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Note
Lumea în cifre, ediþia 2015, realizatã ºi publicatã de The Economist,
cuprinde numeroase statistici, inclusiv clasamente noi din diverse
domenii, precum: naºteri în rândul adolescentelor, zgârie-nori,
imigranþi, antreprenoriat, parcuri tematice, consumul de canabis ºi
mediul înconjurãtor. Clasamentele globale includ 183 de þãri,
având fiecare o populaþie de cel puþin un milion de locuitori sau un
PIB de cel puþin 3 miliarde $; acestea sunt enumerate la paginile
250-54. Profilurile individuale însumeazã 67 de þãri importante. De
asemenea, sunt incluse profilurile zonei euro ºi al lumii în general.
Volumul ºi calitatea statisticilor disponibile diferã de la o þarã la
alta. O atenþie deosebitã a fost acordatã definiþiilor generale pe
care se bazeazã informaþiile ºi situaþiilor în care calitatea datelor
sau dificultãþile tehnice sunt de aºa naturã, încât interpretarea cifrelor ar putea fi mult afectatã. Cu toate acestea, cifrele corespunzãtoare fiecãrei þãri în parte pot fi diferite de definiþiile statistice
internaþionale standard. Termenul „þarã” se poate referi, totodatã,
la teritorii sau entitãþi economice.
Precizãri referitoare la unele þãri
Macedonia este oficial cunoscutã sub numele de Fosta Republicã
Iugoslavã a Macedoniei. Informaþiile corespunzãtoare Ciprului se
referã de regulã numai la partea sa greacã. Informaþiile despre
China nu includ Hong Kong sau Macao. Informaþiile despre
Sudan fac trimitere la þara de dinainte de împãrþirea din iulie 2011,
în Sudan ºi Sudanul de Sud. În cazul þãrilor precum Maroc, datele
oferite nu includ zonele disputate. Congo-Kinshasa se referã la
Republica Democratã Congo, cunoscutã în trecut drept Zair. Congo-Brazzaville desemneazã celãlalt stat Congo. Antilele Olandeze au fost dizolvate în anul 2011, însã continuã sã aparã în
anumite date; Curaçao se calificã pentru a fi inclusã, însã deocamdatã existã prea puþine date în acest sens. Datele privind UE
fac referire la cele 27 de state membre, conform evidenþelor existente la 1 ianuarie 2007, în cazul în care nu se specificã altfel.
(Croaþia s-a alãturat UE în data de 1 iulie 2013.) Informaþiile
privind zona euro se referã de regulã la cele 17 state membre
care au adoptat moneda euro începând din data de 31 decembrie
2013: Austria, Belgia, Cipru, Estonia, Franþa, Finlanda, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Slovacia, Slovenia ºi Spania. (Letonia s-a alãturat zonei euro în data
de 1 ianuarie 2014.) Pentru mai multe informaþii despre UE ºi
zona euro, vezi glosarul de la paginile 248-9.
Baza statisticã
Cel mai important factor într-o carte de acest gen este sã poatã
oferi comparaþii corecte între diferite þãri. Deºi acest demers nu
este întotdeauna posibil, din cauza motivelor enumerate mai sus,
cea mai bunã soluþie, pe care o oferã de altfel ºi cartea de faþã,
este comparaþia datelor din acelaºi an sau din aceeaºi perioadã
ºi utilizarea unor cifre reale, nu doar estimate, ori de câte ori acest
lucru este posibil. În unele cazuri, numai þãrile membre ale Organizaþiei pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OCDE) au fost

Lumea_in_cifre_SITE.qxd

18.10.2016

12:48

Page 9

luate în considerare. Nu au fost incluse þãrile ale cãror date sunt
prea vechi. Cercetãrile pentru prezenta ediþie din Lumea în cifre
au fost efectuate în anul 2014, utilizându-se cele mai noi surse
disponibile, care prezintã date comparabile la nivel internaþional.
În cazul în care nu se specificã altfel, datele cuprinse în profilurile þãrilor sunt reprezentative pentru anul care s-a încheiat la
data de 31 decembrie 2012. Speranþa de viaþã, ratele mortalitãþii
ºi ale fertilitãþii se bazeazã pe mediile prevãzute pentru perioada
2010-15; Indicele Dezvoltãrii Umane a fost calculat pe baza
datelor pentru anul 2012; ratele brute ale natalitãþii au în vedere
anul 2011, datele despre energie ºi religie vizeazã informaþiile
pentru anul 2010; datele privind cãsãtoriile ºi divorþurile, angajãrile,
sãnãtatea ºi educaþia, bunurile de consum ºi serviciile se referã la
ultimul an pentru care aceste informaþii au fost puse la dispoziþie;
gazdele web sunt cele existente în ianuarie 2014.
Alte precizãri
Datele indicate în profilurile þãrilor pot sã nu fie întotdeauna în
concordanþã cu cele afiºate în clasamentele globale, întrucât definiþiile sau anii avuþi în vedere diferã.
Statisticile pentru principalele exporturi ºi principalele importuri se bazeazã de regulã pe statisticile existente în vãmi. În
general, acestea sunt stabilite pe baza unor definiþii diferite privind cifrele pentru exporturi ºi importuri vizibile, definiþii care sunt
menþionate în secþiunea corespunzãtoare balanþei de plãþi.
Definiþiile asociate statisticilor prezentate sunt oferite fie pe
paginile respective, fie în cuprinsul glosarului de la paginile 248-9.
Se poate întâmpla uneori ca cifrele sã nu însumeze exact totalul
indicat, sau procentajele sã nu reprezinte cumulat 100, din cauza
rotunjirilor sau, în cazul PIB-ului, din cauza ajustãrilor statistice. Sumele exprimate au fost, în majoritatea cazurilor, convertite în
dolari americani, conform cursului valutar valabil la data menþionatã pentru cifrele în cauzã.
Datele privind consumul de energie nu sunt întotdeauna sigure, în special în ceea ce priveºte cele mai importante þãri producãtoare de petrol; de aceea, datele referitoare la consumul pe
cap de locuitor pot fi mai mari decât în realitate. Exporturile de energie pot depãºi producþia, iar importurile pot depãºi consumul în
situaþia în care operaþiunile de tranzit denatureazã datele privind
comerþul sau dacã petrolul este importat pentru rafinare, dupã
care este din nou exportat.

Abrevieri
mld.
UE
kg
km
PIB
VNB

miliard
Uniunea Europeanã
kilogram
kilometru
Produs Intern Brut
Venit Naþional Brut

ha
mil.
PPC
TEP
trn.
…

hectar
milion
paritatea puterii de cumpãrare
Tonã Echivalent Petrol
trilion (o mie de miliarde)
indisponibil

