
Economia judeţului Alba este predominant orientată spre sectorul 
serviciilor şi al industriei – în special industria uşoară. 

În structura producţiei industriale, prelucrarea lemnului este preponderentă 
(49,4%), urmată de industria alimentară (15,4%), fabricarea produselor chimice 
(4,7%), fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, încălţăminte (3,6%), 
fabricarea de maşini, utilaje, echipamente (3,5%). 

În anul 2012 investiţiile firmelor cu capital integral privat din judeţul Alba 
au avut cea mai mare pondere (36,5%) urmate de cele integral străine (33,3%) şi 
proprietate publică (20,3%) din totalul investiţiilor realizate în judeţ. În cadrul 
investiţiilor proprietate integral privată sunt preponderente cele cu capital integral 
românesc care reprezintă 24,6% din investiţiile pe total judeţ. Faţă de anul 2011, a 
scăzut ponderea investiţiilor proprietate integral privată cu 13,6%, a celor 
proprietate publică cu 9,2% şi proprietate obştească cu 2,3 %  şi a crescut 
ponderea investiţiilor integral străine cu 24,4% şi a celor proprietate integral de 
stat cu 3%. 

Judeţul Alba a beneficiat de investiţiile unor companii străine de renume în 
industria de prelucrare a lemnului, în producţia de mobilier, în industria 
materialelor de construcţii, în industria constructoare de maşini, în construcţii, în 
comerţ, cu efecte benefice asupra comerţului exterior al judeţului şi asupra 
gradului de ocupare a forţei de muncă în judeţ. 

Firmelor cu tradiţie în economia judeţului Alba li s-au alăturat firme noi cu 
capital românesc, străin sau mixt care şi-au format un renume pe piaţa locală, 
naţională şi chiar internaţională. 

De asemenea, judeţul Alba a fost preferat pentru localizarea unor companii 
de renume internaţional. 

Din 37 de bănci autorizate de Banca Naţională a României să desfăşoare 
activitatea în România, 21 din ele au deschis sucursale, filiale şi puncte de lucru în 
judeţul nostru. Prezenţa unui număr relativ ridicat de bănci în judeţul Alba 
constituie o premisă pentru diversificarea şi ridicarea calităţii serviciilor oferite 
clienţilor, contribuind în acest fel la stimularea dezvoltării economiei locale. 

 


