
 

Productivitatea muncii  

 
România va adera la 1 ianuarie 2007, dar integrarea sa in 

economia Uniunii Europene şi participarea activă şi cu beneficii 
depind de capacitatea economiei româneşti de a face faţă presiunilor 
concurenţiale de pe Piaţa Unică Europeană. Tocmai din aceste 
considerente, măsura în care economia românească îşi îmbunătăţeşte 
competitivitatea şi capacitatea de a face faţă presiunilor concurenţiale 
a reprezentat unul din principalele criterii economice de evaluare. 

Îmbunătăţirea competitivităţii este strâns legată de creşterea 
eficienţei şi productivităţii. 

Din acest punct de vedere anul 2006 se constitue ca un an cu 
rezultate deosebite ce dovedesc că economia are o capacitate din ce în 
ce mai bună de a se integra în economia Uniunii Europene. 

 
1. Productivitatea muncii pe ansamblul economiei, în 

semestrul I 2006 
 

Rezultatele economice bune obţinute până în prezent sunt şi 
rezultatul creşterii productivităţii muncii în principalele sectoare ale 
economiei naţionale. 

Productivitatea muncii pe ansamblul economiei prin prisma 
raportului PIB / salariat, de 6,1% în semestrul I este cea mai ridicată 
de după 2000 cu excepţia celei din semestrul I 2002. 

Pe sectoare ale economiei naţionale, este de remarcat că cele mai 
importante sporuri de productivitate se înregistrează în construcţii şi 
agricultură, respectiv de 18,2% şi 16,4%. Aceste activităţi au însă 
împreună o pondere de doar 9% în produsul intern brut. Dacă se 
corelează creşterea productivităţii cu contribuţia ramurilor la crearea 
PIB se poate afirma că rezultatele economice excepţionale din primul 
semestru sunt în cea mai mare parte rezultatul creşterii cu 11% a 
productivităţii muncii în industrie (care are o pondere de 27% în PIB). 

 
 
 
 



Indicii productivităţii muncii pe ansamblul economiei,  
în semestrul I 2006 

 - % - 

  PIB 

Indicii 
numărului 
mediu de 
salariaţi 

Indicii 
productivităţii 

muncii 

Total 107,4 101,2 106,1 
- agricultura, silvicultura, vânătoare şi piscicultură 99,6 85,6 116,4 
- industrie 106,5 96,0 110,9 
- construcţii 116,5 98,6 118,2 

- servicii 107,2 106,5 100,7 
Notă: Calcule CNP pe baza datelor INS 
 
Totuşi, rezultatele puteau fi şi mai bune daca exista şi în sectorul 

serviciilor (cu pondere de 51% din PIB) aceeaşi preocupare pentru 
creşterea productivităţii muncii. In semestrul I, practic, întreaga 
creştere de PIB din servicii s-a realizat în aceleaşi condiţii de 
productivitate. 

 
2. Productivitatea muncii în industrie în prima parte a anului  
 
Industria devine o ramură tot mai competitivă în care, pe fondul 

creşterii producţiei industriale şi a scăderii numărului mediu de 
salariaţi a înregistrat o majorare a productivităţii muncii în semestrul I 
2006 cu 10,7%. 

 
Indicii productivitatii muncii in industrie, 

in semestrul I 2006
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Această creştere a fost influenţată de dinamica productivităţii în 
toate sectoarele de activitate: industria extractivă (27,9), industria 
prelucrătoare (10,2%) şi sectorul energiei electrice şi termice, gaze şi 
apă (4,1%). 

 
Nivelul ridicat al productivităţii muncii reflectă rezultatul 

măsurilor corecte de restructurare. Este remarcabilă performanţa 
calitativă a industriei extractive care după evoluţii modeste în anii 
precedenţi, în semestrul I 2006 a devansat nivelul productivităţii pe 
ansamblul economiei cu 17,2 puncte procentuale. 

 
Evoluţia productivităţii muncii în industrie 

 
 - modificare procentuala fata de perioada corespunzătoare din anul precedent - 

  Semestrul I 

  2003 2004 2005 2006 

Total industrie 11,0 11,3 4,8 10,7 
 - industria extractiva 1,9 7,2 2,1 27,9 
 - industria prelucrătoare 11,6 12,5 5,5 10,2 

 - energie electrica si termica, gaze si apa 15,2 2,6 0,1 4,1 
Sursa: INS - Buletinul statistic lunar 
 
Si în primele 8 luni 2006 s-au înregistrat creşteri ale 

productivităţii în industrie (11,1%), creştere susţinută de toate 
ramurile: extractivă (27,3%), prelucrătoare (10,5%) şi energiei 
electrice şi termice, gaze şi apă (6,6%). 

In cadrul industriei prelucrătoare cele mai mari creşteri s-au 
înregistrat în ramurile mobilier şi alte activităţi industriale (25,9%), 
mijloace de transport neincluse în cele rutiere (24,4%), substanţe şi 
produse chimice (23,0%), mijloace de transport rutier (20,6%), 
prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (19,8%), fabricarea 
materialelor de construcţii şi alte produse din minerale nemetalice 
(15,9%). 

 
 

 


