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• Produsul intern Brut este indicatorul sintetic cel mai reprezentativ care exprima
nivelul de evoluție al economiei naționale. Pentru comparatiile internaționale se
folosește indicatorul Produs Intern Brut/locuitor, care se bazează, in primul rând, pe
nivelul înregistrat de indicatorul național de rezultate (PIB).

• Cunoastem ca asupra evoluției PIB au influență o serie de factori cum sunt: numărul
de salariați, productivitatea muncii, volumul investițiilor totale sau al Investițiilor
Străine Directe (ISD), volumul importurilor, al exporturilor consumul final total etc.

• Analiza detaliata si pe deplin edificatoare se poate realiza utilizând metodele
econometrice, care prin parametrii calculati vor exprima existența interdependenței,
sensul și intensitatea legaturii. Utilizând parametrii de regresie se poate efectua
prognoza economiei naționale.

• In acest articol, autorii și-au propus să studieze și să propună unele modele
econometrice utilizabile in analiza creșterii economice si a prognozei pentru perioade
viitoare. Noutatea constă în aceea că se adaptează unele modele econometrice la
astfel de analize.

Introducere
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Metode și modele econometrice utilizate

• Autorii au urmărit să stabilească principalele metode și modele pe care le oferă
econometria pentru realizarea unei astfel de analize.

• Autorii au identificat între produsul intern brut, ca variabilă rezultativă și
celelalte toate variabile factoriale de influență, existența unei corelații de forma
funcției liniei drepte. Pornind de la aceasta, se poate considera acest model
liniar de interdependență (corelație) între două sau mai multe variabile.

• Corelația este de forma funcției de regresie liniară simplă (legătura doar între
două variabile), sau liniară multiplă (legătura între o variabilă rezultativă și mai
multe variabile factoriale).

• Funcția de regresie ca model matematic, este des utilizată în această lucrare,
autorii și-au propus ca obiectiv utilizarea modelului de regresie pentru a stabili
corelația (interdependența) dintre variabile.

• Analiză concretă, s-a efectuat pornind de la datele statistice oferite de Institutul
Național de Statistică.

• S-au calculat parametrii de regresie, pe baza cărora s-a făcut estimarea, analiza
și interpretarea trendului evolutiv.
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• Reprezentarea grafică a tuturor acestor indicatori (variabile din punct de vedere
statistic) evidențiază și mai pregnant un trend evolutiv corelativ. În acest context,
pentru cuantificarea corelației existentă între PIB și fiecare dintre variabilele
factoriale sau dintre PIB și toate celelalte variabile, autorii au utilizat modelele de
regresie liniară simplă și multiplă.

• Funcțiile de regresie liniară sunt de forma:

- regresia liniară simplă:
𝑦𝑖 = 𝑎 + 𝑏𝑥𝑖 + 𝜀

unde: yi = variabila rezultativă; xi = variabila factorială; a, b = parametrii de regresie;  =
variabilă reziduală.

- regresia liniară multiplă:
𝑦𝑖 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝜀

unde: yi = variabila rezultativă; x1, x2 ... xn, = variabilele factoriale; a0 = parametrul de
regresie, termen liber; a1, a2 ... an = parametrii de regresie asociați fiecărei variabile;  =
variabilă reziduală.
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• Autorii au pus accentul pe analiza seriilor de date Produsul Intern brut,
indicele creșterii Prodului Intern Brut, productivitatea muncii, indicele
creșterii valorii agăugate brute, indicele de ceștere a populației
ocupate și indicele de creștere a numărului de salariați. Seriile de date
sunt prezentate în tabelul nr. 1.

• Din studiul seriilor de date din tabelul alăturat rezultă că, atât în cifre
absolute (Produsul Intern Brut și productivitatea muncii) cât și în cifre
relative (indicii Produsului Intern Brut, valorii adăugate brute,
populației ocupate șu numărului de salariați) s-au înregistrat aceleași
evoluții.

• Cu mici oscilații, în valoare absolută, PIB și productivitatea muncii au
înregistrat un trend crescător.

• Indicele de creștere al PIB, pe trendul creșterii în cifre absolute, a
înregistrat salturi semnificative până în anul 2008, când s-a declanșat
criza financiară și în România.

• Perioadei de criză i-au fost specifici indici temperați de creștere, fiind
vorba chiar de un trend negativ (-2,64) în anul 2009.

• Același trend l-au înregistrat și indicii valorii adăugate brute, populației
ocupate și numărului de salariați.

• În concluzie, din simplul studiu al bazelor de date rezultă că PIB, în
valoare absolută sau relativă, ca variabilă rezultativă, este influențată
de toate celelalte variabile factoriale.

Tabelul nr. 1. Evoluția principalilor indicatori macroeconomici  

în perioada 1995-2016 

Year PIB IPIB WM IVAB IPOC IEMP 

1995 7656,7 0 760,2 0 0 0 

1996 11463,5 49,72 1155,6 1,50173893 0,987991151 0,974578 

1997 25689,1 124,09 2643,3 2,20059604 0,962042862 0,916048 

1998 37257,9 45,03 3074,4 1,39932077 1,203103181 0,959703 

1999 55479,4 48,91 4527,1 1,4811308 0,999981576 0,899088 

2000 81275,3 46,5 6752,6 1,47732441 0,99228034 0,997339 

2001 118327,2 45,59 9957,5 1,45838189 0,989388763 0,992847 

2002 152630 28,99 14301,6 1,29139429 0,898341982 1,000362 

2003 198761,1 30,22 18354,6 1,2867562 0,999519527 1,008729 

2004 248747,6 25,15 23477,4 1,25617547 0,983394815 0,999507 

2005 290488,8 16,78 27541,5 1,15499015 0,984782794 1,029601 

2006 347004,3 19,46 32609,5 1,19417067 1,006852124 1,024978 

2007 418257,9 20,53 39334,1 1,20600411 1,003654603 1,051502 

2008 524388,7 25,37 48958 1,26321212 1,000117461 1,013505 

2009 510522,8 -2,64 49120,9 0,98459482 0,98687793 0,932499 

2010 533881,1 4,58 52099,5 1,03718532 0,990598291 0,938827 

2011 565097,2 5,85 54593,8 1,03941818 0,991928878 1,017348 

2012 595367,3 5,36 60413,9 1,05337269 0,951894915 1,025039 

2013 637456 7,07 65512,6 1,07487611 0,991220663 1,005014 

2014 668143,6 4,81 68469,4 1,05308641 1,007608467 1,020741 

2015 712832,3 6,69 73330,9 1,0586477 0,988465013 1,02867 

2016 759227,6 4,8 75530,83 1,20838071 0,960236712 1,057596 

Sursa de date: Institutul Național de Statistică, date prelucrate de autori 5



Graficul nr. 1. Reprezentarea grafică a seriei PIB 
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Series: PIB

Sample 1995 2016

Observations 22

Mean       340907.1

Median   318746.6

Maximum  759227.6

Minimum  7656.700

Std. Dev.   258688.4

Skewness   0.106705

Kurtosis   1.525323

Jarque-Bera  2.035198

Probability  0.361462

Graficul nr. 2. Reprezentarea grafică a seriei Productivitatea muncii
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Series: WM

Sample 1995 2016

Observations 22

Mean       33296.33

Median   30075.50

Maximum  75530.83

Minimum  760.2000

Std. Dev.   26251.36

Skewness   0.188927

Kurtosis   1.568067

Jarque-Bera  2.010439

Probability  0.365964

Analiza corelația dintre PIB și productivitatea muncii, utilizând modelul de regresie 
liniară simplă

Graficul nr. 3. Corelograma PIB / Productivitatea muncii
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Estimarea parametrilor modelului de regresie 
PIB/ Productivitatea muncii

Modelul de regresie

PIB = C(1) + C(2)WM, devine: 

PIB = 13257,08 + 9,048424 WM

• Modelul de regresie este caracterizat prin valori
semnificative ale parametrilor R-squared şi
Adjusted R-squared, respectiv peste 99,7%.

• Aceasta reprezintă posibilitatea de a explica
variaţia Produsului Intern Brut prin dinamica
productivităţii muncii, în măsură de peste 99,7%.

• Valoarea parametrului C(2) arată că, la o creştere
cu o unitate a productivităţii muncii, nivelul PIB se
va majora cu peste 9,84 unităţi monetare.

• Considerăm că valoarea coeficientului C(1),
sensibil mai ridicată faţă de coeficientul de
regresie, indică prezenţa unor factori de influenţă
suplimentari asupra variabilei dependente.
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Model de regresie multiplă utilizând valorile absolute ale indicatorilor

Tabelul nr. 2. Evoluţia unor indicatori 
macroeconomici în perioada 1995 – 2016

Year PIB WM VAB POC EMP

1995 7656,7 760,2 7217,1 9493 6047,678

1996 11463,5 1155,6 10838,2 9379 5893,936

1997 25689,1 2643,3 23850,5 9023 5399,128

1998 37257,9 3074,4 33374,5 10855,6 5181,562

1999 55479,4 4527,1 49432 10855,4 4658,682

2000 81275,3 6752,6 73027,1 10771,6 4646,287

2001 118327,2 9957,5 106501,4 10657,3 4613,051

2002 152630 14301,6 137535,3 9573,9 4614,72

2003 198761,1 18354,6 176974,4 9569,3 4655

2004 248747,6 23477,4 222310,9 9410,4 4652,704

2005 290488,8 27541,5 256766,9 9267,2 4790,431

2006 347004,3 32609,5 306623,5 9330,7 4910,088

2007 418257,9 39334,1 369789,2 9364,8 5162,967

2008 524388,7 48958 467122,2 9365,9 5232,694

2009 510522,8 49120,9 459926,1 9243 4879,48

2010 533881,1 52099,5 477028,6 9156,1 4580,989

2011 565097,2 54593,8 495832,2 9082,2 4660,461

2012 595367,3 60413,9 522296,1 8645,3 4777,152

2013 637456 65512,6 561403,6 8569,4 4801,104

2014 668143,6 68469,4 591206,5 8634,6 4900,684

2015 712832,3 73330,9 625879,4 8535 5041,186

2016 759227,6 75530,83 756300,6 8195,62 5331,54

Graficul nr. 4. Reprezentarea grafică a Produsului 
Intern Brut şi variabilelor factoriale în perioada 

1995 - 2016

Sursa de date: Institutul Naţional de Statistică, date prelucrate de autori

Abrevieri: 
PIB = Produsul Intern Brut 
WM = Productivitatea muncii 
VAB = Valoarea adăugată brută 
POC = Populaţia ocupată 
EMP = Numărul de salariaţi. 
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Estimarea parametrilor modelului de regresie 

Modelul de regresie stabilit pe baza
parametrilor estimați este de forma:

PIB = 6396,532 + 6,398910 WM + 0,393516 VAB + 
+ 4,275748 POC – 7,876439 EMP 

• Analizând coeficienţii modelului de regresie estimat,
observăm că trei dintre cele patru variabile factoriale
exercită o influenţă pozitivă asupra Produsului Intern Brut.

• În ordinea nivelului de semnificaţie al influenţei, cel mai
important factor este productivitatea muncii: o creştere cu o
unitate a productivităţii muncii generează un plus de peste
6,39 unităţi monetare a variabilei independente.

• Majorarea cu o persoană a valorii populaţiei ocupate
determină o creştere a PIB cu peste 4,27 lei.

• Creşterea valorii adăugate brute determină o majorare
subunitară a PIB, respectiv la o u.m. adiţională VAB obţinem
un plus de 0,39 al Produsului Intern Brut.

• În schimb, numărul de angajaţi exercită o influenţă negativă
asupra indicatorului principal.

• Valoarea ridicată a coeficientului C(1) demonstrează
existenţa unor factori suplimentari care influenţează PIB-ul
şi al căror impact global este pozitiv.

• Testele R-squared şi Adjusted R-squared asociate modelului
atestă calitatea modelului şi recomandarea pentru a fi
utilizat în analize ulterioare.
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Model de regresie multiplă utilizând indicii

Tabelul nr. 3 Evoluţia indicilor de creştere a 
unor indicatori macroeconomici în perioada 
1995 - 2016

Graficul nr. 5 Reprezentarea grafică a indicilor de 
creştere a Produsului Intern Brut şi celorlalte 
variabile factoriale în perioada 1995 - 2016

Sursa de date: Institutul Naţional de Statistică, date prelucrate de autori

Year IPIB IWM IVAB IPOC IEMP

1995 0 0 0 0 0

1996 49,72 52,01 1,501739 0,987991 0,974578

1997 124,09 128,74 2,200596 0,962043 0,916048

1998 45,03 16,31 1,399321 1,203103 0,959703

1999 48,91 47,25 1,481131 0,999982 0,899088

2000 46,5 49,16 1,477324 0,99228 0,997339

2001 45,59 47,46 1,458382 0,989389 0,992847

2002 28,99 43,63 1,291394 0,898342 1,000362

2003 30,22 28,34 1,286756 0,99952 1,008729

2004 25,15 27,91 1,256175 0,983395 0,999507

2005 16,78 17,31 1,15499 0,984783 1,029601

2006 19,46 18,4 1,194171 1,006852 1,024978

2007 20,53 20,62 1,206004 1,003655 1,051502

2008 25,37 24,47 1,263212 1,000117 1,013505

2009 -2,64 0,33 0,984595 0,986878 0,932499

2010 4,58 6,06 1,037185 0,990598 0,938827

2011 5,85 4,79 1,039418 0,991929 1,017348

2012 5,36 10,66 1,053373 0,951895 1,025039

2013 7,07 8,44 1,074876 0,991221 1,005014

2014 4,81 4,51 1,053086 1,007608 1,020741

2015 6,69 7,1 1,058648 0,988465 1,02867

2016 4,8 7,313 1,208381 0,960237 1,057596

Abrevieri:
IPIB = Indicele de creştere a Produsului Intern Brut
IWM = Indicele de creştere a productivităţii muncii
IVAB = Indicele de creştere a valorii adăugate brută
IPOC = Indicele de creştere a populaţiei ocupate
IEMP = Indicele de creştere a numărului de salariaţi.
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Modelul de regresie multiplă, introducând
parametrii de regresie estimați, este de forma:

IPIB = -1,650543 + 0,524385 IWM + 41,17533 IVAB + 
+ 46,02154 IPOC – 84,22157 IEMP 

• Indicele PIB este influenţat de indicii corespunzători
celor patru indicatori macroeconomici, iar această
influenţă explică variaţia IPIB în proporţie de peste
98%.

• Cea mai semnificativă influenţă se înregistrează în
cazul indicelui de creştere a populaţiei ocupate:
majorarea cu un punct procentual a acestui indicator
conduce la majorarea cu 46% a indicelui PIB.

• În cazul indicelui valorii adăugate brute, coeficientul
de regresie are valoarea 41,17.

• În timp ce indicele numărului de salariaţi exercită o
influenţă negativă, caracterizată de un coeficient de -
84,22, indicele productivităţii muncii este
caracterizat de cea mai redusă influenţă pozitivă
asupra variabilei independente.

• De remarcat valoarea ridicată şi în acelaşi timp
negativă a termenului liber, expresie a altor variabile
factoriale ale IPIB, al căror impact combinat este
negativ.

Estimarea parametrilor modelului de regresie 
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Concluzii

• În acest articol, autorii au pus accentul pe utilizarea metodei seriilor de date,
metodei reprezentării grafice, a metodei indicilor de evoluție, sau a modelelor
de regresie liniară simplă și multiplă, pe care le-au aplicat la studiul evoluției
produsului intern brut, într-o perioadă suficient de lungă de timp pentru ca
datele să aibă esența și sensul urmărit în analiză.

• Interpretarea parametrilor de regresie și mai apoi utilizarea acestora au scos
în evidență măsura în care fiecare dintre variabilele factoriale aplicate au sens,
o intensitate și o direcție de influență asupra produsului intern brut, putând
oferi cercetătorului sau managerului posibilitatea să aleagă varianta optimă
pe care dorește să o utilizeze în analiza evoluției Produsului Intern Brut.

• Analiza poate fi adâncită prin interpretarea structurii produsului intern brut,
după resurse și utilități ca și a interpretării influenței consumului privat,
consumului final, sau investițiilor asupra creșterii produsului intern brut.

• Autorii consideră că modele prezentate în acest articol, sunt exemple
teoretice și practice concrete care evidențiază utilitatea apelării la aceste
metode și modele econometrice în analizele macroeconomice.
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