
MACROECONOMIE 

Curs 2 
Indicatorii macroeconomici 



Sistemul Conturilor Naţionale 
(SCN) 
l  PGB – Produs Global Brut - valoarea brută de piaţă a bunurilor şi 

serviciilor realizate într-o ţară, într-un an. 
l  PIB – Produs Intern Brut – valoarea brută de piaţă a bunurilor şi 

serviciilor finale realizate într-o ţară, într-un an. 
l  PIN – Produs Intern Net – valoarea netă de piaţă a bunurilor şi 

serviciilor finale realizate într-o ţară, într-un an. 
l  PNB – Produs Naţional Brut – valoarea brută de piaţă a bunurilor şi 

serviciilor finale realizate de agenţii economici naţionali, într-un an. 
l  PNN – Produs Naţional Net – valoarea netă de piaţă a bunurilor şi 

serviciilor finale realizate de agenţii economici naţionali, într-un an. 
l  VN – Venit Naţional – suma veniturilor realizate de proprietarii 

factorilor de producţie într-un an. El se determină  ca PNN exprimat în 
preţurile factorilor (din  veniturile exprimate în preţurile pieţei se scad 
taxele indirecte şi se adun subvenţiile). 



PIB reprezintă valoarea brută, de piaţă a bunurilor şi 
serviciilor finale realizate în interiorul unei ţări într-o 
perioadă dată de timp, de regulă un an. 

Această definiţie are cinci părţi: 
• Bunuri şi servicii finale 
• Valoare brută  
• Valoare de piaţă 
•  Interiorul unei ţări 
• Perioadă dată de timp 



Măsurarea PIB al unei ţări se poate realiza prin trei metode 
distincte: 

l  Metoda cheltuielilor: determinarea PIB prin însumarea diferitelor 
cheltuieli pe care agenţii economici le realizează într-un an, într-o 
economie naţională.  

l  Agenţii economici agregaţi pe care îi luăm în considerare la 
determinare PIB sunt menaje, firme, guvern şi restul lumii. Acestea pot 
fi împărţite în patru categorii:  
•  cheltuieli de consum (efectuate de familii şi indivizi) - C,  
•  cheltuieli pentru investiţii (efectuate de firme) - I,  
•  cheltuieli guvernamentale (sume utilizate de guvern pentru achiziţionarea de 

bunuri şi servicii) - G  
•  export (cheltuieli efectuate de agentul agregat pe care l-am numit „restul lumii” 

pentru a-şi procura bunuri din ţara al cărei PIB se calculează). Având în vedere 
că şi agenţii economici din ţara respectivă cumpără bunuri şi servicii din 
străinătate (se operează în ipoteza unei economii deschise), acestea vor fi 
scăzute din totalul cheltuielilor, la PIB adăugându-se de fapt exportul net 
(diferenţa dintre exporturi şi importuri) – ENET sau E-I.  

l  Formula de calcul rezultată pentru determinarea PIB este: 
PIB = C + I + G + ENET 



Metoda veniturilor: 

l  presupune însumarea tuturor categoriilor de venituri pe care le 
obţin agenţii economici dintr-o ţară.  

l  pentru a determina PIB vom aduna salariile (venituri obţinute 
de posesorii forţei de muncă), profiturile, dobânzile şi rentele 
(venituri obţinute de posesorii de capital) dar şi impozitele 
indirecte.  

l  sumele plătite de firme se transformă în venituri pentru ceilalţi 
participanţi la activitatea economică, ceea ce face ca în cazul 
acestei metode să avem o egalitate care în partea stângă va 
conţine valoarea producţiei realizate de firme iar în partea 
dreaptă vom avea valoarea veniturilor obţinute de indivizi şi de 
guvern din taxe indirecte. Avem astfel egalitate între valoarea 
producţiei şi venitul agregat.  



Formulă: 
PIB = R + EBE + AIP – ASP + IP + TV – SP  

unde, R – remunerarea salariaţilor, EBE – excedentul brut din 
exploatare, AIP – alte impozite pe producţie, ASP – alte 
subvenţii pe producţie, IP – impozite pe produse, TV – taxe 
vamale, SP – subvenţii pe produse. 

 
În această variantă PIB se determină prin însumarea veniturilor 

agenţilor economici agregaţi, venituri exprimate la preţurile 
pieţei (motiv pentru care la profituri, dobânzi, rente, salarii 
adunăm taxele indirecte şi scădem subvenţiile). 

 
PIB (metoda veniturilor) = SALARII + PROFITURI + 

DOBÂNZI + RENTE + ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE 
+ TAXE INDIRECTE – SUBVENŢII 



Metoda valorii adăugate:  
 
Valoarea adăugată reprezintă diferenţa 

între veniturile pe care le obţin firmele 
pentru bunurile realizate şi valoarea 
bunurilor intermediare folosite pentru 
producerea bunurilor respective.  

PIB = suma valorilor adăugate ale 
firmelor = veniturile firmelor – costul 

bunurilor intermediare 



PIB real și PIB potențial 
l  PIB potenţial reprezintă producţia potenţială care asigură ocuparea 

deplină a mâinii de lucru, iar creşterea lui în timp reflectă atât 
creşterea volumului de muncă şi capital utilizate în procesul de 
producţie, cât şi creşterea productivităţii acestor factori.  

l  PIB potenţial se poate defini ca nivelul PIB real care poate fi produs 
în economie fără a genera presiuni inflaţioniste.  

l  exces de cerere:  diferenţă între PIB realizat şi PIB potenţial.  
l  Excesul de cerere poate fi considerat ca o măsură a presiunilor 

inflaţioniste din partea cererii. Ritmul de creştere al PIB potenţial este 
determinat pe termen lung de caracteristicile structurale şi 
instituţionale ale economiei.  

l  factori care influențează ritmul de creștere a PIB potențial : factorii 
demografici, procesul investiţional, productivitatea totală a factorilor de 
producţie, etc. Pe termen mediu, PIB potenţial nu este fix şi se poate 
abate de la valoarea sa de echilibru pe termen lung, spre care tinde să 
revină după epuizarea efectelor unor factori cu acţiune temporară.  



Întrebări:  
l  Care dintre următoarele bunuri este cel mai bun 

exemplu de bun intermediar:  
a.  o stradă; 
b.  petrolul; 
c.  pâinea; 
d.  automobilul; 
e.  un calculator. 

l  În PIB nu intră: 
a.  consumul intermediar; 
b.  consumul personal de bunuri şi servicii; 
c.  consumul de stat de bunuri şi servicii; 
d.  investiţiile brute; 
e.  amortizarea capitalului fix. 



Întrebări: 
l  Produsul intern se deosebeşte de cel naţional deoarece: 

a.  o parte a produsului naţional este obţinută în afara graniţelor, iar o parte 
din producţia internă este realizată de către factori de producţie 
aparţinând altor state; 

b.  nu cuprinde consumul intermediar; 
c.  nu include investiţiile nete; 
d.  include în plus consumul intermediar; 
e.  nu cuprinde consumul de capital fix. 

l  Noţiunea de “brut” atribuită unui indicator presupune: 
a.  includerea consumului de capital fix în calculul producţiei finale;  
b.  eliminarea consumului de capital fix în calculul producţiei finale; 
c.  eliminarea agenţilor economici nerezidenţi; 
d.  includerea tuturor agenţilor economici, indiferent de locul unde îşi 

desfăşoară activitatea. 



Se dau următoarele date simplificate, referitoare la o economie 
naţională în care se presupune că se produc două bunuri A şi 
B: 
 

Cantitate 
din A 
(unităţi 
fizice)  

Preţul lui A 
(unităţi 
monetare)  

Cantitate 
din B 
(unităţi 
fizice)  

Preţul lui B 
(unităţi 
monetare)  

2015 200 1000 1000 500 
2016 250 2000 2000 1500 

l  Să se calculeze: 
• PIB nominal în 2015 şi PIB nominal în 2016; 
• PIB real în 2016, luând 2015 ca an de bază; 
• Cu cât a crescut PIB real între 2015 şi 2016? 


