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SCHIMBĂRI ÎN STRUCTURA ECONOMIEI RURALE ROMÂNEŞTI LA
10 ANI DE LA ADERAREA LA UE
Fiecare ţară are o structură economică specifică determinată de resursele de care dispune, de
nivelul său de dezvoltare, dar mai ales, de evoluţia istorică şi de politica specifică care reglementează
viaţa socială a populației. Lucrarea prezintă modificările apărute în agricultura României după aplicarea
Legii fondului funciar 18/1991 care a divizat suprafeţele agricole în parcele mici şi a determinat
dispersarea acestora, a determinat deprecierea bazei materiale, stagnarea investiţiilor, distrugeri de active,
fapt ce a condus la scăderea accentuată a rentabilităţii exploataţiilor agricole. Statisticile arată că aproape
jumătate din populaţia ţării este reprezentată de populaţia rurală şi în prezent România continuă să fie
cunoscută ca ”cea mai rurală ţară din Europa”. Concluziile lucrării evidenţiază că după aderarea țării
noastre la UE în 2007, se manifestă tendința de reducere a exploatațiilor mici prin comasare, dar nu în
măsura în care ar fi necesar pentru România, lucru care face ca un număr foarte mare de exploatații
agricole din România să fie astăzi foarte sărace. Se constată că subvențiile acordate micilor exploatații
după anul 2007 nu au contribuit în mod substanțial la creșterea eficienței fermelor care să permită
dezvoltarea și consolidarea acestora, fapt ce a determinat, în mare parte, migrarea tinerilor agricultori
români în alte zone de activitate sau în străinătate.
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CHANGES IN THE ROMANIAN RURAL ECONOMIC STRUCTURE AT 10
YEARS FROM EU ACCESSION
Each country has its specific economic structure determined by its resources, level of
development and particularly its historical and political evolution that regulate the social life of the
population. This paper presents the changes in Romanian agriculture after the enforcement of the Land
Law no. 18 of 1991, which divided the agricultural land into small plots, and thus determining a
depreciation of the material basis, a stagnation of investments, the destruction of assets and a steady
decrease of agricultural farm profitability. Statistics show that almost half of Romania’s population is
represented by rural population making Romania known as “the most rural European country”. The
conclusion is that, after Romania’s accession to the EU in 2007, there is a tendency to reduce small
agricultural farms throughland consolidation, but not at an appropriate scale, which makes a large
number of agricultural farms very poor. Low subsidies to small agricultural farms after 2007 did not
contribute substantially to effective growth of the farms to allow them to develop and consolidate, which
determined the migration of young Romanian agriculturers to other fields of activity or abroad.
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