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Rezumat. Dintotdeauna, şi mai ales în perioadele de criză 

economico-financiară, indicatorii statistici sensibili, iar produsul intern 
brut este unul din aceştia, sunt analizaţi pe toate feţele: de la surse de 
date la construcţie, la prelucrare şi până la diseminare. 
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În practica internaţională şi a Uniunii Europene, ca şi în practica statisticii 
naţionale, datele cu privire la produsul intern brut sunt supuse unor proceduri 
normale de revizuire/ajustare şi actualizare periodică. Aceste proceduri nu sunt 
dictate de factorii politici sau anumite interese, ci, în mod profesionist, sunt 
determinate, pe de o parte, de nevoia de cunoaştere operativă, de satisfacere a 
cerinţelor tuturor utilizatorilor şi, pe de altă parte, de disponibilitatea surselor de 
date la momentul calculului. Astfel, potrivit Regulamentului de transmitere de 
către toate statele membre la Eurostat a agregatelor macroeconomice, conform 
Sistemului European de Conturi (SEC) 95, România calculează şi transmite 
(vezi şi Catalogul anual al publicaţiilor statistice şi al comunicatelor de presă, 
adus la începutul fiecărui an la cunoştinţa utilizatorilor şi postat pe site-ul INS) 
pe parcursul a 21 de luni de la încheierea anului de referinţă, pentru indicatorii 
anuali, trei variante/versiuni de estimare: provizorii (la 70 de zile), 
semidefinitive (la 12 luni) şi definitive (la 21 de luni). Diferenţele (mai mari sau 
mai mici, pozitive sau negative) între cele trei variante sunt normale şi unanim 
recunoscute. Fiecare dintre variante are la bază aceeaşi metodă de calcul, 
diferenţele provenind din sursele de date disponibile la momentul respectiv şi 
care pot fi luate în calculul acestor indicatori.  

 În programul de producere şi difuzare a datelor, Institutul Naţional de 
Statistică, mai ales în ultimii opt ani, a aplicat ad-literam, profesionist şi 
consecvent la nivel naţional, prevederile regulamentelor UE în domeniu şi 
metodologiile de calcul corespunzătoare, făcându-le fără echivoc publice 
tuturor utilizatorilor, inclusiv în ceea ce priveşte procedura de revizuire/ajustare. 

 În mod ştiinţific, teoretic şi practic, diferenţele dintre valorile nominale 
estimate ale PIB sunt explicate în cele ce urmează. 

 
1. Diferenţe înregistrate de valorile nominale estimate ale PIB 
 
Din punct de vedere istoric, în statistica naţională şi internaţională diferenţa 

dintre varianta definitivă şi cea semidefinitivă a PIB este de regulă nesemnificativă, 
ambele utilizând aceleaşi surse de date statistice şi administrative. Tot ca regulă, o 
diferenţă mai mare sau mai mică, în plus sau în minus, se poate înregistra între 
varianta semidefinitivă şi cea provizorie. Pentru aceasta din urmă sursele de date 
luate în calcul şi disponibile sunt incomplete, indirecte şi nu sunt la fel de detaliate, 
fapt ce determină rezultate diferite de estimare. 

 Acest demers procedural metodologic de calcul se prezintă în esenţă astfel: 
 
1.1. Estimarea PIB în varianta provizorie 
 
Pentru estimarea PIB în varianta provizorie (la 70 de zile faţă de anul de 

referinţă) nu există disponibile surse de date primare complete. În lipsa datelor 
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primare complete se utilizează, ca în toate ţările, surse indirecte, indicatori 
derivaţi de intrare în proces, estimaţi şi exploataţi pe baza datelor infraanuale 
(lunare şi trimestriale). Acestea sunt următoarele: 

 anchete infraanuale privind indicii producţiei industriale, indicii 
lucrărilor de construcţii, indicii volumului cifrei de afaceri din 
comerţul cu amănuntul şi serviciile pentru populaţie, indicii 
parcursului mărfurilor şi călătorilor, indicii investiţiilor, indicii valorici 
ai cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi serviciile pentru 
întreprinderi; indicii preţurilor producției industriale, indicii preţurilor 
de consum, indicii de cost în construcţii; indicii valorii unitare din 
comerţul exterior (din cercetări elaborate şi publicate de INS); 

 contul de producţie al agriculturii, elaborat pe baza datelor operative 
provenite de la Ministerul Agriculturii; 

 anchete infraanuale privind câştigurile salariale şi efectivul de salariaţi 
(efectuate de INS); 

 versiunea provizorie a Balanţei de plăţi externe (furnizată de BNR); 
 execuţia provizorie a Bugetului general consolidat (furnizat de MFP); 
 bilanţurile contabile provizorii ale instituţiilor financiare (furnizate de 

BNR). 
Calculul produsului intern brut (valoarea adăugată brută + impozite pe 

produs – subvenţii pe produs) presupune estimarea separată a fiecăruia dintre 
elementele sale componente după cum urmează: 

 
Estimarea producţiei: 
 pentru societăţile nefinanciare (întreprinderi), gospodăriile populaţiei şi 

instituţiile nonprofit, producţia a fost estimată, pe ramuri de activitate 
(principalele 10 ramuri), prin extrapolare în volum şi preţ sau în 
valoare a producţiei din anul 2010, utilizând indicii de volum, de preţ 
şi valorici disponibili din datele statistice descrise mai sus; 

 pentru societăţile financiare şi administraţiile publice, producţia a fost 
determinată direct, pe baza surselor de date din bilanţurile contabile ale  
instituţiilor financiare şi din bugetul general consolidat. 

 
Estimarea consumului intermediar: 
 pentru societățile nefinanciare (întreprinderi), gospodăriile populației și 

instituțiile nonprofit, consumul intermediar a fost estimat pe ramuri de 
activitate (10 ramuri) prin aplicarea ponderii consumului intermediar 
în producție a anului anterior (2010), ca substitut pentru ponderile 
efective ale anului 2011 încă nedisponibile. Aceeaşi procedură a fost 
aplicată şi în anii anteriori, fiind explicată şi de tendinţa relativ 
constantă a acestor ponderi; 
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 pentru societățile financiare și administrațiile publice, consumul inter-
mediar a fost determinat direct pe baza surselor de date din bilanţurile 
contabile ale instituţiilor financiare şi din bugetul general consolidat. 

 
Estimarea valorii adăugate brute: 
Valoarea adăugată brută s-a calculat ca sold între producţie şi consum 

intermediar. 
Calcularea impozitelor şi subvenţiilor pe produs s-a realizat pe baza 

datelor din bugetul consolidat. 
 
1.2. Estimarea PIB în varianta semidefinitivă 
 
Pentru varianta semidefinitivă, la calculul PIB, spre deosebire de varianta 

provizorie, au fost utilizate surse de date primare cu grad mult mai mare de 
exhaustivitate şi detaliere, care nu erau disponibile la momentul determinării 
variantei provizorii, respectiv: 

Surse statistice 
 Ancheta structurală în întreprinderi (ASA) – pe un eşantion repre-

zentativ de 60 de mii de unități din toate ramurile de activitate; 
 Ancheta bugetelor de familie (ABF) – eşantion reprezentativ de 38 de 

mii de gospodării; 
 Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) – eşantion repre-

zentativ de 112 mii de gospodării; 
 Conturile Economice pentru Agricultură (CEA); 
 Balanţe ale produselor agricole; 
 Ancheta asupra costului forţei de muncă; 
 Alte anchete anuale şi infraanuale disponibile privind producţia indus-

trială, de construcţii, servicii, comerţ; contul de producţie al agriculturii etc.; 
 
Surse administrative de la Ministerul Finanţelor Publice: 
 Execuţia Bugetului general al administraţiilor publice (raportările 

bugetare), format din: Bugetul administraţiei publice centrale; 
Bugetele administraţiilor locale; Bugetul securităţii sociale, compus 
din: Fondul de Şomaj, Fondul asigurărilor de sănătate, Fondul de 
Securitate Socială. 

 Declaraţiile pe venitul global din activităţile independente, depuse de 
către întreprinzătorii individuali şi asociaţiile familiale la MFP. 

 
Surse contabile şi financiare: 
 Situaţiile financiare ale societăţilor financiare (disponibile de la BNR); 
 Situaţiile financiare ale altor agenţi economici (disponibile de la MFP). 
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Alte surse de date: 
 Balanţa de plăţi (furnizată de BNR). 
 
Componentele PIB în varianta semidefinitivă au fost estimate astfel: 
Producţia şi consumul intermediar: a fost determinat direct pe baza 

surselor de date disponibile; 
Valoarea adăugată brută: a fost calculată ca diferenţă între producţie şi 

consum intermediar; 
Impozite şi subvenţii pe produs: au fost calculate pe baza datelor din 

bugetul consolidat. 
 
1.3. O primă concluzie 
 
Diferenţele dintre varianta semidefinitivă şi cea provizorie a PIB sunt 

determinate, de regulă, inclusiv pe anul 2011, de: 
 sursele de date diferite în funcţie de momentul realizării estimărilor; 
 utilizarea de metode directe, pe baza surselor de date, pentru varianta 

semidefinitivă, respectiv de metode indirecte de estimare a producției 
și consumului intermediar, prin extrapolare, pentru varianta provizorie, 
în special pentru societățile nefinanciare (întreprinderi) și gospodăriile 
populației. 

Pentru anul 2011, din analiza rezultatelor economice agregate pe baza 
surselor de date disponibile, a rezultat o creştere a ponderii consumului 
intermediar în producție, de la 61,3% (pondere estimată pentru anul 2010 şi 
utilizată la varianta provizorie 2011) la 64,6% (pondere calculată pe baza 
surselor complete de date) în varianta semidefinitivă. Cea mai mare contribuţie 
la creşterea consumului intermediar au avut-o societăţile nefinanciare 
(întreprinderi), ceea ce a condus la o majorare a consumului intermediar 
nominal pentru anul 2011, şi implicit o reducere a valorii adăugate brute și a 
PIB cu aproximativ 26 miliarde de lei. Această pondere mare s-a mai înregistrat 
în perioada 1995-1997. În anii care au urmat consumul intermediar nu a 
reprezentat mai mult de 59-62% din valoarea producției. Majorarea nu a putut fi 
anticipată de statistici la varianta provizorie din lipsa oricăror informații privind 
consumurile intermediare efective pentru anul 2011. 

 analizând în profunzime aceste diferenţe (între varianta semidefinitivă 
şi cea provizorie) a valorii estimate a PIB se observă că în mod 
inductiv pot apărea diferenţe între valorile estimate ale deflatorului 
PIB, dar şi între alte valori. 
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2. Diferenţe înregistrate în estimarea deflatorului PIB 
 
Explicitarea diferenţelor înregistrate în estimarea deflatorului PIB, în 

varianta provizorie şi semidefinitivă, presupune analiza componentelor PIB. 
 
2.1. Impact asupra diferenţelor între deflatorul Valorii Adăugate Brute (VAB) 
 
În varianta provizorie de estimare a PIB (implicit a VAB), utilizarea 

surselor indirecte, a indicatorilor derivaţi estimaţi sau extrapolaţi în volum şi 
preţ a valorilor din anul precedent, ce are la bază ipoteza constanţei 
coeficienţilor tehnologici de la un an la altul, în special pe zona societăţilor 
nefinanciare, a condus la obţinerea de indici de volum şi preţ relativ apropiaţi 
între ei pentru producţie, consum intermediar şi VAB pe principalele 10 ramuri 
utilizate la calculul PIB provizoriu. 

În varianta semidefinitivă, estimarea producţiei, a consumului intermediar 
şi a VAB în preţuri curente s-a făcut direct, pe baza surselor de date disponibile, 
mai complete şi mai detaliate, la nivel de 88 de ramuri (pe diviziuni CAEN). 
Estimarea în preţuri constante a producţiei, pentru calculul dinamicii, a fost 
realizată ştiinţific prin utilizarea indicilor de preţ corespunzători (indicele 
preţurilor producţiei industriale, indicele preţurilor de consum, indicele de cost 
în construcţii, indicii de preţ în servicii etc.), pe ramuri de activitate. Indicii de 
preţ utilizaţi în deflatarea consumului intermediar, pe ramuri, au fost calculaţi, 
conform metodologiei în vigoare, ca indici de producţie ponderaţi, utilizând ca 
elemente de ponderare structura consumului intermediar pe produse, pentru 
fiecare ramură de activitate în parte, structură disponibilă din tabelul 
consumurilor intermediare din anul 2010. În demersul procedural se realizează 
o analiză a consistenţei indicilor de volum ai producţiei în raport cu cei ai 
consumului intermediar, având ca țintă corelaţia dintre creşterile în volum ale 
producţiei cărora să le corespundă o creştere relativ apropiată a volumului 
consumurilor intermediare. 

Pentru anul 2011 a rezultat că preţurile la care au fost achiziţionate 
materiile prime, combustibilii, serviciile etc. utilizate pentru procesul de 
producţie au crescut mai mult decât cele ale produselor realizate. Drept 
consecinţă, creşterea rezultată a ponderii consumului intermediar în producţie a 
determinat reducerea indicelui agregat al VAB de la 105,4% în varianta 
provizorie la 102,8% în varianta semidefinitivă. Acest aspect a rezultat şi din 
analiza comparativă a indicelui preţurilor producţiei industriale pentru piaţa 
internă pe total, care a înregistrat în anul 2011 o creştere (8,1% faţă de anul 
precedent), cu indicele preţurilor producţiei industriale pentru piaţa internă 
pentru bunuri intermediare (10,2%). 
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2.2. Diferenţe între deflatorii impozitelor pe produs 
 
Facem următoarea precizare deosebit de importantă: datele privind 

impozitele pe produs sunt calculate pe baza datelor din execuţiile bugetare care 
sunt disponibile în variantă provizorie şi definitivă, în funcţie de momentul în 
care sunt disponibile datele. 

Diferenţele deflatorului impozitelor pe produs între cele două variante au 
provenit dintr-o estimare la un nivel mai redus al impozitelor pe produs pentru 
anul 2010, pentru care, în varianta provizorie, nu au fost disponibile datele din 
conturile administraţiilor publice în varianta definitivă. 

 
3. Ce trebuie să se ştie 
 
 Pentru nevoia cunoaşterii, a fundamentării deciziilor şi politicilor 

eficiente, statistica este un bun naţional şi trebuie să fie ferită de orice 
presiune, în afară de cea a perfecţionării ştiinţifice pentru satisfacerea 
tuturor utilizatorilor. 

 Statistica oficială a României, ca stat membru al UE, este şi trebuie să fie 
o instituţie independentă din punct de vedere ştiinţific. Precizăm în acest 
sens doar cele 15 principii fundamentale ale statisticii oficiale precizate în 
codul de bune practici şi monitorizate operativ şi în detaliu: independenţa 
profesională; mandatul pentru culegerea datelor necesare; adecvarea 
resurselor necesare; angajament privind calitatea datelor şi informaţiilor 
statistice; confidenţialitatea statistică; imparţialitatea şi obiectivitatea 
(autorităţile statistice dezvoltă, produc şi diseminează respectând 
independenţa ştiinţifică şi într-o manieră obiectivă, profesionistă şi 
transparentă, tratând toţi utilizatorii în mod egal); metodologie solidă, 
proceduri statistice adecvate; sarcină de răspuns adecvată pentru 
respondenţi; raportul cost-eficienţă; relevanţă; acurateţe şi fiabilitate; 
promptitudine şi punctualitate; coerenţă şi comparabilitate; accesibilitate 
şi claritate. Respectând şi implementând creator, statistica nu poate decât 
să fie ferită de presiuni de orice natură. 

 Să fie clar un lucru, şi anume că statistica este element de intrare în 
prognoze şi previziuni bugetare.  

 Statistica oficială este o instituţie independentă, armonizată la 
standardele internaţionale şi are riscurile optimei sale activităţi. Acesta 
este motivul esenţial pentru care statistica nu s-a abătut de la misiunea 
ei, de la metodologia ei, indiferent de interesele celor care utilizează 
rezultatele demersului ştiinţific. 

 
 



Diferenţele dintre valorile nominale ale produsului intern brut în varianta semidefinitivă şi provizorie 
	

37
	

37

 

Bibliografie 
	
Voineagu, V. (2009). Patru ani de statistică oficială, Editura „Revista Română de Statistică”, 

Bucureşti, ISSN 1018-046X 
Voineagu, V. (2007). „Romania: the will to integrate into the European statistical system”, 

Sigma, The Bulletin of European Statistics, No.1, pp. 44-47, ISSN 1018-5739 
Voineagu, V., Ţiţan, E., Ghiţă, S., Boboc, C., Todose, D. (2007). Statistică. Baze teoretice şi 

aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti 
Voineagu, V., Ţiţan, E., Ghiţă, S., Boboc, C., Todose, D. (2006). „Statistical indicators system 

for measuring the sustainable development at national and regional level in Romania”, în 
volumul Sustainable developement models for European Union extension process, 
Editura ASE, Bucureşti, pp. 579-584 

 


