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1. ECONOMIA 
Economia reprezint� o �tiin�� social� ce studiaz�: produc�ia, desfacerea, comer�ul, 

consumul de bunuri �i servicii. Potrivit defini�iei date de Lionel Robbins în 1932 ,,economia 

este �tiin�a ce studiaz� modul aloc�rii mijloacelor rare în scopuri alternative’’. 

 Deoarece are ca obiect de studiu activitatea uman�, economia este o �tiin�� social�. 

 Economia centrat� pe variabile m�surabile se împarte în dou� domenii principale:  

a) microeconomia care se ocup� de agen�i individuali, cum ar fi bugetele �i afacerile;  

b) macroeconomia care ia în considerare economia ca pe un întreg, cererea �i oferta 

agregat�, capitalul �i materiile prime. 
 

1.1. Trebuin�ele umane �i resursele economice 
 Pentru a putea trai �i a se manifesta în rela�iile cu semenii s�i, individul trebuie s� 

consume diferite bunuri �i s� utilizeze anumite servicii, s�-�i satisfac� o varietate de nevoi. 

Trebuin�ele umane apar, ini�ial, sub forma unor dorin�e, a�tept�ri, aspira�ii ale oamenilor, 

ce reprezint� latura subiectiv� a nevoilor. Ulterior, când acestea sunt acumulate �i constientizate, 

devin obisnuin�e �i tradi�ii de consum ale indivizilor, nevoile umane capat� un caracter obiectiv. 

Trebuin�ele umane (nevoile) reprezint� ansamblul necesit��ilor de consum 

productiv �i neproductiv al societ��ii, agen�ilor economici, institu�iilor , etc. 

Omul ca individ �i membru al societ��ii are multiple nevoi ce apar ca sistem bine 

determinat în cadrul c�ruia nevoile pot fi clasificate dup� diverse criterii: 

1) dup� natura lor: 

a) nevoi biologice �i fiziologice; 

b) nevoi sociale sau spirituale

 

2) dup� natura bunurilor: 

a) nevoi ce se pot satisface cu bunuri materiale; 

b) nevoi ce pot fi satisf�cute cu ajutorul serviciilor 

 

3) dup� num�rul indivizilor: 

a) nevoi individuale; 

b) nevoi de grup ; 

c) nevoi sociale. 
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4) dup� leg�tura lor cu reproduc�ia social�: 

a) nevoi personale; 

b) nevoi de produc�ie. 

 

5) dup� desf��urarea activit��ii umane: 

a) nevoi zilnice; 

b) nevoi s�pt�mânale; 

c) nevoi lunare; 

d) nevoi anuale. 

 

Trebuin�ele umane se caracterizeaz� printr-o serie de tr�s�turi �i anume:  

* Sunt nelimitate ca numar. Specific individului este faptul c� satisfacerea unei nevoi 

duce la apari�ia uneia noi ce trebuie satisfacut�. Eforturile permanente ale omului de satisfacere a 

nevoilor, a dorin�elor a fost �i este motiva�ia progresului economico-social;  

* Sunt limitate în capacitate. Satisfacerea unei anumite trebuin�e implic� consumarea 

unei cantit��i dintr-un bun dat. Intensitatea unei nevoi personale este descrescând� pe m�sur� ce 

ea este continuu satisfacut�; 

 * Sunt concurente. Unele nevoi se extind în detrimentul altora, altele se substituie între 

ele;  

* Sunt complementare. Spre exemplu, servirea ,,mesei‘’ la un restaurant de lux presupune 

o gam� larg� de ustensile, fa�� de aceea�i ,,masa’’ luat� la bufet;  

* Orice nevoie dispare momentan prin satisfacere, ea ren�scând în timp la diferite 

perioade. 

Satisfacerea trebuin�elor umane implic� existen�a unor resurse. 

 Resursele economice reprezint� totalitatea elementelor folosite de om în activitatea 

sa de satisfacere a nevoilor, deci pot fi atrase �i folosite pentru producerea de bunuri. Ele se 

pot clasifica în doua mari categorii: 

1) Bunuri economice 

2)  Servicii 

 Bunurile economice reprezint� mijloacele materiale ob�inute ca rezultat al muncii 

�i resursele naturale atrase în procesul de produc�ie. 

Din cadrul bunurilor economice, importan�a principal� o reprezint� resursele naturale. 
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Resursele naturale, împreun� cu cele demografice reprezint� resursele originare sau 

primare. 

 Alaturi de acestea o importan�� deosebit� capat� în prezent resursele derivate, rezultate 

ca prelucr�ri ale celor primare.  

O prim� clasificare a resurselor din economie:  

-resurse primare 

 -resurse derivate. 

Resursele economice reprezint� totalitatea elementelor atrase care sunt folosite 

pentru producerea �i ob�inerea de bunuri materiale �i servicii. 

Resursele naturale pot fi clasificate dup� diverse criterii : 

1) dup� durata folosirii lor: 

a) resurse recuperabile (p�mânt, ap�, etc_); 

b) resurse nerecuperabile (combustibili fosili �i minerali) 

 

2) dup� posibilitatea recuper�rii lor: 

a) resurse recuperabile (diferite materii prime); 

b) partial recuperabile ( materiile prime de natura biologica); 

c) nerecuperabile (resursele energetice). 

 

Serviciile în func�ie de obiectul activit��ii se clasific� în: 

a) productive, cum sunt cele de cercetare �tiin�ific�, proiectare, transport de m�rfuri, 

depozitare, etc.; 

b) neproductive, cum sunt cele din înv���mant, ocrotirea s�n�t��ii, asisten�a social�, etc. 

 

1.2. Raportul de tensiune dintre nevoi si resurse 
 Resursele, care în general se concretizeaz� în potentialul material, finaciar �i uman de 

care dispune societatea la un moment dat, sunt considerate rare sau limitate, deci insuficiente 

pentru acoperirea tuturor nevoilor oamenilor �i societ��ii.  

Chiar dac� dezvoltarea �tiin�ei �i tehnicii ofer� posibilitatea unei mai bune folosiri a 

resurselor existente, cât �i apari�ia altora noi, limitarea acestora reprezint� o permanent� a 

existen�ei sociale.  
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Raritatea sau limitarea resurselor arat� c� dintr-o cantitate dat� de resurse, folosind 

tehnica �i tehnologia cea mai înalt�, nu se poate ob�ine decât o cantitate limitat� din fiecare bun 

necesar consumului.  

Raritatea resurselor genereaz� probleme oric�rei economii �i anume: 

Ce s� se produc� �i în ce cantit��i ?  

Cum s� se produc�?  

Pentru cine s� se produc�?  

Indiferent de sistem �i form�, raritatea resurselor presupune o ra�ionalitate în utilizarea 

resurselor, adic� ob�inerea unor efecte maxime cu un consum minim de resurse.  

 

Raritatea (resurselor) reprezint� proprietatea resurselor de a fi insuficiente în raport 

cu trebuin�ele umane.  

 

 

Întreb�ri �i teste gril�: 

 

1.Ce reprezinta trebuintele umane?  

a. cantitatea de bunuri oferit� pe pia��  

b. ansamblul necesit��ilor de consum productiv �i neproductiv ale societ��ii 

c. cantitatea de bunuri consumat� de catre agen�ii economici 

 

2. Identifica�i clasificarea corect� a nevoilor umane:  

a. nevoi biologice �i nevoi sociale 

b. nevoi sociale �i primare  

c. nevoi biologice �i derivate 

 

3. Identificati principalele tr�s�turi specifice nevoilor:  

 a. limitate ca numar �i concurente 

 b. limitate în capacitate �i derivate  

 c. limitate în capacitate, concurente, nelimitate ca num�r  
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4. Identifica�i principalele categorii de resurse: 

 a. resurse primare �i resurse derivate  

 b. resurse derivate �i fiziologice  

 c. resurse complementare �i derivate 

 

5. În func�ie de durata folosirii, resursele naturale se clasific�, astfel: 

 a. resurse derivate �i recuperabile 

 b. resurse recuperabile �i resurse nerecuperabile 

 c. resurse fiziologice �i primare 

 

6. Identifica�i clasificarea corect� a serviciilor:  

a. servicii primare si fiziologice 

b. servicii productive si servicii neproductive 

c. servicii neproductive si biologice 

 

7. Ce reprezint� resursele economice în perioada actual�?  

a. elementele stocate de agentul economic care nu reprezint� materie prim� pentru 

produc�ie 

b. totalitatea elementelor atrase care nu sunt folosite pentru producerea �i ob�inerea de 

bunuri materiale �i servicii 

 c. totalitatea elementelor atrase care sunt folosite pentru producerea �i ob�inerea de 

bunuri materiale �i servicii  

 

8. Raritatea resurselor este specific�: 

 a. doar pentru economia de pia�� 

 b. pentru fiecare tip de economie  

 c. doar pentru economie centralizat� 

 

9. Raritatea resurselor din economie impune:  

a. folosirea unei cantit��ti nelimate de resurse 

b. risipa resurselor 

c. rationalitate în utilizarea resurselor  



 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE INGINERIE 
ELECTRIC� 

ECONOMIE GENERAL� 
Suport de curs 

�.l. dr. ing. Stan Ivan Felicia Elena 

�

� 	�

2. ECONOMIA DE PIA�� 

2.1.  Economia natural� �i economia de schimb 

În societatea uman�, de-a lungul timpului, s-au manifestat diferite forme de organizare a 

activit��ii economice, având la baz� mecanisme proprii de alocare �i utilizare a resurselor, în 

vederea satisfacerii trebuin�elor (nevoilor).  

Au fost indentificate urm�toarele sisteme economice:  

¬ economia natural�; 

¬ economia de schimb; 

¬ economia de pia�� (economia de pia�� concuren�ial�) 

¬ economia centralizat� (economia de comand�) 

¬ economia mixt� 

Economia natural� reprezint� acea form� de organizare �i func�ionare a activit��ii 

economice în care nevoile de consum sunt satisfacute din rezultatele propriei activit��i, f�r� 

a se apela la schimb. 

Economia de schimb desemneaz� acea form� de organizare �i desf��urare a 

activit��ii economice în care agen�ii economici produc în vederea vânz�rii, ob�inând în 

schimbul lor altele, necesare trebuintelor. Economia de schimb reprezint� forma universal� 

de organizare �i func�ionare a activit��ii economice în lumea contemporan�. 

 

2.2.  Tr�s�turile generale ale economiei de schimb:  

¬ specializarea agen�ilor economici în ob�inerea anumitor bunuri; 

¬  autonomia, independen�a economic� a ag.ec.; 

¬  monetarizarea economiei; 

¬ leg�turile economice dintre agen�i se desf��oar� sub forma tranzac�iilor bilaterale;   

¬ bunurile produse îmbrac� forma de marf�. 

 

2.3. Economia de pia��. Economia de pia�� reprezint� acel mod de organizare �i 

func�ionare a activit��ii economice, în care raportul dintre cerere �i ofert� determin� 

principiile de prioritate în producerea diferitelor bunuri �i servicii, precum �i a metodelor 

de organizare �i combinare a factorilor de produc�ie. 
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Bunurile economice, pot fi clasificate dup� diverse criterii �i anume: 

 a) Dup� forma de manifestare:  

 a. obiecte, cu existen�� autonoma fa�� de produc�tor �i consumator; 

 b. servicii, care se consum� concomitent cu producerea lor;  

 c. informa�ii, de�inute de speciali�ti în diferite domenii. 

 

b) Dup� destina�ia final�:  

- bunuri de consum personal (precum: hrana, îmbr�c�minte, locuin�� etc.)  

- bunuri de consum social (serviciile de educa�ie, s�n�tate, ap�rare etc)  

- prodfactori: bunuri de capital tehnic, resurse naturale, resurse de munc�, active 

financiare etc.; 

 

 c) Dup� posibilit��ile de multiplicare:  

- reproductibile- cele care sunt realizate într-un num�r oricat de mare de exemplare, în 

raport de existen�a factorilor de produc�ie  

– nereproductibile (unice), acestea indicând probleme deosebite în privin�a corela�iei lor 

cu preferin�ele umane;  

 

2.4. Pia�a  

Odata cu apari�ia primelor forme ale economiei de schimb ce a condus la separarea 

comunit��ilor, în produc�tori �i consumatori, pia�a a eviden�iat, în special, totalitatea rela�iilor 

de vânzare -cump�rare ce au loc între ag. ec., în cadrul unui anumit spa�iu economic.  

Altfel spus pia�a reprezint�: 

 - spa�iul economic �i teritorial în care î�i desf��oar� activitatea agen�ii economici;  

- locul de întâlnire al agen�ilor economici în calitatea acestora de vânz�tori �i 

cump�r�tori;  

- locul de întâlnire al ofertei cu cererea de bunuri �i servicii;  

- locul de formare al pre�urilor la care se vând �i se cump�r� bunurile economice �i se 

presteaz� serviciile;  

- regulatorul pietei îl reprezint� concuren�a dintre agen�ii economici prin care ace�tia î�i 

realizeaz� interesele.  
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Pia�a poate fi clasificat� func�ie de anumite criterii, astfel: 

 1) dupa natura economic� a bunurilor ce fac obiectui schimbului:  

- pia�a satisfactorilor (bunuri de consum personal �i servicii de consum personal)  

- pia�a prodfactorilor (pia�a muncii, a capitalului, a p�mântului, a informa�iilor, a 

serviciilor productive etc.). 

 2) dupa forma material� a bunurilor ce fac obiectul schimbului: 

 - pia�a cerealelor, a cafelei, a bumbacului, a cauciucului, a petrolului, a aurului, a 

constructiilor de masini etc.  

3) dupa aria de extindere: 

 - pia�a local�,  

- na�ional� 

 - zonal�  

- mondial� 

4) dupa modul de realizare a schimburilor:  

- pia�a geografic� (hale, targuri, etc)  

- ideal� (totalitatea opera�iunilor �i contractelor încheiate prin po�t�, telefon, fax sau alte 

mijioace de comunica�ie)  

 

2.5. Banii  

Banii au aparut în procesul form�rii economiei de pia��, respectiv în perioada trecerii de 

la economia natural� la cea de schimb, îmbr�când în timp diverse forme: 

 - banii-bunuri, adic� acele bunuri care se g�seau cel mai des pe pia�� în zona respectiv�, 

ca: vitele, blanurile, sarea, scoicile etc.  

- banii-marfa (marfurile cu diferitele lor utilitati) 

 - banii-aur (o marf� special� care joac� rolul de bani �i se poate schimba cu orice marf� 

 - banii-monede din metale pre�ioase (banii s-au restrans la metalele pretioase, ca urmare 

a unor calit��i intrinseci ale lor �i anume: valoare mare într-un volum mic; divizibilitate perfect�; 

frac�iunile acestora au valoare propor�ional� cu greutatea lor; omogenitate calitativ�; u�urin�a de  

manipulat; nealterabilitatea)  

- banii-bilete de banc� (înscrisuri) ce atestau existen�a aurului în depozitele unei banci.  
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Banii de hartie nu au valoare intrinsec�, circula pe increderea oamenilor, au un curs 

for�at, sunt neconvertibili în metal pretios �i sunt emisi de stat, în special, cu scopul finan��rii 

cheltuielilor sale neproductive �i acoperirii deficitelor bugetare. 

 În concluzie, banii reprezinta expresia generic� pentru bancnote, bani de hartie �i 

moned� divizionara, ce se g�sesc în posesia agen�ilor economici, sub forma de numerar sau în 

conturile acestora, ca banii scripturali �i sunt folosi�i pentru mijlocirea direct� sau indirect� a 

schimbului.  

 

2.6. Rolul banilor în economie rezult� din func�iile lor si anume: 

a) M�sura a cheltuielilor �i rezultatelor, trecute, prezente �i viitoare a activit��ilor 

economice. Cu ajutorul banilor, bunurile economice neomegene ca gen �i calitate, pot fi 

comensurate, evaluate �i comparate. 

 b) Mijiocitor al schimbului - schimbul de m�rfuri cu ajutorul banilor poarta numele de 

circula�ia m�rfurilor, ce cuprinde dou� procese distincte în timp �i spatiu:  

- vânzarea (M-B), adic� cedarea unei cantit��i de bunuri în schimbul unei sume de bani �i 

cump�rarea (B-M), adic� ob�inerea unei cantit��i de bunuri în schimbul unei sume de bani. 

 c). Mijloc de plata- bBanii folosesc pentru achitarea unor drepturi sau stingerea unor 

obliga�ii precum: salarii, renta, dobânda, taxe fiscale, chirii, împrumuturi, pia�a bunurilor vândute 

pe credit etc.  

d) Instrument de rezerv� �i economisire pentru agen�ii economici cu scopul asigur�rii 

surselor de viitor ale produc�iei �i consumului, deci sunt un simbol al avu�iei. 

e) Bani universali - în schimburile interna�ionale, stingerea diferitelor datorii se face prin 

aur, valuta convertibil� sau printr-o moned� interna�ional� (EURO). Pentru indeplinirea acestor 

func�ii, banii trebuie s� existe în societate, s� fie emisi �i pu�i în circula�ie într-o anumit� 

cantitate. 

 Masa monetar� (masa b�neasc�) reprezint� cantitatea de bani ce exist� în circula�ie 

la un moment dat într-o economie �i apartine diferi�ilor agen�i economici. Aceasta se 

compune din numerar, adic� bancnote �i moneda divizionara �i bani scripturali, adic� înscrisurile 

agen�ilor economici aflate în conturi bancare, case de economii, alte institu�ii fmanciar-bancare.  

Masa monetar� este direct propor�ional� cu pre�ul bunurilor �i tarifele serviciilor 

aflate în circula�ie (valoarea marfurilor) �i invers propor�ional� cu viteza de rota�ie a 

banilor. 
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v

Q  Pv
  M

⋅= �sau  M = N+S�

M = masa monetar�;  
Pv = pre�ul de vânzare pentru m�rfurile tranzac�ionate pe pia�� într-o anumit� perioad� de timp 
Q= marfa vânduta pe pia�� 
v = viteza de rota�ie a banilor 
N- banii numerar 
S- bani scriptuali 
 
Viteza de rota�ie a banilor reprezint� num�rul mediu de opera�iuni de vânzare-

cump�rare �i de pl��i efectuate cu o unitate monetar� într-o perioad� de timp.  

Cantitatea de bunuri economice �i servicii ce se poate cump�ra cu o unitate monetar� la 

un moment dat reprezint� puterea de cumparare a monedei ("fiecare popor are moneda pe care o 

merita".) 

 

 Întreb�ri �i teste gril�: 

1. Identifica�i tr�satura specific� pentru economia natural�: 

 a. nevoile de consum sunt satisfacute din produc�ia proprie;  

 b. nevoile de consum sunt satisf�cute de bunuri cumparate; 

 c. ocup� o pondere ridicat� în economia de pia�� 

 

2. Economia de schimb reprezint�: 

a. forma de organizare �i desf��urare a activit��ii economice în care agen�ii economici 

produc în vederea vânz�arii; 

b. forma de organizare �i desf��urare a activit��ii economice în care agen�ii economici nu 

produc pentru pia��; 

c. forma de organizare �i desf��urarea activit��ii economice în care agen�ii economici 

produc bunuri libere. 

 

3. Care din urmatoarele tr�s�turi sunt specifice economiei de schimb: 

a. specializarea ag. ec, autonomia ag. ec, monetarizarea economiei;  

b. monetarizarea economiei �i dependen�a economic� a ag. ec.  

c. existen�a pe pia�� a unor produse nediferentiate 
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4. Care este tr�s�tura definitorie a organiz�rii �i func�ion�rii economiei de pia��? 

a. proprietatea privat� 

b. planificarea 

c. autoconsumul 

d. interven�ia statului 

e. cererea �i oferta de produse 

 

5. Prezenta�i clasificarea bunurilor economice. 

 

6. Pia�a reprezint�: 

 a.  spa�iul economic �i teritorial în care î�i desf��oar� activitatea agen�ii economici;  

 b. locul de întâlnire al agen�ilor economici în calitatea acestora de vânz�tori �i  

cump�r�tori; 

 c. locul de formare al pre�urilor la care se vând �i se cump�r� bunurile economice �i se 

presteaz� serviciile;  

 

7. Banii îmbr�c� în timp diverse forme: 

 a. banii-bunuri, 

 b. banii-marfa (marfurile cu diferitele lor utilitati) 

 c. banii-aur  

 d. banii-bilete de banc�  

 

8. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru masa monetar�. 

 

9. Care dintre elementele urm�toare exprim� puterea de cump�rare a banilor? 

a. încrederea agen�ilor economici fa�� de moned� 

b. cantitatea de aur de care dispune banca central� 

c. cantitatea de bunuri �i servicii ce se poate cump�ra cu o unitate monetar� 
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3. FACTORII DE PRODUCTIE 

3.1.  Factorii de produc�ie �i evolu�ia lor 

 Procesul de productie presupune interac�iunea mai multor factori, care în starea lor 

poten�ial� se numesc resurse.  

Resurse: -materiale; -financiare; - umane (de munca), etc  

Factorii de produc�ie (fp) se afl� în proprietatea agen�ilor economici, locul �i rolul lor 

schimbându-se în permanen�� în func�ie de evolu�ia în timp �i spa�iu. 

 Fiecare factor de produc�ie reprezinta unitatea unor determin�ri cantitative �i calitative, 

oamenii ac�ionând:  

• asupra cantit��ii, utilizând un volum tot mai mare de factori de produc�ie – dezvoltare 

extensiv�;  

• asupra calit��ii acestora, ameliorând eficien�a utiliz�rii lor – dezvoltare intensiv�.  

În economia contemporan�, preocuparea principal� a agen�ilor economici este 

reprezentata de economisirea �i ameliorarea calit��ii factorilor de produc�ie.  

 

Economisirea factorilor de produc�ie este impus� de cauze obiective:   

a) cre�terea �i diversificarea nevoilor; 

b) tendin�a de cre�tere a dificult��ilor de acces la anumi�i factori; 

c) sporirea exigen�ei pentru calitatea bunurilor; 

d) tendin�a de scumpire a unor factori; 

e) necesitatea protec�iei mediului natural. 

 

 Factorii de produc�ie reprezinta resurse:   

- atrase,  

- alocate 

- consumate, în procesul de producere a bunurilor economice. 

 Multitudinea de factori de produc�ie poate fi clasificat� în trei mari categorii: 

 - munca, 

-  natura (p�mântul), 

- capitalul. 

 Activitatea economica de producere a unor bunuri sau prestarea anumitor servicii 

presupune utilizarea unor cantitati determinate de factori de productie: munca, natura si capital. 
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3.2. Munca  

Munca este activitatea con�tient�, specific uman�, îndreptat� spre un anumit scop 

prin care omul î�i define�te interesul, î�i caut� �i î�i construie�te mijloacele adecvate 

atingerii scopului propus.   

Munca a fost �i este: 

 - factorul activ – prin munc� are loc combinarea, utilizarea �i perfec�ionarea celorlal�i 

factori; 

 - factorul determinant – f�r� munc� nu se poate produce nimic, deci progresul este 

condi�ionat de munc�.  

 Munca este o îmbinare de:  

- efort fizic – când acesta predomin�, munca se nume�te fizic�;  

- efort intelectual – când este predominant, munca va fi intelectual�.  

 

Pornind de la compozi�ia fizic�-intelectual�, munca poate fi privit� sub dou� aspecte: 

 - cantitativ – munca este m�surat� prin timp �i num�r de locuri de munc�; 

 - calitativ – se m�soar� prin productivitate (randament) �i însu�irile tehnicofunc�ionale �i 

estetice ale produselor în care se materializeaz�.  

Ceea ce face cu putin�� munca este for�a de munc�, între cele dou� neputându-se pune 

semnul egalit��ii.  

 For�a de munc� reprezint� totalitatea capacit��ilor fizice �i intelectuale ale unui om.  

Condi�ia esentiala ca for�a de munc� s� intre în ac�iune, o reprezint� existen�a mijloacelor de 

produc�ie.   

Numai unirea for�ei de munc� cu mijloacele de produc�ie creeaz� posibilitateaλ 

desf��ur�rii muncii. Munca este singura produc�toare de avu�ie.Pre�ul for�ei de munc� îl 

reprezint� salariul. 

 

3.3. Natura 

 Natura, este factor de produc�ie originar �i ea se prezint� sub mai multe forme: 

 - p�mântul – este spa�iul în care se desf��oar� activitatea economic� �i cuprinde:  

a)  în sens restrâns: solul, subsolul, aerul, apa, fauna, flora etc.,  

b) în sens larg: solul – fondul funciar. -relieful; -clima.  
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Rolul economic al p�mântului decurge din:  

- constituie cadrul general, spa�iul de desf��urare a tuturor activit��ilor umane; 

- este surs� de elemente nutritive;  

- reprezint� principalul factor de produc�ie în agricultur�  

- este singura surs� de producere a alimentelor �i a materiilor prime de origine 

agrosilvic�.   

P�mântul ca factor de produc�ie are caracter limitat �i este regenerabil . 

 

3.4. Capitalul 

  Termenul de capital desemneaz� în sens: 

 - larg – avu�ia individului sau a societ��ii; 

- restrâns – totalitatea bunurilor cu care se produc alte bunuri destinate vânz�rii-

cump�r�rii �i nu satisfacerea nevoilor proprii.  

 

Capitalul, poate fi definit, ca fiind ansamblul bunurilor produse prin munc� �i 

folosite pentru ob�inerea altor bunuri �i servicii destinate vânz�rii.  

Dup� natura sa, capitalul se împarte în dou� categorii:  

- capitalul real (tehnic) – este capitalul concretizat în mijloace de produc�ie (cl�diri, 

fabrici, utilaje, instala�ii, materii prime etc;  

- capital nominal – reprezint� un titlu de proprietate asupra unor valori reale ce confer� 

dreptul de a însu�i venitul adus de acestea.  

Capitalul tehnic trebuie analizat pe cele dou� componente ale sale:  

– capitalul fix;  

– capitalul circulant.  

 

Componentele capitalului se comport� diferit în activitatea economic�, îndeplinind 

func�ii diverse �i clasificându-se dup� mai multe criterii, cel mai important fiind modul în care:  

 - particip� la activitate;   

- se consum�;   

- se înlocuiesc. 
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 1. Capitalul fix este partea capitalului format� din bunuri ca: utilaje, cl�diri, 

instala�ii, materii prime etc., care:   

- particip� la mai multe cicluri de produc�ie; 

 - se consum� treptat (se uzeaz�);  

 - se înlocuie�te dup� mai mul�i ani. 

 

 Uzura fizic� – reprezint� pierderea treptat� a propriet��ilor tehnice a mijloacelor de 

munc� ca urmare a folosirii lor productive �i a ac�iunii agen�ilor naturali, fizici, chimici, 

biologici.  

Uzura moral� const� în deprecierea valoric� sau tehnic� a capitalului fix înainte de a 

se produce uzura fizic� complet�.  

 

Recuperarea sub form� b�neasc� a valorii capitalului fix consumat se nume�te 

amortizare (A), a c�rei m�rime se determin� ca raport între valoarea capitalului fix (Kf, 

KF) �i durata de func�ionare (T,t) exprimat� în ani. 

 , 
(t) T
(KF) Kf 

A =  

detaliat� formula va deveni:  

 

(T),t 
 d) r   (V

 A 
+=  

unde:    A = valoarea anual� a amortiz�rii; 

 V = valoarea ini�ial� a capitalului fix; 

 r = valoarea rezidual� a capitalului fix, adic� valoarea recuperat� dup� scoaterea sa din 

func�iune;   

d = cheltuieli f�cute pentru scoaterea din uz a capitalului fix; 

t = timpul de func�ionare a capitalului (în ani). 

 

Raportul procentual dintre amortizare �i capitalul fix reprezint� rata amortiz�rii, 

care se calculeaz� astfel:   

100  (Vi) Kf
A 

  Ra
⋅

=  
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Apare datorit� progresului tehnic �i condi�iilor pie�ei care asigur� bunuri similare noi, cu: 

 - pre�uri mai sc�zute;  

- performan�e tehnice superioare; 

 - pre�uri mai mici �i performan�e superioare.  

 

2. Capitalul circulant este partea capitalului format� din bunuri (materii prime, 

materiale, combustibil, energie etc.) care:  

 - particip� la un singur ciclu de produc�ie;  

 - se consum� dintr-o dat�;   

- se înlocuie�te dup� fiecare ciclu de produc�ie 

�  

Întreb�ri �i teste gril�: 

1. Care dintre enun�urile urm�toare definesc factorii de produc�ie? 

a. mijloace naturale, financiare �i de munc� de care dispune o economie la un moment 

dat. 

b. totalitatea bunurilor materiale �i spirituale de care dispune societatea. 

c. acea parte a resurselor atrase �i consumate în producerea bunurilor �i serviciilor.. 

 

2. Economisirea factorilor de produc�ie este impusa de cauze obiective precum? 

3. Defini�i munca 

4. Defini�i natura 

5. Defini�i capitalul �i prezenta�i clasificarea capitalului. 

6. Defini�i capitalul fix 

7. Defini�i uzura fizic� �i uzura moral�. 

8. Defini�i �i scrie�i formula de calcul pentru amortizare �i rata amortiz�rii 

9. Defini�i capitalul circulant 

�

�

�

�
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4. PRODUCTIVITATEA FACTORILOR DE PRODUC�IE 

Con�inutul randamentului factorilor de produc�ie 

Randamentul reprezint� forma eficien�ei economice care reflect� rela�ia între factorii 

de produc�ie utiliza�i �i volumul rezultatelor ob�inute. Aceasta exprim� capacitatea unui 

factor de produc�ie de a contribui la procesul de ob�inere a bunurilor economice. 

 

Productivitatea factorilor de produc�ie 
În ac�iunea complex� a combin�rii factorilor de produc�ie are loc consumarea acestora, 

ob�inându-se bunuri economice sub form� material�, servicii sau informa�ii. Întreprinz�torul 

ra�ional va compara permanent rezultatele dobândite cu factorii de produc�ie utiliza�i pentru a 

desprinde concluzii veridice asupra randamentelor factorilor respectivi.  

Randamentul înseamn� capacitatea unui factor de produc�ie sau a tuturor 

factorilor de a crea un efect util într-o unitate de timp dat�. Acesta se apreciaz� cu 

indicatori corespunz�tori de productivitate sau randament. 

Orice întreprindere dispune de resurse limitate, fapt ce se repercuteaz� direct în 

activitatea sa, limitând, în mod inevitabil, cantit��ile de factori de produc�ie pe care le folose�te. 

Pentru ca întreprinz�torul s� câ�tige mai mult trebuie, de regul�, s� m�reasc� volumul bunurilor 

economice produse �i vândute. 

 Dar, pentru c� factorii de produc�ie sunt limita�i, poate s� ajung� la acest rezultat prin 

cre�terea eficien�ei utiliz�rii lor, a ra�ionalit��ii activit��ii sale.  

Expresia sintetic� a eficien�ei utiliz�rii factorilor de produc�ie în activit��ile din care 

rezult� bunuri economice este productivitatea. Prin productivitate se în�elege rodnicia, 

randamentul factorilor de produc�ie utiliza�i.  

Cât de mare este rodnicia, randamentul factorilor de produc�ie se apreciaz� cu ajutorul 

nivelului productivit��ii. 

 

Nivelul productivit��ii se calculeaz� ca raport între bunurile ob�inute �i factorii de 

produc�ie implica�i în realizarea lor.  

 

În general, nivelul productivit��ii se determin� dup� rela�ia: 



 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE INGINERIE 
ELECTRIC� 

ECONOMIE GENERAL� 
Suport de curs 

�.l. dr. ing. Stan Ivan Felicia Elena 

�

� ���

iF
Q

W =           (4.1) 

în care:  

W = nivelul productivit��ii;  

Q = efectul, rezultatul, adic� bunurile economice ob�inute. Ele sunt exprimate, dup� caz, 

în unit��i fizice (kg, l, m, tone etc.), ca volum al produc�iei �i/sau în unit��i monetare (lei, dolari, 

franci etc.), ca valoare a produc�iei;  

Fi = efortul depus, adic� factorii de produc�ie utiliza�i, care sunt evalua�i, dup� caz, fizic 

(ca volum) sau în expresie monetar� (valoric).  

M�rimea productivit��ii se determin� la nivel de firm�, de ramur� �i de economie 

na�ional�, privit� în ansamblu. Este evident c� ultimele dou� niveluri sunt expresia sintetic� a 

m�rimii �i evolu�iei productivit��ii din firmele ce alc�tuiesc ramura, respectiv economia 

na�ional�.  

Formele randamentului  

Ini�ial, cea mai utilizat� form� a randamentului factorilor de produc�ie a fost cea a 

productivit��ii muncii. Aceasta se poate explica prin rolul activ ce revine factorului munc� în 

activitatea economic� �i amploarea pe care munca o de�inea în ansamblul factorilor de produc�ie. 

Primele evalu�ri ale productivit��ii au avut loc în S.U.A., la sfâr�itul secolului al XIX-lea 

�i au fost circumscrise unui singur factor de produc�ie – factorul munc� – sub forma 

productivit��ii muncii. Ea se determin� ca raport între produc�ia ob�inut� �i cantitatea de munc� 

utilizat� (apreciat�, dup� caz, prin num�rul de muncitori, de salaria�i sau prin num�rul de ore-om). 

Calculat� astfel, productivitatea muncii exprim� produc�ia medie ob�inut� pe o unitate de 

munc� vie cheltuit�, nivelul s�u fiind un criteriu pentru stabilirea m�rimii salariilor �i pentru a 

aprecia eficien�a economic� �i competitivitatea întreprinderilor, ramurilor �i economiilor 

na�ionale. 

 

Formele productivit��ii  
În condi�iile contemporane, metodele de determinare �i analiz� a productivit��ii s-au 

dezvoltat �i diversificat foarte mult, în dependen�� nemijlocit� de complexitatea activit��ii 

economice. 

Dintre acestea în teoria �i practica economic�, sunt consacrate dou� forme fundamentale: 

productivitatea par�ial� �i productivitatea regional�.  
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Productivitatea par�ial� este cea a unui factor de produc�ie, considerat� a fi la originea 

produc�iei �i a modific�rii acesteia (ceilal�i factori fiind constan�i). În func�ie de factorul re�inut, 

productivitatea (sau randamentul) par�ial se prezint� ca productivitate (randament) a muncii, 

productivitate (randament) a capitalului �i productivitate (randament) a p�mântului  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 4.1. 
 
 

Productivitatea global� exprim� eficien�a agregat� a tuturor factorilor de produc�ie 

implica�i în ob�inerea unui rezultat. Ea indic� performan�a în ansamblu a factorilor de produc�ie 

din a c�ror combinare a rezultat efectul util. Evaluarea riguroas� a productivit��ii 

(randamentului) global este dificil�, pentru c� metodele prin care sunt însuma�i factorii de 

produc�ie utiliza�i prezint� numeroase aspecte discutabile.  

Ambele forme ale productivit��ii (randamentului) apar ca productivitate medie �i ca 

productivitate marginal�.  

 

Productivitatea medie a muncii ( )LW  se determin� ca raport între produc�ia total� 

( )�Q  cantitatea total� de munc� utilizat� ( )�L  exprimat�, dup� caz, prin num�rul de salaria�i, 

de ore-munc� etc., dup� rela�ia:  

�
�=

L
Q

LW
          (4.2) 

 

Formele 
productivit��ii 

(randamentului)

Productivitatea par �ial� 
(a unui factor de produc�ie)

Productivitatea muncii

Productivitatea capitalului

Productivitatea p�mântului

Medie

MedieMedie

Medie

Medie

Marginal�

Marginal�Marginal�

Marginal�

Marginal�

Productivitatea global�
(a tuturor factorilor de 

produc�ie utiliza�i)
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Exemplu: Dac� presupunem c� o societate comercial� utilizeaz� zilnic 50 de salaria�i �i 

ob�ine o produc�ie de 6.000 kg din bunul „X”, rezult� c�:  

zi/salariat/kg120
50
000.6

LW ==  

 

Aceasta înseamn� c�, în medie, fiecare salariat lucreaz� cu un randament (eficien��) de 

120 kg zilnic din bunul „X”. Este evident c� între ace�ti salaria�i exist� unele deosebiri sub 

aspectul calific�rii, îndemân�rii, interesului, al comportamentului etc., ceea ce face ca 

randamentul individual al fiec�ruia s� se abat�, în sus sau jos, fa�� de cel mediu.  

 

Productivitatea medie a capitalului ( )KW , care exprim� randamentul mediu al 

capitalului utilizat, se calculeaz� ca raport între rezultatele ob�inute într-o anumit� perioad� de 

timp ( )�Q  �i capitalul tehnic utilizat ( )�K , dup� rela�ia: 

�
�=

K
Q

KW
          (4.3) 

 

Rela�ia dintre factorul capital �i rezultatele produc�iei se mai nume�te �i randament al 

capitalului. 

Coeficientul capitalului exprim� necesarul de capital pentru ob�inerea unei unit��i de 

efect util. El se determin� sub form� marginal�. 

Coeficientul mediu al capitalului ( )K  se calculeaz� prin raportarea cantit��ii capitalului 

utilizat ( )uK  la volumul produc�iei ob�inute într-o perioad� de timp.  

Q
uK

K =
          (4.4) 

 

Coeficientul marginal al capitalului ( )mgK  se calculeaz� prin raportarea varia�iei 

capitalului ( )K∆  la varia�ia produc�iei ( )Q∆ .  

Q
K

mgK
∆
∆=

          (4.5)
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Acesta reflect� sporul de capital necesar pentru ob�inerea unei cantit��i suplimentare de 

produc�ie, în condi�iile în care ceilal�i factori de produc�ie nu se schimb�. Coeficientul capitalului 

este inversul productivit��ii capitalului, mediu, respectiv marginal. 

Productivitatea medie a p�mântului ( )PW  exprim� eficien�a medie a factorului de 

produc�ie p�mânt utilizat în activitatea economic�. Se determin� ca raport între efectul util 

ob�inut ( )�Q  �i suprafa�a total� de teren ( )�P  pentru ob�inerea produc�iei dup� rela�ia: 

�
�=

P
Q

PW
          (4.6)

 

 

Productivitatea medie global� a factorilor de produc�ie ( )GFW  se determin� ca raport 

între rezultatul total ob�inut �i totalul factorilor de produc�ie utiliza�i (evalua�i în expresie 

valoric�) dup� rela�ia:  

PKL
Q

GFW
++

=
         (4.7)

 

Productivitatea marginal� exprim� eficien�a ob�inut� prin modificarea cu o unitate a 

unuia sau a tuturor factorilor de produc�ie. În determinarea sa se porne�te de la premisa c� dac� 

un factor de produc�ie se modific� cu o unitate (ceilal�i fiind constan�i), se ob�ine o modificare a 

efectelor care se datoreaz� acestei unit��i. Cunoa�terea nivelului productivit��ii marginale este 

foarte important� pentru fundamentarea deciziei întreprinz�torului privind viabilitatea 

modific�rii (cre�tere sau sc�dere) cantit��ii de factori de produc�ie utiliza�i.  

Corespunz�tor formelor productivit��ii se pot determina �i analiza:  

Productivitatea marginal� a muncii ( )mgWL  care exprim� eficien�a ultimei unit��i de 

munc� implicat� în activitatea economic� �i se determin� ca un raport între varia�ia absolut� a 

rezultatelor ob�inute ( )Q∆  �i varia�ia cantit��ii de munc� utilizat� ( )L∆ , dup� rela�ia  

L
Q

mgWL
∆
∆=

         (4.8)
 

 

Pornind de la exemplul anterior, s� presupunem c� în ziua urm�toare întreprinz�torul 

utilizeaz� 51 de salaria�i �i ob�ine o produc�ie de 6150 de kg. Pentru a evalua eficien�a utiliz�rii 

factorului munc�, el poate proceda la urm�torul ra�ionament:  
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a) Care este randamentul (eficien�a) salariatului adi�ional (suplimentar)? Pentru aceasta 

va determina productivitatea marginal� a muncii, dup� rela�ia:  

kgWLmg 150
5051
60006150 =

−
−=

 
Aceasta înseamn� c� în raport cu randamentul mediu al salaria�ilor anteriori, eficien�a 

lucr�torului adi�ional (sau suplimentar) este mai ridicat�.  

 

b) Care este, în noile condi�ii, randamentul mediu al muncii comparativ cu cel anterior? 

Pentru aceasta va determina productivitatea medie a muncii (6150/51 = 120,6 kg). El poate 

compara productivitatea muncii cu cea marginal� (a lucr�torului suplimentar), ob�inând astfel 

informa�ii necesare pentru analiza economic� pentru a-�i fundamenta comportamentul de 

întreprinz�tor ra�ional.  

Productivitatea marginal� a capitalului ( )mgWK , care exprim� eficien�a ultimei 

unit��i din capitalul tehnic atras �i utilizat în activitatea economic�. Se determin� ca un raport 

între varia�ia absolut� a rezultatelor ( )Q∆  �i varia�ia absolut� a capitalului tehnic utilizat ( )K∆ , 

dup� rela�ia:  

K
Q

mgWK
∆
∆=

          (4.9)
 

Se mai nume�te randamentul marginal al capitalului, iar inversul s�u se nume�te 

coeficientul marginal al capitalului.  

Productivitatea marginal� a p�mântului ( )mgWP , care exprim� randamentul ultimei 

unit��i de teren (ha, ar, mp) atras în activitatea economic�. Se determin� ca raport între varia�ia 

absolut� a produc�iei (rezultatelor) exprimat� în unit��i fizice sau monetare �i varia�ia absolut� a 

suprafe�ei de teren.  

P
Q

mgWP
∆
∆=

          (4.10)
 

 

Productivitatea global� marginal� ( )mgGW  exprim� eficien�a unei unit��i din to�i 

factorii de produc�ie utiliza�i în activitatea economic� �i se determin� ca raport între varia�ia 

absolut� a rezultatelor ( )Q∆  �i varia�ia absolut� agregat� a tuturor factorilor de produc�ie 

( )PKL ∆+∆+∆ , dup� rela�ia:  
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PKL
Q

GW mg ∆+∆+∆
∆=

        (4.11)
 

 

Metodele pentru determinarea �i evaluarea nivelului �i dinamicii productivit��ii cunosc o 

mare diversificare în economiile moderne.  

 

Indicatori de apreciere a rezultatelor la nivel microeconomic 

În vederea cunoa�terii �i evalu�rii rezultatelor firmei, precum �i pentru realizarea 

anticip�rii ra�ionale a managementului firmei se folosesc mai mul�i indicatori.  

I. La nivel de firm�, pe baza datelor din contul de produc�ie, se calculeaz� o 

serie de indicatori care stau la baza aprecierii activit��ii acesteia, între care men�ion�m:  

Produc�ia brut� exprim� valoarea bunurilor materiale �i serviciilor produse de o 

firm� �i destinate vânz�rii c�tre al�i agen�i economici, modific�rii stocurilor materiale din 

produc�ie proprie �i cre�terii, sub forma bunurilor de capital din produc�ie proprie, a 

poten�ialului material al firmei. Se calculeaz� în pre�urile pie�ei.  

Cifra de afaceri reprezint� suma veniturilor încasate de o firm� din vânzarea 

rezultatelor activit��ii proprii.  

Valoarea ad�ugat� brut� exprim� valoarea produc�iei brute de bunuri materiale �i 

de servicii produse de o firm� din care se scade consumul intermediar (bunurile materiale 

�i serviciile prelucrate în procesul de produc�ie), mai pu�in consumul de capital fix, aferent 

produc�iei respective. 

Valoarea ad�ugat� net� exprim� valoarea nou creat� (în pre�urile factorilor de 

produc�ie) de o firm�, în perioada de calcul, adic� valoarea ad�ugat� brut� la pre�urile 

pie�ei minus amortizarea �i impozitele indirecte nete.  

Excedentul brut de exploatare dimensioneaz� ceea ce r�mâne firmei dup� ce se 

elimin� impozitele indirecte nete �i elementele care reprezint� remunerarea muncii 

(impozite pe salarii, contribu�ii la asigur�ri).  

Excedentul net de exploatare exprim�, de fapt, profitul întreprinz�torului.  
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II. Pe baza contului de venituri al unei firme se pot calcula urm�torii 

indicatori:  

Veniturile totale ale firmei formate din profitul din produc�ia curent�, veniturile din 

patrimoniul firmei �i veniturile din transferuri curente de la al�i agen�i economici.  

Venitul disponibil sau economiile nete ale firmei reprezint� diferen�a dintre veniturile 

totale ale firmei �i profitul distribuit, impozitele directe pe venituri �i transferurile c�tre al�i 

agen�i economici.  

 

III. Pe baza contului de modificare a patrimoniului unei firme se pot calcula 

urm�torii indicatori: 
Economia brut� exprim� suma amortiz�rii �i a economiilor nete pe care le folose�te 

firma ca mijloace de finan�are pentru modificarea patrimoniului propriu. Dac� la economia brut� 

ad�ug�m �i transferurile de patrimoniu de la al�i agen�i economici ob�inem indicatorul 

mijloacelor de finan�are a modific�rii patrimoniului firmei.  

Investi�ia net� sau investi�ia pentru dezvoltare este venitul disponibil al firmei care 

spore�te poten�ialul tehnico-productiv al ei (element de acumulare). 

Investi�ia pentru înlocuire sau de reproduc�ie are ca surs� amortizarea �i se folose�te 

pentru a înlocui capitalul fix uzat al firmei, scos din exploatare.  

Investi�ia de capital exprim� achizi�ii de bunuri capitale de c�tre firme plus bunurile 

capitale din produc�ia proprie a firmei.  

Investi�ia brut� exprim� suma dintre investi�ia net� (pentru dezvoltare) �i investi�ia 

pentru înlocuire, din amortizare, inclusiv modificarea stocurilor.  

 

IV. Indicatorii financiari ai firmei cei mai importan�i sunt:  

- indicatori de lichiditate (rata curent� de lichiditate; rata rapid� de lichiditate); 

- indicatori de acoperire financiar� (rata de acoperire a dobânzii; rata de solvabilitate 

etc.) 

- indicatori de profitabilitate (rata de rentabilitate a vânz�rilor; rata de rentabilitate a 

activelor); 

- indicatori de activitate (rota�ia activelor; durata de plat� a datoriilor etc.) 
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Asemenea indicatori de rezultate au voca�ie microeconomic�, se previzioneaz�, se 

urm�resc în timpul activit��ii economice �i se m�soar� la încheierea acesteia, fiind folosi�i pentru 

determinarea gradului de eficien�� economico – financiar� la nivelul firmelor de afaceri. 

Totodat�, ace�ti indicatori se cumuleaz� din treapt� în treapt�, pân� la nivelul economiei 

na�ionale, reg�sindu-se în indicatorii de rezultate macroeconomice. 

 

 

Întreb�ri �i teste gril�: 

1. Defini�i randamentul factorilor de produc�ie. 

2. Defini�i �i scrie�i formula de calcul a nivelului productivit��ii 

 

3. Care dintre enun�urile urm�toare definesc productivitatea? 

a. consumul factorilor de produc�ie necesar pentru ob�inerea bunurilor economice 

b. volumul resurselor de care dispune economia. 

c. expresia sintetic� a eficien�ei utiliz�rii factorilor de produc�ie în activit��ile din care 

rezult� bunuri economice. 

 

4. Productivitatea global� a factorilor de produc�ie exprim�: 

a. produc�ia total� ob�inut� de o firm� 

b. bunurile produse de o firm� �u destinate schimbului pe pia�� 

c. produc�ia ob�inut� prin consumarea unui factor de produc�ie 

d. eficien�a agregat� a tuturor factorilor de produc�ie consuma�i pentru ob�inerea 

rezultatelor economice. 

 

5. Ce exprim� cifra de afaceri CA 

6. Defini�i valoarea ad�ugat� brut� �i valoarea ad�ugat� net�, VAb �i VAn 

7. Defini�i excedentul brut de exploatare. 

 

 

 

 



 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE INGINERIE 
ELECTRIC� 

ECONOMIE GENERAL� 
Suport de curs 

�.l. dr. ing. Stan Ivan Felicia Elena 

�

� �	�

5. COSTUL �I RENTABILITATEA 

 

5.1. Costul de produc�ie: Structur� �i tipologie  

1. Costul de produc�ie reprezinta totalitatea cheltuielilor efectuate �i suportate de 

c�tre firm� pentru producerea �i desfacerea de bunuri materiale �i servicii.  

a) Delimit�ri conceptuale:  

 Costul contabil reflect�, în bani, cheltuielile efectiv suportate de c�tre firm�, care rezult� 

din eviden�a contabil� a acesteia;   

Costul economic este un concept mai larg decat costul contabil; pe lâng� acesta el 

cuprinde �i acel consum de resurse care nu presupune pl��i efective eviden�iate sub form� de 

cheltuieli (ex: consumul de munc� al proprietarului firmei);   

Costul de oportunitate reprezint� valoarea �ansei sacrificate, costul sacrificiului sau 

costul renuntarii în procesul de alegere a variantei optime de alocare a resurselor. Costul de 

oportunitate are aplicabilitate în procesul de alocare a resurselor umane, materiale, b�ne�ti, în 

specializarea produc�iei.  

Importan�a costului  

În economia de pia��, costul reprezint� un instrument economic extrem de util în 

fundamentarea �i adoptarea deciziilor privind alocarea resurselor, volumul �i structura 

produc�iei.  

Calcul economic, func�ionarea �i dezvoltarea activit��ii pe principiul eficien�ei iau în 

considerare rela�ia dintre cost �i pre�ul de vânzare pentru fiecare bun economic, rela�ie de la parte 

la întreg.  

Costul reprezint� numai o parte a pre�ului de vanzare (pv), �i anume cheltuielile 

suportate de c�tre agen�ii economici, iar excedentul (peste costul de produc�ie) reprezint� profitul 

sau beneficiul. 

PrCuPv +=  

Pv= pre� de vanzare;  

Cu= cost(cost unitar);  

pr = marja de profit.  
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5.2. M�rimea �i tipologia costului 

M�rimea costului este determinat� de totalitatea cheltuielilor efectuate pentru producerea 

�i desfacerea de bunuri economice la un moment dat.  

M�rimea costului poate fi calculat�:  

- pe unitatea de produs; 

-  pe întreaga produc�ie omogen� pe care o realizeaz� o firm� sau alta; 

- la unul �i acelasi produc�tor, îns� de la o perioad� sau alta, depinzând de modific�rile în 

ceea ce prive�te dotarea tehnic�. 

 

5.2.1. Tipuri de cost:  

Costul global reprezinta ansamblul cheltuielilor necesare ob�inerii unui volum de 

produc�ie dat, dintr-un bun. 

El poate fi privit:  

• structural, pe termen scurt, divizat în cost fix �i cost variabil;  

•  pe ansamblu, adic� drept cost global total, ca sum� a tuturor cheltuielilor suportate 

de c�tre întreprindere.  

 

a1) Costul fix (CF)- reflect� acele cheltuieli ale firmei care, pe termen scurt sunt 

independnte de volumul productiei ob�inute(ex: amortizarea capitalului fix, chiria, salariile 

personalului administrativ, cheltuieli de între�inere, iluminat, dobânzi, etc ). Aceste cheltuieli nu 

sunt afectate de varia�ia volumului produc�iei.  

 

a2) Costul variabil (CV) - exprima acele cheltuieli ale firmei care se modifica in 

functie de volumul productiei CV = f(Q).  

În structura costului variabil se înscriu urmatoarele: cheltuielile cu materiile prime, 

materiale, combustibil, energie, salarii directe etc.  

Costul variabil este o func�ie cresc�toare fa�� de produc�ie:  

1. atunci când randamentul este cresc�tor, costul variabil se m�re�te o dat� cu produc�ia, 

îns� mai pu�in decat propor�ional;  

2. dac� randamentul este descresc�tor, costul variabil cre�te o dat� cu produc�ia, îns� mai 

mult decât propor�ional.  

3. Costul variabil este nul la un nivel de produc�ie nul.  
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Costul total (CT) reprezint� suma costurilor fixe �i variabile  

CT = CF+CV  

Costul mediu (CTM) sau costul unitar exprim� costurile globale pe unitatea de 

produs.  

CTM = CT 

Q= reprezinta cantitatea de produse  

Costul marginal (Cmg)- exprim� sporul de cost total (�CT) necesar pentru ob�inerea 

unei unit��i suplimentare de produc�ie. 

 
 Q 

CT 
 Cmg

∆
∆=  

� Q = sporul de produc�ie ( produc�ia suplimentar� ob�inut�) 

 O problem� important� este reprezentat� de minimizarea costului pe unitatea de produs. 

Ob�inerea de profit depinde de capaciatea produc�torului de a fabrica bunuri de calitate 

superioar� la un cost mai redus, pe care s� le vând� la pre�uri competitive.  

Din aceast� cauz�, în condi�iile concuren�ei produc�torii trebuie s� mic�oreze costul, ei 

trebuie s� aiba avantaj de cost, asigurandu-�i capacitatea concuren�ial�.  

Comprimarea costului pe unitatea de produs în interiorul ��rii reprezint� unul din factorii 

principali de care depinde competitivitatea produselor �i realizarea unor schimburi eficiente pe 

pia�a interna�ional�. 

 

Rentabilitatea firmei  

O form� important� a eficien�ei economice o reprezint� rentabilitatea activit��ii 

economice. O firm� este considerat� rentabil� atunci când ob�ine profit (P). 

P =  CA – CT 

CA = cifra de afaceri 

 CT = costul total  

Rentabilitatea poate fi masurata:  

-  în mod absolut prin masa profitului; 

- în mod relativ prin rata rentabilitatii sau rata profitului . 

 Rentabilitatea calculat� în mod absolut, ca mas� a profitului, este direct propor�ional� cu 

pre�ul de vânzare a bunului economic creat �i invers propor�ional� cu costul de produc�ie. 



 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE INGINERIE 
ELECTRIC� 

ECONOMIE GENERAL� 
Suport de curs 

�.l. dr. ing. Stan Ivan Felicia Elena 

�

� ���

Calculat� în mod relativ, ca rat� a profitului, mai depinde �i de volumul capitalului fix, în 

mod invers propor�ional, precum �i de viteza de rota�ie a capitalului, în mod propor�ional. 

Pragul de rentabilitate 

 În c�utarea nivelului de produc�ie care maximizeaz� profitut, este util� cunoa�terea unui 

caz particular, �i anume- pragul de rentabilitate. 

Pragul de rentabilitate indic� volumul de produc�ie sau cifra de afaceri de la care 

pornind produc�torul poate s� ob�in� profit.  

În acest ,, punct ‘’ încas�rile totale ale firmei, ob�inute prin vânzarea bunurilor respective 

sunt egale cu costul total (CT), iar profitul este nul. Pragul de rentabilitate poate s� fie exprimat 

prin rela�ia: 

 

VT (CA) = CT;  

VT= venituri totale; 

 CT = cost total.  

 

Pragul de rentabilitate nu se poate men�ine pe termen lung f�r� ca întreprinderea 

respectiv� s� nu fie nevoit� s� ias� din afaceri. Pragul de rentabilitate este un concept pe termen 

scurt. 

 

Întreb�ri: 

1. Defini�i costul de produc�ie. 

2. Defini�i costul contabil. 

3. Defini�i costul economic. 

4. Defini�i costul de oportunitate 

5. Defini�i costul �i scrie�i rela�ia de calcul a pre�ului de vânzare. 

6. Tipuri de cost: costul global, costul fix, costul variabil. 

7. Defini�i: costul total, costul mediu, costul marginal. 

8. Scrie�i rela�iile de calcul pentru costul mediu �i costul marginal �i total. 

9. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru rentabilitate (firm�), profit. 

10. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru pragul de rentabilitate. 
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6. VENITURILE FUNDAMENTALE 

Unul din momentele importante ale activit��ii economice este distribu�ia sau reparti�ia 

produselor �i a veniturilor realizate – ca moment intermediar între produc�ie �i consum. 

Reparti�ia în sens larg cuprinde atât activit��ile prin care bunurile �i serviciile sunt 

dirijate, orientate spre domenii pentru care au fost produse, cât �i modalit��ile prin care 

veniturile rezultate ajung la participan�ii la via�a economic� (distribuirea) �i la ceilal�i 

membri ai societ��ii (redistribuirea). 

Bunurile �i serviciile în principiu – dup� cum se �tie – au dou� destina�ii: una productiv� 

(ma�inile, utilajele, agregatele, mijloacele de transport, materiile prime, materialele, 

semifabricatele etc., ca �i serviciile pentru între�inerea, repararea, modernizarea elementelor de 

capital fix) iar celelalte iau calea utiliz�rii finale, pentru acoperirea trebuin�elor de interes 

personal ale membrilor societ��ii. 

În economia de pia�� bunurile �i serviciile de interes personal – a�a cum s-a v�zut – ajung 

la consumatorul final prin intermediul pie�ei, prin cump�rare, cu ajutorul veniturilor ob�inute. 

Modul cum ajung aceste venituri la membrii societ��ii (persoane fizice sau juridice – 

colectivit��i) face obiectul reparti�iei veniturilor adic� reparti�iei în sens restrâns. 

Reparti�ia veniturilor are loc în dou� faze:  

- reparti�ia primar� (distribuirea) se refer� la veniturile directe, ob�inute de posesorii celor 

3 factori fundamentali: munca, capitalul �i natura, respectiv salariul, profitul (inclusiv dobânda) 

�i renta; 

- reparti�ia secundar� are loc la nivel macroeconomic �i se efectueaz� prin intermediul 

pie�elor �i al bugetului. 

 

Salariul 

Ca venit fundamental principal, salariul a fost abordat �i analizat de corifeii �tiin�ei 

economice înc� de la apari�ia acesteia. În func�ie de perioada istoric� în care ace�tia au tr�it �i au 

creat, de orientarea doctrinar-ideologic� a fiec�ruia dintre ei, au fost formulate puncte de vedere 

deferite cu privire la con�inutul no�iunii de salariu, a�a cum se va putea constata din concep�iile 

câtorva mari economi�ti. 

Salariul este venitul încasat de persoana care munce�te, care-�i folose�te cuno�tin�ele, 

abilit��ile �i împreun� cu ceilal�i factori de produc�ie realizeaz� bunuri �i servicii.  
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Din acest punct de vedere, salariul reprezint� venitul însu�it pentru munca închiriat� 

�i utilizat� pe baz� de contract. Acest venit recompenseaz� factorul de produc�ie munc� 

închiriat� de un întreprinz�tor sau de orice alt agent economic, condi�ia fiind folosirea 

acesteia pe baz� contractual�. 

Pentru persoanele care particip� la producerea de bunuri �i servicii salariul este privit ca 

un venit ob�inut pentru munca depus�, acesta apare ca salariu – venit. 

Pentru utilizatorul de munc� angajat� în orice activitate economic� salariul devine un 

cost încorporat în costul total de produc�ie. 

Prin corelarea celor dou� unghiuri de abordare a respectivului venit fundamental, au fost 

conturate cel pu�in urm�toarele no�iuni �i indicatori: 

Salariul nominal reprezint� suma încasat� de salariat pentru munca prestat�.  

Salariul real reprezint� cantitatea de bunuri �i servicii ce se poate cump�ra cu salariul 

nominal.  

Salariul real reprezint�, de fapt, puterea de cump�rare a salaria�ilor, aceasta fiind 

influen�at� de: 

- m�rimea salariului nominal, care la rândul s�u este influen�at� de politica fiscal�, de 

asigur�ri sociale �i alte obliga�ii sociale (contribu�ii la casele de s�n�tate, �omaj); acest factor are 

influen�� direct� asupra salariului real; 

- nivelul mediu al pre�urilor (indicele general al pre�urilor) cu influen�� invers 

propor�ional�; 

- tarifele la bunuri �i servicii. 

La rândul s�u, salariul nominal este brut �i net.  

Salariul brut reprezint� toate veniturile brute din munc�, formate din salariul de baz� �i 

toate adaosurile salariale. 

Salariul net reprezint� salariul brut din care s-au sc�zut re�inerile obligatorii conform 

legii în vigoare. Acesta este suma primit� efectiv de salariat pentru munca prestat�. 

La nivelul economiei se calculeaz� salariul mediu, fie în forma sa brut�, fie în cea net�. 

La stabilirea salariului mediu se au în vedere m�rimea tuturor salariilor existente în economie. 

Media ob�inut� va fi întotdeauna apropiat� de salariile mai sc�zute deoarece se calculeaz� ca 

medie ponderat�, iar num�rul persoanelor cu salarii reduse va fi mereu mai mare decât num�rul 

celor care vor avea salarii mari. 
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Salariul colectiv reprezint� venitul care se acord� tuturor salaria�ilor pentru participarea 

acestora la rezultatele financiare ale firmei sau ca facilit��i la ob�inerea unor servicii pentru 

familiile angaja�ilor.  

Salariul minim reprezint� acel nivel al venitului fixat pe baz� legal� pentru a asigura 

salaria�ilor din categoriile cu calific�ri reduse un venit care s� le asigure minimul de subzisten�� 

în raport cu stadiul dezvolt�rii economice �i cu politica social� promovat� în �ar�. 

 Salariul minim a fost criticat de o serie de economi�ti, deoarece în viziunea acestora el 

nu face altceva decât s� dezavantajeze chiar pe cei pe care trebuie s�-i ajute, adic� pe cei care se 

g�sesc pe cea mai de jos treapt� având în vedere m�rimea salariilor. 

În legisla�ia actual� a României se prevede c� m�rimea salariului stabilit pe baza 

contractului de munc� între angajator �i angajat nu poate s� fie mai mic decât salariul de baz� 

minim brut pe �ar�.    

O problem� de mare actualitate �i mult controversat� este cea privitoare la m�rimea �i 

dinamica salariului primit – pl�tit.  

M�rimea salariului se afl� între cele dou� limite, dar ea este influen�at� de o serie de 

factori: economici, tehnici, sociali, culturali, comportamentali etc. 

Pe termen lung, tendin�a salariului nominal este de cre�tere fiind influen�at de o serie de 

factori: 

� sporirea cheltuielilor cu formarea �i perfec�ionarea for�ei de munc�; 

� cre�terea mai rapid� a productivit��ii muncii comparativ cu cre�terea salariului 

mediu; 

� raportul de pe pia�a muncii în favoarea ofertei de munc�; 

� rela�iile dintre sindicate �i patronate; capacitatea sindicatelor de a ap�ra interesele 

salaria�ilor; 

� politicile active ale guvernului cu privire la for�a de munc�. 

 

Profitul 

Concep�ii referitoare la natura profitului au fost �i sunt diverse, adesea puternic 

controversate. În gândirea economic� clasic� dobânda era confundat� cu profitul, iar 

mercantili�tii (Jean Baptiste Colbert) considerau c� profitul apare doar într-un singur domeniu 

de activitate �i anume din activitatea de comer�. 
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Profitul economic contemporan: concept, func�ii �i factori 

Profitul reprezint� venitul ob�inut în urma combin�rii factorilor de produc�ie într-o 

activitate economic�, fiind privit din dou� unghiuri total diferite.  

Profitul poate s� fie privit ca un venit ob�inut de o persoan� f�r� a aduce nici o contribu�ie 

la realizarea acestuia. În aceast� situa�ie profitul primit este considerat un profit ilegal, iar 

persoana respectiv� profitor. De cele mai multe ori profitul ilegal este ob�inut datorit� ne 

respect�rii legilor în vigoare.   

Profitul poate s� fie privit ca un venit ob�inut dintr-o activitate economic� de c�tre cei 

care au un avantaj în fa�a concuren�ei, avantaj datorat inova�iei �i progresului. În aceast� 

accep�iune profitul este considerat profit legal, realizat datorit� spiritului dinamic �i inovator al 

întreprinz�torului.  

Profitul economic reprezint� diferen�a dintre venitul total al întreprinderii �i costul 

de oportunitate al factorilor de produc�ie utiliza�i într-o anumit� perioad�.  

Ambele tipuri de profit pot fi prezentate ca profit normal sau ca profit pur (supraprofit).  

În concluzie, profiturile economice (pure) �i pierderile pot fi asociate cu riscuri ne 

asigurabile, care apar atât din cauza trecerilor bru�te de la o stare la a economiei la alta, cât �i din 

cea a muta�iilor structurale generate de inova�ii �i investi�ii. 

M�rimea profitului poate s� fie stabilit� atât ca m�rime absolut�, cât �i ca m�rime 

relativ�.  

În m�rime absolut� prezent�m masa profitului ca totalitatea profitului ob�inut într-o 

anumit� perioad� de timp, prin sc�derea costului total de produc�ie din încas�rile realizate 

în aceea�i perioad�.  

Pr = CA – Cp          (6.1) 

Ca m�rime relativ� se calculeaz� rata profitului ca raport procentual între masa 

profitului �i un element de referin�� (cifra de afaceri, activele totale, activele proprii, cost de 

produc�ie). 

 

100
CA
Pr'Pr = ;    100

AT
Pr'Pr = ;     (6.2) 

100
C
Pr'Pr = ;               100

Cp
Pr'Pr =

     (6.3)
 

unde: Pr = profit; 
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CA = cifra de afaceri; 

AT = active totale; 

C = active totale sau capitalul total propriu; 

Cp = cheltuieli (costuri).  

În func�ie de formula utilizat� m�rimea ratei profitului va fi diferit� în func�ie de m�rimea 

numitorului. 

 

Între masa �i rata profitului exist� o rela�ie direct propor�ional�, odat� cu cre�terea masei 

profitului cre�te �i rata, �i invers. Asupra masei profitului ac�ioneaz� o serie de factori, printre 

care amintim: 

• productivitatea factorilor de produc�ie, care influen�eaz� direct produc�ia, 

recomandându-se utilizarea acestora cu ra�ionalitate de c�tre întreprinz�tor; 

• pre�ul de vânzare �i costul, influen�a acestora fiind diferit�, masa profitului este 

direct propor�ional� cu pre�ul de vânzare �i invers propor�ional� cu costul; 

•  volumul, structura �i calitatea produc�iei, aceste variabile ac�ionând separat sau 

în totalitate asupra profitului; 

• viteza de rota�ie a factorilor de produc�ie, influen�a acesteia fiind direct�.  

 

În cea mai mare parte a cazurilor profitul net se repartizeaz� având în vedere urm�toarele 

fonduri: 

• constituirea rezervelor legale (provizioanele); 

• fixarea cotei – p�r�i de profit pentru remunerarea managerilor – administratori; 

• stabilirea fondurilor pentru autofinan�are; 

• stabilirea fondului pentru primele excep�ionale atribuite unor salaria�i; 

• determinarea p�r�ii din profitul net ce se transform� în dividende.  

Modul în care este împ�r�it profitul net ridic� multe discu�ii. Pe de o parte se dore�te ca 

suma stabilit� pentru dividende s� fie mai mare prin renun�area la alte elemente, pe de alt� parte 

f�r� o investi�ie în dezvoltare �i inovare nu se va putea vorbi despre o evolu�ie mul�umitoare a 

firmei în viitor.  
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   Dobânda �i rata dobânzii 

Dobânda – venit fundamental actual 

Dobânda este un venit care are o importan�� deosebit� în economia contemporan�. Banii 

de care dispun agen�ii economici sunt de cele mai multe ori p�stra�i pe anumite perioade în 

conturi bancare. Venitul ob�inut pentru depozitarea sumelor de�inute în conturi poart� numele de 

dobând�. În situa�iile în care nu exist� o cantitate suficient� de moned�, se poate apela la 

ob�inerea de credite �i astfel venitul pl�tit pentru utilizarea acesteia se nume�te tot dobând�. 

În unele teorii clasice dobânda este adesea confundat� cu profitul. De fapt, aceasta este o 

form� a profitului primit� de persoana care a împrumutat pentru o anumit� perioad� altei 

persoane. Posesorul sumelor de bani prime�te acest venit (dobânda) drept recompens� pentru 

economisire, dar �i pentru faptul c� nu utilizeaz� capitalul de�inut acordând acest drept altei 

persoane. 

În prezent dobânda poate s� fie definit� în sens restrâns �i în sens larg. 

În sens restrâns, dobânda reprezint� venitul ce revine proprietarului capitalului 

împrumutat pentru cedarea dreptului de folosin�� a sumei respective pe o perioad� determinat� 

de timp �i pentru riscul asumat. 

În sens larg, dobânda reprezint� venitul ob�inut de proprietarul oric�rui capital utilizat 

într-o activitate economic� cu un risc normal. Ast�zi doar acest concept este opera�ional.  

Fie c� privim dobânda în sens larg sau în sens restrâns, m�rimea �i dinamica acesteia sunt 

exprimate cu urm�torii indicatori: 

• masa dobânzii sau suma absolut� a acesteia (D); 

• rata dobânzii sau valoarea relativ� (d). 

Masa dobânzii reprezint� suma primit� anual exprimat� în procente pentru capitalul 

împrumutat. Exist� dou� moduri prin care calcul�m dobânzii: 

- dobânda simpl� care reprezint� suma primit� în fiecare an pentru capitalul 

împrumutat, f�r� a capitaliza dobânda. Formula de calcul este: 

dCD ×=  

unde: C = m�rimea creditului; d = rata dobânzii 

- dobânda compus� care reprezint� suma primit� dup� un anumit num�r de ani, dar 

în aceast� situa�ie capitalizând dobânda. Formula de calcul este: 

nD S C= −          (6.4) 
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( )1 n
nS C d= +         (6.5) 

unde: Sn = suma primit� dup� n ani; n = num�rul de ani  

Rata dobânzii reprezint� raportul exprimat în procente dintre masa dobânzii �i capitalul 

utilizat în condi�ii normale.  

1 0 0
D

d
C

= ×
         (6.6) 

Rata dobânzii se poate calcula în mai multe moduri: rata nominal� a dobânzii, care 

reprezint� venitul adus într-un an de o unitate monetar� investit�; rata real� a dobânzii, care 

reprezint� rata nominal� a dobânzii corectat� cu rata infla�iei. De asemenea, putem s� calcul�m: 

rata brut� a dobânzii sau rata net� a dobânzii, iar în func�ie de timp: rata dobânzii pe termen 

scurt, pe termen mediu sau pe termen lung. 

Rata dobânzii este influen�at� de cererea �i de oferta de credit. Astfel, în situa�ia în care 

dobânda este mare cererea de credit scade deoarece în aceste condi�ii pentru cel care s-a 

împrumutat dobânda este suma pe care trebuie s� o restituie al�turi de credit. Dac� dobânda este 

mare, atunci oferte de credit cre�te, deoarece cel care împrumut� sumele de�inute, va încasa la 

scaden�� al�turi de sumele creditate �i dobânda aferent�. În perioada în care dobânda este mic� 

situa�iile sunt invers, adic� cererea de credit cre�te, iar oferta de credit se reduce. 

Al�turi de oferta �i de cererea de credit mai sunt �i al�i factori care influen�eaz� rata 

dobânzii.  

Pe termen lung, sc�derea ratei dobânzii este influen�at� de: 

� dezvoltarea general� a economiilor; 

� sc�derea relativ� a productivit��ii capitalului; 

� politici antiinfla�ioniste stabilite de guvern; 

� cre�terea autofinan��rii întreprinderilor. 

 

Pe termen lung, cre�terea ratei dobânzii este determinat� de: 

� cre�terea costurilor serviciilor, inclusiv cele bancare; 

� emigrarea capitalurilor flotante �i speculative; 

� cre�terea înclina�iei spre investi�ii 

� apari�ia r�zboaielor sau a altor evenimente majore. 
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Întreb�ri �i teste gril�: 

1. Defini�i salariul, salariul nominal, salariul real,  
2. Defini�i salariul brut, salariul net, salariul colectiv, salariul minim. 
 

3. M�rimea salariului real este influen�at� de: 

a. m�rimea salariului nominal �i nivelul productivit��ii muncii 

b. m�rimea salariului nominal �i nivelul pre�urilor �i tarifelor la bunuri �i servicii 

c. m�rimea profitului. 
 

4. Defini�i profitul economic. 
 

5. Asupra masei profitului ac�ioneaz� o serie de factori, precum: 

a. productivitatea factorilor de produc�ie, pre�ul de vânzare �i costul 

b. volumul structura �i calitatea produc�iei 

c. viteza de rota�ie a factorilor de produc�ie 
 

6. Profitul net se repartizeaz� având în vedere urm�toarele fonduri: 

a. constituirea rezervelor legale (provizioanele) �i determinarea p�r�ii din profitul net ce 

se transform� în dividende.  

b. rata profitului �i dinamica salariului pl�tit- primit 

c. stabilirea fondurilor pentru autofinan�are �i stabilirea fondului pentru primele 

excep�ionale atribuite unor salaria�i; 
 

7. Defini�i dobânda �i masa dobânzii (dobanda simpla �i dobânda compus�) 
8. Defini�i rata dobânzii �i scrie�i rela�ia de calcul. 

 

9. Pe termen lung, sc�derea ratei dobânzii este influen�at� de: 

a. dezvoltarea general� a economiilor �i cre�terea autofinan��rii întreprinderilor 

b. cre�terea costurilor serviciilor, inclusiv cele bancare 

c. sc�derea relativ� a productivit��ii capitalului; 
            

10. Pe termen lung, cre�terea ratei dobânzii este influen�at� de: 

a. cre�terea costurilor serviciilor, inclusiv cele bancare �i cre�terea înclina�iei spre 

investi�ii  

b. emigrarea capitalurilor flotante �i speculative; 

c. cre�terea autofinan��rii întreprinderilor 
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7. PRINCIPALII INDICATORI  MACROECONOMICI 

Valoarea ad�ugat� brut� (VAB) exprim� produc�ia final�, respectiv diferen�a dintre 
produc�ia brut� (PB) �i consumul intermediar (Ci), astfel: 

 VAB = PB − Ci. 

Valoarea ad�ugat� net� (la nivel de sectoare) sau produsul intern net (la nivelul 
economiei na�ionale). Valoarea ad�ugat� net� (VAN) exprim� diferen�a dintre valoarea ad�ugat� 
brut� (VAB) �i consumul de capital fix (amortizarea - A), astfel:  

VAN = VAB − A.  

Diferen�a dintre subven�iile de exploatare �i impozitele indirecte se ia în calcul atunci 
când indicatorii macroeconomici sunt eviden�ia�i în pre�urile pie�ei.  

Produs na�ional net (PNN), care, dac� este exprimat în pre�urile factorilor, se mai 
denume�te �i venit na�ional (VN).  

Venitul na�ional se ob�ine ad�ugând la PIN exprimat în pre�urile factorilor, soldul 
veniturilor factorilor de produc�ie în raport cu str�in�tatea (SVFS), astfel:  

VN = PNNpf = PINpf + SVFS  

Indicatorul economii brute �i se determin� conform rela�iei: 

 Eb = VND − CF = VND − (Cpv + Cpb).  

Economiile brute sunt destinate investi�iilor brute, adic� form�rii brute a capitalului. Dac� 
din economiile brute se scade amortizarea, se ob�in economiile nete, destinate investi�iilor nete, 
adic� form�rii nete a capitalului. Investi�ia net� este acea parte din venit care se folose�te pentru 
a spori capitalul fix �i stocurile.  

Principalii indicatori
 
de rezultate macroeconomice sunt:  

1) produsul global brut (PGB);  

2) produsul intern brut (PIB.);  

3) produsul intern net (PIN);  

4) produsul na�ional brut (PNB);  

5) produsul na�ional net (PNN);  

6) venitul na�ional (VN).  
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Produsul global brut (PGB) reflect� valoarea total� a bunurilor materiale �i a 
serviciilor, cu caracter marfar �i nemarfar, ob�inute într-o perioad� de timp, de regul� un an, în 
cadrul subsistemelor economiei na�ionale. 

Produsul intern brut (PIB) reflect�, valoric, produc�ia final� de bunuri �i servicii 
ob�inute de c�tre to�i agen�ii economici (autohtoni �i str�ini) care î�i desf��oar� activitatea în 
interiorul ��rii, destinate consumului final. Acest indicator exprim� m�rimea valorii ad�ugate 
brute bunurilor materiale �i serviciilor produse în interiorul ��rii �i ajunse în stadiul final al 
circuitului economic. PIB se determin� fie prin însumarea valorilor ad�ugate brute ale tuturor 
bunurilor create de agen�ii economici din interiorul ��rii (agregate la nivel de sector sau ramur�), 
într-o perioad� determinat� (un an), fie prin sc�derea din produsul global brut a consumului 
intermediar, astfel:  

PIB = � VABi  sau 

 PIB = PGB − Ci,  

unde:     i reprezint� sectoarele economiei,  

 Ci - consumul intermediar. 

Acest indicator este baza m�sur�rii rezultatelor macroeconomice în SCN �i se calculeaz�, 
în practic�, prin combinarea metodei valorii ad�ugate (metoda de produc�ie) cu metoda reparti�iei 
(a însum�rii veniturilor).  

Produsul intern net (PIN) sintetizeaz� suma valorilor ad�ugate nete ale bunurilor 
materiale �i serviciilor finale produse de c�tre to�i agen�ii economici (autohtoni �i str�ini) care 
ac�ioneaz� în interiorul ��rii, într-o perioad� de timp (de regul� un an), astfel: 

 PIN = � VANi.  

De asemenea, se mai calculeaz� sc�zând din produsul intern brut consumul de capital fix, 
amortizarea (A), astfel: 

 PIN = PIB − A.  

Produsul na�ional brut (PNB) reprezint� valoarea ad�ugat� brut� a tuturor bunurilor 
materiale �i serviciilor finale provenite din activit��ile agen�ilor economici na�ionali, ob�inute atât 
în �ar� cât �i în afara acesteia, în decursul unei perioade de timp (un an). 

 PNB se determin� prin sc�derea din PIB a valorii ad�ugate brute realizate pe teritoriul 
na�ional de c�tre agen�ii economici str�ini (VABS), la care se adun� valoarea ad�ugat� brut� 
realizat� de agen�ii economici na�ionali care î�i desf��oar� activitatea pe teritoriul altor state 
(VABNS), astfel:  

PNB = PIB − VABS + VABNS. 
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Acest indicator poate fi mai mare sau mai mic decât PIB, în func�ie de soldul pozitiv sau 
negativ (± M) dintre VAB ob�inut� de agen�ii economici na�ionali în str�in�tate �i VAB ob�inut� 
de agen�ii economici str�ini în interiorul unei ��ri (PNB = PIB ± M). 

Produsul na�ional net (PNN) reprezint� expresia b�neasc� a valorii ad�ugate nete 
ob�inute de agen�ii economici na�ionali, atât pe teritoriul ��rii, cât �i în afara acesteia �i se 
determin� prin sc�derea din PNB a amortiz�rii capitalului fix (A), astfel:  

PNN = PNB - A 

Produsul na�ional net (PNN) se mai poate calcula ad�ugând la PIN soldul, pozitiv sau 
negativ, (± M) dintre VAN ob�inut� de agen�ii economici na�ionali în str�in�tate �i VAN ob�inut� 
de agen�ii economici str�ini pe teritoriul unei ��ri astfel: PNN = PIN ± M. Dac� PNN este evaluat 
la pre�urile factorilor, atunci el reflect� venitul na�ional. 

Venitul na�ional (VN) sintetizeaz� veniturile ob�inute de c�tre proprietarii factorilor de 
produc�ie prin care se recompenseaz� aportul acestora la producerea bunurilor si serviciilor. 

VN poate fi considerat �i ca indicator ce exprim� veniturile din munc� �i din proprietate 
care decurg din produc�ia bunurilor economice. De asemenea, el refect� �i utilizarea veniturilor 
pentru cump�rarea de produse �i servicii de consum �i pentru economisire 

�inând seama de cheltuielile agen�ilor economici, determinarea venitului na�ional 
porne�te de la PNB evaluat la pre�urile pie�ei (PNBpp) din care se scad aloca�iile pentru 
consumul de capital fix (amortizarea), precum �i impozitele indirecte (Ii) �i se adaug� subven�iile 
de exploatare (Se).  

La acela�i rezultat se ajunge �i prin sc�derea din PNB, exprimat în pre�urile factorilor 
(PNBpf), a aloca�iilor pentru consumul de capital fix (A).  

Deci: VN = PNBpp − A − Ii + Se sau VN = PNBpf − Amortizarea.  

Dac� sunt exprima�i în pre�urile curente ale anului de calcul, indicatorii se numesc 
indicatori nominali sau monetari. Raportul dintre PIB nominal �i PIB real se nume�te deflatorul 
PIB (D) �i exprim� indicele mediu al pre�urilor pe întreaga economie, în perioada analizat�, 
astfel: 

 D = PIBnominal / PIBreal, 

de unde rezult�  

PIBreal = PIBnominal / D.  

Dup� calcularea PIB real, se poate trece la stabilirea dinamicii (evolu�iei) indicatorului 
respectiv, prin calcularea indicelui produsului intern brut (IPIB): 

 IPIB = PIBreal1 / PIBreal0.  
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În cadrul modelului de echilibru elaborat de J. M. Keynes, sunt esen�iale cunoscutele 
ecua�ii de echilibru, privind rela�iile dintre venit (Y), consum (C), investi�ii (I) �i economii (S), 
astfel:  

Y = C + I; 

 C = Y - I;  

I = Y - C;  

S = Y - C; 

 S = I 

aceasta din urm� fiind o rela�ie fundamental�, deoarece transformarea economiilor în 
investi�ii reprezint� cheia problemei în realizarea echilibrului economic.  

Condi�ia de echilibru macroeconomic în economia unei ��ri este ca oferta global� (Y) 
s� fie egal� cu cererea global� (D), adic�  

Y = D.  

De precizat, c� oferta global� este reflectat� de produsul na�ional brut sau venitul 
na�ional, care se repartizeaz� pentru consum (C) �i pentru economii (E). Dar, cererea global� 
cuprinde cererea de bunuri de consum �i cererea de bunuri de investi�ii.  

Deci, D = C + I �i Y = C + I.  

Venitul este folosit, o parte pentru cump�rarea bunurilor de consum (C) �i alt� parte 
pentru economii (S).  

Rezult� deci c� Y = C + S sau C + S = C + I sau S = I.  

Aceasta înseamn� c�, pentru realizarea echilibrului pe pia�a produselor �i serviciilor, 
trebuie ca tot ce s-a produs s� fie �i cump�rat �i, în consecin��, tot ceea ce este neconsumat (adic� 
ceea ce este economisit) s� fie investit.  

În aceste condi�ii, cererea excedentar� (De) este nul�. Cererea excedentar� este diferen�a 
dintre cantit��ile de bunuri materiale �i servicii cerute de consumatori (D) �i produc�ia curent� 
(Qc), la care se adaug� rezervele necesare (Rn).  

Deci  

De = D - (Qc + Rn).  
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Echilibrul economic material exprim� acea stare de concordan�� relativ� între volumul, 
structura �i calitatea produc�iei (oferta global� - Y) pe de o parte, �i nevoile de consum final �i 
de produc�ie (cerere global� - D), sub aspect cantitativ, structural �i calitativ, pe de alt� parte.  

De pild�, pentru a asigura o anumit� cantitate de energie electric� este necesar� o 
cantitate determinat� de combustibili, într-o anumit� structur� �i putere caloric�.  

Pe pia�a bunurilor economice, condi�ia de echilibru este ca suma dintre oferta global� (Y) 
�i import (H) s� fie egal� cu suma dintre cererea global� (D) �i export (E).  

Deci: Y + H = D + E sau C + S + H = C + I + E.  

Adic�, S + H = I + E, sau S - I = E - H.  

Deci, condi�ia de echilibru pe aceast� pia�� este ca diferen�a dintre economii �i investi�ii 
s� fie egal� cu diferen�a dintre export �i import, luându-se în considerare �i rela�iile economice 
ale ��rii respective cu exteriorul.  

Pe pia�a monetar�, echilibrul este asigurat, când cererea de bani (Dm) este egal� cu oferta 
de bani (Ym), ambele fiind în concordan�� cu cererea �i oferta de bunuri economice.  

Luându-se în calcul cei mai importan�i factori care ac�ioneaz� asupra cererii �i ofertei de 
bani (masa monetar� - M; viteza de circula�ie a banilor - V; volumul global al tranzac�iilor pe 
aceast� pia�� - T; nivelul general al pre�urilor - P), condi�ia de echilibru devine:  

M×V = P×T.  

Adic�, oferta real� de bani este egal� cu cererea real� de bani.  

Pe pia�a muncii exist� o condi�ie similar� de echilibru: cererea de locuri de munc� (DL) este 
egal� cu oferta de locuri de munc� (YL), astfel:  

YL = DL 

În economia contemporan�, realitatea arat� c� agen�ii economici care sunt 
susceptibili de a economisi, în general, nu sunt aceea�i cu cei care iau decizia de a investi, 
existând posibilitatea dezechilibrului economic, dereglarea raportului dintre cererea �i 
oferta global� fa�� de nivelul de echilibru (I < S sau I > S).  

INFLATIA 

M. Friedman, reprezentantul �colii monetariste, consider� c� 	infla�ia este totdeauna �i 
pretutindeni un fenomen monetar de care se face r�spunz�toare politica statului. Politica sa 
const� în a finan�a surplusul de cheltuieli, imprimând din ce în ce mai mul�i bani. Este unul 
dintre motivele pentru care cantitatea de moned� cre�te	. În esen��, adep�ii monetarismului sus�in 
c� nu exist� infla�ie f�r� emisiune monetar� �i deci, dac� exist� infla�ie, ea este o infla�ie prin 
moned�. Nu excesul de cerere în raport cu oferta de m�rfuri determin� o cre�tere generalizat� a 
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pre�urilor, ci excesul de moned� în circula�ie. Explica�ia acestui tip de infla�ie î�i are originea în 
teoria cantitativ� a banilor, care consider� c� moneda exercit� o influen�� direct� asupra nivelului 
general al pre�urilor, în condi�iile unei oferte inelastice pe termen scurt �i a unei viteze de 
circula�ie constante.  

Aceast� teorie se bazeaz� pe cunoscuta ecua�ie a lui I. Fischer: 

 M × V = P × T.  

În acest context, consider�m c� pot ap�rea dou� situa�ii:  

a) dac� indicele de cre�tere a masei monetare > indicele de cre�tere a PIB, infla�ia este de natur� 
monetar�;  

b) dac� indicele de cre�tere a masei monetare < indicele de cre�tere a PIB, �i suntem totu�i în 
prezen�a unei infla�ii, aceasta este de natur� real�, structural�.  

Dup� anul 1990, în România, se folose�te pentru m�surarea infla�iei, indicele pre�urilor 
de tip Laspeyres, calculat dup� formula: IP = × 100, unde: Q0 - cantitatea de bunuri economice 
din perioada de baz� T0, iar P1 �i P0 - pre�urile medii ale fiec�rei categorii de bunuri din 
perioada de baz� T0 �i perioada curent� T1.  

    Principalele categorii macroeconomice sunt:           

            - cererea agregata (CA) 

            - oferta agregata (OA) 

            - venitul (Y) 

            - consumul (C) 

            - economisirea (S) 

            - investitiile (I) 

            - cheltuielile guvernamentale (G) 

            - consumul intermediar (Ci) 

            - consumul final (Cf) 

            - nivelul general al preturilor (P) 

            - amortizarea capitalului fix (A) 

            - exportul (X), importul (M) si soldul balantei comerciale (SBC) 
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     Definitii: 

·        Cererea agregata (CA) reprezinta suma algebrica, în expresie valorica, a tuturor cererilor 
de bunuri si servicii individuale, la nivelul economiei nationale, pe o perioada determinata, de 
regula un an 

·        Oferta agregata (OA) reprezinta suma algebrica, în expresie valorica, a tuturor ofertelor de 
bunuri si servicii individuale, la nivelul economiei nationale, pe o perioada determinata, de 
regula un an 

·        Venitul (Y) reprezinta suma monetara care se constituie ca o contrapartida valorica la 
fluxurile materiale din economia nationala, pe o perioada determinata, de regula un an 

·        Consumul (C) reprezinta acea parte din venit utilizata, pe ansamblul economiei, pentru 
satisfacerea nevoilor economice curente, pe o perioada determinata, de regula un an 

·        Economisirea (S) reprezinta acea parte din venit utilizata, pe ansamblul economiei 
nationale, pentru satisfacerea nevoilor economice viitoare, pe o perioada determinata, de regula 
un an 

·        Investitiile (I) reprezinta acea parte din economisire utilizata, pe ansamblul economiei 
nationale, pentru refacerea deprecierii capitalului fix sau pentru cresterea acestuia, pe o perioada 
determinata, de regula un an 

·        Cheltuielile guvernamentale (G) reprezinta consumul general al institutiilor si autoritatilor 
publice, centrale si locale, pe o perioada determinata, de regula un an, în doua scopuri: 

- cheltuieli cu investitiile publice 

- cheltuieli cu achizitiile (cumpararile) publice 

• Consumul intermediar (Ci) reprezinta acea parte din produsul economic realizat pe 
ansamblul economiei nationale, pe o perioada determinata, de regula un an, care nu este utilizat 
pentru satisfacerea directa a nevoilor economice ci pentru obtinerea altor bunuri care satisfac, în 
mod direct, nevoile economice 

• Consumul final (Cf) reprezinta acea parte din produsul economic realizat pe ansamblul 
economiei nationale, pe o perioada determinata, de regula un an, utilizata pentru satisfacerea 
directa a nevoilor economice 

• Nivelul general al preturilor (P) reprezinta un pret mediu anual, pe ansamblul economiei 
nationale, care cuprinde influenta tuturor preturilor individuale din economie, ponderata cu 
cantitatile produse din fiecare bun economic 
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- fie  pi pretul bunului individual "i" si qi cantitatea bunului "i" 

atunci: 

 
 

 

• Amortizarea capitalului fix (A) valoarea deprecierii anuale a capitalului fix, pe ansamblul 
economiei nationale, valoare care se recupereaza prin pretul de vânzare a bunurilor 

• Exportul (X) reprezinta acea parte din produsul economic realizat pe ansamblul 
economiei nationale, pe o perioada determinata, de regula un an, care este utilizat pentru 
satisfacerea nevoilor economice ale altor economii nationale 

• Importul (M) reprezinta acea parte din produsul economic realizat de alte economii 
nationale, care este utilizat pentru satisfacerea nevoilor economice ale propriei economii 
nationale, pe o perioada determinata, de regula un an 

• Soldul balantei comerciale (SBC) diferenta valorica dintre export si import 

    Ecuatia echilibrului macroeconomic 

            1.  OA = CA 

            2.  OA = OAint + OAext = Y + M 

            3.  CA = CAint + CAext = (C + I + G) + X 

            4.  Y + M = C + I + G + X 

            5.  SBC = X - M 

            6.  Y = C + I + G + SBC 

unde:    C: consumul sectorului privat 

       I: investitiile facute de sectorul privat 

       int: componenta interna; ext: componenta externa 

 
�

�
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Indicatorii macroeconomici 
Definitie: Prin indicatori macroeconomici se întelege expresia numerica a categoriilor 

macroeconomice 

 Tipologie: 

·        indicatori macroeconomici ai productiei 

- se refera la cuantificarea valorica a fluxurilor materiale din economie 

·        indicatori macroeconomici ai venitului          

- se refera la cuantificarea valorica a fluxurilor monetare din economie 

 

Indicatorii macroeconomici ai productiei 

 1. Produsul intern global brut (PIGB) 

- definitie: valoarea tuturor bunurilor si serviciilor realizate de factorii de productie atrasi în 
economia nationala, pe o perioada determinata, de regula un an 

2. Produsul intern brut (PIB) 

- definitie: partea din PIGB care reprezinta consum final brut 

- mod de calcul: PIB = PIGB - Ci 

- Obs.: PIB se mai numeste si valoare adaugata bruta 

    3. Produsul intern net (PIN) 

- definitie: partea din PIB care reprezinta consumul final net 

- mod de calcul: PIN = PIB - A 

- Obs.: PIN se mai numeste si valoare adaugata neta 

4. Produsul national brut (PNB) 

- definitie: valoarea adaugata bruta creata de factorii de productie apartinând subiectilor 
economici nationali 

- mod de calcul: PNB = PIB + Vbex - Vbin 

unde:    - Vbex: valoarea bruta a bunurilor si serviciilor create de 
                               agentii economici proprii în alte tari     
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        - Vbin: valoarea bruta a bunurilor si serviciilor create de 
                                agentii economici straini pe teritoriul national 

5. Produsul national net (PNN) 

Definitie: valoarea adaugata neta creata de factorii de productie apartinând subiectilor 
economici nationali 

Mod de calcul: PNN = PIN + Vnex  - Vnin 

unde:    - Vnex: valoarea neta a bunurilor si serviciilor create de  
                              agentii economici proprii în alte tari    

- Vnin: valoarea neta a bunurilor si serviciilor create de  
                             agentii economici straini pe teritoriu national 

        Obs.:    - Vnex = Vbex - Aex 

                    - Vnin = Vbin - Ain 

NB: Indicatorii macroeconomici ai productiei se caracterizeaza prin urmatoarele 
trasaturi: 

            - sunt exprimati exclusiv valoric (monetar) 

            - se refera la fluxuri si nu la stocuri 

            - se refera numai la bunurile care sunt marfuri 

            - se exprima în pretul pietei 

Pretul pietei (Pp): valoarea monetara încasata de agentul economic producator în urma 
tranzactiei economice 

Costul factorilor ( ): valoarea monetara care recompenseaza, în final, activitatea 
economica depusa de producator 

                                                  

unde:    -  sunt impozitele indirecte (TVA, accize, taxe vamale etc. 

       - Svb sunt subventii bugetare 
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Indicatorii macroeconomici ai venitului 

 

1. Venitul national (VN) 

     - definitie: venitul total realizat în economia nationala, pe o perioada determinata, de 
regula un an, si care este încasat de totalitatea subiectilor economici din economie 

- mod de calcul: VN = PNN -  + TSvb 

unde:     este totalul impozitelor indirecte 

TSvb este totalul subventiilor bugetare 

 

  2. Venitul personal (VP) 

 - definitie: venitul final indivizilor din economia nationala, pe o perioada determinata, de 
regula un an 

- mod de calcul: VP = VN - Vf- Cs + Tr 

 unde:    Vf sunt veniturile firmelor (ex., profiturile) 

            Cs sunt contributiile sociale de orice fel 

             Tr sunt transferuri (plati de transfer) 

 

3. Venitul disponibil (VD) 

 - definitie: venitul final care ramâne la dispozitia indivizilor, pentru a fi utilizat pentru 
consum si economisire 

- mod de calcul: VD = VP - TId - Tapo 

 unde:    TId este totalul impozitelor directe 

             Tapo este totalul altor prelevari obligatorii 

 
�

�
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Câteva consideratii metodologice 

 Valori nominale vs valori reale 

·        Indicatorii macroeconomici exprimati în preturile fiecarui an se numesc indicatori 
valori nominali 

     - indicatorii valorici nominali includ si influenta inflatiei 

·        Pentru a asigura comparabilitatea în timp a indicatorilor macroeconomici, se calculeaza 
indicatorii macroeconomici reali 

·        Indicatorii macroeconomici reali se determina cu ajutorul deflatorului (de regula se 
foloseste deflatorul PIB - DPIB) 

·        Deflatorul PIB reprezinta rata generala a cresterii preturilor în economia nationala pe o 
perioada determinata, de regula un an 

 

 

Valori potentiale vs valori actuale 

·        Produsul activitatii economice poate fi potential sau actual 

  - produsul potential se refera la marimea maxima a acestuia (posibil de  
     obtinut în conditiile utilizarii complete a factorilor de productie) 

  - produsul actual se refera la marimea efectiva a acestuia (în functie de  
     conditiile concrete de utilizare a factorilor de productie) 

  - diferenta dintre produsul potential si produsul actual se numeste ecart 

Ex.: ecartul PIB = PIBpotential - PIBactual = L* . w* - Lef . wef 

  unde L este forta de munca, w este productivitatea medie a muncii, semnul  
   "*" indica valoarea maxima iar "ef" înseamna  valoarea efectiva 
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Valori economice vs valori financiare 

·        Indicatorii macroeconomici prezentati au contrapartide financiare 

      - în analizele concrete, valorile economice si cele financiare sunt  
         intersanjabile 

·        Câteva echivalente valorice: 

Expresia economic� Expresia financiar� 
PIB Consumul final (valoare adaugat� brut�) 
PNB Utilizarea final� 
PIN Valoare adaugat� net� 
PNN Venit national 

 

 

Întreb�ri: 

1. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru VAB- valoarea ad�ugat� brut�. 

2. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru VAN- valoarea ad�ugat� net� 

3. PNN, VN- venitul net �i economiile brute, Eb. 

4. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru PIB- produsul intern brut 

5. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru PIN- produsul intern net 

6. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru PNN- produsul na�ional net. 

7. Ecua�iile de echilibru la nivel macroeconomic. 

8. Enumera�i indicatorii macroeconomici ai produc�iei –enumerare �i rela�ii de calcul 

9. Enumera�i indicatorii macroeconomici ai venitului–enumerare �i rela�ii de calcul 
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8. INDICATORII ECONOMICI AI PROIECTELOR DE INVESTI�II 
8.1. Conceptul de investi�ie 

O defini�ie a conceptului de investi�ie a fost formulat� de P. Masse în 1959, care spunea 

c�: ,,investi�ia reprezint� o cheltuial� actual�, cert�, realizat� pentru ob�inerea unor efecte 

viitoare de cele mai multe ori incerte".  

O alt� defini�ie a investi�iei a fost formulat� de J. English- Morley �i analizeaz� investi�ia 

sub un dublu aspect financiar �i material sau fizic. Potrivit acestei defini�ii investi�ia este: 

- o cheltuial�, reprezentând o resurs� financiar� consumat� în prezent, pentru a ob�ine 

efecte viitoare; 

- o ac�iune, o lucrare realizat� într-un anumit mod.  

În sens strict financiar prin investi�ie se în�elege suma de bani necesar� pentru realizarea 

proiectului pân� la începerea exploat�rii. 

  

8.2. Etapele proiectelor de investi�ii 

De la stadiul de idee �i pân� la darea în exploatare a obiectivului, un proiect de investi�ii 

trebuie s� parcurg� o serie de etape care sunt indispensabile. 

 În esen�� aceste etape au urm�toarea structur�: 

 

ETAPA A:   PREINVESTI�IE 

♦ Studiul de oportunitate: este lucrarea pe baza c�reia se face identificarea 

oportunit��ilor de investi�ie 

♦ Studiul de prefezabilitate: este lucrarea în cadrul c�reia se analizeaz� 

alternativele posibile 

♦ Studiul de fezabilitate: lucrarea pe baza c�reia se face selectarea proiectului ce 

se propune pentru realizare 

♦ Raportul de evaluare: este documenta�ia de evaluare a proiectului pentru luarea 

deciziei de investi�ie. 

 

ETAPA B:   INVESTI�IE 

♦ Stabilirea bazelor legale, financiare �i organizatorice pentru implementarea 

proiectului 

♦ Achizi�ia �i transferul de tehnologii 
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♦ Executarea proiectului ingineresc 

♦ Construc�ia �i montajul instala�iilor 

♦ Preg�tirea personalului 

 

ETAPA C:   EXPLOATARE 

♦ Punerea în func�iune a instala�iilor  

♦ Analiza comparativ� a rezultatelor ob�inute, în raport cu prevederile de proiect �i 

executarea de corecturi 

♦ Monitorizarea rezultatelor ob�inute în exploatare 

♦ Pe termen lung, adoptarea de solu�ii tehnice moderne 

Etapa de preinvesti�ie este esen�ial� pentru reu�ita fiec�rui proiect. Asta deoarece 

documenta�iile elaborate în cadrul acestei etape constitue elementele-suport pe baza c�rora se 

asigur� sursele de finan�are a proiectului. 

Împ�r�irea etapei de preinvesti�ie în mai multe subetape asigur� trecerea de la faza de 

idee la cea de selectare a lucr�rii, lucru imposibil de realizat f�r� o examinare pas cu pas a 

proiectului �i f�r� posibilitatea de a analiza solu�ii alternative. Parcurgerea tuturor acestor 

subetape exclude posibilitatea execut�rii unor studii de fezabilitate superficial întocmite, lucr�ri 

cu �anse reduse de a ajunge în faza de investi�ie. 

Studiul de oportunitate este o lucrare sumar� ce se bazeaz� cu prec�dere pe estim�ri 

globale, nu pe analize detaliate. Detalii referitoare la eficien�a proiectelor sunt de obicei luate din 

proiecte comparabile. 

Studiul de prefezabilitate este o lucrare intermediar� situat� între studiul de oportunitate 

�i cel de fezabilitate. 

Studiul de prefezabilitate are o structur� asem�n�toare studiului de fezabilitate, diferen�a 

fa�� de acesta din urm� constînd în nivelul de detaliere al informa�iilor �i al gradului de 

aprofundare în analiza alternativelor proiectului. 

Analiza alternativelor posibile trebuie realizat� în studiul de pefezabilitate. În unele 

situa�ii, un studiu de oportunitate bine realizat poate justifica omiterea studiului de 

perfezabilitate. 

Studiul de fezabilitate furnizeaz� toate datele necesare pentru luarea deciziei de 

investi�ie. Deoarece el are rol hot�rîtor în luarea deciziei, va fi analizat ceva mai detaliat. Studiul 

de fezabilitate are urm�toarea structur�: 
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♦ Sinteza pentru executiv  

♦ Cadrul proiectului �i ideea de baz� a acestuia 

♦ Analiza pie�ii �i conceptul de marketing 

♦ Materii prime, materiale, combustibil, energie, utilit��i 

  -clasificarea furnizorilor 

  -specificarea necesit��ilor  

  -programul de aprovizionare 

  -estimarea �i previzionarea costurilor de achizi�ie 

♦ Localizarea investi�iilor, amplasament, protec�ia mediului 

♦ Inginerie �i tehnologie  

  -stabilirea capacit��ii instala�iilor 

  -alegerea tehnologiei 

  -selectarea echipamentelor �i utilajelor 

  -proiectul tehnic al instala�iilor 

  -estimarea costurilor de investi�ie 

     � pentru tehnologie 

     � pentru echipamente �i utilaje 

  -estimarea costurilor pentru între�inere, etc 

  -estimarea eficien�ei energetice 

♦ Organizare, management 

♦ Resurse umane 

♦ Planificarea realiz�rii investi�iei 

  -graficele de execu�ie 

  -estimarea bugetului necesar implement�rii 

♦ Analiza financiar� �i evaluarea investi�iei 

  -analiza costurilor estimate 

  -evaluarea investi�iei 

  -finan�area proiectului 

  -indicatori financiari �i de eficien��  

  -evaluarea financiar� �i condi�ii de incertitudine 

  -evaluarea economic� 
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Sinteza pentru executiv prezint� concluzii definitive privind aspectele principale ale 

proiectului, luînd în considera�ie diversele alternative. 

Sinteza pentru executiv se va concentra pe aspectele esen�iale ale studiului �i anume: 

♦ acurate�ea datelor luate în studiu 

♦ datele de intrare �i ie�ire ale proiectului 

♦ marja de eroare; incertitudine, risc 

♦ tehnologia  �i realizarea proiectului 

♦ avantajele majore ale proiectului 

♦ �ansele de implementare 

Analiza financiar� este unul din cele mai importante capitole ale studiului de 

fezabilitate. Studiul de fezabilitate este documentul care ofer� poten�ialilor investitori, 

promotori �i finan�atori informa�iile necesare pentru a accepta investi�ia �i pentru a finan�a 

proiectul. 

Aprecierea unei investi�ii presupune ca solu�iile tehnic fezabile s� fie �i financiar fezabile 

�i s� continue s� fie fezabile pentru o perioad� de timp minim� stabilit� de c�tre deciden�i, ca 

orizont de planificare pentru deciziile lor. 

Deci obiectivele analizei financiare constau în a stabili, analiza �i interpreta toate 

consecin�ele financiare ale investi�iei care pot fi relevante �i care sunt semnificative pentru 

investi�ie �i pentru deciziile de finan�are. 

Analiza financiar� a proiectelor de investi�ie nu este o activitate izolat�, realizat� sub 

forma unui capitol autonom al studiului de fezabilitate. Aceast� activitate trebuie s� înso�easc� 

toate etapele studiului f�cînd astfel posibil� eliminarea de la bun început a alternativelor 

financiar nefezabile. Pentru aceasta este necesar ca în echipa care efectueaz� studiul de 

fezabilitate s� fie inclus un analist financiar înc� din fazele de început ale studiului. 

În esen�� analiza financiar� are urm�toarele obiective: 

♦ analiza acurate�ei datelor proiectului 

♦ analiza structurii �i semnifica�iei costurilor �i economiilor financiare proiectate 

♦ identificarea variabilelor critice cu impact asupra fezabilit��ii investi�iei 

♦ determinarea �i evaluarea beneficiilor nete exprimate ca profitabilitate, eficien�� �i 

productivitate a investi�iei 

♦ considerarea factorului timp în ceea ce prive�te pre�urile, costurile de exploatare �i 

costul capitalului investit 
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♦ stabilirea deciziilor necesare referitoare la gradul de incertitudine (evaluarea 

riscurilor generale �i a riscurilor specifice proiectului) 

În vederea fundament�rii unor aspecte ale proiectului, în faza de preinvesti�ie se pot 

elabora �i alte documenta�ii, denumite generic studii suport. 

Studiile suport trateaz� problemele specifice proiectului �i ofer� detalii pentru studiile de 

prefezabilitate �i fezabilitate. Ele pot fi: 

♦ studii de pia�� pentru colaborare cu exteriorul organiza�iei 

♦ studii referitoare la impactul asupra mediului înconjur�tor 

♦ studii de selectare a tehnologiilor, echipamentelor, etc. 

Raportul de evaluare 

Institu�iile de investi�ii �i institu�iile financiare au stabilit un mod unitar de evaluare a 

proiectelor de investi�ie precum �i a modului de întocmire a rapoartelor de evaluare. 

Raportul de evaluare este un studiu de sine st�t�tor pe baza c�ruia se iau deciziile de 

investi�ie �i finan�are a proiectului.  

Raportul de evaluare este o realizare a institu�iilor financiare, el fiind focalizat asupra:  

♦ stabilit��ii companiei ce urmeaz� a fi finan�at� (activitatea companiei, competivitatea 

produselor, cererea pie�ii) 

♦ beneficiile rezultate în urma implement�rii proiectului 

♦ protec�ia creditorilor companiei (finan�atorii proiectului) 

 

 

Întreb�ri: 

1. Defini�i conceptul de investi�ie 

2. Prezenta�i etapele proiectelor de investi�ii 

3. Defini�i studiul de fezabilitate 

4. Defini�i conceptul de analiza financiar� 

5. Prezenta�i principalele obiective ale analizei financiare. 

6. Defini�i raportul de evaluare 
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9. PROBLEMATICA COSTURILOR PENTRU PROCESUL DE LUARE 

A  DECIZIILOR 

9.1. Categorii de costuri �i venituri 

Un proiect de investi�ie este caracterizat de o succesiune de cheltuieli �i venituri datorate 

atât realiz�rii cât �i exploat�rii investi�iei.  Principalelele elemente ale fluxului de cheltuieli �i 

venituri sunt: investi�iile; costurile; venituri brute; valori reziduale. 

Investi�iile        

Principalele metode de estimare a investi�iei: 

- Metoda global�- care se bazeaz� pe informa�ii referitoare la obiective asem�n�toare; 

- Metoda modular�- care se bazeaz� pe cunoa�terea structurii procentuale a investi�iei 

dar �i a valorii maxime a investi�iei (estimate prin metoda global�). 

- Metoda analitic�- ce are la baz� un calcul detaliat pe baza cunoa�terii structurii 

investi�iei �i a costurilor echipamentelor ob�inute în urma unui studiu de pia��. Deoarece metoda 

presupune un volum foarte mare de lucru de obicei se asociaz� metoda analitic� (aplicat� doar 

pentru echipamentele foarte scumpe) cu metoda global� (aplicat� pentru instala�iile anexe). 

Costurile 

Costurile se împart în dou� categorii: 

- costuri de exploatare; 

- costuri reziduale 

Pentru estimarea costurilor de exploatare este necesar s� se prevad� condi�iile de 

func�ionare a echipamentelor �i a produc�iilor ce vor fi realizate pe perioada de exploatare. 

Pentru stabilirea acestor costuri este important� cunoa�terea consumului de materii prime 

�i cheltuieli pentru personal, utilit��i (energie electric�, c�ldur�, ap�), etc.  

În unele analize determinarea costurilor de exploatare poate fi simplificat�; 

- se determin� analitic costul de exploatare cel mai important; 

- restul costurilor se estimeaz� pe baza unei structuri a costurilor de exploatare estimate 

pe baza unor informa�ii privind proiecte asem�n�toare. 

Costurile reziduale sunt costurile rezultate în urma realiz�rii proiectului de exemplu 

cheltuielile necesare pentru înl�turarea efectelor negative produse prin realizarea investi�iei 

(refacerea solului în cazul exploat�rilor miniere, cheltuielile neccesare pentru dezafectarea 

centralelor nucleare, etc. 
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 Venituri brute (încas�ri) 

Estimarea pre�ului produselor ce vor fi vândute dup� realizarea proiectului este foarte 

dificil� deoarece în viitor pre�ul poate fi afectat de oferta concuren�ei.  Din acest motiv de cele 

mai multe ori este necesar� elaborarea a dou� scenarii: 

- unul pentru pre�ul maxim de vânzare; 

- al doilea scenariu ce �ine cont de efectul concuren�ei, de cre�terea productivit��ii, 

pierderea unor subven�ii, stabilitatea politic� pe pie�ele de desfacere, etc) 

Valoarea rezidual� 

  Analiza financiar� se face pe durata efectiv� de func�ionare a obiectivului. #n unele 

cazuri aceasta poate fi inferioar� duratei de amortizare contabile, din ra�iuni tehnice ca urmare a 

îmb�trânirii fizice sau morale a echipamentelor sau din ra�iuni economice. Valoarea rezidual� a 

investi�iei este în acest caz dat� de sumele realizate prin vânzarea unor echipamente scoase din 

uz. Valoarea rezidual� a investi�ie trebuie corelat� cu modul de amortizare a acesteia. 

Estimarea posibilit��ilor de finan�are a unui proiect de investi�ie trebuie f�cut� în cadrul 

studiilor de oportunitate �i prefezabilitate. Studiul de fezabilitate se va realiza doar dac� s-au 

identificat posibilit��ile de finan�are a investi�iei. 

În afara fonduriulor necesare pentru realizarea efectiv� a obiectivului mai exist�: 

- fonduri fixe- adic� fondurile necesare pentru asigurarea exploat�rii (legate de materii 

prime, materiale �i piese de schimb avansuri salariale, etc.); 

- fondurile circulante (cum ar fi capitalul rulant, fondul de rulment, etc) 

Pentru finan�area acestor fonduri exist� mai multe surse: 

Fondurile proprii  

Se utilizeaz� atunci când fondurile proprii sunt suficiente iar restul surselor de finan�are 

sunt greu accesibile �i scumpe. Utilizarea fondurilor proprii poate prezenta interes �i în situa�iile 

în care profitul realizat de obiectiv este foarte mare (adic� când profitul realizat este mai mare 

decât dobânda bancar�). 

Emiterea de ac�iuni       

Ac�iunile pot contribui la cre�terea fondurilor proprii. Ele pot fi de dou� feluri: 

- obi�nuite - cu drept de vot al de�in�torului �i cu dividente în func�ie de rezultatele 

financiare ale firmei; 

- preferen�iale- f�r� drept de vot sau cu drept de vot limitat în schimb dividentele pot fi 

independente de rezultatele financiare ale firmei. 
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Credite 

Creditele sunt de fapt împrumuturi pe termen lung sau scurt. Creditele pe termen lung se 

utilizeaz� pentru acoperirea investi�iei �i a fondurilor fixe  iar cele pe termen scurt se utilizeaz� 

pentru acoperirea fondurilor circulante. 

 Alte variante de finan�are 

Aici întâlnim finan�area în contrapartid� (creditul se ramburseaz� în natur�), concesiunea 

sau leasingul. 

 

9.2. Elementele unui credit 

Elementele unui credit sunt:  

- Data creditului - data la care se elibereaz� împrumutul.  

- Perioada de gra�ie - reprezint� perioada de timp în care creditul este scutit de plata 

de rate.  

- Dobânda procentual� nominal� - reprezint� o valoare procentual� din suma 

creditat�, pl�tit� creditorului. 

Dobânda trebuie s� �in� cont, în primul rând de rata infla�iei, �i în aceste condi�ii între 

valoarea dobânzii exprimat� în moned� constant� (dct) �i cea exprimat� în moned� curent� (d) 

exist� rela�ia: 

1+d=(1+dct)(1+i) 

unde i reprezint� rata infla�iei. 

Dac� se �ine cont �i de plata impozitelor  valoarea dobânzii exprimat� în moned� 

constant� devine: 

i1
id)t1(

ctd
+

−−=  

unde t este este impozitul procentual anual exprimat în moned� constant�. 

Problemele apar atunci când nu se cunoa�te rata infla�iei. #n aceste condi�ii dobânda 

procentual� poate fi exprimat� în func�ie de rata dobânzii percepute de banca na�ional� din �ara 

respectiv�. De exemplu în România b�ncile comerciale percep o dobând� mai mare cu 5..10 % 

decât cea a  B�ncii Na�ionale a României. 

- Perioada de rambursare a creditului - reprezint� perioada de timp dintre prima �i 

ultima rat� de rambursare a creditului. 



 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE INGINERIE 
ELECTRIC� 

ECONOMIE GENERAL� 
Suport de curs 

�.l. dr. ing. Stan Ivan Felicia Elena 

�

� ���

- Anuit��ile - reprezint� tran�ele fixe, pl�tite pe toat� perioada de rambursare a 

creditului. Rela�ia de calcul a unei anuita�i: 

1)ctd1(

)ctd1(ctd
CA

n −+

+=    

unde:   C- valoarea total� a creditului. 

 

Valoarea creditului rambursat: 

1n)ctd1(

ctd
CCr

−+
=  

Creditul care mai trebuie rambursat: 

Crr= C-Cr 

Ultimele trei rela�ii pot fi exprimate �i în moned� curent� îns� acest mod de lucru ar 

presupune actualizarea permanent� a creditului care mai trebuie rambursat în func�ie de rata 

infla�iei. 

- Rata de schimb valutar se utilizeaz� atunci când se face apel la credite interna�ionale. 

În acest caz toate sumele trebuie convertite în aceia�i valut� pentru compararea efectelor. Rata 

oficial� de schimb valutar este rata stabilit� de banca na�ional� din �ara respectiv�. 

 

9.3. Leasingul 

Leasingul este un contract între un locator �i un proprietar prin care locatorul pl�te�te un 

cost financiar asociat leasingului pentru dreptul de utilizare al echipamentului pentru o perioad� 

de timp.  Spre deosebire de contractul unei închirieri, în cazul leasingului contractul nu mai poate 

fi reziliat �i pl��ile nu mai pot fi întrerupte.  

Costul financiar asociat leasingului (cl), se determin� prin rezolvarea ecua�iei: 

��
=

=
+

−+
+

+
= +

− n

1i
I

n)lc1(

nV)t1(
i)lc1(

itAcn

1i i)lc1(

iC)t1(
 

unde: 

Ci- chirira pl�tit� în anul ,,i" 

Aci- amortizarea contabil� în anul ,,i" 

Vn- Valoarea ce mai trebuie pl�tit� 

t- impozitul procentual pl�tit de firm� 
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Avantajul leasingului este c� permite utilizarea unui echipament f�r� ca beneficiarul s� 

dispun� de fonduri ini�iale. În general leasingul este mai avantajos decât creditul dac� se verific� 

inegalitatea: 

cl< dct 

dct- dobânda procentual� real� pentru rambursarea creditului, exprimat� în moned� 

constant�. 

  

9.4. Amortizarea investi�iilor 

Sub aspect financiar amortizarea este definit� ca o prelevare anual� din venituri în scopul 

recuper�rii capitalului ini�ial. 

Valoarea amortismentelor se scade din veniturile anuale supuse impozit�rii, motiv pentru 

care modul de amortizare este impus prin reglement�ri de adiministra�ia financiar�. 

Principalele metode sunt: 

- metoda amortismentelor uniforme 

- metoda amortismentelor degresive 

- metoda sumei primilor doi ani 

- metoda fondului de acumulare. 

 

Metoda amortismentelor uniforme 

Este metoda cea mai simpl� �i des utilizat�. Amortismentul pl�tit este constant: 

ct
n
VnI

iAc =−=   

I- investi�ia ini�ial� 

Vn- valoarea ce mai trebuie achitat� 

n- durata de amortizare contabil� a echipamentului 

 

Metoda amortismentelor degresive 

�ine cont de o depreciere accentuat� a echipamentului în primii ani. #n felul acesta se 

poate mic�ora impozitul pl�tit de firm� rezultând o cre�tere a atractivit��ii investi�iilor 

Amortismentul annual este descresc�tor �i este dat de rela�ia: 

ct)VnI(
1i

n
n

niAc =−
−

�
�

�
�
�

� α−α=  
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unde α variaz� în func�ie de n, de exemplu pentru România: 

α =1,5 pentru n=  2..5 ani 

α = 2 pentru n=  5..10 ani 

α = 2,5 pentru n> 10  ani 

Deoarece metoda nu permite acumularea întregii investi�ii în timp finit se trece la 

amortizarea liniar� prin calcularea valorii amortizate uniform anual pentru o perioad� de ,,n+1-i" 

ani: 

  
i1n

Vi
ilinAc

++
=  

unde Vi este valoarea ce mai trebuie amortizat� în momentul respectiv: 

)VI(
i

n
n

1IVi −
	
	




�

�
�



�
�
�

�
�
�

� α−−−=  

Dac�: 

- Aci<Aclini se consider� ca valoare amortizat� anual Aci 

- Aci>Aclini se consider� ca valoare amortizat� anual Aclini pentru perioada 

r�mas�. 

 

Metoda sumei primilor doi ani 

Este tot o metod� degresiv� îns� de data aceasta rata este liniar descresc�toare: 

)VI(
)1n(n

)1in(2
iAc −

+
+−=  

 

Metoda fondului de acumulare 

)VnI(
1n)1ctd(

1i)1ctd(ctd
iAc −

−+

−+
=  

dct- dobânda procentual� real� pentru rambursarea creditului, exprimat� în moned� 

constant�. 

Metoda este recomandat� pentru estimarea valorii care r�mâne de achitat pentru proiecte 

de investi�ii a c�ror durat� de studiu este mai mic� decât durata de via��. 

Aceast� valoare se calculeaz� cu rela�ia: 
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)VnI(
1n)1ctd(

1i)1ctd(
IVi −

−+

−+
−=  

 

9.5. Costurile �i nivelul produc�iei 

În cazul analizei economice se folosesc urm�toarele defini�ii: 

Costul mediu unitar: 

P
C

c =  

Costul marginal: 

dP
dC

mc =  

unde: C- costul total de produc�ie, inclusiv amortismentele 

P- produc�ia realizat�. 

 

Putem defini beneficiul anual al unei întreprinderi prin rela�ia: 

CP*rpB −=    

unde: pr- este pre�ul de vânzare 

 

Beneficiul anual este maxim dac�: 

0mcP
dP
dC

P
dP
dB =−=−=   

 

Rela�ia ne arat� dou� lucruri: 

- pentru analiza eficien�ei unei solu�ii se utilizeaz� costurile marginale; 

- beneficiul anual maxim se ob�ine când costul marginal este egal cu pre�ul de 

vânzare al produselor. Cu alte cuvinte capacitatea optim� de produc�ie se ob�ine când : mr cp =

  

Condi�ia: 0
2

2

<
dP

Bd
ne arat� c� valoarea costului marginal trebuie s� fie cresc�toare. 

În cazul în care pre�ul este influen�at de nivelul produc�iei beneficiul este maxim dac�: 

 0
dP
dC

P
dP

rdp
rp

dP
dC

dP
)rp*P(d

dP
dB =−+=−=  
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Dac� definim încasarea marginal� prin rela�ia: 

P
dP

rdp
rp

dP
)rp*P(d

mIn +==  

Dac� introducem încasarea marginal� în rela�ia beneficiului maxim ob�inem: 

0mcmIn
dP
dC

mIn
dP
dB =−=−=  

Cu alte cuvinte capacitatea optim� de produc�ie se ob�ine când încasarea marginal� este 

egal� cu costul marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea capacit��ii optime de produc�ie când pre�ul de vânzare este dependent de 

produc�ie. 

unde: Popt- capapacitatea optim� de produc�ie 

 

 

Întreb�ri: 

1. Prezenta�i principalele categorii de costuri �i venituri 

2. Prezenta�i elementele principale ale unui credit 

3. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru Leasing.�

4. Costurile �i nivelul produc�iei: scrie�i rela�iile de calcul pentru costul mediu unitar, 

costul marginal, beneficiul anual�

�

pr, 
Inm, cm 

Popt 
P 

Inm 

pr 

cm 
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10. TEHNICA ACTUALIZ�RII SUMELOR DE BANI 

10.1. Cre�terea în timp a valorii banilor 

 Pentru a putea compara sume de bani în ani diferi�i este necesar s� se �in� cont de 

modificarea în timp a valorii banilor. 

De exemplu dac� consider�m c� dispunem în prezent de o sum� de bani (pe care o not�m 

cu A0) depus� la o banc� prin cumularea dobânzii ob�inem: 

 

Anul ini�ial   A0 

  

Anul 1  A1 = A0 +A0d1 = A0(1+d1) 

  

Anul 2  A2 = A1+A1d2 = A1(1+d2) =  A0(1+d1) (1+d2) 

          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Anul n  An = A0(1+d1) (1+d2)..(1+dn) 

 

An - reprezint� suma  de bani de care vom dispune în anul n 

 

Dac� dorim s� exprim�m valoarea actual� în func�ie de valoarea viitoare ob�inem: 

)nd)..(12d(1 )1d(1
nA

0A
+++

=        

 

10.2. Rata de actualizare 

Valoarea banilor este influen�at� de mai mul�i factori, dintre care cei mai importan�i sunt:  

- acumularea de capital ca urmarea dobânzii bancare 

- realizarea de profit prin investirea  capitalului în afaceri, 

- sc�derea puterii de cump�rare ca urmare a infla�iei. 

Datorit� acestor factori pentru actualizarea diferitelor fluxuri de capital vom utiliza o rat� 

de actualizare (mai mare decât dobânda bancar�). În aceste condi�ii între valoarea actual� �i 

valoarea sa în anul n putem scrie rela�ia: 

))..(1(1 )(1 n21
0 aaa

A
A n

+++
=       
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Dac� consider�m a1=a2=..=an = a rela�ia devine: 

n0 )(1 a
A

A n

+
=          

unde:
na)(1

1
+

  = coeficientul de actualizare; 

a= rata de actualizare 

Rata de actualizarea este raportul dintre beneficiu �i investi�ie. Din acest motiv stabilirea 

ratei de actualizare este foarte dificil� ea putându-se stabili la nivelul economiei na�ionale sau la 

nivelul diferitelor ramuri industriale ce pot avea rate de actualizare diferite. Exemple pentru 

diferite ��ri din Uniunea European�:Anglia 5 %; Olanda 4 %; Belgia 4 %; Fran�a 8 %. 

Infla�ia la rândul ei poate afecta valoarea în timp a banilor �i din acest motiv este 

important� corelarea fluxurilor de capital cu rata infla�iei.  

Pentru corelarea fluxurilor de venituri �i cheltuieli cu rata infla�iei se poate utiliza efectul 

Fischer: 

ia1 i)a)(1(1 ++≈++  

i- rata infla�iei 

În aceste condi�ii coeficientul de actualizare devine: 
ni)a(1

1
++

 

 

10.3. Criterii �i indicatori de analiz� economic� 

Venitul net actualizat 

Venitul net actualizat adun� matematic toate pl��ile �i încas�rile estimate actualizate.  

Dac� se neglijeaz� sursele externe de finan�are, putem calcula venitul net actualizat în func�ie de 

momentul de referin�� fa�� de care se face actualizarea: 

 

- Dac� se consider� ca moment de referin�� momentul demar�rii proiectului rela�ia de 

calcul a venitului net actualizat este: 

 �
= +

−−
=

n

1i i)a1(

iIiCiVin
VNA   
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- Dac� se consider� ca moment de referin�� momentul punerii în func�iune a instala�iei 

rela�ia de calcul a venitului net actualizat este: 

 

 � �
= =

+−
+

−
=

nv

1i

nr

1i

i)a1(iI
i)a1(

iCiVin
VNA     

unde: 

Vini- veniturile realizate din încas�ri; 

Ci- costurile de exploatare; 

Ii- Investi�ia din fonduri proprii; 

n- durata de studiu; n=nv+nr; 

nr- durata de realizare a proiectului; 

nv- durata de via�� a echipamentului. 

 

Aprecierea proiectelor de investi�ii în func�ie de valoarea venitului net actualizat se face 

astfel: 

- VNA>0 pe lâng� recuperarea investi�iei, proiectul va genera un surplus de 

capital. În aceast� situa�ie proiectul se accept�. 

- VNA=0 prin realizarea proiectului se va recupera investi�ia ini�ial�, dar 

proiectul nu va genera surplus de capital.  

- VNA<0 realizarea proiectului nu asigur� recuperarea investi�iei. #n acest caz 

proiectul nu va fi acceptat. 

 

Criteriul permite �i selectarea solu�iei optime din mai multe variante analizate, varianta 

optim� având cea mai mare valoare a venitului net actualizat. 

 

Valoarea venitului net actualizat este influen�at� de mai mul�i factori: 

- Modul de realizare a investi�iei. Pentru calcularea precis� a valorii actualizate a 

investi�iei este important s� cunoa�tem repartizarea investi�iei pe durata de realizare a 

proiectului. Acest lucru este destul de dificil presupunând calcule complicate �i din acest motiv 

putem considera o repartizare uniform� a investi�iei pentru perioada de realizare.  

În acest caz dac� consider�m ca moment de referin�� momentul punerii în func�iune 

valoarea actualizat� a investi�iei se poate calcula cu formula: 
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- Capacitatea de produc�ie instalat�. În cazul în care se compar� mai multe obiective cu 

capacit��i de produc�ie diferite este necesar� echivalarea lor.  

Echivalarea se face în raport cu obiectivul cu cea mai mare capacitate de produc�ie 

ad�ugând la celelalte variante investi�ii echivalente, care se calculeaz� cu formula: 

 echi)PmaxP(echI −=        

unde: 

Pmax- capacitatea maxim� de produc�ie; 

P- capacitatea variantei analizate; 

iech- investi�ia specific� de echivalare. 

 

- Durata de via�� a echipamentelor, influen�eaz� �i ea alegerea variantei optime din acest 

motiv în cazul în care avem durate de via�� diferite putem considera ca durat� de studiu cel mai 

mic multiplu comun al duratelor de via�� sau se alege durata de via�� cea mai mic�. 

 

- Practica a ar�tat c� VNA favorizezaz� proiectele mari în detrimentul proiectelor mai 

mici de�i riscul asumat de investitor este propor�ional cu m�rimea proiectului. Din acest motiv 

este  important ca în cazul utiliz�rii venitului net actualizat  pentru proiecte mari de investi�ii s� 

se efectueze �i o analiz� de risc. 

 

- Valoarea ratei de actualizare influen�eaz� foarte mult valoarea venitului net actualizat. 

Alegerea ratei de actualizare este foarte dificil� ea putând varia în timp fapt ce poate conduce la 

erori foarte mari. Din acest motiv este important s� repet�m calculul pentru mai multe valori al 

ratei de actualizare iar pentru luarea unei decizii putem apela �i la un criteriu ajut�tor: rata 

intern� de rentabilitate. 

Rata intern� de rentabilitate �i venitul net actualizat sunt criterii complementare �i din 

acest motiv este recomandabil� utilizarea lor în paralel. 
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Rata intern� de rentabilitate 

Este rata de actualizare pentru care venitul net actualizat este 0 (VNA=0). Cu alte cuvinte 

rata intern� de rentabilitate reprezint� valoarea limit� a ratei de actualizare pentru care proiectul 

nu produce pierderi. 

 Calcularea ratei interne de rentabilitate este important� deoarece ne furnizeaz� o m�sur� 

a riscului asumat la aprobarea unui proiect de investi�ii. O valoare mai mare a RIR ne arat� c� 

proiectul rezist� mai bine procesului infla�ionist.    

Dac� consider�m ca moment de referin�� momentul demar�rii proiectului:  

�
�

�
�

�

=

=
= +

−−
= �

RIRra

0
n

1i i)ra1(

iIiCiVin
VNA

      

 

Practic pentru determinarea RIR trebuie s� rezolv�m ecua�ia anterioar�. Condi�ia de 

eligibilitate a proiectului în cazul în care ecua�ia are o singur� solu�ie: 

RIRra ≤  

 

Pentru ecua�ia scris� mai sus putem avea mai multe solu�ii, din punct de vedere 

matematic toate solu�iile sunt corecte îns� din punct de vedere economic doar valoarea cea mai 

mic� este corect� (nu putem considera corect� o rat� de actualizare de 100% în conditiile în care 

rata infla�iei este 16 % iar dobânda bancar� este în jur de 20 %).  

Exist� situa�ii în care rata intern� de rentabilitate nu se poate calcula, în special în cazul 

proiectelor mari de investi�ii în care se alege o durat� de studiu foarte mare caz în care toate 

fluxurile de capital devin pozitive, sau negative (de exemplu în cazul unor credite leasing sau a 

unei alte forme de împrumut).  

În aceast� situa�ie se poate împ�r�i durata de studiu în intervale mai mici.   

 

Durata de recuperare a capitalului  

Reprezint� num�rul de ani pentru care este îndeplinit� rela�ia: VNA=0 

Dac� consider�m ca moment de referin�� momentul demar�rii proiectului: 
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Ecua�ia poate fi scris� �i sub forma: 

 

CactVinact
Iact

n
−

=         

 

act- arat� c�  sumele sunt actualizate. 

Condi�ia de eligibilitate a proiectului este ca durata de studiu s� fie mai mic� decât durata 

de via�� a echipamentelor (n<nv) 

Criteriul furnizez� informa�ii u�or de în�eles �i poate fi utilizat în paralel cu RIR pentru 

analiza complet� a unei investi�ii. El poate fi utilizat �i pentru selectarea solu�iei optime din mai 

multe variante tehnice de realizare a proiectului selectând varianta cu cea mai mic� durat� de 

recuperare a capitalului. 

 

Rata intern� de acumulare a capitalului  

Acest criteriu este definit prin rela�ia: 

 
n
1

Iact
CactVinact

Rc =−=  

n - durata de recuperare a capitalului 

Criteriul este foarte important deoarece ne arat� cât de profitabil este un proiect pentru 

perioada de studiu.  

 

Criteriul cheltuielilor totale actualizate 

Criteriul se aplic� pentru alegerea variantei optime din mai multe variante de realizare a 

proiectului când nu cunoa�tem nivelul încas�rilor.  

Varianta optim� va avea valoarea minim� a cheltuieilior totale actualizate: 

 

�
=

=
+

+=
n

1i
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i)a1(

iIiC
CTA        
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 Aplicarea acestui criteriu prezint� dou� impedimente: 

- nu poate fi utilizat �i pentru stabilirea eligibilit��ii proiectului de investi�ii, 

- deoarece nu se iau în considerare �i veniturile realizate din încas�ri este 

obligatorie echivalarea proiectelor din punct de vedere a capacit��ii de produc�ie �i a efectelor 

anuale utile. 

Pentru proiecte care presupun investi�ii reduse se pot utiliza �i criterii empirice de 

evaluare economic� în care fluxurile de capital nu mai sunt actualizate.  

 

Cele mai utilizate criterii empirice sunt: 

- termenul de recuperare  

- rentabilitatea proiectului sau rata randamentului contabil 

 

Termenul de recuperare 

Reprezint� num�rul de ani în care este îndeplinit� rela�ia:  

0
t

1i
iIiAniCiVin =

=
−−−�         

de unde: 

CVin
I

t
−

=          

unde: 

I-  valoarea investi�iei 

Vin-  Venitul total realizat din încas�ri 

C- Cheltuielile totale. 

Se observ� c� acest criteriu este similar cu durata de recuperare a capitalului cu 

deosebirea c� sumele nu mai sunt actualizate. 

 

Rentabilitatea proiectului (rata randamentului contabil) 

Se determin� cu rela�ia: 

t
1

I
CVin

Rp =−=          

Condi�ia de eligibilitate: Rp>1 

Criteriul permite eliminarea rapid� a variantelor mai slabe de realizare a proiectului.  
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10.4. Managementul riscului. Meritele relative ale metodelor de analiz� economic� 

Riscurile exist� în toate etapele unui proiect de investi�ie, managementul riscului putând 

determina reu�ita unui proiect de investi�ie. Pentru un proiect în domeniul energetic putem 

identifica o serie de riscuri asumate de ini�iatorul proiectului. 

  Riscurile legate de evaluarea proiectului. 

 Intr�rile unui proiect de investi�ii sunt: 

- Parametrii nominali de func�ionare pentru echipamentul respectiv; 

- M�rimea investi�iei; 

- Presupuneri financiare: încas�ri, presupuneri legate de cerere, etc; 

- Fonduri fixe �i circulante; 

-  Al�i parametrii ce influen�eaz� balan�a financiar� a intrepriderii cum ar fi 

deprecierea echipamentelor �i impozitul pe profit; 

Toate aceste intr�ri impun riscuri pentru ini�iatorul proiectului, de exemplu m�rimea 

investi�iei este direct propor�ional� cu riscul asumat de ini�iator.  

Presupunerile financiare la rândul lor pot afecta riscul asumat de ini�iator. Este suficient 

s� amintim situa�ia din anii 1970..1980 când foarte mul�i produc�tori de energie electric� s-au 

bazat la întocmirea planurilor de dezvoltare pe presupunerea unei cre�teri a cererii de energie 

electric�. Cum cre�terea real� a cererii de energie electric� a fost mai mic� decât cea prognozat�, 

mul�i produc�tori de energie electric� au ajuns s� func�ioneze la sarcini par�iale sau s� închid� 

unele capacit��i de produc�ie.  

Deprecierea trebuie s� �in� cont de uzura moral� �i fizic� a echipamnetelor. Din acest 

motiv utilizarea metodei degresive de calculare a amortismentelor permite o mai mare siguran�� 

în recuperarea investi�iei ini�iale. Un alt punct de vedere legat de depreciere este c� beneficiarii 

creditului trebuie s� returneze întreaga sum� necesra� pentru investi�ie �i din acest motiv 

pierderile financiare legate de deprecierea echipamentelor ar trebui ad�ugate la costul investi�iei 

ini�iale. 

Impozitele pentru de�inerea propriet��ilor, asigur�rile (cum ar fi cele de incendiu) pot 

m�ri fondurile fixe sc�zând atractivitatea investi�iei în schimb ele contribue la sc�dere riscului 

asumat de ini�iatorul proiectului. Legat de parametrii nominali de func�ionare pentru 

echipamentul respectiv, ini�iatorul trebuie s� se asigure de primirea unor certificate de calitate �i 

garan�ie ce contribue la sc�derea riscului.  
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Pe lâng� riscurile enumerate mai sus mai exist� o serie de riscuri legate de metoda de 

evaluare a proiectului de investi�ie. Pentru sc�derea riscurilor este recomandat� utilizarea a cel 

pu�in trei criterii: 

- Venitul net actualizat- ca o m�sur� a eligibilit��ii proiectului; 

- Rata intern� de rentabilitate- care ne arata care este valoarea limit� a ratei de 

actualizare pentru care proiectul nu produce pierderi, cu alte cuvinte stabile�te o limit� pentru 

riscul asumat de investitor;  

- Rata intern� de acumulare a capitalului care ne arat� cât de profitabil este un 

proiect pentru un anumit an sau pentru întreaga perioad� de studiu. 

În afara acestor criterii poate fi util� �i o analiz�a balan�ei financiare în paralel cu analiza 

fluxurilor monetare. Acest lucru este important chiar în cazul proiectelor ce asigur� venituri din 

încas�ri satisf�c�toare deoarece pot exista perioade în care obliga�iile financiare (cum ar fi cele 

pentru plata creditelor) pot cauza o criz� de lichidit��i.  

Riscurile financiare se adaug� acestor riscuri,  având un efect negativ asupra proiectului 

cum ar fi: fluctua�iile ratelor de schimb, ale dobânzilor sau cre�terea infla�iei.  

  Riscuri secundare asumate de ini�iatorul proiectului: 

- Riscuri asumate înainte de finalizarea proiectului: se datoreaz� unor daune ce 

pot ap�rea înaintea finaliz�rii proiectului dar �i a unor dep��iri de costuri sau de termene în 

realizarea obiectivului. O parte din aceste riscuri pot fi diminuate prin asigurarea unor marje de 

capital sau prin elaborarea unor contracte cu cost fix pentru construc�ia obiectivului. 

- Riscuri de aprovizionare �i livrare . Aceste riscuri se refer� la anumite produse 

ce trebuie livrate continuu cum ar fi de exemplu energia electric� sau termic�. În aceste condi�ii 

unele fluctua�ii în livrarea produselor pot duce la pierderi dac� în contractele de aprovizionare nu 

sunt incluse prevederi pentru fluctua�iile de pre�. 

- Riscuri ce �in de reglement�ri sau de stabilitatea politic�. Riscurile ce �in de 

reglement�ri apar în general în perioadele de tranzi�ie din unele ��ri. Diminuarea acestor riscuri 

se poate face prin aprofundarea reglement�rilor din �ara respectiv� dar �i prin analizarea evolu�iei 

acestora (de exemplu în cazul României ar trebui s� se �in� cont de alinierea legisla�iei în vederea 

ader�rii la UE). Stabilitatea politic� dintr-o �ar� poate afecta la rândul ei un poriect de investi�ii 

atât prin riscuri financiare (cre�terea infla�iei) dar �i prin retragerea unor m�suri de sprijinire a 

proiectelor respective, retragerea subven�iilor, etc. 

�
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Întreb�ri: 

1. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru rata de actualizare. 

2. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru venitul net actualizat. 

3. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru rata intern� de rentabilitate 

4. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru criteriul cheltuielilor totale actualizate. 

5. Defini�i �i scrie�i rela�ia de calcul pentru termenul de recuperare 
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