Cum calculăm PIB-ul anual?
februarie
A+45 zile

martie
A+65

aprilie
A+95

decembrie
A+430 zile

octombrie
A+795 zile

•PIB anul A: date semnal
•Serie brută: date an A comparativ cu anul A-1

•PIB anul A: date provizorii I
•Serie brută: date anul curent față de anul anterior

- date disponibile rapid, flash;
- acuratețe mai mică din cauza numărului redus de variabile
de calcul;

-date din surse statistice, financiar-bancare și administrative
și metode de estimare și extrapolare în contextul lipsei unor
date primare nedisponibile în momentul calcului;
- acuratețe mai mare decât PIB în varianta semnal;

•PIB anul A: date provizorii II
•Serie brută: date anul curent față de anul anterior

•PIB Anul A: date semidefinitive
•Serie brută date an A comparativ cu anul A-1

•PIB Anul A: date definitive
•Serie brută date an A comparativ cu anul A-1

- date definitive provenind din toate sursele statistice,
administrative, contabile și financiare la care se adaugă cele
din balanța de plăți de la încheierea anului A;
- acuratețe mai mare decât PIB în varianta semnal;
- grad redus de detaliere comparativ cu varianta definitivă;
- date definitive provenind din toate sursele statistice,
administrative, contabile și financiare la care se adaugă cele
din balanța de plăți de la încheierea anului A;
- acuratețe mai mare decât în varianta semidefinitivă;
- elaborarea tabelelor de sinteză ale Conturilor Naționale,
Tabelul Intrări-Ieșiri și Tabelul Conturilor Economice
Integrate.

Ce reprezintă "A"?
• "A" reprezintă anul de referință pentru calculul PIB.
Care sunt informațiile utilizate pentru calculul PIB?
• Institutul Național de Statistică dispune de trei tipuri de surse:
• Surse statistice (Anchete)
• Surse administrative
• Surse financiar-contabile
Care este eroarea de calcul?
• Între datele semnal și cele semidefinitive eroarea este de ±0,2 puncte procentuale.
• Între datele semidefinitive și cele definitive eroarea este de ±0,2 puncte procentuale.

