


DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ



Indicatori principali:
Rata de creștere reală a PIB 
PIB real / locuitor
Creșterea economică reală raportată la 
creșterea datoriei totale (valori nominale) 
Gradul de dolarizare al economiei
Gradul de absorbție a fondurilor europene
Producția industrială în PIB 
Structura producției industriale
Valoarea adăugată la factorii de producție a 
companiilor private 
Consumul final al gospodăriilor ca procent 
din PIB 



Indicatori principali (continuare):
Rata rezervelor oficiale raportată la agregatul monetar M2 
Deficitul / excedentul balanței comerciale ca % din PIB
Gradul de acoperire al importurilor prin exporturi
Volumul total de pasageri raportat la PIB
Volumul total de mărfuri raportat la PIB
Investiții în infrastructura de transport



Indicatori secundari – Dezvoltare economică:
Convergența ciclurilor de afaceri
Dependența economiei de factori externi
Convergența structurii de producție
Structura economiei pe principalele ramuri
Venitul național brut pe cap de locuitor
Structura veniturilor în sistemul economic național



Indicatori secundari – Industrie și antreprenoriat:
Rata rezilierilor nete în domeniul afacerilor
Numărul total de companii private pe cap de locuitor
Rata de inovare în IMM-urile românești
Profitabilitatea companiilor private din România
Eficiența companiilor private din România
Marja netă de profit a companiilor private din România



Indicatori secundari – Comerț:
Ventilația internațională a PIB
Dinamica cursului de schimb efectiv real
Prețul mediu al locuințelor raportat la venitul disponibil
Cifra de afaceri și volumul vânzărilor în retail ca procent din PIB
Consumul de mâncare și îmbrăcăminte în total consum
Indicele prețurilor de consum
Investițiile în sectorul de comerț din România



Indicatori secundari – Transport și infrastructură:
Număr de autovehicule de pasageri înregistrate la 1000 de locuitori
Numărul total de locomotive în funcție de sursa lor de alimentare (diesel, electrice)
Gradul de capitalizare al companiilor de transport
Densitatea rețelei rutiere
Densitatea rețelei feroviare
Ponderea autostrăzilor în total infrastructură rutieră
Ponderea rețelei feroviare de mare viteză în total rețea feroviară
Volumul total al transportului aerian
Traficul portuar de containere
Viteza medie de deplasare pe drumurile naționale
Viteza medie de rulare pe căile ferate



Indicatori secundari – Transport și infrastructură (continuare):
Gradul de acoperire al populației cu servicii de salubritate
Densitatea rețelei de gaz
Densitatea rețelei de apă și canalizare
Densitatea rețelei electrice
Investiții în infrastructura de utilități
Subscrieri totale pentru telefoane mobile (la 100 locuitori)
Utilizatori internet (la 100 de locuitori)
Servere internet securizate 
Investiții în sectorul telecomunicațiilor



FINANȚE. CAPITAL FINANCIAR



Indicatori principali:
Deficitul bugetar ca % din PIB 
Datoria publică totală ca % din PIB 
Datoria publică totală pe cap de locuitor
Total cheltuieli publice în PIB 
Nivelul de capitalizare al băncilor 
Nivelul veniturilor fiscale în PIB
Economiile brute ale populației ca procent din PIB 
Volumul creditului intern raportat la PIB
Formarea brută de capital fix raportată la PIB (pe sectoare: public, de afaceri și 
gospodării) 
Activele nete din bănci raportate la PIB





Indicatori secundari:
Capitalizarea bursieră a companiilor listate pe bursă raportată la PIB
Datoria publică externă netă ca % din datoria publică totală 
Datoria privată totală în total datorie
Datoria privată totală pe cap de locuitor
Investițiile străine nete ca procent din PIB
Rezerva internațională ca % din datorie externă și internă
Gradul de îndatorare al companiilor
Numărul total al taxelor fiscale și parafiscale aplicate contribuabililor 
Timpul mediu petrecut pentru a plăti taxele și impozitele către stat sau autorități locale
Gradul de dependență a veniturilor publice
Gradul de dependență a cheltuielilor publice



Indicatori secundari (continuare):
Gradul de concentrare al datoriei publice
Gap-ul de dobândă
Rata creditelor neperformante în economie 
Structura depozitelor bancare din România pe scadențe
Structura depozitelor bancare din România în funcție de valoarea acestora



Contact: info@starea-natiunii.ro


