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1. WPROWADZENIE 

1.1. Zarys historyczny 
 
Nazwa „Rumunia” pochodzi od łacińskiego przymiotnika Romanus i używa się jej oficjalnie 
w celu określenia terytorium obecnego państwa Rumunii dopiero od XIX wieku. Księstwa 
zamieszkiwane przez ludność rumuńską nazywano wcześniej Wołoszczyzną i Mołdawią.  
 
Obecne granice Rumunii obejmują większą część terytorium starożytnej Dacji. Rumunia 
powstała w wyniku połączenia Księstwa Mołdawskiego i Księstwa Wołoskiego dnia 24 
stycznia 1859 r., a następnie uzyskała niepodległość w roku 1877. Państwo powiększyło się 
po pierwszej wojnie światowej, kiedy do jego terytorium włączone zostały Transylwania, 
Bukowina i Besarabia. Później, w okresie powojennym, niektóre tereny Rumunii zostały 
odstąpione Związkowi Radzieckiemu i wchodzą obecnie w skład państwa mołdawskiego 
i Ukrainy, która kupiła także Wyspę Wężów (Insula Şerpilor), jedyną wyspę na otwartym 
morzu u zachodnich wybrzeży Morza Czarnego. Po przegranej w drugiej wojnie światowej 
Rumunia stała się państwem komunistycznym w orbicie wpływów Związku Radzieckiego.  
W 1948 r. obalono monarchię i uchwalono konstytucję Rumuńskiej Republiki Ludowej. 
W latach sześćdziesiątych konflikty ze Związkiem Radzieckim – głównie o charakterze 
gospodarczym – doprowadziły do ukształtowania się niezależnej polityki zagranicznej, 
a w roku 1965 – do uchwalenia nowej konstytucji Socjalistycznej Republiki Rumunii. 
W 1965 r. rozpoczęły się dyktatorskie rządy prezydenta Nicolae Ceauşescu, którym kres 
położyła rewolucja ludowa w roku 1989. Od tego czasu Rumunia jest krajem 
demokratycznym, którego konstytucja opiera się na wzorach zachodnich.  
 
W dniu 29 marca 2004 r. Rumunia weszła do NATO razem z Bułgarią, Estonią, Łotwą, 
Litwą, Słowacją i Słowenią. Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r., wchodzi w skład Unii 
Europejskiej. 
Rumunia dzieli się na następujące regiony: Dobrudżę (część południowa granicząca 
z Morzem Czarnym), Mołdawię (część wschodnia granicząca z Republiką Mołdowy), 
Transylwanię (część północno-zachodnia) i Wołoszczyznę (rozciągająca się od Karpat 
Południowych po Dunaj).  
 
Rys. 1: Mapa polityczna Rumunii 

 
Źródło: www.mapsofworld.com 
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1.2.  Geografia 
 
Rumunia jest położona w południowo-wschodniej Europie, na terenie tzw. Europy 
Naddunajskiej, przylegającej do bałkańskiej części kontynentu. Kraj ten graniczy na 
północnym wschodzie z Ukrainą i Republiką Mołdowy, na zachodzie z Węgrami i Serbią, 
a na południu z Bułgarią. Rumunia ma także 244 km wybrzeża nad Morzem Czarnym. Dużą 
część rumuńskiej granicy z Serbią i Bułgarią na południu i południowym zachodzie stanowi 
rzeka Dunaj. Jeden z dopływów Dunaju – rzeka Prut – tworzy granicę z Republiką Mołdowy 
w południowo-wschodniej części, gdzie ujście Dunaju do Morza Czarnego wyznacza także 
granicę z Ukrainą.  
Góry Karpaty zajmują większą część powierzchni Rumunii, w szczególności na północnym 
zachodzie, i tworzą łuk w kształcie końskiej podkowy. Obejmują one szczyty sięgające 
2500 m, z których najwyższy jest Moldoveanu o wysokości 2544 m. Od łuku Karpat 
rozciągają się niziny poprzecinane największymi rzekami kraju, którym odpowiadają główne 
regiony historyczne: na południu rozpościera się Wołoszczyzna, na południowym wschodzie 
Dobrudża będąca przybrzeżnym regionem nad Morzem Czarnym, na wschodzie nizina 
Mołdawii, a na zachodzie odnogi Niziny Panońskiej, które stają się bardziej rozlegle 
w pobliżu granicy serbskiej. Oprócz Dunaju najważniejsze rzeki Rumunii to Marusza, 
Ardżesz, Samosz i Seret. 
 
Głównymi miastami są Bukareszt, Jassy, Braszów i Timişoara. 
 
Rys. 21: Mapa fizyczna Rumunii 
 

 
Źródło: www.mapsofworld.com 

 

1.3.  Demografia 
Liczba ludności, której 88% stanowi rumuńska grupa etniczna, wynosi około 23 milionów 
mieszkańców, przy gęstości zaludnienia równej 95,46 mieszkańca na km2. Pozostałą część 
ludności tworzą mniejszościowe grupy etniczne, w tym Romowie, Węgrzy, Ukraińcy, 
Tatarzy, Żydzi, Chorwaci, Rosjanie, Bułgarzy i Serbowie. Liczba ludności miejskiej stanowi 
około 58% całkowitej liczby ludności. Rozwój demograficzny kraju – wykazujący stałą 
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tendencję malejącą od końca lat osiemdziesiątych – jest w dużej mierze wynikiem zarówno 
bilansu migracji, jak i przyrostu naturalnego, które w ostatnich latach były ujemne. 
 
Rys. 3: Tendencje demograficzne (1999–2010) 
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Źródło: Dane Eurostat opracowane przez Dyrekcję 

Legenda: 
Popolazione: ludność 
 
W przypadku ludności rumuńskiej – której liczba zmniejsza się od ponad trzydziestu lat – 
odnotowuje się ujemny współczynnik przyrostu naturalnego (–0,4%) oraz wysoką 
umieralność dzieci. Od 1948 r. liczba ludności miejskiej wykazuje stopniową tendencję 
wzrostową (obecnie stanowi około 58% ogólnej liczby ludności). 
 
 
Tabela 1: Współczynniki zmienności liczby ludności z podziałem na składnik 
naturalny i migracyjny – UE-27 i Rumunia 

 

Współczynnik zmienności liczby ludności 
Przyrost naturalny Saldo migracji Przyrost ogółem 

 2000 2007 2008 2000 2007 2008 2000 2007 2008
UE-27 0,6 1 1,2 1,5 4,2 3,1 2,1 5,2 4,3

RUMUNIA –0,9 –1,7 –1,5 –0,2 0 0,1 –1,1 –1,7 –1,4

Źródło: Eurostat 
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2. SYTUACJA GOSPODARCZA 
 
Według najnowszych informacji produkt krajowy brutto (PKB) zmniejszył się w 2009 r. 
o około 7%, przy czym szacuje się, że w roku 2010 nastąpi jego nieznaczny wzrost 
(+0,5%).  
Niepewność prognoz wynika w dużej mierze ze światowej recesji gospodarczej, która 
nastąpiła po najostrzejszej fazie kryzysu i spowodowała znaczne zmniejszenie wymiany 
handlowej i produkcji wytwórczej.  
 
Wpływ kryzysu na poszczególne sektory gospodarki wydaje się asymetryczny, chociaż 
istnieją niektóre cechy wspólne: drastyczny spadek popytu, wzrost zadłużenia kredytowego 
oraz zmienność kursu waluty krajowej. Wśród sektorów, której najbardziej ucierpiały, 
znalazły się przemysł motoryzacyjny, przemysł wytwórczy, transport i przemysł 
metalurgiczny.  
W strukturze PKB największy udział mają usługi (50,3%), a następnie przemysł (21,9%), 
sektor budowlany (11%) i rolnictwo (5,9%). 
Bardzo trudno jest obecnie przewidzieć dynamikę inflacji oraz wahania wartości waluty 
krajowej, której deprecjacja tylko w 2008 r. sięgnęła poziomu 10,8%.  
 
Wspólnym wnioskiem wypływającym z prawie wszystkich analiz jest prognoza dotycząca 
dużego spadku popytu: ograniczona dostępność kredytów, spowodowana między innymi 
niewielką płynnością na światowym rynku finansowym, wynika także częściowo z nadal 
wysokiego poziomu stopy dyskontowej (10%) i wymaganej stopy rezerw minimalnych, 
który banki są zmuszone ustanawiać zgodnie z kierunkiem działań Narodowego Banku 
Rumuńskiego.  
Ponadto nie należy lekceważyć znacznego deficytu kraju. Do czynników, które doprowadziły 
do tak znacznego deficytu, można z pewnością zaliczyć stałe podwyżki emerytur 
w ostatnich latach, utrzymywanie umiarkowanych stawek podatkowych oraz ograniczone 
podatki w sektorze bankowo-finansowym.  
W przedstawianej sytuacji szczególnie ważna okaże się zdolność do korzystania ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej, wykorzystywanych dotąd w nieznacznym stopniu: po 
przystąpieniu do UE w dniu 1 stycznia 2007 r. Rumunia wykorzystała kwotę środków 
odpowiadającą 0,75% PKB w stosunku do planowanych wstępnie 2%, podczas gdy 
w 2008 r. wykorzystano niewiele ponad jedną czwartą środków udostępnionych przez 
Brukselę. 
 
W lipcu 2009 r. Rada Europejska przyjęła wniosek Komisji dotyczący wszczęcia procedury 
nadmiernego deficytu wobec Rumunii ze względu na deficyt publiczny na poziomie powyżej 
3% PKB w 2008 r. i zaleciła w związku z tym dokonanie korekty deficytu, aby obniżyć go do 
poziomu poniżej 3% do roku 2011. W swojej decyzji Rada wyznaczyła termin 7 stycznia 
2010 r., ale z powodu wyjątkowej sytuacji będącej wynikiem recesji termin ten został 
przedłużony o rok. Jednocześnie Rumunia uchwaliła ważne, z punktu widzenia UE, cięcia 
w wydatkach publicznych oraz przyjęła spójne działania mające na celu zmniejszenie 
wydatków i zwiększenie dochodów budżetu państwa.  



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
____________________________________________________________________________________________ 
 

PE 438.581 10 



Rolnictwo w Rumunii 
____________________________________________________________________________________________ 

 

PE 438.581 11 

 
 

3. ROLNICTWO  

3.1.  Informacje podstawowe  
 
Rolnictwo jest bardzo ważnym sektorem dla rumuńskiej gospodarki. Obejmuje około 
3 931 350 przedsiębiorstw (2007 r.), a powierzchnia użytków rolnych wynosi 
9498 milionów hektarów (stanowiących około 1/5 ogólnej powierzchni kraju). Siła robocza 
zatrudniona w sektorze wynosi około 965 500 rocznych jednostek pracy (AWU), 
odpowiadających 965 500 osobom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. 
W sektorze rolniczym zatrudnienie znajduje około 28,7% krajowej siły roboczej 
(w porównaniu ze średnią UE-27 wynoszącą 5,7%), a jego udział w PKB kraju wynosi około 
6%. 
Główne produkty rolne Rumunii to zboże, ziemniaki, wino i produkty pochodzenia 
zwierzęcego. Należy podkreślić w tym kontekście duży udział zootechniki w wartości 
produkcji, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkcję mleka i wieprzowiny, która odpowiada ponad 
45% wartości produkcji sektora rolniczego. 
 
Rys. 4: Udział głównych produktów w wartości produkcji (2005–2009)  
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Źródło: Eurostat (2009 r.) 

Legenda: 
Colture industriali: uprawy przemysłowe  Bovini: bydło 
Cereali: zboża Altre coltivazioni: inne uprawy 
Vino: wino Frutta: owoce 
Latte: mleko Patate: ziemniaki 
Pollame: drób Orticoli: uprawy ogrodnicze 
Ovi – caprini: kozy i owce Foreggere: uprawy pastewne 
Suini: trzoda chlewna 
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3.2.  Tendencje w ostatnich latach  
Rozwój w obszarze użytków rolnych i osób pracujących w gospodarstwach, który nastąpił 
w ostatnich latach, wydaje się odzwierciedlać rozpoczęcie procesu restrukturyzacji 
gospodarki rolnej kraju, charakteryzującej się ograniczoną średnią wielkością oraz 
przeważającą obecnością gospodarstw rolnych zaklasyfikowanych jako małe lub bardzo 
małe, stanowiących około 78% wszystkich gospodarstw. Wobec ogólnego spadku liczby 
gospodarstw równego około 7,5% grupa małych i bardzo małych jednostek pozostaje nadal 
bardzo liczna. Choć średnia powierzchnia gospodarstwa prawie się nie zmieniła w ostatnich 
latach, należy podkreślić, że wśród gospodarstw o wyższej wielkości ekonomicznej nastąpił 
wzrost średnich powierzchni od 8,4 ha w 2005 r. do 11 ha w roku 2007.  
Udział siły roboczej zatrudnionej w rolnictwie, mimo że stanowi ona nadal znaczną część 
ogółu osób zatrudnionych, uległ jednak zdecydowanemu zmniejszeniu. Tylko w latach 
2005–2008 spadek nakładu pracy przekroczył 25%. Warto zauważyć znaczny poziom 
zatrudnienia bez wynagrodzenia, wskazujący na powszechną zbieżność między własnością 
rolną i nakładem pracy. 
 
Rys. 5: Nakład pracy za wynagrodzeniem i bez wynagrodzenia w rocznych 
jednostkach pracy (AWU) 
 

 
    

Źródło: Eurostat (2010 r.) 
 
 
Warto zauważyć również istotną rolę zatrudnienia kobiet, którego poziom wynosi 45,9% 
w stosunku do średniej UE wynoszącej 39%. Rola ta nie znajduje odzwierciedlenia 
w strukturze przedsiębiorstw, gdzie poniżej 20% stanowisk kierowniczych jest 
zajmowanych przez kobiety.  
 
W przedstawianych ramach strukturalnych nastąpiło znaczne ograniczenie hodowli zwierząt, 
zarówno pod względem ich liczby, jak i pod względem organizacyjnym. W latach 2005–
2007 liczba jednostek zwierząt (DJP) zmniejszyła się o ponad 15%, przy czym nie 
odnotowano znaczącego wzrostu w odniesieniu do średnich wielkości gospodarstw. 
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Rys. 6:  Organizacja hodowli pod względem liczby sztuk i klas wielkości w DJP 
 
DJP 

 
Klasy wielkości w DJP 

 
Źródło: Źródło: Farm Structure in Romania (Struktura gospodarstw rolnych w Rumunii) – Eurostat (2007) 

 
 
Jeżeli chodzi o koszt produkcji, z obliczeń kosztów nakładów wynika, że najwyższy udział 
w tych kosztach mają pasze, energia i nawozy. 

 
 

Tabela 2: Całkowity i względny udział środków produkcji w kosztach (2008 r.) 
 

  2007 2008 2009  2008/2007 2009/2008 
NAKŁADY milionów euro zmiana (%) 
Nasiona i sadzonki 722,3 927,7 826,3 28,4 –10,9
Energia 956,2 1392,4 1080,3 45,6 –22,4
Nawozy 313,4 673,2 584,5 114,8 –13,2
Ochrona roślin 158,2 245,9 223,1 55,4 –9,2
Koszty weterynaryjne 202,1 299,3 237,1 48,1 –20,8
Pasze 3561,9 3538,4 2429,6 –0,7 –31,3
Wydatki operacyjne 638,3 783,3 755,6 22,7 –3,5
Usługi rolnicze 205,3 194,4 163,2 –5,3 –16,1
Inne towary i usługi 1218,4 1696,1 1481,1 39,2 –12,7

Ogólna konsumpcja 
usług pośrednictwa 8057,5 9824,6 7844,9 21,9 –20,1

Zużycie środków 
trwałych 2259,3 1995,4 1720,8 –11,7 –13,8

 

Źródło: Eurostat (2010 r.) – wartości liczone po bieżących cenach podstawowych 
 

3.3.  Wydatki publiczne oraz system rolniczy podczas kryzysu 
gospodarczego 

 
Odnotowanym zmianom wskaźnika cen nakładów towarzyszyło tak samo wyraźne wahanie 
dochodów rolników. W porównaniu ze spadkiem dochodów w Europie o około 11,5% 
w okresie 2008–2009, spadek dochodów rolników rumuńskich przekroczył 18%. Jeżeli 
porówna się zmiany wysokości dochodów rolników ze zmianami wysokości wynagrodzeń, 
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można zauważyć, że począwszy od 2005 r. różnica między tymi dwoma kategoriami 
dochodów staje się coraz większa na niekorzyść sektora rolniczego. 
 
Rys. 7:  Tendencje w dochodach w rolnictwie oraz zestawienie z wynagrodzeniami 
 

 
■ Wskaźnik dochodów w rolnictwie w Rumunii  ■ Wskaźnik dochodów w rolnictwie w UE-27 

♦ Wskaźnik wynagrodzeń w Rumunii ♦ Wskaźnik wynagrodzeń w UE-27 

Źródło: Komisja Europejska, DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (2010 r.)  
 
 
W takim scenariuszu interwencja publiczna nabiera zatem istotnego znaczenie dla wsparcia 
sektora, zarówno w odniesieniu do celu dotyczącego dalszego wspomagania procesu 
reorganizacji strukturalnej rumuńskiego systemu rolniczego, jak i w odniesieniu do zadania 
uzupełnienia dochodów. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono dystrybucję wydatków publicznych w okresie 2007–2008 
w odniesieniu do systemu środków zaplanowanych dla nowych państw członkowskich 
w ramach finansowych na lata 2007–2013. 
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Tabela 3:  Ramy finansowe 2007–2013 
Wydatki rolne w okresie 2007–2008 

Środki 2007 2008 
  1000 euro 
Pomoc bezpośrednia niezwiązana 
z wielkością produkcji 0,0 412 709,7 
Innego rodzaju pomoc bezpośrednia 0,0 582,9 
Płatności bezpośrednie 0,0 422 292,6 
Zboże 0,0 10,2 
Ryż 0,0 0,0 
Refundacje produktów nieobjętych 
załącznikiem I 0,0 0,0 
Programy pomocy żywnościowej 0,0 22 993,4 
Cukier 0,0 6 884,3 
Oliwa z oliwek 0,0 0,0 
Rośliny włókniste 0,0 2,4 
Owoce i warzywa 0,0 8,3 
Sektor winiarski 6 893,7 35 050,2 
Promocja 0,0 0,0 
Środki na innego rodzaju produkcję 0,0 0,0 
Produkty mleczarskie 0,0 391,2 
Mięso wołowe 0,0 0,0 
Mięso kozie i baranina 0,0 0,0 
Wieprzowina, jaja, drób i inne 0,0 335,6 
Refundacje w sektorze cukru 0,0 0,0 
Środki rynkowe 6 893,7 51 907,0 
Rozwój obszarów wiejskich 0,0 1 146 687,7 
Ogółem: 6 893,7 1 620 887,3 

Źródło: Komisja Europejska, DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (2010 r.) 
 
Jeżeli chodzi o dystrybucję wydatków między różne makroobszary interwencji, należy 
podkreślić, że część przeznaczona na płatności bezpośrednie jest nadal nieznaczna 
w stosunku do innych pozycji wydatków. 
 

Rys. 7: Dystrybucja wydatków publicznych (2007–2008) 

 
 
W odniesieniu do ogólnej sytuacji finansowej należy również zauważyć, że obecnie Rumunia 
odnotowuje jeden z najniższych w Europie poziomów płatności bezpośrednich na hektar, 
który wynosi średnio 120 euro na hektar, w porównaniu z niemal dwukrotnie wyższą 
średnią UE.  
 
 



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
____________________________________________________________________________________________ 
 

PE 438.581 16 

Rys. 8: Europa – średnie płatności na hektar (2008 r.) 
 

 
Źródło: PE – Departament Tematyczny B (2009 r.) – Elements of the post 2013 CAP (Elementy WPR po 2013 r.) 

 
 
Obecnie z powodu odnotowanego spadku dochodów rumuńskich rolników wzrosła zależność 
od poziomu płatności bezpośrednich, co wpływa na zwiększenie znaczenia, jakie nadaje się 
przyszłej strukturze takich płatności.  
 
Różne badania pokazują, że przyjęcie w przyszłości płatności oderwanej od podstawy 
historycznej i przydzielanej wyłącznie na podstawie wielkości powierzchni mogłoby 
spowodować znaczną zmianę w dystrybucji środków. Biorąc pod uwagę środki 
przeznaczane obecnie na płatności bezpośrednie, jednym z głównych beneficjentów przy 
tego rodzaju założeniu byłaby właśnie Rumunia ze wzrostem o około 120 euro/ha. 
 
Jeśli chodzi o politykę rozwoju obszarów wiejskich i jej struktury, poniżej przedstawiono 
dystrybucję dostępnych wydatków z podziałem na osie interwencyjne na podstawie 
krajowego planu rozwoju obszarów wiejskich.  
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Tabela 4: Struktura i dystrybucja środków przeznaczonych na rozwój obszarów 
wiejskich 

 
 

Osie 
interwencyjne 

Wydatki publiczne 
ogółem 

Procent funduszy 
europejskich w ogólnych 
wydatkach publicznych 

Wkład europejski  

Oś 1 3.967.311.581  80,00% 3.173.849.264
Oś 2 2.293.413.375  82,00% 1,880,598,967
Oś 3 2.473.739.880  80,00% 1.978.991.904
Program 
LEADER 235.074.871  80,00% 188.059.896
Pomoc 
techniczna 

376,119,793  80,00% 300,895,834
Uzupełnienie 
płatności 
bezpośrednich 

625,136,100 80,00% 500,108,880
Ogółem: 

 9,970,795,600  80,46%  8,022,504,745
 

Źródło: Komisja Europejska, DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2009 r.)  
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