă) față de o perioadă anterioară  (denumită perioadă de bază sau de 

referință). 

2. Determinarea indicatorilor reali, respectiv exprimarea în prețuri constante sau comparabile 

(deflaționare). Indicatorul care se deflaționează prin intermediul IPC este consumul privat (CP): 

IPC

CP
CP  . De asemenea, IPC stă la baza calculării veniturilor reale ale întregii populații, a 

salariului real, pensiei reale etc. 

Dacă în cazul veniturilor reale, acestea se determină ca raport între veniturile finale sau nete 

ale populației și IPC, în cazul salariului real, este un raport între salariul mediu net și IPC. Salariul 

mediu net este raportul dintre fondul de salarii din care s-au eliminat toate componentele ce nu sunt 

disponibile pentru consum (impozite pe salarii, contribuții la asigurări sociale, contribuții la fondul 

de șomaj etc.) și numărul mediu de salariați. 

3. Indexarea salariilor, pensiilor, burselor etc. Creșterea prețurilor produselor și serviciilor de 

consum cumpărate de populație afectează puterea de cumpărare a veniturilor. Prin indexarea 

veniturilor se urmărește atenuarea influenței creșterii prețurilor asupra puterii de cumpărare. 

Cuantumul cu care se indexează diferitele categorii de venituri este rezultatul negocierilor dintre 

sindicate, patronat și guvern. 

 



 
 

5.4. IPC versus deflatorul PIB 

 deflatorul măsoară preţurile tuturor bunurilor şi serviciilor produse în timp ce IPC măsoară doar 

preţurile bunurilor şi serviciilor cumpărate de populaţie; o creştere a preţurilor bunurilor  cumpărate 

de firme sau guvern apare în deflator dar nu şi în IPC; 

 deflatorul include doar preţurile produse intern, nu şi pe ale celor importate. De exemplu,  

creşterea preţului unui automobil Toyota fabricat în Japonia şi cumpărat la noi în țară afectează IPC 

dar nu şi deflatorul PIB; 

 IPC asociază preţurilor bunurilor nişte ponderi fixate, în timp ce deflatorul asociază ponderi care 

se modifică în timp. IPC se calculează pe baza unui coş fixat de bunuri, în timp ce deflatorul permite 

modificarea în timp a acestuia, pe măsură ce componenţa PIB se modifică. 

 

5.5. Indici de preț în măsurarea inflației 

Avem: 

 Indicele prețurilor bunurilor de consum IPBC. Acesta măsoară evoluția de ansamblu  a 

prețurilor mărfurilor cumpărate și a tarifelor serviciilor utilizate de către populație 

 IPPI–Indicele prețurilor producției industriale. Acesta exprimă evoluția sau schimbările 

medii ale prețurilor produselor fabricate și livrate de producătorii interni, practicate efectiv în primul 

stadiu al comercializării acestora. 

 IVU–Indicele valorii unitare a exportului/importului caracterizează dinamica prețurilor 

din contractele de export/import, extinderea variației prețurilor mărfurilor considerate 

reprezentative și permite deflatarea prin intermediul său a indicatorilor ce caracterizează 

schimburile externe și chiar calcularea „raportului de schimb”; 

 ICV –Indicele costului vieții măsoară care este costul la prețurile pieței în perioada curentă, 

pentru menținerea standardului de viață atins în perioada de bază. Este utilizat, în principal, în 

determinarea salariilor, respectiv a veniturilor reale; 

 IPAM–Indicele prețurilor cu amănuntul măsoară modificarea prețurilor la mărfurile 

vândute prin rețeaua comerțului cu amănuntul; 

 ICC –Indicele costului construcțiilor măsoară modificarea prețurilor în construcții; 

 IPPA –Indicele prețurilor produselor agroalimentare măsoară evoluția prețurilor 

produselor agroalimentare pe ”piața românească”. Se utilizează atât distinct, cât și în determinarea 

IPBC; 

 Indicele deflator al PIB– numit și indice «implicit» al prețurilor Produsului Intern Brut, nu 

se  calculează în mod direct prin modificarea prețurilor ci ca rezultat al raportului între PIB nominal 

(deci în prețuri curente) și PIB real (deci exprimat în prețuri comparabile). 

 Deflatorul PIB are o sferă de cuprindere mai mare ca a IPC-ului, cuprinzând, modificarea 

prețurilor în întreaga economie națională, dar este un indicator “tardiv”, având în vedere perioada 

de timp după care informațiile privind mărimea PIB-ului sunt disponibile, cât și variantele succesive 

de calcul din punct de vedere al preciziei (provizorie, semidefinitivă și respectiv definitivă). 
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