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Situația Europei – cele mai bogate și cele
mai sărace țări de pe continent
Economia europeană are 50 de țări și o piață de peste 740 de milioane de oameni. Formarea Uniunii
Europene în 1999 și adoptarea monedei euro au făcut continentul și mai productiv, deoarece a
îmbunătățit conveniența și participarea.
Majoritatea țărilor din Europa au un PIB pe cap de locuitor mai mare decât media celor din lume.
Cu toate acestea, există o divizare între țările din spatele fostei cortine de fier și cele din Europa de
Vest. Până în 2010, Europa avea 19.920 dolari în PIB nominal, ceea ce reprezenta 30,2% din
economia mondială. Uniunea Europeană a produs între 75 și 80% din PIB-ul continentului, adică
aproximativ 20 de trilioane de dolari.
UE este în prezent cea mai semnificativă și mai bogată economie din lume, învingând SUA cu până
la 2 trilioane de dolari în 2008. Industriile esențiale din Europa includ sectorul serviciilor,
investițiile și sectorul bancar, turismul, industria prelucrătoare și agricultura. Regiunea are în
prezent mai mult de 33 trilioane dolari active în administrare, care este mai mult de o treime din
întreaga avere globală. Europa este sediul a 184 dintre cele mai mari 500 de companii după
veniturile de pe glob. În 2010, în timp ce efectele crizei financiare începeau sa scadă, europenii, în
special în Europa de Vest, se bucurau de unele dintre cele mai înalte standarde de viață din lume.

Austria
Austria are o economie puternic industrializată, ce a făcut ca țara să se claseze în mod constant bine
în ceea ce priveste PIB-ul pe cap de locuitor. În timp ce este o economie de piață liberă, sindicatele
sunt foarte influente și exercită o mulțime de influență asupra deciziilor economice. În afară de
industrie, turismul internațional este unul dintre cele mai importante sectoare pentru Austria.
Turismul reprezintă aproximativ 9% din PIB-ul austriac, țara câștigând 18,9 miliarde de dolari din
industrie în 2007. În calitate de membră a UE, Austria a atras multe investiții străine directe și acces
la piața europeană.
Cu toate acestea, Austria a fost afectată de criza financiară din 2008, în care multe companii
financiare private, ar fi Hypo Alpe-Adria-Bank International au trebuit să fie cumpărate de către
bancă. Totodată, industria serviciilor este cel mai important sector al Austriei, care contribuie în
mare parte la PIB-ul țării. Viena a devenit o metropolă de consultanță și finanțe, care este poarta
de acces spre Est.
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PIB-ul global rang: 26
PIB-ul pe cap de locuitor rang global: 13
PIB-ul european rang: al 12-lea
PIB pe cap de locuitor, Rang european: al 14-lea

Turcia
Economia Turciei este o economie nou apărută și este descrisă ca fiind una dintre țările nou
industrializate. Țara este unul dintre cei mai importanți producători mondiali în agricultură, textile,
electronice de consum, autovehicule și echipamente de transport.
Din 2018, moneda turcă, denumită Lira, se confruntă cu o inflație ridicată, cu creșterea costurilor
de împrumut și cu creșterea împrumuturilor nerambursabile. Ca urmare, Turcia s-a confruntat
recent cu o criză financiară și valutară. Turcia este unul dintre membrii fondatori ai G-20 Economii
majore și Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare.
Turcia este pe locul 17 în lume la cel mai mare PIB nominal și al 13-lea cel mai mare PIB din lume
de PPP. PIB-ul Turciei este de 766,4 miliarde dolari nominal, cu 55% în servicii, 27% în industrie,
și 17,7% în agricultură

2

credit: Wikipedia

PIB rang global: al 20-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 68-lea
PIB Rang european: al 8-lea
PIB pe cap de locuitor, Rang european: al 63-lea

Germania
Germania are cea mai mare economie din Europa și a patra cea mai mare din lume. Economia sa
este cel mai bine definită ca o economie socială de piață cu capital mare și o forță de muncă cu
înaltă calificare. Se situează pe locul al treilea în lume în ceea ce privește valoarea bunurilor
exportate, din care o parte considerabilă este industria auto de renume mondial.
Germania obtine aproximativ 71% din PIB din sectorul serviciilor și 28 % din industrie. Țara are
unele dintre cele mai ridicate rate de productivitate din lume și unele dintre cele mai mici prețuri
ale șomajului. Industria sa auto este una dintre cele mai inovatoare și competitive din lume și este
pe locul patru în lume în ceea ce privește cifrele de producție.
Exporturile sale includ materiale plastice, cauciuc, produse alimentare, metale primare,
echipamente de transport, produse farmaceutice, echipamente electrice, produse electronice,
produse chimice, mașinării și vehicule. Douăzeci și opt dintre cele mai mari 500 de companii din
lume, cum ar fi: Mercedes Benz, Deutsche Bank, Adidas, Porsche și Volkswagen au sediul central
în Germania.
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PIB pe cap de locuitor rang global: al 16-lea
PIB-ul european rang: primul
PIB pe cap de locuitor, Rang european: al 17-lea

Ucraina
Starea economică a Ucrainei a fost tumultoasă de la prăbușirea Uniunii Sovietice. La fel ca
majoritatea țărilor din epoca post-sovietică, a suferit de pe urma unui deceniu de recesiune
economică. După criza financiară din 2008, economia ucraineană a înregistrat o nouă lovitură
puternică. Cu toate acestea, din 2016, economia a înregistrat o tendință ascendentă în creștere
pentru prima dată în ultimii ani.
În 2017, Banca Mondială a anunțat că economia ucraineană a crescut cu 2,3%, marcând sfârșitul
recesiunii în care se aflau de câțiva ani. Economia ucraineană menține multe piese cheie necesare
pentru o economie europeană de succes. O forță de muncă calificată, o populație foarte educată și
terenuri agricole bogate.
În timp ce forța de muncă ucraineană are aproximativ 9 milioane de cetățeni ucraineni care lucrează
în străinătate, o declarație din 2017 a Băncii Mondiale a estimat că remiterea banilor înapoi în
Ucraina s-a dublat între 2015 și 2018 și reprezintă aproximativ 4% din PIB-ul țării. PIB-ul brut al
Ucrainei este 124 miliarde dolari nominal, cu 67,8% servicii, 26,5% industrie și 6% agricultură.
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PIB rang global: al 57-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 128-lea
PIB Rang european: al 23-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: al 119-lea
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Spania
Spania are a 5-a cea mai mare economie din UE și a 14-a cea mai mare din lume. Spania este
afectată de ratele ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, de până la 35 % în 2018, ceea ce este
destul de ridicat în comparație cu alte țări din UE. Cea mai mare problemă cu economia sa este că
este extrem de informală și are un sistem de educație slab în raport cu alte țări dezvoltate, cum ar
fi Marea Britanie sau SUA.
Începând cu anii 1990, Spania și-a extins amprenta economică în America Latină, India și China.
Este membră a Spațiului Schengen, a Pieței Europene și a Zonei Euro.
Companii notabile includ Iberdrola, care furnizează energie regenerabilă, Telefonica o companie
de rețea mobilă și compania de textile Inditex, producătorii de tren cum ar fi CAF și companii
internaționale de construcții, cum ar fi ACS, OHL, și Ferrovial. Spania a fost clasată în top 10 în
ceea ce privește calitatea vieții de către Economist Intelligence Unit.

edit: Wikipedia
PIB rang global: al 13-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: 31
PIB-ul european rang: al 6-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: 31

Italia
Italia este a treia cea mai mare economie din UE și a opta ca mărime de pe glob. Este o economie
capitalistă mixtă, care este lider în exporturi și comerț mondial și este considerată una dintre cele
mai industrializate țări din lume. Este cunoscută pentru industria sa inovatoare și creativă, care
include industria modei și design, produse alimentare, mașini, automobile de înaltă calitate, și una
dintre cele mai mari industrii de producție de petrol.
Economia s-a concentrat, în cea mai mare parte, pe producția și exportul de produse de lux și de
piață de nișă. Industria auto joacă un rol semnificativ în economia Italiei, având în vedere că are
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angajați aproape o jumătate de milion de italieni și contribuie cu aproximativ 8,5% din PIB-ul
național.
Companiile auto italiene includ nume precum Ferrari, Lamborghini, Maserati, și Fiat Chrysler, al
șaptelea cel mai mare producător auto din lume. În calitate de membru fondator al UE, acesta
utilizează moneda euro și are politicile sale fiscale stabilite de Banca Centrală Europeană.

credit: Wikipedia
PIB-ul rang global: 8-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: 25
PIB-ul european rang: al 4-lea
PIB pe cap de locuitor grad european: 26

Portugalia
Portugalia este o țară dezvoltată cu venituri ridicate, cu un PIB pe cap de locuitor de 32.554 usd în
2018. Cea mai mare parte a industriei și afacerilor este concentrată în zonele metropolitane Porto
și Lisabona. Ca membru fondator al Uniunii Europene, acesta utilizează moneda euro, mai degrabă
decât Escudo.
De-a lungul anilor, Portugalia a trecut la o economie bazată pe tehnologie înaltă, investiții private
și exporturi. În consecință, textilele, pluta, produsele din lemn, băuturile, îmbrăcămintea și
încălțămintea au fost depășite de industria serviciilor de afaceri. Portughezul mediu câștigă 910 €
pe lună, în timp ce salariul minim este stabilit la 580 € pe lună.
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Aceasta are unele dintre cele mai mici PIB-ul pe cap de locuitor din Europa de Vest, deși a fost
clasată pe locul 19 la cea mai bună țară la calitatea vieții. Țara este un lider în producția de minerale,
cu depozite semnificative de cupru. Sectorul său primar este în agricultură și minerit, în timp ce
zonele secundare sunt producția industrială în cazul în care produce vehicule, pastă de lemn,
ciment, produse chimice, alimente, textile, biotehnologie, și TIC.

credit: Wikipedia
PIB rang global: 47
PIB pe cap de locuitor rang global: 36
PIB-ul european rang: al 18-lea
PIB pe cap de locuitor rang european: 36

Franţa
Franța este a zecea cea mai mare economie din lume și un membru al Grupului de Șapte (G7) cele
mai industrializate țări din lume. Este o economie mixtă care combină întreprinderi de stat
semnificative, întreprinderi private și intervenții guvernamentale. Guvernul este implicat în
telecomunicații, energie nucleară, fabricarea de aeronave, producerea de energie electrică și
transportul feroviar, unde este actionar majoritar în companii.
În 2016, Franța era al șaptelea cel mai mare exportator din lume și al treilea în ceea ce privește
investițiile străine directe. Cele mai importante sectoare ale sale sunt asigurările, serviciile bancare
și financiare, unde are companii de top, cum ar fi BNP Paribas, una dintre cele mai mari bănci din
Europa, și AXA cea mai mare companie de asigurări din lume.
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În calitate de membru al UE, utilizează moneda euro și are politicile sale economice stabilite de
Uniune. Alte sectoare importante sunt agricultura și turismul, Franța fiind principala destinație
turistică din lume.

credit: Wikipedia
PIB rang global: al 6-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 19-lea
PIB-ul european rang: al treilea
PIB pe cap de locuitor grad european: 24

Marea Britanie
Regatul Unit este a cincea cea mai mare economie din lume și a doua cea mai mare din Europa,
după Germania. Ea are ceea ce poate fi denumită o economie de piață parțial reglementată. Alături
de New York, Londra, capitala este cel mai mare centru financiar din lume, cu sectorul serviciilor,
care reprezintă 79% din PIB-ul întregii țări.
Printre industriile importante se numără turismul, unde Regatul Unit este al șaselea cel mai
semnificativ din punct de vedere al numărului de turiști. Alte industrii includ fabricarea de vehicule,
care are unele dintre cele mai cunoscute branduri globale, cum ar fi Jaguar și Rolls Royce, care
produce motoare cu reacție și mașini de lux.
Industria aerospațială din Marea Britanie este a treia cea mai mare din lume, cu o cifră de afaceri
anuală de 30 de miliarde de lire sterline. Alte industrii importante sunt industria spațială care în
2011 a fost în valoare de £ 9.1 miliarde, produse farmaceutice care au a treia cea mai mare
cheltuială în cercetare și dezvoltare, și agricultura extrem de mecanizată și intensivă, care oferă
60% din ceea ce Are nevoie Regatul Unit.
PIB rang global: al 5-lea
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PIB pe cap de locuitor rang global: 20
PIB-ul european rang: al doilea
PIB pe cap de locuitor Grad european: 22

Luxemburg
Economia Luxemburgului se bazează în cea mai mare parte pe sectorul bancar și pe cel industrial.
Luxemburg este o națiune extrem de bogată, cu al doilea cel mai mare PIB pe cap de locuitor din
lume, în spatele doar Qatar-ului. Luxemburg este în primul rând o economie industrializată diversă,
spre deosebire de vasta industrie petrolieră din Qatar. Prosperitatea economică din Luxemburg este
foarte rară în comparație cu alte democrații industrializate.
Sectorul bancar este cel mai mare sector din economia luxemburgheză. În 2017, a fost clasat pe
locul 18 în topul celor mai competitive centre financiare din lume. Precum și a treia cea mai
competitivă din Europa, în spatele doar Londra și Zurich. Peste 9.000 de holdinguri își găsesc
domiciliul în Luxemburg. Inclusiv Banca Europeană de Investiții.
PIB-ul din Luxemburg este de 68,7 miliarde dolari nominal. Cu 114.200 dolari PIB-ul pe cap de
locuitor. 78,9% din PIB-ul Luxemburgului este în servicii, cu 20% industrie și doar puțin peste 1%
în agricultură.
PIB rang global: al 70-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: 1st
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PIB Rang european: 25
PIB pe cap de locuitor Rang european: 1
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Elveţia
Elveția este cea mai bogată țară din lume în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor. Este a 19-a
cea mai mare economie din lume și al douăzecilea cel mai mare exportator, ceea ce este o adevărată
realizare, având în vedere că este o țară mică. Elveția este cea mai competitivă economie din lume,
potrivit Raportului privind competitivitatea globală al Forumului Economic Mondial.
Zona mai mare din Zurich este una dintre cele mai importante zone economice de pe glob și
găzduiește unele dintre cele mai cunoscute nume, ar fi UBS AG, Tetra Pak, Novartis, Nestle, Credit
Suisse și Glencore. Deși este cunoscută pentru sistemul sau bancar, cea mai importantă industrie
este cea de fabricație.
Printre produsele sale fabricate sunt instrumente muzicale și de precizie de măsurare, electronice
și mașini, ceasuri, produse farmaceutice, și produse chimice de specialitate.
Sectorul serviciilor este, de asemenea, imens în Elveția, cu cele mai critice industrii în turism,
asigurări, și bancare. Economia este, în cea mai mare parte, dominată de o întreprindere privată
prin practicile guvernamentale protecționismul agricol.

PIB rang global: al 20-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al doilea
PIB-ul european rang: al 8-lea
PIB pe cap de locuitor Grad european: al doilea
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Danemarca
Danemarca este o economie cu venituri ridicate, care se află pe locul 16 în lume, cu venitul național
brut pe cap de locuitor. Potrivit Forumului Economic Mondial, economia Danemarcei este a 10-a
cea mai competitivă economie de pe Glob. Țara a fost predominant agricolă în secolul al XIX-lea,
deși și-a mărit semnificativ sectorul serviciilor și baza industrială.
Până în 2017, 75 % din PIB era atribuit sectorului serviciilor, agricultura fiind mai mică de 2 %.
Industriile majore includ construcții, prelucrarea alimentelor, echipamente de transport, mașini,
echipamente medicale, produse farmaceutice, și turbine eoliene.
Țara nu utilizează euro și utilizează încă Kroner deși urmează politicile monetare și economice ale
Uniunii Europene. Ca o economie mixtă, țara combină o protecție puternică a lucrătorilor, un stat
social cuprinzător și un capitalism de piață liberă pentru a face o economie robustă. Acest lucru a
dus la una dintre cele mai libere piețe ale forței de muncă în Europa și un nivel superficial de sărăcie
în comparație cu alte țări OCDE.
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PIB rang global: al 36-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 9-lea
PIB-ul european rang: al 14-lea
PIB pe cap de locuitor grad european: al 9-lea

Norvegia
După Luxemburg, Norvegia are al doilea cel mai mare PIB pe cap de locuitor din Europa și al
șaselea cel mai mare de pe glob. În prezent este a doua cea mai bogată țară de pe Glob, cu cea mai
semnificativă rezervă de capital din orice țară din Europa sau America de Nord. Ea are unele dintre
cele mai înalte standarde de viață din lume și clasat pe locul al patrulea în Indicele “O viață mai
bună” de către OCDE.
La fel ca omologii săi, Norvegia are o democrație socială mixtă capitalistă și prosperă alături de un
stat prosper de bunăstare capitalistă. Țara primește o mulțime de venituri din resursele sale naturale,
în special petrol.
Statul deține participații majoritare în industrii și sectoare cheie, inclusiv telecomunicații, bănci,
producători de aluminiu si producția de energie hidroelectrică. Norvegia nu este membră a UE, deși
participă în continuare prin acordul privind Spațiul Economic European (SEE). Țara are o mulțime
de resurse naturale, inclusiv minerale, păduri, pește, hidroenergie și petrol.
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PIB rang global: al 28-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 3-lea
PIB-ul european rang: al 11-lea
PIB pe cap de locuitor grad european: al treilea

Finlanda
Producția pe cap de locuitor a Finlandei este egală cu cea a economiilor europene mai mari, ar fi
Regatul Unit, Belgia sau Germania. Sectorul serviciilor generează până la 66% din PIB, urmat de
rafinare și producție la aproximativ 31%. Țara are, de asemenea, resurse naturale semnificative,
care includ resurse de apă dulce, lemn, aur, nichel, cupru, crom și fier.
Aproximativ o treime din PIB-ul țării este generat în zona Helsinki. Economia Finlandei este foarte
integrată în economia globală, în special în Europa, unde exportă 60 % din produsele sale. Deși își
utilizează moneda, politica fiscală și monetară este încă influențată de Banca Centrală a UE.
Este, de asemenea, un important producător de lemn din zona euro care furnizează lemn și produse
din lemn în multe alte țări europene. Sectorul privat este vast și are peste 1,8 milioane de angajați,
în principal în sectorul serviciilor. În forma actuală, aproape un milion de finlandezi sunt șomeri
sau trăiesc de la salariu la salariu.
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PIB-ul rang global: 42
PIB-ul pe cap de locuitor rang global: 14
PIB-ul european rang: al 15-lea
PIB pe cap de locuitor grad european: al 15-lea

Suedia
Pe baza PIB-ului pe cap de locuitor, Suedia este a 16-a cea mai prosperă țară din lume, cu unele
dintre cele mai înalte standarde de viață din Europa. Economia mixtă pune un accent puternic pe
comerțul exterior cu minereu de fier, hidroenergie și lemn, alcătuindu-se baza de resurse a
economiei.
Industria sa de inginerie reprezintă 50% din exporturi și producție, în timp ce industriile
suplimentare, ar fi industria farmaceutică, telecomunicațiile și industria auto sunt, de asemenea,
importante. Economia suedeză este cunoscută cel mai bine pentru accentul pus pe exportul și
producția cu utilizare intensivă a cunoștințelor și pentru o industrie a serviciilor de afaceri relativ
mici, dar în creștere, și un sector mare al serviciilor publice.
Suedia este, de asemenea, caracterizata de organizații mari în industria de servicii și de
fabricație. Unele dintre acestea includ produsele Ericsson, Volvo, Electrolux și Scania. Este, de
asemenea, una dintre cele mai competitive țări din lume și a fost pe locul patru în Anuarul Mondial
al Competitivității IMD 2013. Suedia încă utilizează Kroner, mai degrabă decât euro, respingand
utilizarea monedei UE într-un referendum.
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PIB rang global: 22 PIB
pe cap de locuitor rangglobal: 25
PIB-ul european rang: al 9-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: al 11-lea

Irlanda
Cunoscută oficial sub numele de Republica Irlanda, Irlanda are o economie a cunoașterii al cărei
PIB este derivat din servicii financiare, științe ale vieții și tehnologie de vârf. Țara se situează pe
locul 6 în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor în clasamentul Băncii Mondiale și pe locul 5
în clasamentul FMI.
Țara are rate excelente de investiții străine directe în cazul în care se clasează pe primul loc. Țara
s-a confruntat cu niveluri ridicate de creștere economică între 1984 și 2007, înainte de a fi grav
afectată de criza financiară din 2008, când piața locuințelor a intrat în colaps. De atunci, se
confruntă cu o activitate economică stagnantă, iar PIB-ul său va crește cu peste 2,2% pe an de
atunci.
Companiile multinaționale deținute de străini sunt foarte semnificative pentru economia Irlandei
care angajează până la 23% din forța de muncă, care reprezintă 14% din primele 20 de firme din
țară după cifra de afaceri, și plata a patru cincimi din impozite. Alte industrii importante sunt
leasingul de aeronave, băuturile alcoolice, ingineria, generarea de energie, produsele farmaceutice,
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dispozitivele medicale, software-ul și serviciile, serviciile financiare, TIC) și agricultura și
mineritul.

credit: Wikipedia

PIB rang global: al 31-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 4-lea
PIB-ul european rang: al 17-lea
PIB pe cap de locuitor rang european: al 5-lea

Olanda
Potrivit Institutului Internațional Elvețian pentru Management, Olanda este a cincea cea mai
competitivă economie din lume. Este a 17-a cea mai mare economie din lume, iar după PIB-ul pe
cap de locuitor, se clasează pe locul 10. Economia foarte dezvoltată are industrii majore în turism,
servicii, comerț, bunuri electrice, mașini și metalurgie și produse chimice.
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Este casa unora dintre cele mai mari companii din lume, ar fi Royal Dutch Shell, KLM, Heineken,
Unilever, și multe altele. Acesta a fost clasat pe locul 13 cea mai liberă economie în Indexul
libertății economice, care a eșantionat 157 de țări.
Este membru fondator al UE și utilizează euro ca monedă. Locația sa principală îi oferă acces la
piețele din Germania și Marea Britanie (cele mai importante economii din UE) și în alte părți ale
Europei de Vest, ceea ce a făcut din Amsterdam unul dintre cele mai importante aeroporturi din
Europa și Rotterdam, cel mai mare port din Europa.

credit:

Wikipedia

PIB rang global: al 17-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 12-lea
PIB-ul european rang: al 7-lea
PIB pe cap de locuitor rang european: al 13-lea
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Belgia
Belgia a fost prima țară din Europa care a lovit revoluția industrială. Cu un accent puternic în
porturile industrializate, căile ferate, și de transport. Belgia a dezvoltat acorduri comerciale și rute
comerciale existente. În mare parte, acest lucru s-a datorat amplasării lor geografice centrale și
forței de muncă multilingve.
Aproximativ 80% din comerțul Belgiei provine din alte țări europene. Cu comerțul de contabilitate
pentru aproximativ doua treimi din PNB lor (produs național brut). În timp ce Belgia este o țară
puternic industrializată, serviciile reprezintă aproximativ 75% din PIB-ul lor (produsul intern brut),
agricultura reprezentând doar 1% din PIB-ul lor. În 2018, PIB-ul Belgiei era de 533 de miliarde de
dolari.

credit: Wikipedia

Datoria publică a Belgiei este de aproximativ 105% PIB. În perioada 2000-2008, Belgia a reușit să
își echilibreze complet bugetul național. În 2002 Belgia a început să circule euro. Cu toate acestea,
după 2009, șomajul și creșterea financiară negativă au început să apară în Belgia din cauza crizei
financiare din 2008. PIB-ul Belgiei nu și-a revenit încă pe deplin din valoarea sa de criză
prefinanciară.

PIB rang global: al 23-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 17-lea
PIB Rang european: al 12-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: al 18-lea
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Islanda
Situația economică a Islandei este mică și supusă fluctuațiilor frecvente. Cu toate acestea, PIB-ul
Islandei a crescut de la 12,3 miliarde de dolari la aproape 24 de miliarde de dolari din 2017. Această
creștere incredibilă se datorează în mare parte creșterii turismului, care a inversat aproape complet
efectele crizei financiare din 2008.
Cu o populație de doar 350.000 de locuitori, PIB-ul pe cap de locuitor al Islandei este de 50.000 de
dolari, pe baza PPP (paritatea puterii de cumpărare), estimează. Islanda funcționează pe un model
economic foarte mixt. Cu liberul schimb, precum și intervenția guvernului. Cu toate acestea,
cheltuielile guvernamentale sunt cele mai mici din țările nordice. Hidro-puterea fiind principala
sursă de energie electrică în țară.

credit: Wikipedia

71% din PIB-ul Islandei se bazează pe servicii, cu 21% pe bază de industrie și 6% în agricultură.
Islanda a înregistrat o scădere economică minoră a creșterii din 2018, dar rămâne constantă pe
măsură ce turismul crește.

PIB rang global: al 108-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 5-lea
PIB Rang european: al 35-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: al 5-lea
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România
Economia românească a cunoscut recent un boom al dezvoltării. Este o destinație principala în
Europa Centrală pentru investiții străine directe. Ca atare,
Bucureștiul,
capitala, este unul dintre cele mai importante centre financiare din Europa. De asemenea, România
s-a dezvoltat recent foarte mult în domeniul tehnologiei mobile, al securității informației și al
cercetării hardware.
Economia românească se află pe locul 40 în lume, cu o producție anuală de 516 miliarde de dolari,
potrivit PPP. Se preconizează că economia românească va avea o încetinire a creșterii față de 2018;
cu toate acestea, proiecțiile recente arată că va rămâne constantă și se deplasează în sus. Industria
din România a generat 33% din PIB în prima jumătate a anului 2018.

credit: Wikipedia

Principalele exporturi ale României sunt vehiculele, mașinile, produsele electronice, produsele
farmaceutice, echipamentele de transport și alte materiale industriale. Economia românească este
în prezent 48% servicii, 29% industrie, și 23% agricultură.

PIB rang global: al 46-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 57-lea
PIB Rang european: al 19-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: al 54-lea
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Bulgaria
Economia Bulgariei funcționează pe principiul pieței libere, cea mai mare parte a pieței fiind
sectorul privat, iar un procent mic fiind public. Bulgaria a înregistrat o creștere rapidă a PIB-ului
în ultimii ani. Cu un PIB de 163 miliarde dolari, și un PIB pe cap de locuitor de 23.200 dolari.
Moneda națională a Bulgariei este Lev, și la puțin peste 1,9 Lev la 1 Euro, este cea mai puternică
monedă din Europa de Est.
Sofia este capitala Bulgariei și găzduiește Banca Națională a Bulgariei, precum și Bursa bulgară de
Valori. Sofia rămâne centrul financiar al Bulgariei. Sectoarele economice primare din Bulgaria sunt
mineritul, energia, construcția de mașini, turismul, agricultura și metalurgia.

credit: Wikipedia

Salariul mediu în Bulgaria este doar 1/4 din salariul mediu european. Cu toate acestea, bulgaria
rămânând o destinație populară de investiții străine și industria crescând, în 2014 Bulgaria a
înregistrat din nou stabilitatea crizei prefinanciare.
PIB rang global: al 72-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 74-lea
PIB Rang european: al 26-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: al 73-lea

Serbia
Serbia este o economie a clasei de mijloc superioare, cu servicii reprezentând 2/3 din PIB-ul lor.
Pib-ul nominal al Serbiei este estimat la 52,4 miliarde usd în 2019. Sectoarele principale ale
economiei sârbe sunt industria auto, energia, agricultura și utilajele.
Belgradul este capitala și capitala cea mai mare parte a companiilor internaționale care operează în
Serbia. Bursa de Valori din Belgrad și Banca Națională a Serbiei se află de asemenea la Belgrad.
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Moneda Serbiei este Dinarul Sârbesc și datează din anul 1214. Istoric, Dinarul a fost volatil în
inflație; cu toate acestea, începând cu anul 2000, s-a stabilizat foarte mult și a înregistrat o inflație
foarte mică.

credit: Wikipedia

PIB-ul Serbiei este de 68% servicii, 26% industrie, și 6% agricultură. Aceasta a înregistrat o
creștere de 2 % de la an la an din 2014.
PIB rang global: al 83-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 80-lea
PIB Rang european: al 31-lea
PIB pe cap de locuitor Rangeuropean: al 77-lea

Croaţia
Economia croată este foarte productivă și cu venituri ridicate, cu un sector al serviciilor care
reprezintă 60% din PIB-ul său. După aderarea la UE în 2013, economia croată, la fel ca multe
altele, a suferit grav în timpul crizei financiare din 2008. Cu toate acestea, din T4 2014 până în T2
2015, Croația a ieșit în cele din urmă dintr-o recesiune economică, cu trei trimestre consecutive de
creștere.
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Industria industrială din Croația funcționează extrem de bine. Cu 10 miliarde de euro de export
anual, susținută de construcții navale rapide, care reprezintă 10% din PIB. Moneda croată este
Kuna, care a fost implementată în 1994, la sfârșitul Războiului pentru Independență, și a rămas
incredibil de stabilă de atunci.

credit: Wikipedia

PIB-ul Croației este de 60 miliarde dolari. Cu 60% din servicii, 27% industrie, și 2% agricultură.
Economia croată se bazează în mare măsură pe comerț și este susținută de un tarif scăzut ponderat
asupra comerțului, mai mic de 1,5%.
PIB rang global: al 74-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 55-lea
PIB Rang european: al 27-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: al 44-lea

Slovenia
Slovenia este o țară prosperă, care se bucură de un PIB peste medie pe cap de locuitor în Europa.
Cea mai mare parte a bogăției din Slovenia este centralizată în capitala Ljubljana. În 2007, Slovenia
a devenit primul membru al Uniunii Europene care a adera la Uniune și și-a adoptat moneda de la
crearea sa în 1999.
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Fiind situată la o răscruce majoră de drumuri de transport, cu o forță de muncă foarte educată și
productivă, precum și cu o infrastructură stabilă, Slovenia a cunoscut o mare prosperitate. Peste
2/3rds din populația din Slovenia sunt angajate în sectorul serviciilor. După ce a controlat 1/5 din
PIB-ul Iugoslaviei și 1/3 din exporturile sale, Slovenia a reușit să lovească terenul de funcționare
după obținerea independenței.

credit: Wikipedia

Slovenia este membru fondator al Organizației Mondiale a Comerțului și a aderat la Uniunea
Europeană în 2004. Astăzi deține un PIB de 54,2 miliarde dolari, cu 63,3% fiind în servicii, 31,2%
în industrie, și 5,5% în agricultură.
PIB rang global: al 81-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 33-lea
PIB Rang european: al 29-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: al 32-lea

Slovacia
Economia Slovaciei, denumită uneori de experți ,,Tigrul Tatra”, a cunoscut o creștere extrem de
ridicată de la aderarea la UE în 2004 și adoptarea monedei euro în 2009. Din anul 2000 – 2010,
PIB-ul Slovaciei a proliferat și chiar a atins o creștere de 10,4% în 2007. În 2018, rata șomajului în
Slovacia era de doar 5,72 %.
Cu toate acestea, Slovacia se confruntă în continuare cu probleme legate de distribuția regională a
bogăției. Cu concentrarea primară a bogăției fiind în capitala Bratislava. Valoarea PIB-ului în
Slovacia este de la 188% din media UE la Bratislava la doar 54% din media UE în Estul Slovaciei.
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credit: Wikipedia

Slovacia a înregistrat, de asemenea, o creștere a investițiilor străine directe. Datorită parțial muncii
sale ieftine, 19% rata de impozitare forfetară, lipsa de impozite pe dividende, și locația geografică.
PIB-ul Slovaciei este de 106,5 miliarde usd nominal, cu 73,4% în servicii, 22,7% în industrie și 4%
în agricultură.
PIB rang global: al 59-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 40-lea
PIB Rang european: al 24-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: al 38-lea

Lituania
Economia lituaniană este cea mai mare economie a statelor baltice. Fiind prima țară care a părăsit
Uniunea Sovietică, Lituania și-a mutat rapid orientarea economică de la planificată central, la o
economie de piață. De la aderarea la Uniunea Europeană, economia lituaniană a înregistrat o
creștere a PIB-ului de peste 500 %.
Lituania s-a aflat într-o situație financiară foarte stabilă. Cu un buget pe 2017 care s-a trezit cu un
excedent de 0,3% și are o datorie brută stabilă de aproximativ 40% din PIB. Economia lituaniană
a atins apogeul în 2008, iar din 2018 este foarte aproape de a atinge din nou aceleași niveluri.
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Lituania se numără printre primele 5 țări din lume pentru învățământul postliceal și, ca atare, este
una dintre cele mai atractive destinații pentru tehnologia financiară din UE.

credit: Wikipedia

PIB-ul lituanian este de 53 miliarde dolari, cu 65,8% în servicii, 25% în industrie, și 9,1%
agricultură.
PIB rang global: al 82-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 42-lea
PIB Rang european: al 30-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: al 44-lea

Ungaria
Ungaria are o economie mixtă cu venituri foarte mari, cu a 13-a cea mai scăzută inegalitate a
veniturilor din lume. De asemenea, a fost evaluată pe locul 14 în cea mai complexă economie din
lume de către Indicele complexității economice. Ungaria este a 57-a cea mai mare economie din
lume, cu o producție anuală de 265 miliarde dolari. Economia de piață a Ungariei depinde în mare
măsură de export și de comerțul exterior și beneficiază de localizarea lor geografică în Europa.
Ungaria este cel mai mare producător de electronice din Europa Centrală și de Est. În timp ce
cercetarea și industria electronică sunt lider în stimularea creșterii economice în Ungaria. În ultimii
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20 de ani, Ungaria a cunoscut o creștere constantă a cercetării în domeniul tehnologiei mobile,
precum și a securității informației și a cercetării hardware.

credit: Wikipedia
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Ungaria utilizează forintul maghiar ca monedă și menține un raport sub medie al datoriei publice
față de PIB. PIB-ul Ungariei este de 155,7 miliarde de dolari, cu 65% în servicii, 31,3% industrie
și 4% agricultură.
PIB rang global: al 54-lea
PIB pe cap de locuitor rang global: al 52-lea
PIB Rang european: al 22-lea
PIB pe cap de locuitor Rang european: 51

Analiza bonus a țării - Noua Zeelandă
Noua Zeelandă este o economie de piață liberă foarte avansată. A fost clasată pe locul 51 în topul
celei mai mari economii naționale din lume în ceea ce privește PIB-ul nominal. Și locul 68 în lume
când măsoară PPP. Datorită amplasării geografice, economia Noii Zeelande depinde foarte mult de
comerțul internațional. În primul rând cu Australia, Statele Unite și Uniunea Europeană, precum și
China și alte țări din Asia de Est.
Dolarul neozeelandez este a 10-a cea mai tranzacționată monedă din lume și este folosit pe multe
alte teritorii insulare din Pacific. 73% din PIB-ul Noii Zeelande este reprezentat de servicii. Cu
industrii de producție la scară largă, ar fi producția de aluminiu, fabricarea metalelor și mineritul,
prelucrarea alimentelor și produse din lemn și hârtie.

credit: Wikipedia

Pib-ul Noua Zeelandă este de 205 miliarde dolari (316 miliarde dolari), cu 73% în servicii, 12% în
producție. Și 7,5% în sectorul primar. În ciuda faptului că sectorul primar este doar un procent mic
din PIB-ul lor, acesta continuă să vadă o creștere incredibilă.
PIB-ul global rang: 51
PIB-ul pe cap de locuitor rang global: 22
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