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INS a recalculat PIB-ul: Economia Romaniei a
crescut cu 4,4%
Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru trimestrul III 2018, pe seria bruta, a
fost de 265,57 de miliarde de lei, la preturi curente, in crestere, in termeni
reali, cu 4,4% fata de trimestrul III 2017, conform datelor provizorii (2)
transmise vineri de Institutul National de Statistica (INS) si citate de
Mediafax.
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PIB, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul al treilea 2018 a fost de 240,92 de miliarde
de lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 1,9% fata de trimestrul al doilea al anului
trecut si cu 4,2% fata de acelasi trimestru al anului trecut.
De asemenea, PIB-ul estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2018, pe seria ajustata
sezonier, a fost de 700,99 de miliarde de lei preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 4,3%
fata de aceeasi perioada a anului trecut.
in schimb, pe seria bruta, PIB estimat pentru aceeasi perioada a fost de 665 de miliarde de lei, la
preturi curente, in crestere, in termeni reali, cu 4,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut.
„in trimestrul III 2018, in varianta provizorie (2), dinamica PIB s-a modificat cu +0,1 puncte
procentuale, comparativ cu varianta provizorie (1)”, au precizat reprezentantii INS.

Volumul valorii adaugate brute s-a majorat cu 0,2 puncte procentuale, modificari mai importante
fiind inregistrate in: Comert cu amanuntul si ridicata; repararea autovehiculelor si motocicletelor;
transport si depozitare; hoteluri si restaurante (+0,6 puncte procentuale), de la 102,1% la
102,7%; Activitati profesionale, stiintifice si tehnice; activitati de servicii administrative si activitati
de servicii suport (+0,3 puncte procentuale), de la 105,0% la 105,3%; Activitati de spectacole,
culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (+0,3 puncte procentuale),
de la 100,4% la 100,7%.
in schimb, volumul si contributia impozitelor nete pe produs la cresterea PIB s-au redus cu 1,1,
respectiv cu 0,1 puncte procentuale.
„Din punctul de vedere al utilizarii PIB, modificari semnificative ale contributiei la cresterea PIB in
trimestrul III 2018, intre cele doua estimari, a inregistrat cheltuiala pentru consumul final al
administratiilor publice, de la +0,2% la +0,5%, ca urmare a majorarii volumului sau de la 101,5%
la 103,8%. Seria bruta a Produsului intern brut s-a revizuit pentru perioada 2007-2009 pentru a
asigura coerenta cu conturile sectorului „Administratii publice” si cu Balanta de Plati. Revizuirea a
avut loc ca urmare a aplicarii noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborata
pentru a respecta cerintele impuse de Regulamentului 2304/2016 referitor la modalitatile,
structura, periodicitatea si indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise
conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului”, au
precizat reprezentantii INS.
Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial pentru perioadele anterioare nu s-a
modificat semnificativ ca urmare a revizuirii seriei brute si a estimarilor pentru trimestrul III 2018
fata de varianta provizorie (1), publicata in Comunicatul de presa nr. 310 din 7 decembrie 2018.
Seriile ajustate sezonier se recalculeaza trimestrial ca urmare a modificarii modelelor adoptate, a
numarului de regresori folositi, a modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibile.
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