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ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGÁNAK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL AZ EU-CSATLAKOZÁS UTÁNI IDŐSZAKRA 

Nagy Szeréna 

 

Összefoglalás 

A mezőgazdaság létfontosságú tevékenység, amelynek meghatározó szerepe van a lakosság élelmezésbiztonságában, 

hatást gyakorol a regionális és helyi ökoszisztémákra és minden ország gazdasági fejlődésének egyik eszköze. Tény, 

hogy a mezőgazdaság nemzetgazdasági jelentősége a legtöbb országban csökkent az elmúlt időszakban, azonban ma 

sem kerülhető meg az agrárium nemzetgazdasági szerepe Romániában és más országok esetében sem. 

A jelenlegi tanulmány célja, hogy megvizsgálja, bemutassa a romániai mezőgazdaság helyzetét, átalakulását az 

elmúlt években, különös tekintettel az uniós csatlakozás utáni évekre. Cél volt továbbá egy olyan végkövetkeztetés 

levonása, amely tartalmazza a legfontosabb múltbeli tendenciákat, a román mezőgazdaság sajátosságait és egy jövő-

beli perspektívát is megfogalmaz az aktuális, globális mezőgazdasági kihívások, problémák fényében. A cél elérése 

érdekében olyan makrogazdasági mutatók használatára került sor, mint a GDP, a GO, a földhasználat, a mező-

gazdasági ágazatok vizsgálata (növénytermesztés, állattenyésztés) és a mezőgazdasági output.   
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Abstract 

 

Agriculture is a vital activity that plays a key role in the food security of the population and has a great impact on 

the regional and local ecosystems, becoming a strategic tool for the economic development of any country. 

The role and the importance of the agriculture sector in the national economy has declined in most countries, but on 

the other hand the role of agriculture in Romania and other countries cannot be circumvented nowadays. 

The purpose of the study is to analyze, identify the place and the role of agriculture in Romania's actual economy 

from the perspective of GDP, the employment of this sector activity, because Romanian agriculture remains an im-

portant sector in terms of view of agricultural area used, the contribution to GDP and, in particular, the percentage 

of the rural population employed. 
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Bevezetés 

A gazdaság globális helyzetének vizsgálata esetében elengedhetetlen jelentőségű, hogy az országok, 

kisebb területi egységek, régiók gazdasági helyzetét is elemezzük. Az Európai Unió, mint gazdasági 

és politikai egység, jelenleg 27 tagállam szövetsége, a világgazdaság megkerülhetetlen jelentőségű 

szereplője. Az Európai Unió működésének vizsgálata szempontjából kiemelt jelentőséggel bír az 

egyes országcsoportok működésének, gazdasági helyzetének elemzése (Vasa, 2011; Fenyves et al. 

2019; Fenyves et al. 2020). A gazdasági növekedés és annak üteme a nemzetgazdasági ágazatok 

teljesítményétől és hatékonyságától függ (Ionescu et al., 2019). Az agrár-élelmiszerágazat helye, sze-

repe, teljesítménye a nemzetgazdaságban nagymértékben függ a felhasznált inputtényezők mennyi-

ségétől, minőségétől és az outputtól is (Kovács, 2010).  

Az EU-28 esetében vannak olyan országok (Csehország, Bulgária, Románia, Szlovénia, Lengyel-

ország), ahol a mezőgazdaság teljesítménye alacsony az EU-28 átlaghoz képest. Erre lehet egy példa 

Románia, amely adottságai és erőforrásai tekintetében egyaránt megfelelő az állattenyésztésre és 

növénytermesztésre is, ugyanakkor az agrárium teljesítménye alacsony az EU-28 szinthez hason-

lítva. Ha egy hatékonyság-fenntarthatóság koordinátarendszerben helyeznénk az eltérő fejlettségű 

országok mezőgazdaságát, akkor két végponpontot tudnánk beazonosítani, amely közül az egyik a 

nagyon fejletlen, teljesítményben is gyenge, de környezetkímélő mezőgazdasággal bíró országok 

csoportja lenne, míg a másik végpontján a fejlettebb  országok szerepelnének (Steriu et al., 2013). 

Romániában a mezőgazdaság mindig meghatározó nemzetgazdasági szereppel bírt, kiemelkedő a 

jelentősége a foglalkoztatásban is. A rendszerváltás, a privatizáció, a változó jogi keretek és az Eu-

rópai Unióhoz való csatlakozás hatására a romániai mezőgazdaság jelentős változásokon ment ke-

resztül (Bors, 2007; Dajnoki et al. 2020). Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően Románia 

nem tudta felvenni a versenyt a régi tagországokkal, amely a következő tényezőknek köszönhető: 

az alacsony szervezettség, felszereltség, korszerűtlen technológia, a mezőgazdaságban dolgozók 

megfelelő szaktudásának hiánya, elaprózódott birtokstruktúra (Samochiş et al. 2012). Másfelől a 

mezőgazdaság globális problémáival a romániai agráriumnak is szembe kell néznie. Ilyen problémát 

jelent a népesség globális növekedése, a változó fogyasztási szerkezet, a szűkösen rendelkezésre 

álló erőforrások és a klímaváltozás kérdésköre. Mindezzel párhuzamosan a termőföldek mintegy 

negyede már napjainkra is veszít termőértékéből, miközben egyre szélesebb körben válnak ismertté 

a biodiverzitás csökkenésének és az éghajlat változásának káros hatásai. Miközben az élelmiszerek, 

a takarmány és a magas rosttartalmú növények iránti igény folyamatosan emelkedik, addig a veszé-

lyeztetett állapotban lévő termőföldekre és az elérhető édesvíz-háztartásra egyre nagyobb nyomás 

nehezedik. Az élelmiszerek és takarmányok termelésére használt földterületek nagysága és egymás-

hoz viszonyított aránya nagyban függ a globális étkezési szokások, valamint az elérhető termésátla-

gok alakulásától (FAO, 2017; Fróna et al. 2019). 

Anyag és módszer – Tudományos koncepció és módszerek 

A szekunder információgyűjtés során statisztikai kiadványok, valamint nemzetközi és hazai tudo-

mányos közlemények, szakkönyvek, tanulmányok használata által vizsgálom Románia mezőgazda-

ságát az Európai Unióhoz való csatlakozást követően. A számszerű adatok gyűjtése során az 

EUROSTAT, WORLD BANK, FAO, INSSE adatbázisait használom. Továbbá kutatóintézetek 
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és a Romániai Statisztikai Hivatal felméréseit, elemzéseit tanulmányozom át és dolgozom fel. Ku-

tatásom részét képezi az adatbázisok, fellelhető releváns adatok feldolgozása Microsoft Excel prog-

ram segítségével. 

Szakirodalmi áttekintés 

A fejlett országok esetében a mezőgazdaság hozzájárulása a GDP termeléshez alacsony, illetve a 

mezőgazdaságban dolgozók aránya is folyamatosan csökken. A folyamat egyik alapvető oka az élel-

miszertermékek iránti kereslet jövedelemrugalmatlansága (Kemény et al. 2012; Herman et al. 2018; 

Popp et al. 2018). Mindezek ellenére a mezőgazdaság még mindig számottevő nemzetgazdasági 

ágazat. Másfelől globális szinten ma is közvetlenül vagy közvetve a nemzetgazdaságban legalább 

minden hetedik munkahely a mezőgazdasághoz kötődik. Vagyis egy olyan jelentős gazdasági ága-

zatról beszélünk, amelynek meghatározó szerepe van és ezen ágazat hatékonysága, versenyképes-

sége, fejlesztése nagymértékben meghatározza az egész nemzetgazdaság helyzetét (Kovács, 2010; 

Farkasné et al. 2014). 

Románia magas mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, ennek ellenére van néhány olyan 

tényező, amely gátolja a mezőgazdaság hatékonyságának növekedését. A gazdák sajnos nem 

rendelkeznek megfelelő szintű technológiai ellátottsággal, megfelelő szakértelemmel, tudással, 

öntözési berendezésekkel, illetve a másik probléma, hogy a mezőgazdasági ágazatba alacsony a 

befektetési hajlandóság (Radu, 2018). Ugyanakkor a mezőgazdaság az egyik alapvető ágazata a 

romániai nemzetgazdaságnak, megközelítőleg 3,5 millió kisgazdaság működik, amelyek a 

gazdaságok 90%-át teszik ki (Péter – Illyés 2019). A 2018-as adatok szerint Romániában a 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat a GDP termeléshez 6%-kal járult hozzá, amíg az Európai 

Unióban 1,7%-kal (Radu, 2018). A mezőgazdasági ágazat egészen az 1989-es évekig egy 

dinamikusan fejlődő ágazatnak számított Romániában, illetve nagy mértékben hozzájárult a GDP 

termeléséhez is. 1989 után, elsősorban a degradált, korszerűtlen technológia használata 

következtében, illetve a rendszerváltás okozta nehézségek, új társadalmi, jogi és politikai 

berendezkedés hatása miatt  a mezőgazdaság hozzájárulásának aránya az ország gazdasági 

teljesítményéhez csökkent. A rendszerváltást követő években a romániai mezőgazdaság 

teljesítménye romlott, ugyanis eltűntek azok az alapvető mezőgazdasági allappillérek 

(mezőgazdasági szövetkezetek, állami mezőgazdasági vállalkozások), amelyek megalapozták a 

mezőgazdaság tartós ütemű fejlődését illetve produktivitását. A romániai agrártörténelem 

következő meghatározó mérföldköve az Európai Unióhoz történő csatlakozás volt, amely ismét 

egy teljesen új, idegen és szokatlan gazdasági, jogi, piaci átalakulást jelentett az agrárium számára is 

(Dávid et al., 2008; Anca, 2011). A gazdák mentalitásában  még mindig meghatározó szerepe volt 

az 1989-es tapasztalatoknak, koncepcióknak, ebben a tekintetben nagyon nehezen tudták befogadni 

a szabadpiac koncepcióját és annak működését is. Az idősebb korosztálynál jelenleg is 

beazonosítható a mezőgzdasági vállalkozások jogi formájának választása estében egyfajta félelem, 

idegenkedés a szövetkezetek hallattán.  Az Európai Unióhoz való csatlakozás a romániai 

agráriumot felkészületlenül érte. Romániában az 1990-es évek után folyamatos a gazdasági átalaku-

lás, a megváltozott piaci viszonyok a mezőgazdaság és az élelmiszeripari termelés nagymértékű 

visszaesését eredményezte. A rendszerváltást követően a földprivatizációs folyamatok eredménye-

ként létrejövő árutermelés helyett az önellátást biztosító kisgazdaságok elterjedése jellemző, ame-

lyek elsősorban a család megélhetését segítő tevékenységet szolgálják (Elek et al. 2009).  
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A 2007 utáni években a romániai mezőgazdasági szereplőknek az elsődleges problémát a verseny 

jelentette, ugyanis jelentős nehézséget jelentett a régi tagállamok mezőgazdasági termelőivel fel-

venni a versenyt, amelynek egyik magyarázata a tőkehiány. Az állattenyésztési ágazatok jövedelme-

zősége visszaesett, ugyanakkor a növénytermesztés és az állattenyésztés esetében is kijelenthető, 

hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a hazai termelésű, állati és növényi eredetű 

élelmiszerek aránya a lakossági fogyasztásban jelentősen csökkent, kivitelük viszont nem nőtt 

(Cecilia et al. 2013). A csatlakozás után kibontakozott válság tovább gyengítette Románia gazdasági 

helyzetét. Ugyanakkor a válságot követően, 2010 után Románia mezőgazdasági outputja folyama-

tosan növekedett, amelynek egyik alapvető oka az volt, hogy javult a mezőgazdasági termelékeny-

ség. A csatlakozást követően, az új támogatási rendszer keretén belül, a területalapú támogatások 

által a gazdák az egy hektárnál nagyobb megművelt parcellákra pénzbeli támogatásban részesültek. 

Ennek ösztönző szerepe volt, ugyanis ez által olyan földterületek is bekerültek a termelés körfor-

gásában, amelyek a csatlakozás előtti időszakban nem voltak megművelve és használva.  Tulajdon-

képpen a csatlakozás utáni nyolc évben a nagyobb gazdaságok jelentős növekedése ment végbe, a 

kisebb gazdaságok gazdasági tevékenysége megszűnt, de a közepes gazdaságok esetében is szintén 

egy növekedés ment végbe (Unguru, 2017; European Commission, 2013).  

Anghel, Anghelache és Panait 2017-ben készítettek egy tanulmányt, amelyben megvizsgálták Ro-

mánia illetve egyes Európai Uniós tagállamok mezőgazdasági teljesítményét. Az előbb említett ta-

nulmány elemzési szempontjai voltak a növénytermesztés, állattenyésztés teljesítményének vizsgá-

lata, a mezőgazdaság hozzáadott értékének elemzése, illetve egyes termelési tényezők használatának 

elemzése. A tanulmány szerint Románia mezőgazdasági inputtényezőinek tekintetében 7. helyen 

szerepel az Európai Unió szintjén, tehát magas mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, viszont a 

2007-es csatlakozást követően beazonosítható egy csökkenő tendencia az állattenyésztés és a nö-

vénytermesztés arányát illetően is (Anghel et al., 2017). 

 

A föld, mint inputtényező 

 

A mezőgazdaság termelési tényezői közül alapvető jelentőséggel bír a föld. Románia területe 238 

391 négyzetkilométer, amelynek 58,77%-a mezőgazdasági terület (INSSE, 2018). Románia mező-

gazdasági területe 14,7 millió ha (INSSE, 2018; World Bank, 2018), ez az érték hozzávetőleg 8%-a 

az EU-27 mezőgazdasági területének, ugyanakkor a mezőgazdasági terület aránya az 1968-2016 

közötti időszakban jelentősen csökkent. Az Eurostat 2018-as adatai alapján a romániai gazdaságok 

többségének, 92%-ának mezőgazdasági területe 5 hektárnál kisebb, ez a legmagasabb arány az EU-

ban, illetve a romániai gazdaságok 0,5%-a rendelkezik 50 hektárnál nagyobb mezőgazdasági föld-

területtel (Eurostat, 2018; INSSE, 2018). Az 1. ábra szemlélteti, hogy az összes földterület hány 

százaléka mezőgazdasági terület Romániában és az EU-28 egyes országaiban a 2007 és 2016 közötti 

időszakban. 
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1. ábra. A mezőgazdasági terület aránya az összes földterületből Romániában és az EU-

28 tagállamaiban (2007-2016, %) 

Forrás: Nagy (World Bank, 2016) adatok alapján 

A fajlagos terület-ellátottságot vizsgálva megállapítható, hogy az egy lakosra eső mezőgazdasági 

terület nagysága Romániában 0,43 ha, míg az EU 28 hasonló értéke 0,23 ha (World Bank, 2016). 

Ezzel a földállománnyal Románia Lengyelország után a második helyet foglalta el a kelet-közép-

európai országok közül, az EU 28-ban pedig a 7. helyet. Romániát a 2016-os adatok alapján a me-

zőgazdasági földterület nagysága szempontjából megelőzte Franciaország, Spanyolország, Lengyel-

ország, Németország és Nagy-Britannia (World Bank, 2016). 

A 2013-2016-os időszakban csökkent a mezőgazdasági üzemek száma, de növekedett a 

mezőgazdaságban felhasznált, megművelt földterületek aránya. A továbbiakban is fontos és 

szükséges a földterületek tagosítása, annak érdekében is, hogy a korszerű, hatékony arotechnológia 

használható legyen (Constantin, 2018). Románia természeti adottságai tekintetében kijelenthető, 

hogy az ország területének több mint 50%-a használható mezőgazdasági területként, ugyanakkor a 

rendszerváltás utáni romániai földtörvény a mezőgazdasági földterületek fragmentációját okozta. 

A romániai gazdaságok 75%-a 2 ha alatt van, illetve a 100 ha feletti földterülettel rendelkező farmok 

aránya 0,5%, amelyek a rendelkezésre álló mezőgazdasági földterületek 49%-ának a megművelését  

végzik (Radu, 2018). 

Munkaerő a mezőgazdaságban 

Az emberi erőforrásnak, mint a termelés egyik inputtényezőjének mindig meghatározó szerepe volt 

a mezőgazdaságban, ugyanakkor ez egy olyan specifikus jelleggel bíró erőforrás, amelynek véges a 

munkaerőpiacon levő kínálata, megújulási és tanulási képességekkel rendelkezik, amelyet nagymér-

tékben befolyásol a munkavállalók egyéni motivációja (Magda et al. 1998). Ha a mezőgazdaság 

humán munkaerőkeresletét vesszük figyelembe, akkor kijelenthető, hogy ez az egyik olyan ágazat, 
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amely esetében magas a kereslet a humán tőke iránt, ugyanis az állattenyésztésben, de a növényter-

mesztésben és azon belül a zöldségtermesztésben is az emberi erőforrás jelenti az egyik alapvető, a 

termelés szempontjából fontos inputtényezőt.  

Napjainkban átértékelődik az emberi erőforrás jelentősége, hiszen a mezőgazdasági vállalkozá-

sok számára az egyik alapvető kihívást a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő megtalálása 

és megtartása jelenti. A vállalati gazdálkodás egyik legfontosabb erőforrásának a megfelelően mo-

tivált, hasznos tudással és képeségekkel rendelkező dolgozók nevezhetők (Magda et al. 1998; 

Kőmíves et al. 2019). Románia lakossága 19 473 936 volt 2018-ban, ebből 51,1% nő, illetve 48,9% 

férfi. A lakosság 53,6%-a városokban él, míg 46,4%-a vidéken (Bujdosó et al. 2015). A vidéki la-

kosság elsődleges megélhetési forrása a mezőgazdaság (INSSE, 2018). A fejlett mezőgazdasággal 

rendelkező országok esetében beazonosítható egy csökkenő tendencia az ágazatban dolgozók ará-

nyának tekintetében. A mezőgazdasági munkaerő vizsgálatának esetében kijelenthető, hogy Romá-

nia esetében magas a mezőgazdaságban dolgozók aránya, ugyanis a 2018-as World Bank adatok 

alapján Romániában a mezőgazdaságban dolgozók aránya 23% volt, míg az Európai Unióban csak 

3%, ugyanakkor az esetek jelentős hányadában tulajdonképpen önellátásról beszélhetünk (Fróna et 

al. 2019). Annak ellenére, hogy az országban magas a mezőgazdaságban dolgozók aránya, a lakosság 

nagy része állandó, illetve szezonális mezőgazdasági munkaerőként van jelen más európai uniós 

országokban (Németország, Franciaország, Olaszország, Dánia, Spanyolország) (INSSE, 2018). Az 

Európai Unió tagállamai közül Romániában a legmagasabb a mezőgazdaságban dolgozók aránya, 

ugyanis 2018-ban ez az érték itt – a korábban már említettek szerint – 23%, míg Franciaországban 

4,31%, Németországban 3%, Spanyolországban 4%, Lengyelországban pedig 10% volt. A 2. ábra 

szemlélteti, hogy a 2007 és 2018 közötti időszakban hogyan alakult a mezőgazdaságban dolgozók 

aránya Romániában. 

 

 
2. ábra. A mezőgazdaságban dolgozók aránya Romániában a munkaképes korú lakosság 

arányában, illetve nemenkénti bontásban (2007-2018, %) 

Forrás: Nagy (World Bank, 2018) adatok alapján 
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A rendszerváltást követően egészen a 2000-es évekig a mezőgazdaságban dolgozók aránya nö-

vekedett, majd 2000 után volt egy csökkenés, illetve a gazdasági válságot követő években, a válság 

hatására a mezőgazdaságban dolgozók aránya emelkedni kezdett. Ennek az egyik oka, hogy a gaz-

dasági válság hatására nőtt a munkanélküliség, ugyanis a szekunder, illetve tercier szektor esetében 

is csökkent a foglalkoztatottság aránya. Ennek tekintetében 2008-ban a munkaképes korú lakosság 

32%-a dolgozott a szekunder szektorban, 2009-ben ez az arány 30% volt, illetve 2010-ben 28%-ra 

csökkent. Ezzel párhuzamosan 2008-ban a munkaképes korú lakosság 28%-a, 2009-ben 29%-a, 

2010-ben 31%-a dolgozott a mezőgazdaságban (World Bank, 2018). Ahogyan a fenti ábra is szem-

lélteti a 2013-2016-os időszakban a mezőgazdaságban dolgozók aránya folyamatosan csökkent, 

2013-ban 2380 fő, 2014-ben 2304 fő, 2015-ben 2003 fő, 2016-ban 1727 fő dolgozott hivatalos 

munkaszerződéssel a mezőgazdaságban (INSSE, 2018). A csökkenés ellenére az Európai Unióval 

összevetve Románia értékei ezen a téren továbbra is magasak. Ebben az időszakban az előbb em-

lített csökkenésnek több oka is lehet, az első ilyen tényező, hogy Románia népessége is folyamato-

san csökkent a 1990-es évekhez viszonyítva (23 millió főről immár 20 millió fő alá), de ha a 2007-

es évet vesszük viszonyítási alapként, akkor is érzékelhető csökkenés, ugyanis 2007-ben Románia 

lakossága 20 882 982, 2018-ban 19 473 936 (World Bank, 2018). Ugyanakkor a Román Statisztikai 

Hivatal 2018-as adatai alapján kijelenthető, hogy a 2013-2016-os időszakban a szekunder szektor-

ban dolgozók aránya növekedett, vagyis 2013-ban 1778 fő, 2014-ben 1782 fő, 2015-ben 1872 fő, 

2016-ban 1957 fő dolgozott hivatalos munkaszerződéssel a szekunder szektorban (INSSE, 2019). 

Másfelől 2007-ben belépett Románia az EU-ba, vagyis ezáltal a Romániában élő polgárok számára 

lehetőség adódott más uniós tagállamokban is munkát vállalni a szabad munkaerő-áramlásnak kö-

szönhetően. Romániában, és különösen a romániai mezőgazdaságban sokan éltek ezzel a lehető-

séggel, ugyanis az agráriumban elérhető munkabér, jövedelem nem volt és jelenleg sem versenyké-

pes más uniós tagállamok munkabérével, jövedelmével. Egy másik perspektíva és egyben magyará-

zat a mezőgazdaságban dolgozók arányának csökkenésére, hogy a szakmunkások más területeken 

vállaltak munkát, így például a tercier szektorban. Utóbbi esetében a 2007-2018-as időszakban je-

lentősen megnőtt a munkavállalók aránya, ugyanis míg 2007-ben a lakosság 39%-a vállalt munkát 

a tercier szektorban, addig 2018-ban a lakosság 47%-a. Ezzel ellentétben a mezőgazdaságban ez az 

arány 2007-ben 30%, míg 2018-ban 23% volt (INSSE, 2018; World Bank, 2018). Megfelelő szak-

értelem és tudás hiánya beazonosítható a gazdák esetében is, vagyis a romániai gazdák többsége 

csak gyakorlati tudással rendelkezik és csupán 7%-uk rendelkezik alap vagy felsőfokú mezőgazda-

sági végzettséggel (Radu, 2018).  

Bruttó hazai termék 

A mezőgazdaság GDP termeléshez való hozzájárulását vizsgálva kijelenthető, hogy a román gaz-

daság egyik legfontosabb, legmeghatározóbb ágazata (Mănescu et al. 2016). Románia gazdasági fej-

lődésében a mezőgazdaság alapvető fontosságú, hiszen az ország teljes területének 58,7%-a mező-

gazdasági terület, emellett igen magas a szektor lakossági foglalkoztatásban betöltött szerepe is. 
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3. ábra. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat hozzájárulásának aránya a GDP 

termeléshez Romániában és az EU-28 tagállamaiban (2007-2018, %) 

Forrás: Nagy (World Bank, 2018; INSSE, 2018) adatok alapján 

Romániában a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat GDP-hez való hozzájárulásának ará-

nya az elmúlt 11 évben csökkent. Látható, hogy 2007-ben 5,5% volt ez az érték, míg 2018-ban már 

csak 4,34%. Ugyanakkor már a 2007-ben mért érték is jelentős visszaesést jelent az 1990-es évek 

21%-os részesedéséhez képest. Látható, hogy a mezőgazdaság hozzájárulásának aránya a GDP ter-

meléséhez konstansan csökkent, ennek ellenére Romána egyike azon európai uniós országoknak, 

ahol a mezőgazdaság a GDP-termeléshez magas arányban járul hozzá. Az előbb említett csökkenés 

részben a román gazdaság strukturális átalakulásának köszönhető, amely átmenet során az ipari-

agrár gazdaságból szolgáltatásokra épülő gazdaság alakult ki. Romániában a mezőgazdaságban dol-

gozó személyek által generált bruttó hozzáadott érték mindössze 7%, Franciaországban, illetve Spa-

nyolországban 9%. Az Európai Unió gazdaságainak egyharmada Romániában van, ennek ellenére 

az ország mezőgazdasági kibocsátása az európai szintű teljes kibocsátásnak csak 3,4%-át teszi ki 

(European Commission, 2019).  
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4. ábra. Mezőgazdasági output Romániában (2007-2018, millió EUR) 

Forrás: Nagy (EUROSTAT, 2018) adatok alapján 

A 2007-2018-as időszakban a romániai mezőgazdaság kibocsátási szerkezetét vizsgálva kijelent-

hető, hogy a növénytermesztés aránya folyamatosan növekedett, ezzel párhuzamosan az állatte-

nyésztésé csökkent. Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően Romániában felgyorsult az 

állattenyésztési ágazat leépülése (Unguru, 2017). Ennek az egyik alapvető oka lehet, hogy a növény-

termesztési ágazat jövedelmezősége a területalapú támogatások hatására megnövekedett. Másfelől 

a növénytermesztés kevésbé humántőkeigényes ágazat, ugyanis a romániai a mezőgazdaság egyik 

problémája a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerő hiánya. 

A 2018-as évben az Eurostat adatai alapján Romániában a növénytermesztési output aránya 

75,4%, az állattenyésztési output aránya pedig 23,2% volt. Az 5. ábra szemlélteti a 2018-as évben a 

mezőgazdasági ágazat output-struktúráját. Románia több mint 3,63 millió mezőgazdasági üzemmel 

rendelkezik, vagyis az EU gazdaságainak 33,5%-a működik az országban. Ez az arány jól tükrözi a 

kisgazdaságok domináns jellegét, amelyek egyik jellemzője a kisebb mezőgazdasági területek meg-

művelésének aránya, illetve az alacsony termelési szint (Unguru, 2017). 
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5. ábra. A növénytermesztés és állattenyésztési ágazat outputja Romániában 2018-ban a 

mezőgazdasági output arányában (2018, %) 

Forrás: Nagy (EUROSTAT, 2018) adatok alapján 

Romániában az elmúlt években egyre magasabb a gabonatermesztés aránya, 2018-ban 27% volt, 

amely az EU-28 gabonatermesztésének 10,4%-át tette ki. Ugyanebben az évben az EU-28 gabona-

termesztéséből Franciaország 21,2%-kal, Németország 12,3%-kal, míg Lengyelország 7,4%-kal ré-

szesedett (European Commission, 2019). Romániában a növénytermesztés aránya magas, de még 

mindig problémát jelent a versenyképesség, vagyis Románia aktívabban részt kellene vegyen a glo-

bális és az európai uniós piacokon egyaránt (Constantin et al. 2019).  

Az állattenyésztés területén annak ellenére, hogy az utóbbi 10 évben az ágazat aránya csökkent, 

a Romániában hagyományosnak tekinthető juhtenyésztésre továbbra is kiemelt figyelem hárult: a 

román állam különböző pályázati lehetőségeket teremett a gazdák számára, illetve jövedelemkiegé-

szítő juttatások folyósításával is támogatta a juhtenyésztőket (Unguru, 2017; INSSE, 2018). 

Következtetések 

A fenti elemzés alapján látható, hogy Románia mezőgazdasága – úgy a növénytermesztés, mint az 

állattenyésztés tekintetében – rendelkezik olyan kiemelt jelentőségű, alapvető inputtényezőkkel, 

mint a föld, a humán erőforrás és a megfelelő természeti erőforrások, de ezen alapvető inputténye-

zők mindegyike esetében van néhány olyan jellemző, amely akadályozza a termelés eredményessé-

gének és a produktivitás hatékonyságának növelését. Az utóbbi években a pályázatoknak köszön-

hetően a gazdaságok technológiai ellátottsága javult, ami hozzájárult a produktivitás növekedésé-

hez, de továbbra is alapvető probléma a megfelelő szaktudás hiánya. A humán erőforrás tekinteté-

ben problémát jelent a mezőgazdaságban dolgozók szakképzettségének hiánya, illetve a mezőgaz-

dasági munkavállalók fluktuációja. A föld, mint termelési tényező esetében az alapvető problémát 

a nadrágszíjparcellás, felaprózott mezőgazdasági területek nagy száma jelenti, ami gátolja a hatékony 

termelést. A mezőgazdasági területek közel 70%-át a nagytermelők birtokolják, a fennmaradt 30 

százalékot pedig a kisgazdák. A területalapú támogatások is a nagygazdáknak kedveznek, ez pedig 
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veszélyezteti a kisgazdaságok fennmaradását, működését. Az Európai Unió országain belül a föld-

használat tekintetében jelentős különbségek figyelhetők meg, Romániában az 5 hektárnál kisebb 

gazdaságok száma jelentős. Annak ellenére, hogy a gazdák az ország földterületének 60%-án gabo-

naféléket termesztenek, Románia importjának egyharmadát pékáruk, kenyér, fagyasztott tészták 

képezik, tehát a megtermelt gabonafélék nagy része külföldön kerül értékesítésre alapanyagként, 

amit feldolgozást követően késztermékként ismét az országban értékesítenek. Erősíteni kellene a 

feldolgozóipart annak érdekében, hogy a megtermelt alapanyagok az országban kerüljenek értéke-

sítésre és feldolgozásra. Másfelől Romániában magas a mezőgazdaságban dolgozók aránya, de az 

nem jelenthető ki, hogy hatékony is lenne a munkavégzés, tehát ebben a tekintetben az egyik cél a 

munkaerő hatékonyságának a növelése, illetve a korszerű üzemstruktúra kialakítása, ugyanis az 

utóbbi esetében jellemző, hogy magas az önellátó gazdaságok száma. 
 

Összegzésképpen kijelenthető, hogy Románia mezőgazdaságának az alapvető problémái a meg-

felelő, korszerű technológia és a megfelelő szaktudással rendelkező munkaerő hiánya, a tőkehiány, 

továbbá az alacsony versenyképesség. Romániának egy olyan agrárstratégiát kell kidolgoznia, amely 

a fent említett problémák mellett hangsúlyt fektet a mezőgazdaság globális kihívásainak az orvos-

lására is, mint az éghajlatváltozás, fenntarthatóság, korlátozott mezőgazdasági erőforrások és haté-

kony termelés. 
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