Produsul intern brut trimestrial
Precizări metodologice
Estimările “semnal” ale Produsului intern brut trimestrial sunt produse pentru a oferi cea mai
rapidă imagine asupra evoluției economiei şi au următoarele caracteristici:




sunt în concordanță cu standardele metodologice ale Sistemului conturilor naționale
(SEC) 2010;
sunt produse şi publicate la cel mult 45 de zile după încheierea trimestrului de
referință;
au la bază un set incomplet de informații comparativ cu estimările provizorii ale
conturilor naționale trimestriale, inclusiv a Produsului intern brut, motiv pentru care fac
obiectul revizurilor trimestriale.

Diferențele dintre estimările “semnal” şi estimările provizorii ale Produsului intern brut sunt
determinate de următoarele aspecte:


Operativitate: estimările “semnal” sunt disponibile mai devreme decât cele provizorii
(40‐45 de zile față de 70‐75 de zile).



Acuratețe: se face un compromis între operativitate şi acuratețe. Estimările “semnal”
sunt, în general, mai puțin precise decât cele provizorii, dar se urmăreşte ca pierderea
în precizie să fie redusă la un nivel cât mai scăzut.



Sferă de cuprindere: numărul variabilelor acoperite de estimările “semnal” este limitat.



Informații disponibile: estimările “semnal” au la bază un set limitat de date. Adesea,
unele informații furnizate de anchetele statistice sau sursele administrative nu sunt
disponibile.



Metodă de estimare: în funcție de sursele de date disponibile se poate utiliza metoda
directă (prin utilizarea datelor existente şi a estimărilor pentru cele nedisponibile) sau
metoda indirectă (prin utilizarea tehnicilor de regresie).

Estimările “semnal” ale Produsului intern brut trimestrial în conturile naționale româneşti se
realizează prin aplicarea metodei directe având în vedere existența surselor de date infra‐anuale,
în special a anchetelor statistice ce oferă informații care permit estimarea Produsului intern brut
trimestrial (PIBT) la prețul pieței prin metoda de producție, conform relației:
PIBT = VAB + IP – SP
unde:
VAB = valoarea adăugată brută la preț de bază;
IP

= impozitele pe produs;

SP

= subvențiile pe produs.

Pe lângă estimările brute ale Produsului intern brut trimestrial, prin care se compară PIBT din anul
curent față de aceeaşi perioadă din anul anterior, se calculează şi estimări ajustate sezonier,
utilizând metoda regresivă, metodă recomandată de regulamentele europene, prin care se poat
compara PIBT din două trimestre consecutive.
Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru
a se evidenția evoluția economică reală din perioade consecutive1.
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„PIB ‐ serie ajustată sezonier” este utilizat în compararea trimestrului de referință cu trimestrul anterior, în timp ce „PIB – serie brută” se
utilizează, preponderent, în compararea cu perioada corespunzătoare din anul anterior.

Pentru ajustarea seriilor principalelor agregate pe baza cărora se estimează PIB prin metoda de
producție şi prin metoda cheltuielilor, se utilizează pachetul de programe DEMETRA (metoda
TRAMO/SEATS). Acesta realizează estimarea efectului sezonier (evenimente care se întâmplă în
acelaşi moment, cu aceeaşi magnitudine şi direcție în fiecare an, cum ar fi: anotimpuri, vacanțe,
etc., a numărului de zile lucrătoare diferit de la o lună la alta şi efectului calendarului, cum ar fi
Paştele ortodox, an bisect şi alte sărbători naționale) precum şi identificarea şi corectarea valorilor
extreme (schimbări de nivel ocazionale, tranzitorii sau permanente) şi interpolarea valorilor lipsă.
Conturile naționale trimestriale din România prezintă, în general, o puternică sezonalitate, fiind
ajustate şi în funcție de numărul de zile lucrătoare şi calendar chiar dacă efectul acestora din urmă
este nesemnificativ.
Seria ajustată sezonier s‐a obținut prin eliminarea din seria brută a efectului sezonier, cu ajutorul
unor coeficienți de corecție, stabiliți în funcție de modelul de regresie folosit (aditiv sau
multiplicativ). Modelul aditiv sau multiplicativ folosit pentru regresie este identificat automat de
programul Demetra în funcție de natura seriilor supuse ajustării.
Seriile ajustate sezonier pentru ultimii 5 ani si trimestrele disponibile din anul de referință se
recalculează în fiecare trimestru ca urmare a revizurii seriillor brute de date trimestriale şi anuale,
pe măsură ce devin disponibile surse date statistice şi administrative cu un grad mai mare de
cuprindere şi de exactitate, a introducerii în seria de date a ultimei observații disponibile, a
modificării modelelor adoptate şi a parametrilor de regresie.

