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REPARTIZAREA PE PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ECONOMICE ALE 

INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE DUPĂ ADERAREA ROMÂNIEI LA 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
 

Lucrarea prezintă evoluţia investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice din 

România, după aderarea acesteia la Uniunea Europeană până în prezent, adică în perioada 2007- 2017. 

Prima etapă 2007-2010 a perioadei analizate, ca o primă etapă de postaderare a economiei naţionale la 

Uniunea Europeană, a fost puternic influenţată de declanşarea crizei financiar-economice din 2008. Dacă 

perioada preaderării la Uniunea Europeană,a fost una favorabilă pentru atragerea ISD în România, 

fluxurile de ISD crescând de peste 4 ori, după 2008, valoarea fluxurilor ISD scade în mod semnificativ 

(impactul crizei economico-financiare fiind puternic resimțit):  valoarea  acestora scăzând cu aproape 

60%; tendința de scădere continuă până în 2011 inclusiv, urmând apoi o usoară redresare, ajungând ca în 

2016 să fie aproximativ jumătate din valoarea fluxurilor din anul 2006. Din punct de vedere al orientării 

pe activități economice (conform CAEN Rev.2), în perioada analizată, cea mai mare pondere a ISD o 

deţin intermedierile financiare şi asigurările, comerţul cu amănuntul şi cu ridicata, construcţiile şi 

tranzacţiile imobiliare (peste 43%); de asemenea, soldul ISD localizat cu precădere în industria 

prelucrătoare şi-a păstrat ponderea de 31%-32%, exceptând anul 2007(32.9%). Cât priveşte agricultura, 

deşi tendinţa este una de uşoară creştere, totuşi se observă menţinerea unei ponderi încă reduse, faţă de 

potenţial (1.1%-2.6%). 
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DISTRIBUTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS  

BY MAIN ECONOMIC ACTIVITIES AFTER ROMANIA’S ACCESSION TO 

THE EUROPEAN UNION  
 

The paper presents the evolution of foreign direct investments by main economic activities in 

Romania, after its accession to the European Union until now, i.e. in the period 2007-2017. The first stage 

of the investigated period, 2007-2010, as a first stage of the post-accession of national economy to the 

European Union, was strongly influenced by the 2008 financial and economic crisis. While the pre-

accession period was favorable for attracting FDI in Romania, with FDI flows growing more than 4 times, 

after 2008 the value of FDI flows decreased significantly (the impact of the economic and financial crisis 

being strongly felt); their value decreased by almost 60%; the downward trend continued until 2011 

inclusively, followed by a slight recovery, to reach 50% of their 2006 value in the year 2016.  

 From the point of view of economic activity orientation (according to NACE Rev.2), in the 

analyzed period, the largest share of FDI is held by financial intermediation and insurance, retail and 

wholesale trade, construction and real estate transactions (over 43%); the FDI balance, mainly located in 

the manufacturing industry, maintained its weight of 31% -32%, except for 2007 (32.9%). As far as 

agriculture is concerned, although the trend is slightly increasing, a low weight is still maintained, 

compared to the potential (1.1% -2.6%). 
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