
Performanţele economice ale industriei în 2007 
 

Industria rămâne una din ramurile cele mai importante, care 
contribuie la creşterea economică durabilă şi la crearea de noi locuri de 
muncă. La sfârşitul anului 2007, industria deţinea circa 60% din capitalul 
social, 34% din cifra de afaceri obţinută în economie şi cea mai mare 
pondere a profitului, respectiv 35,3% din profitul înregistrat pe economie. 

Potrivit nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din 
economia naţională (CAEN), activitatea industrială a fost desfăşurată pe 
265 ramuri, cu o codificare în măsură să permită identificarea acestora 
pentru raportarea datelor din bilanţ. 

În scopul cunoaşterii modului în care se realizează principalii 
indicatori economico-financiari, informaţiile furnizate de bilanţurile 
contabile, centralizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, au fost 
concentrate şi structurate în cadrul Comisiei Naţionale de Prognoză pe un 
număr de 30 de grupe care corespund grupării folosite în lucrările de 
prognoză ale activităţii industriale. 

Ca urmare în structura stabilită mai sus au fost obţinute o serie de 
informaţii pentru un număr semnificativ de indicatori, care pot caracteriza 
situaţia de ansamblu privind evoluţia rezultatelor economico-financiare şi 
de eficienţă pe grupele respective de activităţi. 

 

Cifra de afaceri 
Analizând cifra de afaceri pe activităţi economice se constată că 

industria şi comerţul deţin 73% din cifra de afaceri obţinută în economie, 
restul de 27% aparţinând agriculturii, construcţiilor, transporturilor şi 
altor servicii. 

Ponderea cifrei de afaceri a ramurilor in total economie - % -
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Dacă în anul 2006 ponderilor celor două ramuri, industrie şi 
comerţ, erau aproximativ egale, în anul 2007 remarcăm o modificare a 
greutăţii specifice astfel încât  industria scade cu 3,3 puncte procentuale 
la 34%, în timp ce comerţul creşte cu 1,4 puncte procentuale  ajungând la 
39%. 

În ceea ce priveşte ramurile industriale se remarcă că activitatea 
desfăşurată în cadrul a numai 9 grupe din cele 30 totalizează cca 65% din 
cifra de afaceri obţinută în ramura industriei (Anexa nr.1). 

În anul 2007, comparativ cu anul 2006, unele ramuri şi-au 
modificat ponderea, câştigând în structură, cum ar fi industria alimentară 
(care a crescut cu 0,5 puncte procentuale), industria mijloacelor de 
transport rutier (care a crescut cu 0,6 puncte procentuale) şi industria 
construcţiilor metalice (care a crescut cu 0,5 puncte procentuale), în 
defavoarea altor ramuri care au pierdut din ponderi, cum ar fi: industria 
de prelucrare a ţiţeiului (care a scăzut cu 0,9 puncte procentuale), 
industria metalurgică (care a scăzut cu 0,4 puncte procentuale) şi 
fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (care a scăzut cu 0,2 puncte 
procentuale) (Anexa nr.1). 

 

Eficienţa economică 
Eficienţa economică, calculată ca rată a profitabilităţii, reprezintă 

măsura în care companiile fac faţă concurenţei şi sunt competitive pe 
piaţă. Deşi în scădere comparativ cu anul precedent, rate mari de 
profitabilitate se regăsesc la alte servicii (hoteluri, învăţământ, activităţi 
de asistenţă socială, activităţi de asigurări, închirieri de autoturisme, etc.), 
respectiv 9,3%, în timp ce, atât construcţiile (9,6%), cât  şi industria 
(6,2%) rămân sectoare importante care contribuie la creşterea economică 
durabilă, crearea de noi locuri de muncă, creşterea competitivităţii 
economiei şi dezvoltarea clasei de mijloc. 

Rata profitabilităţii s-a redus pe ansamblul economiei, datorită 
scăderii ratei de profitabilitate în unele ramuri, cum ar fi agricultura, care 
s-a redus cu 0,8 puncte procentuale, comerţul care s-a redus tot cu 0,8 
puncte procentuale, transporturile care s-au redus cu 3,5%, precum şi alte 
servicii, care au înregistrat o scădere mai accentuată comparativ cu anul 
2006, reducându-se cu 9,6 puncte procentuale. 
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Activitatea industrială şi-a redus pierderile ajungând la o rată de 

profitabilitate de 6,2%, cu 0,4 puncte procentuale atât peste media pe 
economia naţională (5,8%), cât şi peste rata profitabilităţii obţinută  în 
industrie în anul 2006. 

Astfel, la îmbunătăţirea stării de profitabilitate din industrie a 
contribuit şi obţinerea unui profit de 35,3% din profitul obţinut în 
economie, în creştere cu 1,4 puncte procentuale, dar şi reducerea 
pierderilor cu 13,6 puncte procentuale, ajungând  ca acestea să deţină o 
pondere de 33,5% la sfârşitul anului 2007. 

Creşterea profitului la companiile cu activitate industrială a 
reprezentat o tendinţă pozitivă, care reflectă competitivitatea acestora. 
Datorită procesului de modernizare şi retehnologizare din întreprinderile 
industriale, acestea au produs cu costuri mai mici o producţie cerută pe 
piaţă, care a permis obţinerea de profit. 

Pe grupe de activităţi o serie de ramuri au obţinut profituri mari, 
astfel că din profitul obţinut în industrie, 5 ramuri deţin peste 58%. 
Astfel: 15,0% s-a obţinut în industria mijloacelor de transport rutier, 
13,5% s-a obţinut în extracţia hidrocarburilor, 11,3% în ramura 
producţiei, transportului şi distribuţiei de energie electrică şi termică, 
gaze şi apă, 10,6% în industria alimentară şi a băuturilor şi 8,1% în 
ramura fabricării altor produse din minerale nemetalice. 
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Profit 
 

                                                - % din total industrie - 
 2006 2007 
Extracţia hidrocarburilor 17,5 13,5 
Alimentară şi băuturi 12,0 10,6 
Materiale de construcţii şi alte produse din 
minerale nemetalice 7,5 8,1 

Mijloace de transport rutier 3,6 15,0 
Producţia, transportul şi distribuţia de 
energie electrică şi termică, gaze şi apă 10,1 11,3 

 

Aceste 5 ramuri au evoluat însă diferit, unele au câştigat în 
structură, cum ar fi fabricarea altor produse minerale nemetalice, 
industria mijloacelor de transport rutier şi producţia, transportul şi 
distribuţia de energie electrică şi termică, gaze şi apă. 

O serie de ramuri şi-au îmbunătăţit profitabilitatea, obţinând rate 
pozitive, cum ar fi industria mijloacelor de transport rutier, care de la o 
rată negativă de profitabilitate de -3,7%, a ajuns la  o rata de 
profitabilitate de 23,4% în anul 2007, sau industria de mijloace ale 
tehnicii de calcul, care de la o rată negativă de -0,6% a ajuns la o rată de 
profitabilitate de 1,4%. Activitatea altor ramuri s-a înrăutăţit, astfel 
fabricarea  celulozei şi  hârtiei, de  la o rată pozitivă de 4,4%  a ajuns în 
anul 2007  la  -1,2%, sau  industria  de  prelucrare  a  ţiţeiului,  care  de  la  
o rată de 0,2% a ajuns la -4,7%. 

Consecvent neprofitabile, obţinând rate de profitabilitate negative 
s-au dovedit a fi activităţile din extracţia cărbunelui (-10,0%, comparativ 
cu -4,7%) şi extracţia minereurilor metalifere (-111,3%, comparativ cu -
19,3%) (Anexa nr.2). 

 

Stocuri 
Deşi au crescut în termeni nominali cu 30,5%, totuşi volumul 

stocurilor la 31 decembrie 2007 acoperea de 1,6 ori valoarea medie lunară 
a cifrei de afaceri, menţinându-se la nivelul stocurilor de la 31 decembrie 
2006 (1,5 ori). 

În anul 2007 se remarcă o inversare a greutăţii specifice, volumul 
stocurilor din industrie reprezentând sub 40% din stocurile economiei 
naţionale (comparativ cu 2006 când acestea deţineau cca. 42%), în timp 
ce comerţul deţinea peste 41% din volumul stocurilor (faţă de 2006, când 
acesta deţinea cca. 40%), cele două ramuri, industria şi comerţul, având o 
pondere de 80% din volumul stocurilor din economie. 
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Industria prelucrătoare deţine ponderea cea mai mare, atât în anul 
2006 (85,3% la nivelul anului), cât şi în anul 2007 (85,6% la nivelul 
anului) în totalul stocurilor din industrie, neexistând modificări 
semnificative într-un an faţă de celălalt. 

Modificări s-au înregistrat în cadrul industriei extractive care a 
înregistrat o scădere a stocurilor cu 0,6 puncte procentuale, de la 8,4% din 
totalul stocurilor din industrie în anul 2006, la 7,8 % în anul 2007 (Anexa 
nr.3). 

Creşterea stocurilor este reflectată şi de creşterea vitezei de rotaţie 
a stocurilor1 care a ajuns la 48 zile pe total economie, industria având o 
viteza de rotaţie a stocurilor de 55 de zile. Creşterea vitezei de rotaţie este 
dată într-o oarecare măsură de creşterea valorică (în preţurile perioadei) 
mai rapidă a stocurilor (30,5%), comparativ cu cea a volumului cifrei de 
afaceri (22,3%) din economia naţională, excepţie făcând agricultura, unde 
datorită recoltelor slabe, volumul stocurilor şi deci viteza de rotaţie a 
stocurilor s-au redus. 

Viteza de rotaţie a stocurilor 
                                                                         - zile - 

 2006 2007 
Economie naţională 45 48 
Agricultură 121 93 
Industrie 51 55 
Construcţii 34 33 
Comerţ 48 51 
Transporturi 13 15 
Alte servicii 26 36 

                                                 
1 Calculată ca un raport între stocuri şi cifra de afaceri, înmulţit cu numărul de zile dintr-un an 

 5



La unele ramuri (grupe) se remarcă o creştere a vitezei de rotaţie a 
stocurilor, ca urmare a creşterii stocurilor într-un ritm mai rapid decât 
creşterea cifrei de afaceri. Este vorba de ramuri din industria extractivă, 
sau de unele ramuri din industria prelucrătoare cum ar fi: fabricarea 
produselor textile (73 zile, faţă de 65 zile în anul precedent), fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte; (56 de zile faţă de 46 zile), pielărie (55 de 
zile faţă 49 zile), industria de prelucrare a ţiţeiului (55 zile faţă de 39 de 
zile), industria metalurgică (91 de zile faţă de 78 de zile). Există însă o 
serie de ramuri din industria prelucrătoare, cum ar fi industria de mijloace 
ale tehnicii de calcul şi de birou şi industria de maşini şi aparate electrice, 
care au înregistrat o scădere a vitezei de rotaţie (Anexa nr.4). 
 

Gradul de îndatorare 
Gradul de îndatorare, exprimat prin ponderea datoriilor în cifra de 

afaceri, a crescut pe  total economie (de la 60,1% în anul 2006 la 73,6% 
în anul 2007), fenomen ce s-a făcut remarcat şi la nivelul activităţilor 
economice. Totuşi, deşi au crescut, industria, construcţiile şi comerţul se 
situează sub media pe economie, în timp ce agricultura, transporturile şi 
alte servicii se situează cu mult peste medie. 
 

Datorii în cifra de afaceri 
                                                                              - % - 

 2006 2007 
Economie naţională 60,1 73,6 
Agricultură 92,7 104,5 
Industrie 54,4 61,7 
Construcţii 55,0 62,5 
Comerţ 35,3 42,6 
Transporturi 75,9 117,5 
Alte servicii 153,2 200,5 

 
Această creştere poate fi pusă, similar ca în cazul vitezei de rotaţie 

a stocurilor, pe seama creşterii datoriilor într-un ritm mai mare decât a 
cifrei de afaceri. Urmărind o structură a datoriilor pe ramuri de activitate 
se remarcă o scădere a industriei (de la 33,7% la 28,5%), în timp ce 
celelalte ramuri au înregistrat uşoare creşteri ori s-au menţinut, respectiv 
agricultura (s-a menţinut la 2,8%), construcţiile (de la 6,5% la 7,3%), 
comerţul (de la 22,1% la 22,6%), transporturile (de la 6,1% la 8,3%) şi 
alte servicii (de la 28,8% la 30,5%). 

În ceea ce priveşte ramurile industriale, ponderea datoriilor în cifra 
de afaceri creşte, majorări semnificative înregistrându-se la ramura 
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extractivă, în principal extracţia şi prepararea minereurilor metalifere (de 
la 114,6% la 962,8%) şi extracţia şi prepararea cărbunelui (de la 84,3% la 
174%) (Anexa nr.5). 
 

Concluzii 
Analiza efectuată asupra rezultatelor înregistrate de agenţii 

economici cu activitate industrială scoate în evidenţă că, pe ansamblul 
industriei, aceştia au înregistrat o activitate bună în anul 2007, astfel: 

- Industria a înregistrat 34% din cifra de afaceri obţinută în 
economie, având cel mai mare profit obţinut din activităţile 
economice (35,3%); 

- Eficienţa economică, reprezentată de rata profitabilităţii, care 
exprimă performanţele financiare obţinute de companiile 
industriale, s-a îmbunătăţit, astfel că în anul 2007 s-a înregistrat o 
rată de profitabilitate de 6,2%; 

- Acumulările de stocuri din industrie au scăzut ajungând la 38,9%, 
situaţie care nu s-a regăsit însă în viteza de rotaţie, care a ajuns, la 
55 de zile datorită creşterii într-un ritm mai scăzut a cifrei de 
afaceri; 

- Datoriile înregistrate în anul 2007 de companiile cu activitate 
industrială s-au redus la 28,5% din totalul datoriilor din economie, 
în scădere cu 5,2 puncte procentuale faţă de anul 2006; 

- Arieratele din industrie s-au diminuat cu 1,3 puncte procentuale 
faţă de anul anterior, acestea ajungând la 43,2% din totalul 
arieratelor din economie, industria deţinând însă, încă un volum 
ridicat de arierate. 
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Anexa nr.1 
 

CIFRA DE AFACERI 
- ramuri CAEN - 

 
- % din total industrie - 

Ramuri industriale 2006 2007 
Industria extractivă 9,6 8,0 
Extracţia şi prepararea cărbunelui 0,9 0,8 
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 7,9 6,5 
Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive ... ... 
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 0,3 0,1 
Alte activităţi extractive 0,5 0,6 
Industria prelucrătoare 74,0 76,3 
Alimentară şi băuturi 12,0 12,5 
Produse din tutun 1,4 1,4 
Produse textile 1,7 1,5 
Articole de îmbrăcăminte 3,0 2,8 
Pielărie şi încălţăminte 1,4 1,4 
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 2,9 2,9 
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 0,9 0,9 
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 1,8 1,8 
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea 
combustibililor nucleari 5,3 4,4 

Substanţe şi produse chimice 4,1 4,1 
Produse din cauciuc şi mase plastice 3,5 3,9 
Materiale de construcţii şi alte produse din minerale nemetalice 3,7 4,4 
Metalurgie 7,6 7,2 
Construcţii metalice şi produse din metal 4,4 4,9 
Maşini si echipamente (exclusiv echipamente electrice şi optice) 3,3 3,4 
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 0,6 0,7 
Maşini si aparate electrice 3,0 3,3 
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii 0,5 0,7 
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi 
ceasornicărie 0,7 0,6 

Mijloace de transport rutier 4,8 5,4 
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 2,1 2,5 
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte 2,8 2,9 
Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 2,8 2,7 
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 16,4 15,7 
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi 
termică, gaze şi apă 15,7 14,9 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 0,7 0,8 
Sursa: prelucrări CNP pe baza datelor din bilanţurile contabile centralizate de MEF. 
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Anexa nr.2 
 

RATA PROFITABILITĂŢII 
- ramuri CAEN - 

 
- % - 

Ramuri industriale 2006 2007 
Industrie Total 5,8 6,2 
Industria extractivă 14,6 13,7 
Extracţia şi prepararea cărbunelui -4,7 -10,0 
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 18,2 18,1 
Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive 2,1 1,6 
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere -19,3 -111,3 
Alte activităţi extractive 9,8 10,1 
Industria prelucrătoare 5,2 5,6 
Alimentară şi băuturi 7,0 5,8 
Produse din tutun 1,6 5,1 
Produse textile 4,8 1,1 
Articole de îmbrăcăminte 5,8 6,1 
Pielărie şi încălţăminte 6,0 4,9 
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 5,8 1,0 
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 4,4 -1,2 
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 11,9 8,6 
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea 
combustibililor nucleari 0,2 -4,7 

Substanţe şi produse chimice 6,0 3,0 
Produse din cauciuc şi mase plastice 5,3 2,5 
Materiale de construcţii şi alte produse din minerale nemetalice 14,3 13,6 
Metalurgie 5,0 4,8 
Construcţii metalice şi produse din metal 7,9 5,7 
Maşini si echipamente (exclusiv echipamente electrice şi optice) 0,1 2,1 
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou -0,6 1,4 
Maşini si aparate electrice 5,7 3,4 
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii 12,2 13,2 
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi 
ceasornicărie 12,6 9,4 

Mijloace de transport rutier -3,7 23,4 
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 6,2 3,3 
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte 5,4 3,0 
Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 3,3 1,6 
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 3,7 5,2 
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi 
termică, gaze şi apă 3,0 4,9 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 17,1 11,1 
Sursa: prelucrări CNP pe baza datelor din bilanţurile contabile centralizate de MEF. 
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Anexa nr.3 
 

STOCURI 
- ramuri CAEN - 

 
- % din total industrie - 

Ramuri industriale 2006 2007 
Industria extractivă 8,4 7,8 
Extracţia şi prepararea cărbunelui 0,3 0,4 
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 6,3 5,9 
Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive 0,8 0,7 
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 0,7 0,5 
Alte activităţi extractive 0,3 0,3 
Industria prelucrătoare 85,3 85,6 
Alimentară şi băuturi 12,1 11,8 
Produse din tutun 0,6 0,5 
Produse textile 2,2 2,0 
Articole de îmbrăcăminte 2,7 2,9 
Pielărie şi încălţăminte 1,3 1,4 
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 4,1 3,8 
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 0,9 0,8 
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 1,4 1,3 
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea 
combustibililor nucleari 4,0 4,4 

Substanţe şi produse chimice 4,3 4,2 
Produse din cauciuc şi mase plastice 3,3 3,4 
Materiale de construcţii şi alte produse din minerale nemetalice 3,5 3,7 
Metalurgie 11,7 11,8 
Construcţii metalice şi produse din metal 5,0 5,3 
Maşini si echipamente (exclusiv echipamente electrice şi 
optice) 6,0 5,9 

Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 0,6 0,6 
Maşini si aparate electrice 3,1 2,9 
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii 0,3 0,5 
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi 
ceasornicărie 0,9 0,9 

Mijloace de transport rutier 4,5 4,1 
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 7,5 8,0 
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte 4,0 3,8 
Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 1,4 1,3 
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 6,3 6,6 
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi 
termică, gaze şi apă 6,2 6,4 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 0,1 0,2 
Sursa: prelucrări CNP pe baza datelor din bilanţurile contabile centralizate de MEF. 
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Anexa nr.4 

 
VITEZA DE ROTAŢIE A STOCURILOR 

- ramuri CAEN - 
 

- zile - 
Ramuri industriale 2006 2007 

Industrie Total 51 55 
Industria extractivă 44 54 
Extracţia şi prepararea cărbunelui 20 27 
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 41 50 
Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive 936 933 
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 123 440 
Alte activităţi extractive 33 31 
Industria prelucrătoare 58 62 
Alimentară şi băuturi 51 52 
Produse din tutun 21 20 
Produse textile 65 73 
Articole de îmbrăcăminte 46 56 
Pielărie şi încălţăminte 49 55 
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 72 74 
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 50 53 
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 39 39 
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea 
combustibililor nucleari 39 55 

Substanţe şi produse chimice 53 57 
Produse din cauciuc şi mase plastice 48 48 
Materiale de construcţii şi alte produse din minerale nemetalice 48 47 
Metalurgie 78 91 
Construcţii metalice şi produse din metal 58 59 
Maşini si echipamente (exclusiv echipamente electrice şi optice) 94 97 
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 56 46 
Maşini si aparate electrice 52 49 
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii 31 40 
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi 
ceasornicărie 61 74 

Mijloace de transport rutier 48 43 
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 178 181 
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte 71 72 
Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 26 27 
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 19 23 
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi 
termică, gaze şi apă 20 24 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 11 11 
Sursa: prelucrări CNP pe baza datelor din bilanţurile contabile centralizate de MEF. 
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Anexa nr.5 
 

PONDEREA DATORIILOR ÎN CIFRA DE AFACERI 
- ramuri CAEN - 

 
- % - 

Ramuri industriale 2006 2007 
Industrie Total 54,4 61,7 
Industria extractivă 33,7 52,4 
Extracţia şi prepararea cărbunelui 84,3 174,0 
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 24,1 27,6 
Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive 9,5 9,5 
Extracţia şi prepararea minereurilor metalifere 114,6 962,8 
Alte activităţi extractive 57,0 74,0 
Industria prelucrătoare 52,0 60,0 
Alimentară şi băuturi 49,8 58,2 
Produse din tutun 48,7 41,8 
Produse textile 65,3 81,2 
Articole de îmbrăcăminte 46,0 55,1 
Pielărie şi încălţăminte 51,5 56,5 
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 78,8 87,3 
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 60,4 67,0 
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 61,2 75,3 
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea 
combustibililor nucleari 55,9 68,5 

Substanţe şi produse chimice 55,7 68,8 
Produse din cauciuc şi mase plastice 54,7 64,2 
Materiale de construcţii şi alte produse din minerale nemetalice 46,7 56,7 
Metalurgie 37,8 44,7 
Construcţii metalice şi produse din metal 48,7 58,6 
Maşini si echipamente (exclusiv echipamente electrice şi optice) 75,4 77,0 
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 43,2 51,4 
Maşini si aparate electrice 44,0 46,5 
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii 49,2 56,7 
Aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice şi 
ceasornicărie 65,0 59,7 

Mijloace de transport rutier 41,7 45,3 
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 92,9 101,1 
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte 55,4 65,2 
Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale reciclabile 21,9 29,4 
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 77,1 75,0 
Producţia, transportul şi distribuţia de energie electrică şi 
termică, gaze şi apă 76,0 73,3 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 102,1 106,7 
Sursa: prelucrări CNP pe baza datelor din bilanţurile contabile centralizate de MEF. 
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