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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Ιστορικό 
 
Το όνομα «Ρουμανία» προέρχεται από το λατινικό επίθετο Romanus και χρησιμοποιήθηκε 
επισήμως για τον προσδιορισμό της περιοχής του σημερινού κράτους της Ρουμανίας μόνο 
μετά τον 19ο αιώνα. Τα πριγκιπάτα με ρουμανικό πληθυσμό ονομαζόντουσαν προηγουμένως 
Βλαχία και Μολδαβία.  
 
Τα σύνορα της σημερινής Ρουμανίας περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών 
εδαφών της Δακίας. Η Ρουμανία ιδρύθηκε όταν το Πριγκιπάτο της Μολδαβίας ενώθηκε με τη 
Βλαχία στις 24 Ιανουαρίου 1859 και κηρύχθηκε ανεξάρτητη το 1877. Η χώρα επεκτάθηκε 
μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν προσαρτήθηκαν η Τρανσυλβανία, η Βουκοβίνα και η 
Βεσσαραβία. Στην περίοδο του μεσοπολέμου ορισμένα εδάφη της Ρουμανίας 
παραχωρήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση και σήμερα ανήκουν στο κράτος της Μολδαβίας και 
στην Ουκρανία, η οποία προσάρτησε και τη Νήσο των Όφεων (Insula Şerpilor), το μόνο νησί 
στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Ευξείνου Πόντου. Μετά την ήττα στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, η Ρουμανία έγινε κομουνιστικό κράτος υπό την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης.  
Το 1948 καταργήθηκε η μοναρχία και ψηφίσθηκε το Σύνταγμα της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Ρουμανίας. Στη δεκαετία του 1960 οι αντιθέσεις με τη Σοβιετική Ένωση, για οικονομικούς 
κυρίως λόγους, οδήγησαν σε μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και, το 1965, στην ψήφιση 
του νέου Συντάγματος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας. Το 1965 
εγκαθιδρύθηκε η δικτατορική κυβέρνηση του Προέδρου Nicolae Ceauşescu, η οποία 
τερματίστηκε το 1989 μετά τη λαϊκή εξέγερση. Από τότε η Ρουμανία είναι μια δημοκρατική 
χώρα, το Σύνταγμα της οποίας είναι εμπνευσμένο από τα δυτικά πρότυπα.  
 
Στις 29 Μαρτίου 2004 η Ρουμανία έγινε μέλος του NATO, μαζί με τη Βουλγαρία, την 
Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Η Ρουμανία εντάχθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007. 
Οι περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η Ρουμανία είναι η Δοβρουτσά (το νότιο τμήμα που 
βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο), η Μολδαβία (το ανατολικό τμήμα που συνορεύει με το 
κράτος της Μολδαβίας), η Τρανσυλβανία (το νοτιοδυτικό τμήμα) και η Βλαχία (νότια των 
Καρπαθίων και πάνω από τον Δούναβη).  
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Εικ. 1: Πολιτικός χάρτης της Ρουμανίας 

 
Πηγή: www.mapsofworld.com 

1.2.  Γεωγραφία 
 
Η Ρουμανία βρίσκεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην περιοχή που ονομάζεται Δουνάβια 
Ευρώπη, παραπλεύρως των Βαλκανίων. Η Ρουμανία συνορεύει βορειοανατολικά με την 
Ουκρανία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, δυτικά με την Ουγγαρία και τη Σερβία και νότια 
με τη Βουλγαρία. Το μήκος των ακτών της Ρουμανίας στον Εύξεινο Πόντο είναι 244 χλμ. 
Μεγάλο τμήμα των ρουμανικών συνόρων με τη Σερβία και τη Βουλγαρία, νότια και 
νοτιοδυτικά, σχηματίζεται από τον Δούναβη. Ο Δούναβης έχει ως παραπόταμο τον ποταμό 
Προύθο που σχηματίζει τα σύνορα με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στα βορειοανατολικά, 
όπου οι εκβολές του ποταμού στον Εύξεινο Πόντο ορίζουν και το σύνορο με την Ουκρανία.  
Τα Καρπάθια Όρη καταλαμβάνουν μεγάλο τμήμα της Ρουμανίας, κυρίως στο βορειοδυτικό 
τμήμα, σχηματίζοντας ένα τόξο με κορυφές ύψους 2.500 μ. και φτάνοντας τα 2.544 μ στο 
όρος Μολντοβεάνου. Στο εξωτερικό του τόξου που σχηματίζουν τα Καρπάθια εκτείνονται 
πεδιάδες στις οποίες ρέουν οι μεγαλύτεροι ποταμοί της χώρας και οι οποίες αντιστοιχούν σε 
ισάριθμες ιστορικές περιοχές: στα νότια εκτείνεται η Βλαχία· νοτιοανατολικά η παράκτια 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου, η Δοβρουτσά· ανατολικά η πεδιάδα της Μολδαβίας· δυτικά οι 
προεκτάσεις της Πανονικής πεδιάδας, οι οποίες διευρύνονται στα σύνορα με τη Σερβία. 
Εκτός από τον Δούναβη, οι σημαντικότεροι ποταμοί της Ρουμανίας είναι ο Μούρες, ο Άρτζες, 
ο Σόμες και ο Σίρετ. 
 
Οι κυριότερες πόλεις είναι το Βουκουρέστι, το Ιάσιο, το Μπρασόβ και η Τιμισοάρα. 
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Εικ.2: Γεωφυσικός χάρτης της Ρουμανίας 
 

 
Πηγή: www.mapsofworld.com 

 

1.3.  Δημογραφικά στοιχεία 
Ο πληθυσμός, ο οποίος αποτελείται κατά 88% από Ρουμάνους, φτάνει περίπου τα 
23 εκατομμύρια κατοίκους, με πυκνότητα 95,46 κατοίκων ανά τ.χλμ. Το υπόλοιπο τμήμα του 
πληθυσμού αποτελούν εθνοτικές μειονότητες, όπως Ρομά, Μαγυάροι, Ουκρανοί, Τάταροι, 
Εβραίοι, Κροάτες, Ρώσοι, Βούλγαροι και Σέρβοι. Ο αστικός πληθυσμός είναι περίπου το 58% 
του συνόλου. Με τη συνεχή μείωση από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, η δημογραφική 
πορεία της χώρας έχει επηρεαστεί σημαντικά τόσο από τη μετανάστευση όσο και από τις 
φυσικές μεταβολές, που έχουν αμφότερες αρνητικό πρόσημο τα τελευταία χρόνια. 
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Εικ. 3: Δημογραφική εξέλιξη (1999 - 2010) 
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Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων της EuroStat από τον συντάκτη 

Υπόμνημα: 
Popolazione: Πληθυσμός 
 
Με συνεχή μείωση επί τριάντα και πλέον έτη, ο ρουμανικός πληθυσμός καταγράφει αρνητικό 
ποσοστό φυσικής αύξησης (-0,4%) και σημαντική παιδική θνησιμότητα. Από το 1948 ο 
αστικός πληθυσμός καταγράφει σταδιακή αύξηση (σήμερα περίπου το 58% του συνόλου). 
 
Πίνακας 1: Ποσοστά μεταβολής του πληθυσμού λόγω φυσικής μεταβολής και 
μετανάστευσης - ΕΕ των 27 και Ρουμανία 
 

ποσοστό μεταβολής του πληθυσμού 
φυσική μεταβολή μετανάστευση συνολική μεταβολή 

 2000 2007 2008 2000 2007 2008 2000 2007 2008
ΕΕ των 27 0,6 1 1,2 1,5 4,2 3,1 2,1 5,2 4,3

ΡΟΥΜΑΝΙΑ -0,9 -1,7 -1,5 -0,2 0 0,1 -1,1 -1,7 -1,4

Πηγή: EuroStat 
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2. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Σύμφωνα με τις πρόσφατες μετρήσεις, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) σημείωσε το 
2009 συρρίκνωση κατά 7% περίπου και οι εκτιμήσεις για το 2010 προβλέπουν ελαφρά 
αύξηση (+0,5%).  
Οι αβεβαιότητες οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην παγκόσμια οικονομική ύφεση που 
ακολούθησε την οξύτερη φάση της κρίσης και εκδηλώθηκε με σημαντική μείωση των 
εμπορικών συναλλαγών και της μεταποιητικής παραγωγής.  
 
Οι συνέπειες της κρίσης στους επιμέρους τομείς της οικονομίας είναι ασύμμετρες, μολονότι 
παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: τη δραστική μείωση της ζήτησης, την αύξηση 
των πιστώσεων και τη διακύμανση της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος. Στους τομείς που 
επλήγησαν περισσότερο συγκαταλέγονται η αυτοκινητοβιομηχανία, η μεταποίηση, ο τομέας 
των μεταφορών και η μεταλλουργική βιομηχανία.  
Στη δομή του ΑΕγχΠ συμβάλλουν περισσότερο οι υπηρεσίες (50,3%) και ακολουθούν η 
βιομηχανία (21,9%), ο κατασκευαστικός τομέας (11%) και η γεωργία (5,9%). 
Επί του παρόντος είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι πληθωριστικές τάσεις και η διακύμανση 
της ισοτιμίας του εθνικού νομίσματος, το οποίο, μόνο το 2008, υποτιμήθηκε κατά 10,8%.  
 
Κοινή σε όλες σχεδόν τις αναλύσεις είναι η πρόβλεψη σχετικά με τη σημαντική μείωση της 
ζήτησης: η μειωμένη προσφορά πίστωσης, λόγω και της έλλειψης ρευστότητας σε επίπεδο 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής αγοράς, οφείλεται εν μέρει και στο ακόμη σχετικά υψηλό 
επίπεδο του προεξοφλητικού επιτοκίου (10%) και των υποχρεωτικών ελάχιστων 
αποθεματικών που οφείλουν να διαθέτουν οι τράπεζες στην Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας.  
Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης το σημαντικό έλλειμμα της χώρας. Μεταξύ των αιτίων του 
τόσο υψηλού δημοσιονομικού ελλείμματος είναι αναμφίβολα οι συνεχείς αυξήσεις των 
συντάξεων τα τελευταία χρόνια, η διατήρηση χαμηλών φορολογικών συντελεστών και 
μειωμένης φορολογίας στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα.  
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα σημαντική θα αποδειχθεί η ικανότητα απορρόφησης των 
χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα 
μέχρι σήμερα: μετά την ένταξη στη ΕΕ, την 1η Ιανουαρίου 2007, η Ρουμανία απορρόφησε 
χρηματοδοτήσεις που ισοδυναμούν με το 0,75% του ΑΕγχΠ, σε σχέση με το 2% που είχε 
προγραμματισθεί αρχικά, ενώ το 2008 το ποσοστό των απορροφηθεισών χρηματοδοτήσεων 
που διέθεσαν οι Βρυξέλλες μόλις που ξεπέρασε το 25%. 
 
Τον Ιούλιο του 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για 
κίνηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος κατά της Ρουμανίας, λόγω του 
δημοσιονομικού ελλείμματος που υπερέβη το 3% του ΑΕγχΠ το 2008, συστήνοντας για τον 
σκοπό αυτόν την επαναφορά του κάτω από το 3% έως το 2011. Η απόφαση του Συμβουλίου 
έθετε ως προθεσμία την 7η Ιανουαρίου 2010, αλλά η έκτακτη κατάσταση που δημιούργησε 
η ύφεση οδήγησε στην απόφαση παράτασης κατά ένα έτος. Εν τω μεταξύ η Ρουμανία, κατά 
την άποψη της ΕΕ, αποφάσισε σημαντικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και ενέκρινε 
συνεκτικές δράσεις με στόχο τη μείωση των δαπανών και την αύξηση των δημοσιονομικών 
εσόδων.  
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3. Η ΓΕΩΡΓΙΑ  

3.1.  Το γενικό πλαίσιο  
 
Η γεωργία είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για τη ρουμανική οικονομία. Αφορά 
3.931.350 επιχειρήσεις (2007) και η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση είναι 
9,498 εκατομμύρια εκτάρια (ήτοι περίπου το 1/5 της συνολικής έκτασης της χώρας). Το 
εργατικό δυναμικό που απασχολείται στον τομέα φτάνει περίπου τις 965.500 ετήσιες 
μονάδες εργασίας (ΕΜΕ), οι οποίες ισοδυναμούν με 965.500 εργαζόμενους πλήρους 
απασχόλησης. Ο γεωργικός τομέας απασχολεί περίπου το 28,7% του απασχολούμενου 
εργατικού δυναμικού της χώρας (σε σχέση με το 5,7% του μέσου όρου της ΕΕ των 27) και 
συμβάλλει περίπου κατά 6% στο ΑΕγχΠ της χώρας. 
Τα βασικά προϊόντα της ρουμανικής γεωργίας είναι: σιτάρι, πατάτες, κρασί και ζωικά 
προϊόντα. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί το υψηλό ποσοστό αξίας του ζωοτεχνικού τομέα, 
ιδίως της παραγωγής γάλακτος και χοιρινού κρέατος, ο οποίος αντιπροσωπεύει συνολικά το 
45% και πλέον της παραγόμενης αξίας από τον γεωργικό τομέα. 
 
 
Εικ. 4: Τα βασικά προϊόντα σε αξία (μέσος όρος 2005 - 2009)  
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Πηγή: Eurostat (2009) 

Υπόμνημα: 
Colture industriali: Βιομηχανικές καλλιέργειες Bovini: Βοοειδή 
Cereali: Δημητριακά Altre coltivazioni: Άλλες καλλιέργειες 
Vino: Κρασί Frutta: Φρούτα 
Latte: Γάλα Patate: Πατάτες 
Pollame: Πουλερικά Orticoli: Λαχανικά 
Ovi - Caprini: Αιγοπρόβατα Foreggere: Ζωοτροφές 
Suini: Χοιρινά 
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3.2.  Οι τάσεις των τελευταίων ετών  
Η δυναμική των γεωργικών εκτάσεων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των τελευταίων 
ετών φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της έναρξης μιας διαδικασίας αναδιάρθρωσης της εθνικής 
γεωργικής οικονομίας, η οποία χαρακτηρίζεται από το μικρό μέσο μέγεθος και από τη μαζική 
παρουσία γεωργικών επιχειρήσεων που κατατάσσονται στις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και αντιπροσωπεύουν περίπου το 78% του συνόλου. Παρά τη συνολική μείωση 
των επιχειρήσεων κατά 7,5% περίπου, ο τομέας των μικρών και πολύ μικρών μονάδων 
παραμένει ακόμη ευρύτατος. Αν και η μέση έκταση ανά γεωργική εκμετάλλευση έμεινε 
σχεδόν αμετάβλητη τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, αντιθέτως, στον 
τομέα των επιχειρήσεων με μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος σημειώθηκε αύξηση της μέσης 
έκτασης από 8,4 εκτάρια το 2005 σε 11,0 το 2007.  
Οι απασχολούμενοι στον γεωργικό τομέα, μολονότι αντιπροσωπεύουν ακόμη ένα σημαντικό 
ποσοστό του συνόλου των εργαζομένων, έχουν σημειώσει σημαντική μείωση. Μόνο την 
περίοδο από το 2005 έως το 2008, η μείωση της εργασίας ξεπέρασε το 25%. Είναι 
ενδιαφέρον να σημειωθεί το υψηλό βάρος της συμβολής της μη μισθωτής εργασίας, 
απόδειξη της ευρείας σύμπτωσης μεταξύ γεωργικής ιδιοκτησίας και απασχόλησης. 
 

Εικ. 5: Η συνεισφορά της μισθωτής και μη μισθωτής εργασίας σε ΕΜΕ 
 

 
    

Πηγή: Eurostat (2010) 
 
 
Έχει ενδιαφέρον να επισημανθεί επίσης το ποσοστό της γυναικείας απασχόλησης, που 
φτάνει το 45,9%, σε σχέση με τον μέσο όρο του 39% στην ΕΕ. Το ποσοστό αυτό δεν 
αντικατοπτρίζεται στην επιχειρηματική δομή, όπου αντιθέτως το ποσοστό διαχείρισης από 
γυναίκες είναι μικρότερο του 20%.  
 
Εντός του εν λόγω διαρθρωτικού πλαισίου, ο ζωοτεχνικός τομέας έχει υποστεί σημαντική 
συρρίκνωση τόσο από άποψη ζωικού κεφαλαίου όσο και οργανωτικά. Πράγματι, από το 2005 
έως το 2007 ο αριθμός μονάδων ζωικού κεφαλαίου (ΜΖΚ) μειώθηκε πάνω από 15%, χωρίς 
να σημειωθούν σημαντικές αυξήσεις στο μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων. 
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Εικ. 6:  Οργάνωση εκτροφών ανά αριθμό ζώων και τάξεις μεγέθους σε ΜΖΚ 
 
ΜΖΚ 

 
Τάξεις μεγέθους ΜΖΚ 

 
Πηγή: Farm Structure in Romania - Eurostat (2007) 

 
 
Όσον αφορά το κόστος της παραγωγής, στον υπολογισμό των εισροών το μεγαλύτερο 
μερίδιο αντιπροσωπεύουν οι ζωοτροφές, η ενέργεια και τα λιπάσματα. 

 
 

Πίνακας 2: Το συνολικό και σχετικό βάρος των μέσων παραγωγής (2008) 
 

  2007 2008 2009 Ε 2008/2007 2009Ε/2008 
ΕΙΣΡΟΕΣ εκατομμύρια ευρώ μεταβολή (%) 
σπόροι και δενδρύλλια 722,3 927,7 826,3 28,4 -10,9
ενέργεια 956,2 1392,4 1080,3 45,6 -22,4
λιπάσματα 313,4 673,2 584,5 114,8 -13,2
φυτοπροστασία 158,2 245,9 223,1 55,4 -9,2
κτηνιατρικά έξοδα 202,1 299,3 237,1 48,1 -20,8
ζωοτροφές 3561,9 3538,4 2429,6 -0,7 -31,3
έξοδα συντήρησης 638,3 783,3 755,6 22,7 -3,5
γεωργικές υπηρεσίες 205,3 194,4 163,2 -5,3 -16,1
άλλα αγαθά και 
υπηρεσίες 1218,4 1696,1 1481,1 39,2 -12,7
Συνολική κατανάλωση 
ενδιάμεσων 
υπηρεσιών 8057,5 9824,6 7844,9 21,9 -20,1

Ανάλωση πάγιου 
κεφαλαίου 2259,3 1995,4 1720,8 -11,7 -13,8

 

Πηγή: Eurostat (2010) - values at current basic prices 
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3.3. Οι δημόσιες δαπάνες και το γεωργικό σύστημα κατά την 
οικονομική ύφεση 

 
Οι μεταβολές που καταγράφει ο δείκτης τιμών των εισροών συνοδεύθηκαν από μια εξίσου 
σημαντική διακύμανση των αγροτικών εισοδημάτων. Ειδικότερα, σε σύγκριση με τη μείωση 
των εισοδημάτων την περίοδο 2008-2009 που ήταν περίπου 11,5% στην Ευρώπη, η 
απώλεια εισοδήματος των ρουμάνων αγροτών υπερέβη το 18%. Εάν συγκριθεί η πορεία των 
γεωργικών εισοδημάτων με την πορεία των μισθών και των ημερομισθίων, διαπιστώνεται ότι 
από το 2005 η ψαλίδα ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες εισοδήματος άνοιγε ολοένα και 
περισσότερο εις βάρος του γεωργικού τομέα. 
 

Εικ. 7:  Εξέλιξη των γεωργικών εισοδημάτων και σύγκριση με μισθούς και ημερομίσθια 
 

 
■ δείκτης γεωργικών εισοδημάτων Ρουμανίας  ■ δείκτης γεωργικών εισοδημάτων ΕΕ των 27 

♦ δείκτης μισθών και ημερομισθίων Ρουμανίας ♦ δείκτης μισθών και ημερομισθίων ΕΕ των 27  
           Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
(2010)  

 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια παρέμβαση αποκτά σημαντικό ρόλο για την υποστήριξη του 
τομέα, τόσο σε σχέση με τον στόχο της παροχής υποστήριξης στη διαδικασία αναδιάρθρωσης 
του ρουμανικού αγροτικού συστήματος όσο και για τη συμπλήρωση του εισοδήματος. 
 
Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης τη διετία 2007-2008, σε σχέση με το σύστημα των 
προγραμματισμένων πόρων για τα νέα κράτη μέλη στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013, 
συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 3:  Δημοσιονομικό πλαίσιο 2007 - 2013.  
Γεωργικές δαπάνες για τη διετία 2007 - 2008 

Μέτρα 2007 2008 
  1.000 ευρώ 
αποσυνδεδεμένες άμεσες ενισχύσεις 0,0 412.709,7 
λοιπές άμεσες ενισχύσεις 0,0 582,9 
Άμεσες πληρωμές 0,0 422.292,6 
δημητριακά 0,0 10,2 
ρύζι 0,0 0,0 
επιστροφές για προϊόντα εκτός παραρτ. I 0,0 0,0 
επισιτιστικά προγράμματα 0,0 22.993,4 
ζάχαρη 0,0 6.884,3 
ελαιόλαδο 0,0 0,0 
κλωστικά φυτά 0,0 2,4 
οπωροκηπευτικά 0,0 8,3 
προϊόντα αμπελουργικού τομέα 6.893,7 35.050,2 
προώθηση 0,0 0,0 
μέτρα για άλλες παραγωγές 0,0 0,0 
γαλακτοκομικά προϊόντα 0,0 391,2 
βόειο κρέας 0,0 0,0 
κρέας αιγοπροβάτων 0,0 0,0 
χοίρειο κρέας, αυγά, πουλερικά και άλλα 0,0 335,6 
Επιστροφές ζάχαρης 0,0 0,0 
Μέτρα αγοράς 6.893,7 51.907,0 
Αγροτική ανάπτυξη 0,0 1.146.687,7 
Σύνολο 6.893,7 1.620.887,3 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (2010) 
 
Όσον αφορά την κατανομή της δαπάνης μεταξύ των διαφόρων μακροτομέων παρέμβασης, 
πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό που διατίθεται για τις άμεσες πληρωμές είναι ακόμη 
μικρό σε σχέση με τις άλλες δαπάνες. 
 

Εικ. 7: Κατανομή δημοσίων δαπανών (2007 - 2008) 

 
 
Σε σχέση με τα συνολικά οικονομικά στοιχεία, πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι σήμερα στη 
Ρουμανία καταγράφεται ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην Ευρώπη όσον αφορά τις 
άμεσες πληρωμές ανά εκτάριο, οι οποίες κατά μέσο όρο φτάνουν τα 120 ευρώ/εκτάριο, σε 
σχέση με τον διπλάσιο σχεδόν μέσο όρο της ΕΕ.  
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Εικ. 8: Ευρώπη - μέσος όρος πληρωμών ανά εκτάριο (2008) 
 

 
Πηγή: EP - Policy Department B (2009) - Elements of the post 2013 CAP 

 
 
Σήμερα, εξαιτίας της μείωσης που καταγράφεται στα εισοδήματα των αγροτών, η εξάρτηση 
από το ύψος των άμεσων πληρωμών έχει αυξηθεί, και αυτό ενισχύει τον ρόλο της 
μελλοντικής διάρθρωσης των άμεσων πληρωμών.  
 
Από διάφορες μελέτες προκύπτει ότι η μελλοντική καθιέρωση πληρωμών που θα είναι 
αποδεσμευμένες από την ιστορική βάση και θα κατανέμονται μόνο βάσει των εκτάσεων θα 
είχε ως συνέπεια την ουσιαστική αλλαγή της κατανομής των πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη 
τους πόρους που διατίθενται σήμερα για τις άμεσες πληρωμές, μία από τις χώρες που θα 
επωφελείτο περισσότερο από μια τέτοια αναδιανομή θα ήταν η Ρουμανία, με αύξηση περίπου 
120 ευρώ/εκτάριο. 
 
Τέλος, όσον αφορά τις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης και την οργάνωσή της, παρατίθεται η 
κατανομή των διαθέσιμων πόρων μεταξύ των αξόνων παρέμβασης, όπως προκύπτει από το 
εθνικό σχέδιο ανάπτυξης της υπαίθρου.  
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Πίν. 4: Οργάνωση και κατανομή του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη 
 
 

Άξονες 
παρέμβασης 

Συνολική δημόσια 
δαπάνη 

Ποσοστό ευρωπαϊκών 
πόρων επί του συνόλου 
της δημόσιας δαπάνης 

Ευρωπαϊκή συνεισφορά  

Άξονας 1 3.967.311.581  80.00% 3.173.849.264
Άξονας 2 2.293.413.375  82.00% 1,880,598,967
Άξονας 3 2.473.739.880  80.00% 1.978.991.904
LEADER 235.074.871  80.00% 188.059.896
Τεχνική 
υποστήριξη 

376,119,793  80.00% 300,895,834
Ενσωμάτωση 
σε άμεσες 
πληρωμές 

625,136,100 80.00% 500,108,880
Σύνολο 

 9,970,795,600  80.46%  8,022,504,745

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (2009)  
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