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Abstract:  Ramură importantă a economiei naţionale, industria acoperă activităţile de 

exploatare a resurselor naturale şi de transformare a lor în mijloace de producţie şi bunuri de 

consum. În economiile moderne, şi în special în Uniunea Europeană, acest sector şi-a 

diminuat importanţa în timp (de la 22,4% în anul 2000 la 18,8% în anul 2010), în favoarea 

sectorului de servicii. După manifestarea crizei în UE, s-a putut observat, totuşi, că 

economiile cu o industrie mai puternică au rezistat mai bine efectelor negative ale acesteia. De 

asemenea, s-a constatat că nu toate sectoarele industriale au reacţionat negativ în acest context 

al crizei, dimpotrivă, unele s-au menţinut, în timp ce altele au înregistrat uşoare creşteri ale 

producţiei.  

Asemeni multor state nou integrate, România a cunoscut în ultimii ani un profund proces 

de dezindustrializare, determinat atât de criza de sistem, cât şi de cea financiară. Cele mai 

afectate au fost zonele monoindustriale, cu şomaj ridicat şi migraţie, determinate, în special, 

de procesele de închidere sau privatizare a marilor unităţi industriale reprezentative.  

Prezentul articol îşi propune să analizeze, sintetic, evoluţia industriei comunitare şi 

româneşti, să identifice sectoarele care au reuşit să se adapteze în aceste condiţii la reacţiile 

pieţei interne sau externe şi să propună o serie de măsuri posibile de redresare pentru 

următoarea perioadă de programare. 
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1 Introducere 
 

Actuala criză a afectat, deopotrivă, dar în proporţii diferite, ţările bogate şi sărace, regiunile în 

ansamblu lor, procesele de coeziune, convergenţă şi globalizare, producând reacţii negative în 

aproape toate sectoarele economice. 

Elementele propulsive ale creşterii identificate de P. Nijkamp în lucrarea sa intitulată 

Dezvoltarea regională endogenă, considerate forţe-conducătoare (tehnologiile, infrastructura, 

instituţiile, cererea locală, forţa de muncă etc.), au fost influenţate intens pe parcursul actualei 

crizei. Investiţiile s-au diminuat, exporturile au căzut, şomajul a cunoscut o creştere fără 

precedent, toate acestea influenţând principalul sector considerat sursa primară a 

competitivităţii economice. De fapt, ţările a căror structură economică a fost predominant 

industrială, chiar dacă au înregistrat scăderi ale produsului naţional total, au făcut faţă mai 
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bine situaţiei negative generale, revenind mai rapid la evoluţia existentă dinainte de începerea 

crizei. 

Articolul intitulat Efectele crizei financiare în industria românească şi a Uniunii Europene; 

implicaţii regionale îşi propune să analizeze modul în care a reacţionat industria, la nivel 

european şi naţional, la impactul actualei crizei. 

 

2 Evoluţie generală 

Resimţită puternic la nivel global, comunitar şi naţional, criza a determinat o reaşezare a 

structurii economiei mondiale, o relocalizare a unor activităţi productive în favoarea zonelor 

mai puţin afectate şi o reacţie a tuturor organismelor şi instituţiilor internaţionale în vederea 

găsirii unor soluţii rapide de redresare.  

Impactul crizei asupra diferitelor sectoare industriale a fost influenţat, în special, de 

specializarea existentă, dar şi de modul în care statele au reuşit să gestioneze această situaţie. 

Un bun exemplu în acest sens este situaţia prezentă în Japonia: căderea producţiei industriale 

japoneze a fost mult mai mare comparativ cu cele din Uniunea Europeană sau SUA, dar 

refacerea acesteia a fost mult mai rapidă (începând cu 2010). În acelaşi timp, producţia 

industrială americană a crescut peste media creşterilor înregistrate de Uniunea Europeană şi 

Japonia (Figura 1).  

 
Figura 1: Indicatorii variabilităţii sectorului industrial, în perioada 1991-2011 

 
Sursa:Eurostat 

 

3 Criza in industria EU-27 

În Uniunea Europeană, criza globalizată a afectat puternic întreaga economie şi procesul de 

convergenţă, sectoarele industriale prezentând răspunsuri diferite, evidenţiate cu ajutorul 

ratelor de scădere/creştere şi al fluctuaţiilor ciclice.  

Analiza evoluţiei pe termen scurt a industriei europene prezintă o scăderea dramatică cu 

efecte adverse asupra creşterii economice pe termen mediu şi lung.  

Criza a afectat evoluţia producţiei industriale europene pe termen lung în trei mari direcţii: 

angajare/forţă de muncă, investiţii şi tehnologii. 

În comparaţie cu ultima recesiune (1992-1993), intensitatea căderii sectorului industrial a fost 

mult mai mare, iar perioada de revenire economică mai îndelungată. Având în vedere 

caracterul lor, industriile au reacţionat diferit la impactul actualei crize: o cădere medie a 

producţiei s-a înregistrat în industria de bunuri non-durabile, în timp ce industriile 

producătoare de bunuri durabile au avut scăderi importante. 

Evaluat cu ajutorul principalilor indicatori economici (indicele producţiei industriale şi 

indicele preţurilor producţiei industriale interne), impactul general a fost următorul: după o 

perioadă de relativă stabilitate a producţiei şi preţurilor, se constată, începând cu prima 

jumătate a anului 2007, o creştere accelerată a preţurilor, în paralel cu scăderea producţiei 
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industriale. În martie 2008, indicele producţiei industriale devine negativ, în timp ce indicele 

preţurilor atinge un nivel maxim în iulie acelaşi an.  

Căderea producţiei industriale europene a durat circa un an, după care a revenit la valori 

pozitive începând cu luna iunie a anului 2009. Preţurile producţiei industriale înregistrează 

valori maxime în iulie 2009.  

Recordul de cădere al producţiei industriale din UE-27 (-17,2%) este atins în luna mai 2009, 

ia preţurile continuă să reflecte creşterea preţului la petrol asociată cu cea a energiei şi a 

produselor intermediare. 

În interiorul zonei euro, preţurile la importuri au scăzut cu 15,3%, în paralel cu creşterea celor 

din afara zonei (26,6%). Scăderea activităţii industriale s-a extins la nivelul statelor membre, 

astfel: cea mai importantă scădere (anul 2009 comparativ cu anul 2008) a înregistrat-o Estonia 

(-23,09%), în timp ce în Polonia a scăzut cu numai 3,7%.  

În anul 2011, se constată o nouă recădere a producţiei industriale a UE-27, valoarea de 

creştere a indicelui fiind de numai 3,2%, comparativ cu 6,8% (anul 2010). 

Căderea activităţii industriale pe perioada crizei a fost diferită de la un sector la altul, de 

asemenea, şi refacerea acestora. O contracţie importantă a fost raportată în industria de 

extracţie a petrolului şi a gazelor naturale (-14,1%). 

Bunurile de capital şi produsele intermediare au înregistrat cele mai mari pierderi (-26% 

din nivelul atins înainte de recesiune), în timp ce produsele non-durabile şi cele de consum au 

raportat pierderi cuprinse între 65% şi 7%. Nivelul producţiei industriilor producătoare de 

bunuri non-durabile au înregistrat niveluri apropiate perioadei pre-recesiune.  

Industria producătoare de autoturisme a înregistrat cel mai mare declin (- 45%), dar 

recuperarea acesteia a fost relativ rapidă (după numai zece luni de la cădere). Au existat şi alte 

sectoare industriale care s-au recuperat mai rapid după perioada de recesiune: industria 

metalelor şi a maşinilor, industria tutunului, textilele, îmbrăcămintea, producţia farmaceutică 

(Anexa 1). 

O analiză concisă a evoluţiei producţiei sectoarelor industriale pe timpul crizei arată 

pierderi generale înregistrate, cele mai mari fiind raportate de către industria motoarelor 

electrice (-44%), metalurgie (-40%) şi industria maşinilor şi utilajelor (-30%) (Figura 1). 
 

Figura 1: Pierderea sectoarelor industriale în timpul crizei (%) 
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4 Criza în industria românească 
 

Debutul crizei în industria românească a fost constatat în noiembrie 2008, odată cu prima 

contracţie remarcată în ultimul trimestru al anului (-10%), urmată de o alta, mai puternică, în 
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ianuarie 2009 (-37% faţă de luna octombrie 2008). Începând de la această dată, industria din 

România a intrat într-un declin similar cu cel înregistrat la nivel mondial, atenuat, totuşi, de 

poziţia de stat membru al UE. 

Analiza pe sectoare industriale ne arată faptul că nu toate ramurile au avut aceeaşi reacţie la 

factorii de influenţă determinaţi de criză (căderea cererii de piaţă, reducerea exporturilor, 

căderea investiţiilor străine etc.). Se pot identifica, în funcţie de reacţia la criză, trei mari 

grupe de sectoare industriale: 

1. activităţi industriale cu dificultăţile de ordin general, care nu pot fi puse 

exclusiv pe seama crizei; 

2. activităţi industriale afectate de criză; 

3. activităţi care nu au fost afectate de criză. 

Pentru prima categorie de sectoare industriale, dificultăţile apărute în decursul anului 

2008, cât şi cele din prima parte a anului 2009, nu sunt determinate numai de criză. În această 

categorie pot fi incluse: industria uşoară, în special fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, 

ramura “extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale”, activitate care, de altfel, a înregistrat 

începând cu anul 2001, reduceri succesive de producţie, anual, în medie de 4-5%. Aceste 

sectoare se confruntau şi înainte de începerea crizei cu dificultăţi datorate, în special, 

procesului de restructurare de lungă durată. 

Majoritatea sectoarelor industriale româneşti se încadrează în cea de-a doua categorie de 

activităţi, fiind afectate în special de criză şi cu precădere de: 

• căderea sau contracţia pieţelor externe din ţările partenere (Italia, Franţa, 

Germania etc.);  

• restrângerea creditelor băncilor comerciale, ca urmare a normelor de 

prudenţialitate impuse de Banca Naţională;  

• diminuarea activităţii în construcţii, care a antrenat şi căderea activităţilor 

conexe; 

• propagarea efectelor negative în sectoarele cuplate pe orizontală (de exemplu, 

reducerea activităţii pentru mijloacele de transport rutier, la cele de prelucrare a 

cauciucului, maşini şi aparate electrice, metalurgie etc.). 

Cele mai afectate sectoare industriale au fost: industria metalurgică (căderea producţiei cu 

49,9% sub cea din primele cinci luni din 2008), industria altor produse din minerale 

nemetalice (materiale de construcţii), unde producţia a fost cu 31,4% mai mică decât în 

primele 5 luni din 2000, industria autovehiculelor de transport rutier, unde producţia a fost cu 

12,7% mai mică decât în primele 5 luni din 2008. De asemenea, fabricarea produselor din 

cauciuc şi mase plastice, activitate cuplată pe orizontală cu cea de fabricare a autovehiculelor 

de transport rutier, şi-a diminuat producţia cu 16,6% în aceeaşi perioadă de comparabilitate.  

Căderea pieţei imobiliare, în special, ca efect al restrângerii creditelor acordate de către 

băncile comerciale, a condus la diminuarea activităţii din construcţii, cu efecte directe asupra 

fabricării altor produse din minerale nemetalice (materiale de construcţii), activitate ce a 

înregistrat o diminuare severă a producţiei (-31,4%) faţă de primele cinci luni din 2008. 

Alături de industriile afectate de criză a existat şi o parte a sectorului industrial care nu a fost 

afectată, dimpotrivă, se poate spune că a cunoscut creşteri ale activităţilor productive. În 

această situaţie se găseşte industria alimentară (cu o creştere a producţiei de peste 9% la 

sfârşitul anului 2008 comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2007). O situaţie similară 

regăsim şi în cazul fabricării băuturilor sau al produselor din tutun. 
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4.1 Efecte regionale 

Per ansamblu, industria avut o tendinţă relativă de scădere a populaţiei ocupate, în intervalul 

2000-2010, aceasta înregistrând o diminuare cu 11%. Numărul locurilor de muncă pierdute de 

sectorul industrial a fost de circa 230.000, cea mai mare scădere înregistrându-se în industria 

extractivă (-48%), urmată de cea din industria prelucrătoare (-11,8%) (Anexele 2-8). 

Analiza comparativă între anii 2010 şi 2008, arată faptul că cea mai mare scădere a raportat-o 

industria de distribuţie a apei, energiei electrice (-38%), urmată de industria prelucrătoare (-

13%) şi industria extractivă (-10%). 

În acelaşi timp, construcţiile au avut un trend pozitiv şi crescător al populaţiei ocupate, până 

în anul 2008, când numărul acesteia s-a dublat. Perioada de criză a adus o scădere a populaţiei 

ocupate de circa -8% (2010 comparativ cu 2008) (Figura 3). 
 

Figura  2: Evoluţia populaţiei ocupate în industrie şi construcţii, în perioada 2000-2010 (%) 
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Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti 

  

La nivel regional, se menţine aceeaşi tendinţă de scădere a populaţiei în industrie, inclusiv 

industria prelucrătoare, după anul 2008, în paralel, cu creşterea populaţiei ocupate în sectorul 

construcţii. Pe regiuni, evoluţia producţiei industriale s-a produs după cum urmează (2010 

faţă de anul 2009): 

 Regiunea Nord-Est a înregistrat o creştere de 2,2% (medie aritmetică simplă), 

cele mai multe dintre judeţe înregistrând creşteri: Botoşani (+1%), Neamţ 

(+12,2%), Suceava (+0,7%) şi Vaslui (+11,3%). Cele mai dezvoltate judeţe ale 

regiunii, Bacău şi Iaşi, au raportat scăderi al producţiei industriale (de -7%, 

respectiv -5,3%). 

 În regiunea Sud-Est, per ansamblu, producţia industrială a cunoscut o creştere 

de 10,9%, trei judeţe fiind în creştere: Tulcea (+52,9%), Buzău (+20,5%) şi 

Brăila (+4,5%) şi trei judeţe rămase în recesiune, Constanţa (-8,6%), Galaţi (-

3,9%) şi Vrancea (-0,3%). 

 Regiunea Sud a înregistrat o creştere a producţiei industriale de 8,9%, aproape 

toate judeţele fiind pe creştere: Dâmboviţa (+28%), Teleorman (+20,3%), 

Argeş (+16%), Prahova (+11,1%), Ialomiţa (+7,2%), Giurgiu (+1,9%). Singura 

excepţie este judeţul Călăraşi, cu o scădere de -4,1% (rămas în recesiune). 
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 Regiunea Sud-Vest raportează o creştere de 2,3%, performanţe industriale fiind 

identificate în Olt (+23,6%), urmat la mare distanţă de Vâlcea (+4,2%) şi 

Mehedinţi (+1,5%). Scăderi ale producţiei industriale sunt înregistrate în Dolj 

(-13,2%) şi Gorj (-4,4%). 

 În regiunea Vest, creşterea producţiei industriale a fost de 17,6%, pe judeţe 

situaţia fiind următoarea: Timiş (+25,5%), Caraş-Severin (+25,2%), Hunedoara 

(+13%) şi Arad (+6,7%). 

 În regiunea Nord-Vest, creşterea producţiei industriale a fost de 13,4%, sporul 

de producţie fiind raportat în toate cele şase judeţe: Sălaj (+31,1%), Cluj 

(+23,1%), Bistriţa-Năsăud (+11,5%), Maramureş (+10,4%), Bihor (+2,5%) şi 

Satu-Mare (+1,3%). 

 Regiunea Centru a înregistrat o creştere de 9,7%, pe judeţe situaţia fiind 

următoarea: Alba (+21,3%), Mureş (+17,3%), Sibiu (+12,9%) şi Braşov 

(+10%), Harghita (-3%) şi Covasna (-0,1%). 

 În regiunea Bucureşti – Ilfov s-a raportat o creştere a producţiei industriale de 

28,3%, cu un spor de 14,3% cuantificat pentru Capitală şi nivelul record de 

42,3% pentru zona adiacentă Ilfov. 

Se poate constata creşterea producţiei industriale în regiunile aflate în vestul şi nord-vestul 

ţării, în timp ce polii de sărăciei au rămas şi mai în urmă. Un sfert dintre judeţe au înregistrat 

scăderi de activitate industrială, ceea ce le-a redus locuitorilor şansele de ieşire din recesiune 

la nivel local şi le va majora timpul de redresare şi creştere a nivelului de trai. 

4.2 Efectele crizei asupra investiţiilor 

Investiţiile reprezintă pentru fiecare economie un adevărat motor de creştere, 

reprezentând un barometru al sănătăţii sectoriale.  

În România, pentru perioada 2008-2010, la nivelul sectoarelor industriale, se constată 

următoarele tendinţe : 

 Scăderea pe ansamblu a investiţiilor nete realizate în economia romînească cu 

circa 27,36%; 

 Creşterea investiţiilor nete în industria de producţie şi furnizare a energiei 

electrice, care practic, s-au dublat în perioada analizată; de asemenea, 

creşterea investiţiilor nete în industria de distribuţie a apei şi salubritate (cu 

26,49%); 

 Scăderea volumului investiţiilor nete în industria extractivă şi prelucrătoare (cu 

37%, respectiv cu 39%); 

 O reducere a investiţiilor nete pe ansamblul industriei prelucrătoare cu 15,2%; 

 Sectorul construcţiilor a înregistrat, la rândul său, o diminuare a volumului 

investiţional de aproximativ 31,8% (Tabelul 1). 
 

Tabelul 1: Evoluţia volumului investiţiilor nete în industrie şi construcţii (mil.lei preturi curente) 

  2008 2009 2010 2010/2008 

Total 99525,6 74939,3 72294,7 -27,36 

Industrie  32071,5 25679,9 27187,7 -15,23 

 Industrie extractivă 4477,2 3639,4 2797,2 -37,52 
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 Industrie prelucrătoare 21113,9 15492,9 12753,2 -39,60 

 Producţia şi furnizarea de energie  5103,3 5039,2 9895,4 93,90 

 Distribuţia apei; salubritate, 1377,1 1508,4 1741,9 26,49 

Construcţii 13538,0 9175,5 9228,3 -31,83 

Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al Romaniei, 2010 

În ceea ce priveşte contribuţia sectorului industrial şi a celui de construcţii în total investiţii 

nete la nivel naţional, se poate constata că există o tendinţă de creştere a importanţei 

sectoarelor industriei extractive şi de distribuţie a apei, chiar şi pe timpul crizei (acestea nu au 

fost afectate de impactul negativ), în timp ce industria prelucrătoare şi cea de furnizare a 

energiei electrice au cunoscut reduceri de 1%, respectiv 3%. Sectorul construcţii cunoaşte, în 

continuare, o creştere relativ uşoară a importanţei sale din punct de vedere investiţional, de la 

1,38% în anul 2008 la circa 2,41% în anul 2010 (Figura 4). 

 
Figura  3: Evoluţia investiţiilor nete în industrie şi construcţii, în Romania, în perioada 2008-2010 (%) 
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Sursa: Prelucrări date Anuarul Statistic al României, 2010 

De asemenea, VAB realizată în industrie cunoaşte scăderi ale importanţei sale în VAB total, 

scăderea acesteia fiind de circa 1,5%, în perioada 2005-2010. Există, totuşi, unele sectoare 

precum construcţiile şi serviciile, care au cunoscut o creştere a ponderii VAB în VAB total 

(Figura 5). 
 

Figura  4: Evoluţia ponderilor VAB din industrie şi construcţii în VAB total, 2005-2010 (%) 
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4.3 Efectele crizei asupra investiţiilor străine directe (ISD) 

Soldul final al ISD la 31 decembrie 2011 a înregistrat nivelul de 55.139 milioane euro, mai 

mare cu 4,9% faţă de soldul final ISD al anului 2010. În industrie, pe ansamblu, deşi s-au 

înregistrat pierderi importante (1.552 milioane euro) şi au fost repartizate dividende în valoare 

de 958 milioane euro, prin nivelul participaţiilor la capital înregistrate (1.253 milioane euro), 

al creditelor nete primite (315 milioane euro) şi al profitului obţinut (2.324 milioane euro), 

aceasta a beneficiat de un flux net de ISD de 1.382 milioane euro, reprezentând 76% din 

fluxul net ISD al anului 2011. 

În majoritatea domeniilor de activitate economică în care ISD au pondere importantă, se 

constată majorări ale participaţiilor la capital în întreprinderile ISD, ceea ce semnifică 

continuarea procesului investiţional în anul 2011. Domeniile care au înregistrat cele mai 

importante majorări de capital au fost industria (1 253 milioane euro), iar în cadrul acesteia, 

industria prelucrătoare (842 milioane euro), construcţiile şi tranzacţiile imobiliare (939 

milioane euro). Principalele domenii economice în care pierderile au excedat profiturilor au 

fost construcţiile, dar şi unele servicii. 

Din punct de vedere al orientării investitorilor străini spre ramuri economice (conform CAEN 

Rev.2), ISD s-au localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,5% din total). În cadrul 

acestei industrii cele mai bine reprezentate ramuri sunt prelucrarea ţiţeiului, produse chimice, 

cauciuc şi mase plastice (6,3% din total), industria mijloacelor de transport (5,2%), metalurgia 

(4,9%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,1%) şi ciment, sticlă, ceramică 

(3,2%). Alte activităţi care au atras importante ISD sunt intermedierile financiare şi 

asigurările (reprezentând 18,2% din totalul ISD), comerţul (11,4%), construcţiile etc. (Figura 

6). 
Figura  5: Ponderea investiţiilor străine în unele sectoare industriale in total ISD, anul 2011 (%) 
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Sursa: Investiţiile străine directe în România, în anul 2011, BNR 

 

Privite în evoluţie, investiţiile străine directe au cunoscut fluctuaţii importante în economia 

românească, după cum urmează
4
: 

1. Perioada 2003-2006 – creşterea fluxului investiţiilor străine ca rezultat al 

privatizărilor şi restructurărilor din sectorul industrial (petrol şi petrochimie, 

construcţii de maşini, metalurgie); volumul lor a crescut de la 1,94 miliarde euro 

                                                 
4
 Zaman Gh., Vasile V., Matei M., Croitoru C., Enescu G., (2011), Aspecte ale impactului ISD din România 

asupra exporturilor şi dezvoltării durabile, pag. 4, www.revecon.ro/article/2011-2/2011-2-2-.pdf 
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(anul 2003) la 9,05 miliarde euro (2006), ceea ce înseamnă o creştere de aproape 

cinci ori; 

2. Perioada 2007-2008 – continuarea creşterii volumului investiţiilor străine, acestea 

ajungând la 9,49 miliarde euro; 

3. Perioada după 2009 – ca urmare a efectelor crizei financiare, volumul investiţiilor 

străine a scăzut dramatic, ajungând la 2,22 miliarde euro. 

 

5 Concluzii 
 

Criza globalizată a afectat puternic întreaga economie şi procesul de convergenţă, sectoarele 

industriale prezentând răspunsuri diferite, grupate în trei mari direcţii: angajare/forţă de 

muncă, investiţii şi tehnologii. Intensitatea căderii sectorului industrial a fost mult mai mare în 

comparaţie cu ultima recesiune, iar perioada de revenire economică mai îndelungată. Având 

în vedere caracterul lor, industriile UE-27 au reacţionat diferit la impactul actualei crize: o 

cădere medie a producţiei s-a înregistrat în industria de bunuri non-durabile, în timp ce 

industriile producătoare de bunuri durabile au avut scăderi importante. 

În România, căderea producţiei industriale nu a fost cauzată numai de criza globală, dar cele 

mai multe sectoare au fost afectate de aceasta. Dintre cauze putem aminti: căderea cererii 

interne şi externe, reducerea volumului de credite din partea unor bănci, lipsa de lichidităţi pe 

piaţă etc.  

Sectoare industriale româneşti afectate de criză sunt: industria metalurgică, a produselor din 

minerale nemetalice, industria materialelor de construcţii, industria autovehiculelor de 

transport rutier, industria produselor din cauciuc şi mase plastice etc.  

Pot fi amintite aici şi acele industrii care au suferit mai puţin de pe urma crizei, şi anume, 

industria alimentară, a băuturilor şi a produselor din tutun. 

Criza a afectat şi investiţiile realizate în industrie, şi, în special, pe cele din industria 

prelucrătoare. Se poate accentua faptul că unele sectoare care au cunoscut o amplificare a 

procesului investiţional, chiar dacă efecetle crizei s-au resimţit aproape global (producţia şi 

furnizarea energiei electrice, distribuţie a apei şi salubritate). În acest context, a scăzut 

dramatic volumul investiţiilor străine, dar şi procesul investiţional în ansamblul său. 

La nivel regional, se menţine aceeaşi tendinţă de scădere a populaţiei în industrie, inclusiv în 

industria prelucrătoare (după anul 2008), pe fundalul creşterii populaţiei ocupate în sectorul 

construcţii. 
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