
ANEXA
Explicaţii asupra diferenţei între datele provizorii şi semidefinitive ale Produsului Intern Brut 2011

                      - Milioane lei -  

Productie Consum 
intermediar

Valoare 
adaugata bruta Note explicative privind sursele de date si metodologia de estimare

VARIANTA PROVIZORIE    
   
Total 1137330,1 627979,4 509350,7
Impozite pe produs  70183,1
Subventii pe produs  -981,9
   
Produs intern brut  578551,9

    

La estimarea PIB - Varianta provizorie  -  se utilizează într-o mare masură surse indirecte, 
metode de estimare şi extrapolare – în lipsa unor date primare complete, nedisponibile în 
momentul calculării PIB în variantă provizorie.

Surse generale de date:
- anchete statistice infra-anuale privind indicii producţiei industriale,indicii lucrarilor de construcţii, 
indicii volumului cifrei de afaceri din comert cu amanuntul si servicii pentru populatie, indicii 
parcursului marfurilor si calatorilor, indicii investitiilor, indicii valorici ai cifrei de afaceri din comertul 
cu ridicata si servicii pentru intreprinderi; 
- anchete statistice infraanuale privind indicii preturilor productiei industriale, indicii preturilor de 
consum, indicii de cost in constructii; indicii valorii unitare din comert exterior;
- contul de producţie al agriculturii, elaborat pe baza datelor operative provenind de la Ministerul 
Agriculturii;
- anchete infra-anuale privind câştigurile salariale şi efectivul de salariaţi;
- executia Bugetului general consolidat;
- bilanţuri contabile trimestriale ale instituţiilor financiare;
- Balanta de plati.
Estimarea productiei: 
- pentru societatile nefinanciare (intreprinderi), gospodariile populatiei si institutii non-profit s-a 
estimat pe ramuri de activitate (10 ramuri), prin extrapolarea nivelului productiei din anul 2010, 
utilizand indicii de volum,  de pret si valorici disponibili din sursele de date statistice;
- pentru societatile financiare si administratiile publice s-a determinat direct pe baza surselor de date 
administrative (bilanturi si buget).
Estimarea consumului intermediar:
- pentru societatile nefinanciare (intreprinderi), gospodariile populatiei si institutiile non-profit s-a 
realizat pe ramuri de activitate (10 ramuri) prin aplicarea ponderii consumului intermediar in 
productie ale anului 2010 (ca substitut pentru ponderile efective ale anului 2011 încă nedisponibile, 
aşa cum s-a procedat şi în anii anteriori);
- pentru societatile financiare si administratiile publice s-a determinat direct pe baza surselor de date
 (bilanturi si buget). 
Estimarea Valorii adaugate brute:
Valoarea adaugata bruta s-a calculat ca diferenţă intre productie si consum intermediar.
Calcularea impozitelor si subventiilor pe produs: pe baza datelor din bugetul consolidat.



                     - milioane lei -  

Productie Consum 
intermediar

Valoare 
adaugata bruta Note explicative privind sursele de date si metodologia de estimare

VARIANTA SEMIDEFINITIVA    
   
   
Total 1132017,7 644690,9 487326,8
Impozite pe produs  70208,9
Subventii pe produs  -827,3
Produs intern brut   556708,4

  

Pentru varianta semidefinitivă în calculul PIB s-au utilizat surse de date primare 
disponibile mai complete şi mai detaliate faţă de varianta provizorie.

Surse de date statistice (cercetări statistice):
• Surse statistice
- Ancheta structurală în întreprinderi (ASA) – eşantion reprezentativ din 60 mii unitati din toate 
ramurile de activitate;
- Ancheta bugetelor de familie (ABF) – 38 mii de gospodării;
- Ancheta forţei de muncă în gospodării (AMIGO) - 112 mii gospodării;
- Conturile Economice pentru Agricultură (CEA);
- Balanţe ale produselor agricole;
- Ancheta asupra costului forţei de muncă;
- Alte anchete anuale şi infra-anuale disponibile privind producţia industrială, 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).
• Alte surse de date:
- Balanţa de plăţi (furnizata de BNR)

Estimarea productiei si consumului intermediar:
s-a determinat direct pe baza surselor de date disponibile
Estimarea Valorii adaugate brute:
Valoarea adaugata bruta s-a calculat ca diferenta intre productie si consum intermediar.
Calcularea impozitelor si subventiilor pe produs: pe baza datelor din bugetul consolidat. (de 
la MFP)



- milioane lei -

Productie
Consum 
intermediar

Valoare 
adaugata bruta

Note explicative privind sursele de date si metodologia de estimare

DIFERENTE  ÎNTRE VARIANTA SEMIDEFINITIVĂ 
ŞI VARIANTA PROVIZORIE   
   
Total -5312,4 16711,5 -22023,9
Impozite pe produs  25,8
Subventii pe produs  154,6
   
Produs intern brut   
Milioane lei  -21843,5
Diferenţa procentuală   -3,8

Diferentele dintre varianta semidefinitivă şi cea provizorie a PIB sunt 
influenţate, ca regula, inclusiv pentru anul 2011, de:
- sursele de date diferite în momentul realizării estimărilor;
- utilizarea de metode directe, pe baza surselor de date, pentru varianta 
semidefinitiva, respectiv, de metode indirecte de estimare a productiei si 
consumului intermediar, prin extrapolare, pentru varianta provizorie, in 
special pentru societatile nefinanciare (intreprinderi) si gospodariile populatiei; 

Pentru anul 2011, din analiza rezultatelor economice agregate pe baza 
surselor de date disponibile, a rezultat o creştere a ponderii consumului 
intermediar în productie, de la 61,3% (pondere estimată pentru anul 2010 şi 
utilizată la varianta provizorie 2011) la 64,6% (pondere calculata pe baza 
surselor complete de date) în varianta semidefinitiva. Cea mai mare 
contribuţie la creşterea consumului intermediar au avut-o societăţile 
nefinanciare (intreprinderi) ceea ce a condus la o majorare a consumului 
intermediar nominal pentru anul 2011, şi implicit o reducere a valorii adaugate 
brute si a PIB cu aprox. 26 mld. lei. Aceasta pondere mare s-a mai înregistrat 
în perioada 1995-1997. In anii care au urmat consumul intermediar nu a 
reprezentat mai mult de 59-62% din valoarea productiei. Majorarea nu a putut 
fi anticipata la varianta provizorie din lipsa oricaror informatii privind 
consumurile intermediare efective pentru anul 2011.


