Structura PIB a ____________________________
pe categorii de utilizări în anul ____2014_______

Indicator
Valori (milioane USD
-preţuri curente)
%
Consum final efectiv (CF), din care:


- Consum privat brut (C)


- Cheltuieli guvernamentale (G)


Formarea Bruta de capital (I), din care:


- Formarea brută de capital fix
- Variaţia stocurilor de capital circulant


Export net (EN), din care:


- Export


- Import


Produs Intern Brut (P.I.B.)
P.I.B. = C + G + I + EN 
(cf. metodei cheltuielilor sau utilizării finale)

100
Sursa: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95" http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95
(pentru detalii privind Formarea bruta de capital dati click pe acesta)


Structura PIB a ____________________________
pe categorii de resurse (activitãþi economice) în anul ____2014_______

Sector
Valori (milioane USD
-preţuri curente)
%
Agricultură
(agriculturã, silviculturã, vânãtoare, pescuit si pisciculturã)


Industrie, din care:


- Industrie extractivã si industrie prelucrãtoare (inclusiv productia si distributia de utilitãti)
- Constructii


Servicii, din care:


- Comert, hoteluri si alimentatie publicã
- Transporturi si comunicaþii
- Alte servicii


Valoarea adãugatã internã brutã (VABi)

100
Produs Intern Brut (P.I.B.)
P.I.B. = VABi + (ITI – Sb)
(cf. metodei de productie / veniturilor proprii)

*
 [calculati:] Subventii nete (Sn) 
( Sn = ITI – Sb, unde: ITI = impozite si taxe indirecte; Sb = subventii brute de exploatare)

*
Sursa: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95" http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95
(pentru detalii privind industria si serviciile dati click pe acestea)


Sinteza unor indicatori ai producţiei şi consumului pe locuitor

Produs Intern Brut (P.I.B.) - milioane USD

Populaţia totală – mii locuitori

*P.I.B. pe locuitor - (USD/locuitor)

*Consumul final privat brut pe locuitor - (USD/locuitor)

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=97" http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=97
*calculati



Aprecieri privind economia:  

	nivel de dezvoltare economică: ______________________________________


	structură economică de tip: _________________________________________


	dimensiune economico-geografică: ___________________________________


	deficit / excedent comercial


	alte comentarii libere pe baza datelor de mai sus











Notă:
	se vor prezenta informaţiile din ultimul an pentru care există date complete (2014) 

pentru a ajunge la tara repartizata dati click pe Individual economies si apoi derulati in jos  
pentru economiile de dimensiuni reduse se pot folosi ca unităţi de măsură numărul de locuitori şi, respectiv, mii de dolari (făcând modificările corespunzătoare în tabele)
	comentariile nu sunt obligatorii, dar sunt binevenite
Pe siteul www.pcocioc.webgarden.ro găsiţi şi un mic dicţionar englez-român de termeni întâlniţi în bazele de date recomandate (în primul rând pentru cei care nu cunosc limba engleză). De pe acest site se poate importa acest document în format electronic!
	recomandăm insistent folosirea bazelor de date UNCTAD, accesibile la adresele de site indicate mai sus (după fiecare tabel)

SUCCES!
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 varianta în limba franceză la adresa: http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=fr 
şi selectarea limbii franceze, urmată de accesarea cap. Tendences economiques şi apoi Comptes nationaux 
sau selectaţi limba franceză de la butonul aflat în partea dreapta sus a fiecărei pagini

