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Οι σύντοµες ενηµερωτικές εκθέσεις που συνέταξε η οµάδα δράσης “∆ιεύρυνση” της Γραµµατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σκοπό έχουν να παρουσιάσουν µε συστηµατικό 
και συνοπτικό τρόπο την εξέλιξη των συζητήσεων σχετικά µε τις διάφορες πτυχές της διεύρυνσης της Ένωσης και τις θέσεις που έχουν υιοθετήσει τα κράτη µέλη, οι υποψήφιες 
χώρες και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Οι εκθέσεις αυτές θα ενηµερώνονται µε την πρόοδο των διαπραγµατεύσεων. Οι παρακάτω ενηµερωτικές εκθέσεις έχουν ήδη 
δηµοσιευθεί: 
 
Aριθµός Tίτλος            PE Αριθ. Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
1   Η Κύπρος και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση     167.284/αναθ.4  18.03.99 Όλες 
2   Η Ουγγαρία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης     167.296/αναθ.2 01.02.99 Όλες 
3   Η Ρουµανία και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση    167.297/αναθ.2 26.02.99 Όλες 
4   H Τσεχική ∆ηµοκρατία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης   167.335/αναθ.3 18.10.99 Όλες 
5   Η Μάλτα και οι σχέσεις της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση     167.350/αναθ.3 01.07.99 Όλες 
6   Η Βουλγαρία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης    167.392/αναθ.3 11.10.99 Όλες 
7   Η Τουρκία και οι σχέσεις της µε την Ευρωπαϊκή Ένωση    167.407/αναθ.2 17.06.99 Όλες 
8   Η Εσθονία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης     167.409/αναθ.1 08.10.98 Όλες 
9   Η Σλοβενία και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση    167.531/αναθ.1 08.02.99 Όλες 
10   Η Λετονία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης     167.532/αναθ.2 27.09.99 Όλες 
11   Η Λιθουανία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης    167.533/αναθ.2 12.01.99 Όλες 
12   Η Πολωνία και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση    167.587/αναθ.2 03.03.99 Όλες 
13   Η Σλοβακία και η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση    167.609/αναθ.2 20.08.99 Όλες 
14  Η Ρωσία και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης     167.734/αναθ.1 23.02.99 Όλες 
15   Οι θεσµικές πτυχές της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης    167.299/αναθ.1 21.06.99 DE-EN-ES -FR-IT 
16   Έλεγχος και προστασία των οικονοµικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό τη διεύρυνση 167.330 09.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
17   Περιβαλλοντική πολιτική και διεύρυνση      167.402 23.03.98 DE-EN-ES-FR-IT 
18   Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης   167.410 03.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
19   ∆ηµοσιονοµικές πτυχές της διεύρυνσης       167.581 12.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
20   ∆ηµοκρατία και σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ 167.582 01.04.98 DE-EN-ES-FR-IT 
21 Η διεύρυνση και η οικονοµική και κοινωνική συνοχή     167.584  08.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
22   Στατιστικό παράρτηµα σχετικά µε τη διεύρυνση     167.614/αναθ.5 06.07.99 EN 
23   Νοµικά ζητήµατα σχετικά µε τη διεύρυνση      167.617 19.05.98 DE-EN-ES-FR-IT 
24   Προενταξιακή στρατηγική για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  167.631 17.06.98 DE-EN-ES-FR-IT 
25  Συνεργασία στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στη διαδικασία 167.690/αναθ.1 30.03.99  DE-EN-ES-FR-IT 
26  Τα δικαιώµατα των γυναικών και η διεύρυνση της ΕΕ     167.735  14.07.98 DE-EN-ES-FR-IT 
27  ∆ιεύρυνση και Γεωργία         167.741  03.09.98        DE-EN-ES-FR-IT 
28  Η Ελβετία και η διεύρυνση        167.777/αναθ.1  08.03.99 Όλες 
29  ∆ιεύρυνση και Αλιεία         167.799  12.10.98 Όλες 
30  Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης167.822/αναθ.1 26.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
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Αριθµός Tίτλος            PE Αριθ. Ηµεροµηνία Γλώσσες 
 
31  Η ασφάλεια και η άµυνα και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης   167.877  30.10.98 DE-EN-ES-FR-IT 
32  Ο Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος (ΕΟΧ) και η διεύρυνση της ΕΕ   167.887  17.11.98 DE-EN-ES-FR-IT 
33  Το πρόγραµµα PHARE και η διεύρυνση της ΕΕ     167.944  04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
34  Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) και η διεύρυνση της ΕΕ  167.962 04.12.98 DE-EN-ES-FR-IT 
35  Η βιοµηχανική πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ     167.963/αναθ.1 24.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
36   Η Ατζέντα 2000 και η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ    168.008/αναθ.1 10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
37  ∆ιεύρυνση και εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις      168.062/αναθ.1 08.09.99 DE-EN-ES-FR-IT 
38  Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία διερεύνησης   168.065 27.01.99 DE-EN-ES-FR-IT 
39  Οι κοινωνικές πτυχές της διερεύνησης της ΕΕ      168.115/αναθ.1 01.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
40  Η πυρηνική ασφάλεια στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 168.257  22.03.99 DE-EN-ES-FR-IT 
41  Η κοινή γνώµη στο θέµα της διεύρυνσης στα κράτη µέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες 168.296  22.04.99 DE-EN-ES-FR-IT 
42  Η ρωσική µειονότητα στα κράτη της Βαλτικής και η διεύρυνση της ΕΕ  168.307  03.05.99 DE-EN-ES-FR-IT 
43  Η ενεργειακή πολιτική και η διεύρυνση της ΕΕ      168.394  10.06.99 DE-EN-ES-FR-IT 
44  Η πολιτική µεταφορών και η διεύρυνση της ΕΕ      168.459  28.07.99 DE-EN-ES-FR-IT 
 
Αντίγραφα των ανωτέρω ενηµερωτικών εκθέσεων διατίθενται στις ακόλουθες διευθύνσεις: 
κ. E. Deguffrοy, Λουξεµβούργο, SCH Γραφείο 602, Τηλ. (352) 4300-22906 / τηλεοµ: (352) 4300-29027 
Οµάδα ∆ράσης “∆ιεύρυνση”, Βρυξέλλες, LEO 06D119, Τηλ. (32 2) 284 2381 /τηλεοµ: (32 2) 284 4984 
Οµάδα ∆ράσης “∆ιεύρυνση”, Στρασβούργο, IP2 447, Τηλ. (33 3) 8817-4408 / τηλεοµ: (33 3) 8817-9059 
 
INTRANET: http://www.europarl.ep.ec/enlargement INTERNET:  http://www.europarl.eu.int/enlargement EPADES: epades\public\elargiss 
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I. ΣΥΝΟΨΗ 
Η Ρουµανία προετοιµάζεται για ένα έτος εκλογών. Οι τοπικές εκλογές θα πραγµατοποιηθούν 
τον Ιούνιο και οι βουλευτικές εκλογές πρέπει να λάβουν χώρα τον Νοέµβριο. Υπήρξε αλλαγή 
του πρωθυπουργού τον ∆εκέµβριο, όταν ο Radu Vasile αποπέµφθηκε µε το πρόσχηµα ότι δεν 
κατόρθωσε να εξασφαλίσει επαρκώς ταχείς ρυθµούς στην πρόοδο των οικονοµικών 
µεταρρυθµίσεων. Αντικαταστάθηκε από τον Mugur Isarescu, διοικητή της Εθνική Τράπεζας της 
Ρουµανίας, ο οποίος δεν πρόσκειται σε κανένα πολιτικό κόµµα. 
 
To σηµαντικότερο θετικό νέο για τη Ρουµανία ήταν η απόφαση που έλαβε η ΕΕ στο Ελσίνκι τον 
∆εκέµβριο του 1999 να καλέσει τη Ρουµανία να ξεκινήσει διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. 
Ακόµη και µε µία πολύ ευρεία ερµηνεία, η Ρουµανία δεν πληροί και τα τρία κριτήρια της 
Κοπεγχάγης που απαιτούνται για την προσχώρησή της, και µάλλον δεν θα το κατορθώσει για 
αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εντούτοις, πολιτικοί προβληµατισµοί, ιδίως η υποστήριξη της 
Ρουµανίας προς το ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του πολέµου στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, και η 
επιθυµία να µην αποθαρρύνει τις µεταρρυθµίσεις κάνοντας τη συµµετοχή της να φαίνεται 
ανέφικτη, άσκησαν περισσότερη επιρροή στο τέλος από ό,τι το πόσο πλησίαζαν οι χώρες στην 
επίτευξη των κριτηρίων.  
 
 
II. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Πρόσφατες εξελίξεις 
 
 Το σύγχρονο ρουµανικό κράτος προέρχεται από την ενοποίηση των ηγεµονιών της Μολδαβίας 
και της Βλαχίας το 1859 υπό τον ηγεµόνα Alexandru Iοan Cuza. Ωστόσο, η πρώτη ενοποίηση 
των εδαφών που κατά παράδοση κατοικούνταν από Ρουµάνους (Τρανσυλβανία, Μολδαβία και 
Βλαχία) επιτεύχθηκε για ένα µικρό χρονικό διάστηµα το 1600 από τον ηγεµόνα Μιχαήλ τον 
Γενναίο. Το νέο κράτος απέκτησε επισήµως την ανεξαρτησία του το 1878 και έγινε βασίλειο 
τρία χρόνια αργότερα, περιελάµβανε όµως µόνο ένα µέρος του ρουµανικού πληθυσµού· τρία 
εκατοµµύρια κατοικούσαν στην Τρανσυλβανία (η οποία προσαρτήθηκε στην Ουγγαρία το 
1867). Περίπου 2 εκατοµµύρια ήταν εγκατεστηµένοι στη Βεσσαραβία (που τελούσε υπό τον 
έλεγχο της Ρωσίας από το 1812), ενώ µικρότερες οµάδες είναι εγκαταστηµένες στην ∆οβρουτσά 
(στη Βουλγαρία). Η ένωση όλων των εδαφών που κατοικούνταν από Ρουµάνους επιτεύχθηκε 
στα τέλη του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Το 1940, η Ρουµανία έχασε τα περισσότερα από 
τα εδάφη που είχε κερδίσει το 1918 από τη Σοβιετική Ένωση, και το ίδιο έγινε µε την 
παραχώρηση της Βορείου Τρανσυλβανίας στην Ουγγαρία µετά από υπόδειξη της Γερµανίας. Με 
την Συνθήκη Ειρήνης του 1947 η Ρουµανία επανέκτησε τον έλεγχο της περιοχής αυτής, η ίδια 
όµως συνθήκη παραχωρούσε τη Βεσσαραβία και τη Βόρεια Μπουκοβίνα στη Σοβιετική Ένωση. 
 
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ρουµανίας (ΚΚΡ), που υποστηριζόταν από τη Σοβιετική Ένωση, 
κατέλαβε την εξουσία το 1945 και ο Βασιλιάς Μιχαήλ παραιτήθηκε στις 30 ∆εκεµβρίου 1947. 
Το ΚΚΡ σταδιακά χαλάρωσε τους δεσµούς του µε τη Μόσχα στις αρχές της δεκαετίας του '60, 
αλλά υιοθέτησε τα κύρια χαρακτηριστικά της σταλινικής κατευθυνόµενης οικονοµίας. Από το 
1965, χρονιά κατά την οποία ήλθε στην εξουσία, ο δικτάτορας Νικολάι Τσαουσέσκου επεδίωξε 
να συγκεντρώσει προσωπική ισχύ µε τη στήριξη της περιβόητης µυστικής αστυνοµίας 
Σεκουριτάτε. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, η ηγεσία του ΚΚΡ είχε εξελιχθεί σε µία 
νεπωτική φατρία. Εξαιτίας των δυσχερών συνθηκών και της καταστολής, που δηµιουργούσαν 
φραγµούς για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, ελάχιστες αντιπολιτευτικές αντιδράσεις 
σηµειώνονταν µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1989, οπότε ανατράπηκε η δικτατορία του 
Τσαουσέσκου. 
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Το γεγονός αυτό προετοίµασε το έδαφος για τη διενέργεια πραξικοπήµατος από το παλάτι από 
ένα τµήµα της πρώην ελίτ, η οποία είχε παύσει να υποστηρίζει τον Τσαουσέσκου. Κάτω από την 
οµπρέλα του Εθνικού Μετώπου Σωτηρίας (EΜΣ), οι ηγέτες του πραξικοπήµατος ανέτρεψαν µε 
ταχείς ρυθµούς ορισµένες από τις λιγότερο δηµοφιλείς πολιτικές του Τσαουσέσκου. Μείωσαν 
τις ώρες εργασίας, κατήργησαν τους περιορισµούς στην εγχώρια κατανάλωση ενέργειας και 
προώθησαν την ελευθερία του τύπου. Οι περιορισµένες αγροτικές µεταρρυθµίσεις εξασφάλισαν 
την υποστήριξη των αγροτών, µέσω της οποίας το ΕΜΣ κατόρθωσε να κερδίσει ισχυρή 
πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 1990. Ο υποψήφιός του, Ion Iliescu, 
προβαλλόµενος ως µία κατευναστική δύναµη, κέρδισε την προεδρία µε ισχυρή πλειοψηφία.  
Η «κοινωνική δηµοκρατική» έλξη που ασκούσε το ΕΜΣ σε έναν βαθιά τραυµατισµένο 
πληθυσµό βασίστηκε σε υποσχέσεις για σταθερότητα, βελτιωµένες κοινωνικές παροχές και 
σταδιακές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Το µήνυµα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό για τους εργάτες 
και τους αξιωµατούχους στον τοµέα της βιοµηχανίας, οι οποίοι φοβούνταν τις συνέπειες µίας 
ταχύρυθµης βιοµηχανικής αναδιάρθρωσης. Μία απόπειρα του πρωθυπουργού, Petre Roman, να 
εισαγάγει ευρύτερες µεταρρυθµίσεις της αγοράς το 1991 εγκαταλείφθηκε µετά από διαδηλώσεις 
ανθρακωρύχων, οι οποίοι κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια στο Βουκουρέστι. 
  
Ο κ. Iliescu καθαίρεσε τον κ. Roman από το πρωθυπουργικό αξίωµα, και κατόπιν ο κ. Roman 
εγκατέλειψε το ΕΜΣ για να ιδρύσει το ∆ηµοκρατικό Κόµµα (∆Κ), ένα κεντροαριστερό κόµµα 
περισσότερο προσανατολισµένο στις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. (Το ∆Κ αποτελεί σήµερα το 
σηµαντικότερο κόµµα στο κεντροαριστερό SDU, το οποίο αποτέλεσε το ίδιο τµήµα του 
συνασπισµού του 1996-2000). To ∆ηµοκρατικό Εθνικό Μέτωπο Σωτηρίας (DNSF), η κυρίαρχη 
φατρία µετά τη διάσπαση του ΕΜΣ, παρέµεινε το µεγαλύτερο κοινοβουλευτικό κόµµα µετά τις 
γενικές εκλογές τον Σεπτέµβριο του 1992, και στις προεδρικές εκλογές του 1992 ο κ. Iliescu 
επανεξελέγη µετά από έναν επαναληπτικό δεύτερο γύρο. Το DNSF µετονοµάστηκε στη 
συνέχεια Κόµµα της Κοινωνικής ∆ηµοκρατίας στη Ρουµανία (PSDR). Το 1992 συνεστήθη 
µειοψηφική κυβέρνηση από έναν πρώην γραφειοκράτη, τον Nicolae Vacaroiu, αλλά η εξάρτησή 
της από την κοινοβουλευτική υποστήριξη των υπερεθνικιστικών και νεοκοµµουνιστικών 
κοµµάτων ενίσχυσε την επιφυλακτικότητά της ως προς τον ρυθµό των οικονοµικών µεταβολών 
και έβλαψε τη διεθνή της θέση. Οποιαδήποτε µεταρρυθµιστικά µέτρα προσπάθησε να 
υιοθετήσει η κυβέρνηση Vacaroiu, περιλαµβανοµένης της µαζικής ιδιωτικοποίησης 4.000 
επιχειρήσεων, συνάντησαν εµπόδια στο κοινοβούλιο. Μία έκρηξη ταχείας ανάπτυξης το 1995 
προκάλεσε πληθωρισµό, υποτίµηση του νοµίσµατος και επιβράδυνση του ρυθµού της 
βιοµηχανικής δραστηριότητας το 1996, οδηγώντας στην επιστροφή σε µηχανισµούς ελέγχου 
των τιµών και του νοµίσµατος. Εν τω µεταξύ, τα κυριότερα κεντροδεξιά κόµµατα ίδρυσαν έναν 
συνασπισµό, το DC, του οποίου ηγείτο το Εθνικό Χριστιανοδηµοκρατικό Κόµµα των Αγροτών 
(NP-CDP) και απετέλεσε το κύριο όργανο κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης προς το PSDR. 
 
Το DC κέρδισε το 30% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές τον Νοέµβριο του 1996 και 
σχηµάτισε κυβέρνηση συνασπισµού υπό την ηγεσία του Victor Ciorbea µε το κόµµα του κ. 
Roman SDU και το HDUR. Στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν ταυτόχρονα ο Emil 
Constantinescu κέρδισε έναν επαναληπτικό δεύτερο γύρο εκλογών για την προεδρία αντί του κ. 
Iliescu µε 54% έναντι 46%. Το ηττηµένο PSDR απετέλεσε το κύριο κόµµα της αντιπολίτευσης, 
αλλά διασπάστηκε εκ νέου τον Ιούνιο του 1997 όταν ο Teodor Melescanu, ο οποίος ήταν 
Υπουργός Εξωτερικών από το 1992 έως το 1996, σχηµάτισε ένα νέο κεντροαριστερό κόµµα, τη 
Συµµαχία για τη Ρουµανία (ΑfR). Κατά συνέπεια, η φήµη του PSDR ως κόµµατος 
αποτελούµενου κυρίως από πρώην κοµµουνιστές ενισχύθηκε. 
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 Ο κ. Ciorbea αντιπροσώπευε την ιδεολογική δεξιά του NP-CDP, και σύµφωνα µε αυτό η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε προτάσεις για εισαγωγή ριζοσπαστικών οικονοµικών µεταρρυθµίσεων 
προσανατολισµένων στην αγορά, όπως κατάργηση των εναποµενόντων ελέγχων των τιµών, 
αυστηρότερες νοµισµατικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές και την ελευθέρωση του 
συναλλαγµατικού καθεστώτος. Η ταχεία είσοδος στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ αποτέλεσαν τους 
βασικότερους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της, αλλά το 1997 δεν συµπεριλήφθηκε στον 
κατάλογο των υποψηφίων για διεύρυνση κανενός από τα δύο όργανα. 
 
Ο συνασπισµός άρχισε να αντιµετωπίζει προβλήµατα όταν τα µέλη του διαφώνησαν ως προς τις 
λεπτοµέρειες της εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων. Αν και η κυβέρνηση εισήγαγε αυστηρότερες 
µακροοικονοµικές πολιτικές, δεν κατόρθωσε να αναδιαρθρώσει τις απαρχαιωµένες βιοµηχανίες 
και οργανισµούς. Το βιοτικό επίπεδο σηµείωσε κατακόρυφη πτώση το 1997 και τον Απρίλιο του 
1998 ο κ. Vasile αντικατέστησε τον κ. Ciorbea στο πρωθυπουργικό αξίωµα, αντιπροσωπεύοντας 
την πιο ρεαλιστική πλευρά του NP-CDP, µετά από διακοµµατικούς διαξιφισµούς σχετικά µε την 
κατανοµή των υπουργικών θέσεων. 
 
Ο κ. Vasile δεσµεύθηκε να επιταχύνει τις ήδη καθυστερηµένες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. 
Είχε σηµειώσει κάποια επιτυχία όσον αφορά την επίσπευση των ιδιωτικοποιήσεων µεγάλης 
κλίµακας στον τοµέα της βιοµηχανίας και των τραπεζών και το κλείσιµο µεγάλων ζηµιογόνων 
επιχειρήσεων στους τοµείς του άνθρακα και της µεταλλουργίας. Εντούτοις, το εθνικό προϊόν και 
το βιοτικό επίπεδο εξακολούθησαν την πτωτική τους πορεία το χρονικό διάστηµα 1998-1999. Η 
κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους στόχους για την κάλυψη του ελλείµµατος του 
προϋπολογισµού, όπως είχε συµφωνηθεί µε το ∆ΝΤ τον Απρίλιο του 1999 και το ∆ΝΤ 
καθυστέρησε την έγκριση της δεύτερης δόσης της συµφωνίας stand-by το τέταρτο τρίµηνο του 
έτους. Επίσης ο πληθωρισµός αυξήθηκε κατακόρυφα το τέταρτο τρίµηνο, και τα πραγµατικά 
εισοδήµατα σηµείωσαν δραµατική πτώση, συµβάλλοντας στην ολοένα µεγαλύτερη δυσαρέσκεια 
του λαού έναντι της κυβέρνησης. Η δυσαρέσκεια κορυφώθηκε µε ευρείες αναταραχές στη 
βιοµηχανία και βιαιότητες σε µεγάλες πόλεις καθώς και µε αιτήµατα για εισαγωγή µηχανισµών 
ελέγχου των τιµών και τιµαριθµοποίηση των µισθών.  
  
β) Θεσµικά όργανα 
 
Το ισχύον σύνταγµα εγκρίθηκε µε δηµοψήφισµα στις 8 ∆εκεµβρίου του 1991. Το κοινοβούλιο 
απαρτίζεται από δύο βουλές, τη Βουλή των Αντιπροσώπων µε 341 έδρες και τη Γερουσία µε 
143 έδρες. Τα µέλη του κοινοβουλίου εκλέγονται µε καθολική ψηφοφορία, µε αναλογική 
αντιπροσώπευση, για τετραετείς θητείες. 
Το σύνταγµα δίνει σηµαντική εξουσία στον πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται για τετραετή θητεία και 
µπορεί να εκπληρώσει µέχρι δύο θητείες. Τον Νοέµβριο του 1996 ο κ. Constantinescu 
εκλέχθηκε πρόεδρος µε 54% των ψήφων σε επαναληπτικό δεύτερο γύρο έναντι του κ. Iliescu, ο 
οποίος κατείχε την εξουσία από την εποχή του πραξικοπήµατος του 1989. Η δηµοτικότητα του 
κ. Constantinescu  έπεσε κατακόρυφα το 1999 καθώς και η υποστήριξη προς το κόµµα του, το 
DC. Στο τέλος του 1999 ερχόταν δεύτερος στις σφυγµοµετρήσεις µετά τον κ. Ιliescu µε διαφορά 
27% καταλαµβάνοντας µόλις την τρίτη θέση µετά τον κ. Melescanu, τον ηγέτη της AfR. 
  
H δικαστική αρχή αποτελείται από τα δικαστήρια, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και το Aνώτερο 
Συµβούλιο του ∆ικαστικού Σώµατος. Το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµπεριέλαβε τις 
αµφιβολίες της σχετικά µε την πολιτική ουδετερότητα του δικαστικού σώµατος (πολλά µέλη του 
οποίου είχαν διοριστεί από το PSDR) στους λόγους για τους οποίους εξαίρεσε τη Ρουµανία από 
το πρώτο κύµα των χωρών που θα συµµετείχαν σε ανοιχτές διαπραγµατεύσεις προσχώρησης και 
από τότε διατηρεί επικριτική στάση απέναντί της. 



 9 PE 167.297/rév.3 

Τα αποτελέσµατα των εκλογών του Νοεµβρίου 1996 ήταν τα ακόλουθα: 
Κόµµα  Βουλή των 

Αντιπροσώπων 
Γερουσία 

∆ηµοκρατική Συνέλευση (DC) 122 53 
Σοσιαλδηµοκρατικό Κόµµα της Ρουµανίας (PSDR) 91 41 
Σοσιαλδηµοκρατική Ένωση (SDU) 53 23 
Ουγγρική ∆ηµοκρατική Ένωση της Ρουµανίας 
(HDUR) 

25 11 

Κόµµα της Μεγάλης Ρουµανίας (GRP) 19 8 
Kόµµα της Ρουµανικής Εθνικής Ενότητας (PRNU) 18 7 
Λοιπά 1 13 0 
Σύνολο  341 143 
 
 
γ) Τρέχοντα πολιτικά ζητήµατα 
 
i) Ο βραδύς ρυθµός των µεταρρυθµίσεων αξιώνει νέο πρωθυπουργό 
 
Με την αποποµπή του πρωθυπουργού, Radu Vasile, στις 13 ∆εκεµβρίου, και την αντικατάστασή 
του από τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Mugur Isarescu, η κυβέρνηση συνασπισµού της 
∆ηµοκρατικής Συνέλευσης ανέδειξε τον τρίτο πρωθυπουργό της από τότε που κέρδισε τις 
εκλογές τον Νοέµβριο του 1996. (Ο πρώτος πρωθυπουργός, Victor Ciorbea, παραιτήθηκε µέσα 
σε κλίµα διακοµµατικών διαφωνιών και επιδεινούµενης οικονοµίας τον Μάρτιο του 1998). Η 
εκδίωξη του κ. Vasile πραγµατοποιήθηκε φαινοµενικά για οικονοµικούς λόγους. Όταν η ΕΕ 
κάλεσε τη Ρουµανία στη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι τον ∆εκέµβριο του 1999 για να ξεκινήσει 
τις διαπραγµατεύσεις προσχώρησης, είπε ότι η Ρουµανία θα πρέπει να επιταχύνει τις 
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις εάν επιθυµούσε να επιτύχει αξιοσηµείωτη πρόοδο στις 
διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. Αυτοί που επεδίωξαν την αποποµπή, ιδίως ο πρόεδρος, Emil 
Constantinescu, υποστήριξαν ότι αυτές οι απαιτήσεις της ΕΕ καθιστούσαν απαραίτητη την 
αντικατάσταση του κ. Vasile από έναν πιο σκληροπυρηνικό µεταρρυθµιστή. Οι πιο πιθανοί 
λόγοι όµως για την αποποµπή ήταν εσωτερικοί πολιτικοί λόγοι, δηλαδή η ταχέως φθίνουσα 
υποστήριξη προς το Εθνικό Κόµµα Χριστιανοδηµοκρατών Αγροτών (NP-CDP) και τον κ. 
Constantinescu, σε διάστηµα µικρότερο του ενός έτους πριν από τις βουλευτικές και προεδρικές 
εκλογές, και η ανάγκη για κατευνασµό της δηµόσιας δυσαρέσκειας προς τις κυβερνητικές 
οικονοµικές πολιτικές. 

                                                
1 Τα λοιπά κόµµατα έλαβαν ποσοστό µικρότερο από 3% των ψήφων και δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση· 
13 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων παραχωρούνται σε εκπροσώπους που έχουν λάβει τουλάχιστον 3.500 
ψήφους (5% των ψήφων που απαιτούνται για την εκλογή ενός τακτικού µέλους της Βουλής). 
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Καθώς η αποχώρηση του κ. Vasile επισπεύσθηκε µε την προσωρινή παραίτηση του 
µεγαλύτερου µέρους του υπουργικού του συµβουλίου, σηµειώθηκαν ορισµένες άλλες µεταβολές 
στο υπουργικό συµβούλιο, αν και σήµερα υπάρχουν τέσσερις Υπουργοί Προεδρίας (βλ. 
παράρτηµα παρακάτω) οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τέσσερα κόµµατα συνασπισµού, και ο Petre 
Roman του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος (DP) αντικατέστησε έναν ανεξάρτητο, τον Andre Plesu, 
στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών. 
 
Είναι πιθανόν ότι ο κ. Isarescu, ο οποίος επιθυµεί να επιστρέψει στη θέση του στην κεντρική 
τράπεζα µετά τις εκλογές, θα τύχει µεγαλύτερης υποστήριξης στην κυβέρνηση και στο 
κοινοβούλιο από ό,τι ο προκάτοχός του. Ήταν διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ρουµανίας 
(ΕΤΡ, η κεντρική τράπεζα) για οκτώ έτη και έτσι ηγήθηκε του οργανισµού υπό την κυβέρνηση 
επικεφαλής της οποίας ήταν η αντιπολίτευση, δηλ. το Κόµµα της Κοινωνικής ∆ηµοκρατίας της 
Ρουµανίας (PSDR), αποκτώντας τη φήµη ενός συνετού και αποτελεσµατικού διοικητή, 
σεβαστού στη ∆ύση. Εντούτοις, ως τεχνοκράτης πρωθυπουργός θα είναι περισσότερο αντίθετος 
στη χορήγηση πληθωριστικών αυξήσεων στους µισθούς από ό,τι ορισµένοι προκάτοχοί του, 
γεγονός που µπορεί να τον φέρει σε ρήξη µε τις συνδικαλιστικές ενώσεις.  
 
ii) Κηλίδα κυανιούχου άλατος 
 
Στις 31 Ιανουαρίου, µεγάλες ποσότητες κυανιούχου άλατος από ένα ρουµανικό ανθρακωρυχείο 
κοντά στη Baia Mare διέρρευσαν στον ποταµό Szamos ρυπαίνοντας στη συνέχει τον δεύτερο 
µεγαλύτερο σε µέγεθος ποταµό της Ουγγαρίας, τον Τisza, δηµιουργώντας περισσότερους από 10 
τόνους τοξικών αποβλήτων. Κατόπιν, µία δεύτερη κηλίδα 20.00 µετρικών τόνων λάσπης 
µολυσµένης µε µόλυβδο, χαλκό και ψευδάργυρο άρχισε να διαρρέει στον Τisza στις 11 
Μαρτίου. Ο κ. Martonyi, ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών επέκρινε την Esmeralda 
Exploration, την Αυστραλιανή εταιρεία που κατέχει το 50% της εγκατάστασης τήξης χρυσού 
του Aurul, η οποία αρνήθηκε την ευθύνη για το συµβάν, ισχυριζόµενη ότι η περιβαλλοντική 
καταστροφή δεν προκλήθηκε από την κηλίδα κυανιούχου άλατος αλλά από τις ψυχρές καιρικές 
συνθήκες και τις χηµικές ουσίες που χρησιµοποιήθηκαν για την εξουδετέρωση της κηλίδας. Η 
ρουµανική κυβέρνηση κατέχει το 45% της εγκατάστασης τήξης χρυσού του Aurul, ενώ το 
υπόλοιπο 5% ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές. 
 
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, οι δύο πλευρές καταβάλλουν προσπάθειες να βρουν µία λύση 
και όχι να κατανείµουν ευθύνες. Η ρουµανική και η ουγγρική κυβέρνηση έχουν ήδη 
διαπραγµατευθεί και υπογράψει µία συµφωνία για την προστασία του περιβάλλοντος, µε την 
οποία έχει απαλλαγεί το ουγγρικό κοινοβούλιο. Ο κ. Isarescu είπε από πλευράς του ότι η 
Ρουµανία έχει ήδη ζητήσει από το δικαστήριο να αποφανθεί ποιος ευθύνεται για τις ζηµίες και 
ποιες αναµένονται να είναι αυτές οι ζηµίες. 
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iii) Παιδική µέριµνα 
 
Η ΕΕ επιµένει ότι η Ρουµανία θα πρέπει να αναλάβει σθεναρή δράση για τη µεταρρύθµιση των 
επονείδιστων οργανισµών παιδικής µέριµνας πριν εισέλθει σε διαπραγµατεύσεις προσχώρησης. 
Έτσι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δηµιουργία του Ρουµανικού Εθνικού Οργανισµού 
Προστασίας του Παιδιού, του οποίου προεδρεύει ο Vlad Mihai Romano. Ο οργανισµός, ο 
οποίος έχει το καθεστώς Γενικής ∆ιεύθυνσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, θα αντικαταστήσει το υπάρχον Τµήµα Παιδικής Προστασίας και θα αναφέρεται 
απευθείας στον υπουργό. Τα καθήκοντά του συνίστανται στην επίβλεψη της προστασίας των 
παιδιών, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου στα ορφανοτροφεία και στην παροχή επαρκούς 
µέριµνας για τα ανήµπορα παιδιά. Οι ρουµανικές αρχές προτρέπουν την ΕΕ να παράσχει 
µακροπρόθεσµη στήριξη στον οργανισµό. Ο κ. Romano έχει δεσµευθεί να εξασφαλίσει την 
αποκέντρωση, τη σύσταση θεσµικών οργάνων για την προστασία των παιδιών «του δρόµου» και 
τη στενή συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χάραξη πολιτικής. 
 
iv) Σχέσεις µε την Ουγγαρία 
 
Οι σχέσεις µεταξύ Ρουµανίας και Ουγγαρίας έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Έχει 
σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στους τοµείς της εκπαίδευσης, του δικαίου και της κατάστασης 
της ουγγρικής µειονότητας στη Ρουµανία εν γένει. 
 
Στο τέλος Ιουλίου 1999, συνεδρίασε στο Βουκουρέστι η Μικτή Ρουµανο-ουγγρική 
∆ιακυβερνητική Επιτροπή, υπό την προεδρία των Υπουργών Εξωτερικών των δύο κρατών. Οι 
εξειδικευµένες επιτροπές της Μικτής Επιτροπής αντάλλαξαν απόψεις σε θέµατα κοινού 
ενδιαφέροντος όπως: η Ευρωπαϊκή και Ευρω-ατλαντική ολοκλήρωση, οι εθνικές µειονότητες, ο 
πολιτισµός, η εκπαίδευση, τα θρησκευτικά δόγµατα, η συνεργασία στον στρατιωτικό τοµέα, οι 
υποδοµές, το περιβάλλον, η διασυνοριακή συνεργασία και η συνεργασία µεταξύ των αρχών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, το εµπόριο και οι διπλωµατικές σχέσεις. Όσον αφορά τη δυνατότητα 
εκπροσώπησης της ρουµανικής µειονότητας της Ουγγαρίας στο ουγγρικό κοινοβούλιο, θα 
πρέπει να καταρτισθεί από τις ουγγρικές αρχές ένα νέο νοµικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση 
αυτού του ζητήµατος. 
 
Ωστόσο, τονίστηκαν δύο θέµατα που φέρνουν σε αντιπαράθεση την Ουγγαρία και τη Ρουµανία: 
η εκκρεµής υπόθεση της επιστροφής της εκκλησιαστικής περιουσίας και η ίδρυση του 
προγραµµατισµένου κρατικού πανεπιστηµίου ουγγρικής γλώσσας. Ο κ. Orban επέκρινε την 
κωλυσιεργία στην επιστροφή της εκκλησιαστικής περιουσίας και εξέφρασε τη λύπη του που 
αναγκαζόταν στις συνοµιλίες µε τους Ρουµάνους ηγέτες να εγείρει θέµατα που σχετίζονταν µε 
τους Ούγγρους στη Ρουµανία. Πρόσθεσε όµως ότι η Ουγγαρία δεν ήταν διατεθειµένη να 
συµβιβαστεί όσον αφορά την κατάσταση των Ούγγρων στη Ρουµανία. Υποστήριξε το αίτηµα 
για την ίδρυση ενός ουγγρικού πανεπιστηµίου και υπαινίχθηκε ότι οι πρόσφατες προτάσεις για 
την ίδρυση ενός πανεπιστηµίου ουγγρικής γλώσσας υποστηριζόµενου από την εκκλησία θα 
µπορούσε να παράσχει µία λύση. 
 
Στα τέλη Νοεµβρίου του 1999 αντιπρόσωποι της ουγγρικής κυβέρνησης και η Ουγγρική 
∆ηµοκρατική Ένωση της Ρουµανίας (HDUR) συµφώνησαν για τη χρηµατοδότηση ενός 
ουγγρικού πανεπιστηµίου στην Τρανσυλβανία της Ρουµανίας µε ιδιωτικούς πόρους. Η ουγγρική 
κυβέρνηση δεσµεύτηκε να χορηγήσει 2 δισ. φιορίνια, αλλά η HDUR παρατήρησε ότι το ποσό 
υπολειπόταν σηµαντικά από το απαιτούµενο. Η ΗDUR εξακολουθεί να ζητά την ίδρυση ενός 
κρατικά χρηµατοδοτούµενου ουγγρικού πανεπιστηµίου, αλλά σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει εν 
τω µεταξύ τη στήριξη της ουγγρικής κυβέρνησης. Ο Ρουµάνος Υπουργός Παιδείας, Αndrei 
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Marga, απέρριψε την ιδέα ίδρυσης ενός χωριστού κρατικά χρηµατοδοτούµενου ουγγρικού 
πανεπιστηµίου. Ο υπουργός, ο οποίος ήταν πρώην πρύτανης του Πανεπιστηµίου Babes-Bolyai 
στο Cluj, υποστηρίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για τη δηµιουργία ενός «πολυπολιτισµικού» 
πανεπιστηµίου είναι να αξιοποιηθούν οι υφιστάµενες δοµές του Babes-Bolyai, όπου θα είναι 
δυνατή η χορήγηση πτυχίων στη ρουµανική, την ουγγρική και τη γερµανική γλώσσα.  
 
 
III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
α) Σύνοψη 
 
Σύµφωνα µε αναλυτές, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες ταχείας οικονοµικής ανάκαµψης το 2000, 
µετά από τρία έτη κατά τα οποία το ΑΕγχΠ µειώθηκε συνολικά κατά 18%. Η 
υποκεφαλαιοποιηµένη και χαµηλής παραγωγικότητας βιοµηχανία και γεωργία εξακολουθούν 
βασικώς να αδυνατούν να αντισταθούν στον ανταγωνισµό από φθηνότερους ξένους 
ανταγωνιστές ή να εµπορευτούν τα προϊόντά τους αποτελεσµατικά. Από το 1996, το επίπεδο της 
κατανάλωσης έχει µειωθεί κατά ένα τέταρτο και οι επιχειρήσεις δεινοπαθούν από την υποτονική 
εγχώρια αγορά 
 
β) Τρέχουσες τάσεις 
 
i) ΑΕγχΠ 
 
Μετά από µία κατ’ εκτίµηση µείωση 4,8% του πραγµατικού ΑΕγχΠ το 1999, αναµένεται ότι η 
οικονοµική κάµψη θα διακοπεί το πρώτο εξάµηνο του 2000. Το 2000, η ισχυρότερη ανάπτυξη 
των δυτικών και ανατολικοευρωπαϊκών οικονοµιών, σε συνδυασµό µε µεγαλύτερες εισροές 
ξένου κεφαλαίου µετά την απόφαση για έναρξη διαπραγµατεύσεων για την είσοδο της 
Ρουµανίας στην ΕΕ, θα βελτιώσουν τις προοπτικές για αύξηση των εξαγωγών και των 
επενδύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πάντως, οι αυστηρές πολιτικές που απαιτούνται 
για την εκπλήρωση των κυβερνητικών στόχων για τον πληθωρισµό και το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα αναµένεται ότι θα εξακολουθήσουν να µειώνουν την καταναλωτική ζήτηση. Για το 
2000 η ΕΙU προβλέπει 1% αύξηση του πραγµατικού ΑΕγχΠ, ελαφρώς χαµηλότερη από τον 
επίσηµο στόχο του 1,3%. Εντούτοις, το περιθώριο σφάλµατος αυτής της πρόβλεψης παραµένει 
αυξηµένο.  
 
Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές εξακολουθούν να διακατέχονται από νευρικότητα έναντι της 
Ρουµανίας, και εάν, παρά τις προσπάθειες, η σηµερινή κυβέρνηση δεν κατορθώσει να διορθώσει 
τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες, αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε κατακόρυφη πτώση της 
αξίας του λέι και να διαταράξει τα σχέδια σταθερότητας. Οποιαδήποτε αποτυχία στην εφαρµογή 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων θα οδηγήσει επίσης σε καθυστέρηση της ανάκαµψης. 
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ii) Επενδύσεις 
 
Η αύξηση 3% του πραγµατικού ΑΕγχΠ το 2001 θα υποκινηθεί κυρίως από τη µεγαλύτερη 
επενδυτική ζήτηση, τόσο από τον άρτι ιδιωτικοποιηµένο τοµέα όσο και από την 
κατασκευαστική βιοµηχανία. Η τελευταία θα τονωθεί από τα πολυµερώς χρηµατοδοτούµενα 
έργα υποδοµής που θα αρχίσουν το 2000. Η πιο µακροπρόθεσµη ζήτηση κεφαλαιουχικών 
αγαθών από τις αναδιαρθρωµένες και πρόσφατα ιδιωτικοποιηµένες επιχειρήσεις αναµένεται ότι 
θα οδηγήσει σε έντονη αύξηση των επενδύσεων, η οποία κυµαίνεται κατά µέσο όρο στο 11% 
ετησίως το διάστηµα 2001-04. Οι επενδύσεις αναµένεται ότι θα αυξήσουν την παραγωγικότητα 
και την ανταγωνιστικότητα των ρουµανικών αγαθών και υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασµό µε την κατά µέσο όρο αύξηση 2,6% του πραγµατικού ΑΕγχΠ στην ΕΕ, προβλέπεται 
ότι θα οδηγήσει σε µέση ετήσια αύξηση 6,8% των εξαγωγών της Ρουµανίας το διάστηµα 2001-
04. 
 
iii) Πληθωρισµός 
 
Ο πληθωρισµός σηµείωσε κατακόρυφη άνοδο το 1999, φθάνοντας στο τέλος του έτους ρυθµό 
54,8%, έναντι 40,6% το 1998. Η κυβέρνηση αγωνίστηκε να συγκρατήσει τις αυξήσεις των τιµών 
αντιστεκόµενη στις διαδοχικές αυξήσεις των τιµών της εισαγόµενης ενέργειας και των 
εισαγόµενων βασικών προϊόντων ως απάντηση στην υποτίµηση του λέι. Οι καθυστερήσεις στην 
αντιµετώπιση των αυξανόµενων ζηµιών της βιοµηχανίας συνέβαλαν επίσης σηµαντικά στην 
αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων. Η κυβέρνηση σχεδιάζει σηµαντική µείωση του 
πληθωρισµού φέτος σε ετήσιο µέσο όρο 25-30%, αλλά οι υψηλές διεθνείς τιµές του πετρελαίου, 
οι δυσκολίες εκπλήρωσης του στόχου για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και της επίτευξης 
µεγαλύτερης ζήτησης στην οικονοµία καθιστούν αυτό το στόχο υπεραισιόδοξο, σύµφωνα µε την 
ΕΙU, η οποία αναµένει ετήσιο µέσο πληθωρισµό 46% το 2000. 
 
Πολλές από τις προβληµατικές βιοµηχανίες στηρίζονται σε µη ανταγωνιστικές πρακτικές για την 
τόνωσή τους, και έως ότου η αναδιάρθρωση εξαλείψει τις ζηµιογόνες δραστηριότητες και η 
κυβέρνηση επιτύχει τη χαλιναγώγηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, οι πληθωριστικές 
πιέσεις θα εξακολουθούν να απειλούν την ανάκαµψη. Βάσει της παραδοχής ότι µέχρι το 2001 θα 
έχει δηµιουργηθεί ένα πιο σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον, ο πληθωρισµός θα πρέπει να 
ακολουθήσει φθίνουσα πορεία φθάνοντας ποσοστό µικρότερο του 20%, αλλά αυτό θα είναι 
υψηλό σε σύγκριση µε άλλες ανατολικοευρωπαϊκές υποψήφιες χώρες. 
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Σύνοψη προβλέψεων 

(ετήσια ποσοστιαία µεταβολή εκτός άλλης ένδειξης) 

  
 

1998(α) 1999(β) 2000(γ) 2001(γ)

Πραγµατικό ΑΕγχΠ -5,4 -4,8 1,0 3,0
Ακαθάριστο βιοµηχανικό προϊόν -7,4 -7,0 1,2 3,6
Ακαθάριστο γεωργικό προϊόν -8,3 0,5 2,0 2,0
Ακαθάριστες πάγιες επενδύσεις -5,1 -13,0 4,0 10,0
Ποσοστό ανεργίας(%) 10,3 11,0 13,7 14,6
Τιµές καταναλωτή(µ.ο) 59,0 45,8 46,0 30,0
Τιµές καταναλωτή(τέλος του έτους) 40,6 54,8 40,0 25,0
Eξαγωγές αγαθών fob(δισ. δολ.) 8,3 8,4 9,2 10,2
Εισαγωγές αγαθών fob (δισ. δολ.) 10,9 9,6 10,4 11,6
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών(δισ.δολ) -2,9 -1,4 -1,3 -1,7
% του ΑΕγχΠ -7,0 -4,1 -4,0 -4,9
Συνολικό εξωτερικό χρέος (∆εκ.δισ. δολ) 9,7 9,1 9,8 10,5
Συναλλαγµατική ισοτιµία (µ.ο., λέι:δολ)8.876 15.330 22.300 28.430
Συναλλαγµατική ισοτιµία
(τέλος έτους, λέι:δολ) 10.951 17.981 26.120 30.440

(α) Πραγµατική. (β) Εκτιµήσεις EIU. (γ) Προβλέψεις ΕΙU.
 
α) Η άποψη του ∆ΝΤ 
 
Στις 27 Μαρτίου, το ∆.Σ. του Ταµείου ενέκρινε παράταση της πίστωσης stand-by έως τις 31 
Μαΐου 2000. Ο διακανονισµός επρόκειτο να εκπνεύσει στο τέλος Μαρτίου και η παράταση 
δόθηκε προκειµένου να ολοκληρωθεί η επί µακρόν καθυστερηµένη πρώτη αναθεώρηση του 
προγράµµατος. Έτσι, παρέχεται στο Βουκουρέστι η δυνατότητα να εγκρίνει τον προϋπολογισµό 
του 2000, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση που θα ληφθεί υπόψη στην επανεξέταση που θα 
διενεργήσει η εκτελεστική επιτροπή. Από την πίστωση των 400 εκατ. ΕΤ∆ (540 εκατ. δολ.), 
µόνο 53 εκατ. ΕΤ∆ έχουν απορροφηθεί µέχρι στιγµής. 
 
Το ∆ΝΤ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να εγκρίνει δεύτερο γύρο πιστώσεων ή να 
διαπραγµατευθεί περαιτέρω γύρους δανεισµού, έως ότου ο προϋπολογισµός εγκριθεί από το 
κοινοβούλιο (η συζήτηση θα αρχίσει στις 21 Απριλίου). Η επιφυλακτική στάση που τηρεί το 
Ταµείο οφείλεται σε διάφορους λόγους:  
• � Έχει δυσαρεστηθεί από το γεγονός ότι δεν του δόθηκε η ευκαιρία να δει τον 

προϋπολογισµό πριν φθάσει στο κοινοβούλιο.  
• � ∆εν εγκρίνει τις αυξήσεις µισθών που έχει δεσµευτεί η κυβέρνηση ότι θα χορηγήσει στις 

ένοπλες δυνάµεις προκειµένου να ενισχύσει τον επαγγελµατισµό τους πριν από την 
πιθανή προσχώρηση στο ΝΑΤΟ. 

• � ∆ιατηρεί αµφιβολίες σχετικά µε τις προτεινόµενες περικοπές των φόρων επί των 
εταιριών και των φόρων προστιθέµενης αξίας, οι οποίες η κυβέρνηση ελπίζει ότι θα 
µπορούσαν να τονώσουν την οικονοµική δραστηριότητα και τις επενδύσεις εξωτερικού. 
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Η επαγρύπνηση του ∆ΝΤ πηγάζει από το γεγονός ότι το τρέχον έτος είναι έτος εκλογών και οι 
πιέσεις για αύξηση των δαπανών σε τοµείς που ευνοούνται από ορισµένα κόµµατα συνασπισµού 
είναι τεράστιες. Το Ταµείο δεν ξεχνά ότι το χρονικό διάστηµα 1994-95, ένα µεγάλο µέρος του 
δανείου που εγκρίθηκε όταν το PDSR ήταν στην εξουσία διοχετεύθηκε στη στήριξη µη 
ανταγωνιστικών βιοµηχανιών και είναι αποφασισµένο να µην επιτρέψει να ξανασυµβεί κάτι 
ανάλογο. Η ενίσχυση των αποθεµατικών σε σκληρό νόµισµα και µία πιο διευθετηµένη αγορά 
συναλλάγµατος κατέστησαν τις εκταµιεύσεις ποσών λιγότερο επείγουσες. Πάντως, το 
Βουκουρέστι εξακολουθεί να βασίζεται στη στήριξη του ∆ΝΤ δεδοµένου ότι η έγκριση άλλων 
κονδυλίων πολυµερούς χρηµατοδότησης εξαρτάται από αυτή. Η χορήγηση δάνειου 
διαρθρωτικής προσαρµογής για τη γεωργία από τη Παγκόσµια Τράπεζα, ύψους 150 εκατ. 
δολαρίων καθυστερεί εξαιτίας της στάσης του ∆ΝΤ. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση της 
χορήγησης ενός δεύτερου δανείου προσαρµογής του ιδιωτικού τοµέα από την Παγκόσµια 
Τράπεζα, ύψους 300-500 εκατ. δολαρίων, το οποίο προορίζεται να βοηθήσει στην εξυγίανση του 
τραπεζικού τοµέα και να προετοιµάσει το έδαφος για την πώληση και ρευστοποίηση 64 
κρατικών επιχειρήσεων. 
 
Η στήριξη του ∆ΝΤ είναι απαραίτητη για τη Ρουµανία προκειµένου αυτή να αρχίσει να 
επιτυγχάνει του στόχους ένταξης στην ΕΕ. Αυτό αληθεύει απόλυτα καθώς τον Ιανουάριο η 
Επιτροπή ανακοίνωσε τη χορήγηση, όχι πριν το 2001, 650 εκατ. ευρώ υπό µορφή µη 
επιστρεπτέας ενίσχυσης, η οποία προορίζεται να βοηθήσει τη Ρουµανία στην προενταξιακή της 
προσπάθεια. 
 
 
IV. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 
 
α) Eυρωπαϊκή Επιτροπή 
 
Στις 13 Οκτωβρίου 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τη δεύτερη τακτική της έκθεση 
σχετικά µε την πρόοδο της Ρουµανίας στο θέµα της διεύρυνσης. Στο συµπέρασµά της κατέληγε 
ότι “η Επιτροπή θεωρεί ότι, επί του παρόντος, η Ρουµανία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά 
κριτήρια της Κοπεγχάγης µολονότι αυτή η θέση θα πρέπει να επανεξεταστεί εάν οι αρχές δεν 
εξακολουθήσουν να δίδουν προτεραιότητα στην αντιµετώπιση της κρίσης στους οργανισµούς 
παιδικής µέριµνας. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις πρόσφατες αποφάσεις της 
κυβέρνησης για παροχή των απαραίτητων δηµοσιονοµικών πόρων και για τη διενέργεια 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που τοποθετούν την παιδική µέριµνα στη Ρουµανία σε ασφαλή 
και αξιοπρεπή βάση, και µε απόλυτο σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
“Η αυξηµένη χρήση διαταγµάτων προκαλεί προβληµατισµό και απαιτούνται περαιτέρω µέτρα 
για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αποτελεσµατικότητας του δικαστικού σώµατος. 
Άλλοι τοµείς που χρήζουν προσοχής περιλαµβάνουν τον αγώνα κατά της διαφθοράς, όπου οι 
θεσµικές αρµοδιότητες και λειτουργίες θα πρέπει να εδραιωθούν, και, παρά ορισµένες θετικές 
εξελίξεις, την κατάσταση στη Roma, όπου, παρά τους αυστηρούς γενικούς δηµοσιονοµικούς 
περιορισµούς, θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς δηµοσιονοµικοί πόροι και να καταβληθούν 
προσπάθειες για να καταπολεµηθούν οι κοινωνικές διακρίσεις. 
 
Η Ρουµανία δεν µπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς και δεν δύναται να 
αντιµετωπίσει τις πιέσεις του ανταγωνισµού και τις δυνάµεις της αγοράς εντός της Ένωσης 
µεσοπρόθεσµα. 
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“Οι µακροοικονοµικές ανισορροπίες εξακολουθούν να αποτελούν πρόβληµα και τα προβλήµατα 
χρηµατοδότησης έχουν αυξηθεί. Έχει σηµειωθεί πρόοδος στην ιδιωτικοποίηση αρκετών 
µεγάλων εταιριών και στην εξυγίανση και την ιδιωτικοποίηση του κρατικού χρηµατοπιστωτικού 
τοµέα, αν και µε πολύ υψηλό κόστος για τον προϋπολογισµό. Εντούτοις, η µακροοικονοµική 
αστάθεια και η νοµική αβεβαιότητα εξακολουθούν να αποτρέπουν τις ξένες ιδιωτικές 
επενδύσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισµό του πεδίου της ζήτησης της 
οικονοµίας. Η µείωση των εξαγωγών, παρά τη µεγάλη πραγµατική υποτίµηση του νοµίσµατος, 
προκαλεί ανησυχία. 
 
“Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να αποκαταστήσει ένα σταθερό µακροοικονοµικό πλαίσιο και να 
αντιµετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήµατα της οικονοµίας. Οι συµφωνίες που συνάφθηκαν µε 
τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα αποτέλεσαν σηµαντικά επιτεύγµατα, αλλά είναι πολύ 
νωρίς να αποφανθεί κανείς εάν το νέο πρόγραµµα θα θέσει τη ρουµανική οικονοµία και πάλι σε 
πορεία αειφόρου ανάπτυξης. Οι τρέχουσες προσπάθειες θα πρέπει να διατηρηθούν προκειµένου 
να αποκατασταθεί η ανάπτυξη και να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο. Θα πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στη βελτίωση της χρηµατοπιστωτικής πειθαρχίας και στην εξυγίανση των 
µεγάλων ζηµιογόνων δηµόσιων επιχειρήσεων. Πρέπει να υιοθετηθεί και να ασκηθεί µε 
αποφασιστικότητα µία σαφής µεσοπρόθεσµη οικονοµική στρατηγική. Η µακροοικονοµική 
σταθερότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από τη δηµιουργία ενός πιο διαφανούς και φιλικού για 
τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος ώστε να αναπτυχθεί η οικονοµική δραστηριότητα και να 
αξιοποιηθεί το σηµαντικό δυναµικό της ρουµανικής οικονοµίας. 
 
“Η ευθυγράµµιση στον τοµέα της εσωτερικής αγοράς είναι µόνο µερική και παρά τις κάποιες 
σηµαντικές επιτυχίες της, η Ρουµανία θα πρέπει να αυξήσει τον ρυθµό µεταφοράς της 
κοινοτικής νοµοθεσίας στο εθνικό της δίκαιο και της εφαρµογής της στον τοµέα αυτό. 
Σηµαντική πρόοδος πραγµατοποιήθηκε µε την ψήφιση νόµου για τις κρατικές προµήθειες καθώς 
επίσης και στον τραπεζικό τοµέα και στον δηµοσιονοµικό έλεγχο. Κάποια πρόοδος σηµειώθηκε 
στα πρότυπα και την πιστοποίηση αλλά η έλλειψη ενός γενικού νοµοθετικού πλαισίου εµποδίζει 
την πρόοδο. Αν και το πτωχευτικό δίκαιο έχει τροποποιηθεί, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει 
ακόµη ευθυγραµµιστεί. 
 
“Ένα σηµαντικό βήµα προόδου αποτέλεσε η ψήφιση ενός νέου νόµου για τον έλεγχο των 
κρατικών επιδοτήσεων. Η εφαρµογή σύµφωνα µε το κοινοτικό κεκτηµένο θα είναι σηµαντική 
καθώς οι κρατικές επιδοτήσεις εξακολουθούν να είναι σηµαντικές σε ορισµένους τοµείς της 
οικονοµίας. Η µετατροπή των regies autonomes σε εµπορικές και δηµόσιες εταιρίες ήταν επίσης 
µία σηµαντική εξέλιξη αν και απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στην εµπορευµατοποίηση των 
πρώην κρατικών µονοπωλίων. Κάποια πρόοδος υπήρξε στον αγροτικό τοµέα αν και το 
κτηµατολόγιο προχωρεί µε βραδείς ρυθµούς και καθυστερεί την ανάπτυξη σύγχρονων µεθόδων 
καλλιέργειας. Χρειάζεται περαιτέρω ευθυγράµµιση των κτηνιατρικών ελέγχων, ιδίως στις 
συνοριακές διασταυρώσεις καθώς και αναβάθµιση της βιοµηχανίας γεωργικών τροφίµων. 
Σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε όσον αφορά την ευθυγράµµιση της νοµοθεσίας που διέπει τον 
τοµέα των µεταφορών αλλά απαιτείται µεγαλύτερη προσοχή στην ναυτική και την οδική 
ασφάλεια. Γενικά η Ρουµανία φαίνεται να µη δίνει τη δέουσα προτεραιότητα στη περιβάλλον 
και υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα στους τοµείς διαχείρισης της ατµόσφαιρας, των υδάτων και 
των αποβλήτων. Θα πρέπει να δοθεί, εκ µέρους των πολιτικών παραγόντων, περισσότερη 
προσοχή σε αυτόν τον τοµέα και να αναπτυχθούν ρεαλιστικές αποτιµήσεις κόστους και 
επενδυτικά σχέδια. Στον τοµέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων πρόοδος 
υπήρξε στη δικαιοσύνη, και σε κάποιο βαθµό, στη διαχείριση των συνόρων, στην αστυνοµία και 
τη µετανάστευση. Εντούτοις, είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί το έργο σε τοµείς όπως ο έλεγχος 
του ασύλου και των ναρκωτικών. 
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«Η έλλειψη κεφαλαίων και το ανεπαρκές διοικητικό δυναµικό εξακολουθούν να δηµιουργούν 
προβλήµατα και υφίσταται ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης της ικανότητας προσδιορισµού, 
κοστολόγησης και εφαρµογής βασικών προτεραιοτήτων προκειµένου να επιταχυνθεί το 
προπαρασκευαστικό έργο για την προσχώρηση της Ρουµανίας. Η µεταρρυθµίσεις στον τοµέα 
της δηµόσιας διοίκησης έχουν αναγνωριστεί ως προτεραιότητα, αλλά δεν ξεκίνησαν εγκαίρως. 
Εκκρεµεί η ίδρυση κάποιων βασικών θεσµικών οργάνων (π.χ. για τις δηµόσιες προµήθειες) και 
απαιτούνται σηµαντικές προσπάθειες σε πολλούς τοµείς (για παράδειγµα, το περιβάλλον και ο 
δηµοσιονοµικός έλεγχος) για να αποκτήσει η διοίκηση το επιθυµητό επίπεδο ικανοτήτων. Είναι 
εν γένει απαραίτητη η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ρυθµιστικών και εποπτικών φορέων, 
όπως η Κεντρική Τράπεζα. Ενώ έχουν ληφθεί κάποια µέτρα για την ενδυνάµωση του δικαστικού 
σώµατος, το επίπεδο της εξοικείωσης µε το κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει να αυξηθεί και να 
παρασχεθούν επαρκείς τεχνικές διευκολύνσεις. Το ανεπαρκές διοικητικό δυναµικό συνιστά επί 
του παρόντος µείζον πρόσκοµµα στις προπαρασκευαστικές εργασίες της προσχώρησης. 
 
“Ενώ η Ρουµανία έχει αντιµετωπίσει ορισµένες πτυχές των βραχυπρόθεσµων προτεραιοτήτων 
της Εταιρικής Σχέσης Προσχώρησης στους τοµείς του διοικητικού δυναµικού (περιφερειακή 
ανάπτυξη) και της εσωτερικής αγοράς (εξυγίανση του τραπεζικού τοµέα, δηµόσιες συµβάσεις, 
κρατικές ενισχύσεις), ορισµένες πτυχές των προτεραιοτήτων στους τοµείς της δικαιοσύνης και 
των εσωτερικών υποθέσεων (αγώνας κατά του οργανωµένου εγκλήµατος και της διαφθοράς, 
αποστρατικοποίηση της αστυνοµίας και συνοριακοί έλεγχοι) δεν έχουν αντιµετωπιστεί 
ικανοποιητικά.” 
 
Το πλήρες κείµενο της τακτικής έκθεσης βρίσκεται, µαζί µε προηγούµενες εκθέσεις, στην 
ιστοθέση της Επιτροπής για τη διεύρυνση,  
 http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/romania/rep_10_99/aa.htm. 
  
Στη Μαδρίτη, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι οι διαπραγµατεύσεις προσχώρησης µε 
την Κύπρο και τη Μάλτα θα άρχιζαν έξι µήνες µετά τη λήξη της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης 
(∆Κ∆). ∆ήλωσε επίσης ότι επρόκειτο να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για τη δροµολόγηση 
των διαπραγµατεύσεων προσχώρησης µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης υπό 
το φως της έκβασης της ∆Κ∆. Ήλπιζε ότι “το προκαταρκτικό στάδιο των διαπραγµατεύσεων θα 
συνέπιπτε µε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την Κύπρο και τη Μάλτα”. Στο Συµβούλιο 
της Φλωρεντίας, αυτή η δέσµευση ενισχύθηκε µε την επιβεβαίωση ότι οι διαπραγµατεύσεις µε 
τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα άρχιζαν ταυτόχρονα µε τις 
διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο και τη Μάλτα, δηλαδή έξι µήνες µετά τα πορίσµατα της ∆Κ∆. 
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β) Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
Τον Νοέµβριο του 1998, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισµα σχετικά µε την 
αίτηση προσχώρησης της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου που θα πραγµατοποιείτο στη Βιέννη (12 και 13 ∆εκεµβρίου 1998), (COM(97)2003 
– C4-0357/97). Στο ψήφισµα αυτό, το Κοινοβούλιο ήλπιζε «ότι η Ρουµανία, η οποία πληροί 
γενικά τα πολιτικά κριτήρια που ορίζει η Κοπεγχάγη, θα καλύψει τα σηµεία στα οποία υστερεί 
σχετικά µε τα δικαιώµατα του ανθρώπου, την προστασία των παιδιών, τον δικαστικό έλεγχο του 
αστυνοµικού σώµατος, την ελευθερία του τύπου, τις συνθήκες διαβίωσης στις φυλακές, την 
κατάσταση των Roma και την εκστρατεία ενάντια στη διαφθορά»· ενθάρρυνε «τη Ρουµανία, η 
οποία έχει πολύ δρόµο ακόµη να διανύσει για να καλύψει τα οικονοµικά κριτήρια της 
Κοπεγχάγης, να επισπεύσει την πορεία µεταρρυθµίσεων ζωτικής σηµασίας, ιδίως της 
διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, τη µεταρρύθµιση του τραπεζικού συστήµατος, την εξυγίανση των 
µεγάλων κρατικών επιχειρήσεων και την εδραίωση ενός νοµικού πλαισίου που θα µπορεί να 
προσελκύει ξένες επενδύσεις, ώστε να καταστεί τελικά δυνατή η έναρξη των 
διαπραγµατεύσεων»· και επέστησε «την προσοχή τους Ρουµανίας στην ανάγκη εις βάθους 
µεταρρύθµισης των διοικητικών της µηχανισµών προκειµένου οι εν λόγω µεταρρυθµίσεις να 
διεξαχθούν επιτυχώς».  
 
γ) Συµβούλιο Υπουργών 
 
Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη ολοκληρώθηκε στο Άµστερνταµ τον Ιούνιο του 1997. Το γεγονός 
αυτό επέτρεψε την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µέσα σε διάστηµα έξι µηνών, σύµφωνα µε τα 
συµπεράσµατα της Μαδρίτης. Στο Λουξεµβούργο τον ∆εκέµβριο του 1997, το Συµβούλιο 
αποφάσισε να “ξεκινήσει της διαδικασία προσχώρησης, η οποία θα περιλαµβάνει δέκα 
υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο”. Επιπλέον, το 
Συµβούλιο “αποφάσισε να συγκαλέσει διµερείς διακυβερνητικές διασκέψεις την άνοιξη του 
1998 για να ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την 
Εσθονία, την Τσεχική ∆ηµοκρατία και τη Σλοβενία σχετικά µε τους όρους προσχώρησής τους 
στην Ένωση και τις συνεπαγόµενες προσαρµογές της Συνθήκης”. Η διαδικασία διεύρυνσης 
ξεκίνησε όπως είχε προγραµµατιστεί στο Λονδίνο στις 12 Μαρτίου 1998, µε την πρώτη 
Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη. 
 
Στη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι τον ∆εκέµβριο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
“αποφάσισε να συγκαλέσει διακυβερνητικές διασκέψεις τον Φεβρουάριο 2000 για να 
ξεκινήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε τη Ρουµανία, τη Σλοβακία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη 
Βουλγαρία και τη Μάλτα σχετικά µε τους όρους προσχώρησής τους στην Ένωση και τις 
συνεπαγόµενες προσαρµογές της Συνθήκης.”. Τόνισε ότι “στις διαπραγµατεύσεις, κάθε 
υποψήφιο κράτος θα κριθεί µε βάση τα πλεονεκτήµατά του. Αυτή η αρχή θα ισχύει τόσο στο 
άνοιγµα των διαφόρων κεφαλαίων που θα τύχουν διαπραγµάτευσης όσο και στη διεξαγωγή των 
διαπραγµατεύσεων. Προκειµένου να διατηρηθεί ο επιθυµητός ρυθµός στην εξέλιξη των 
διαπραγµατεύσεων, θα πρέπει να αποφευχθούν επαχθείς διαδικασίες. Τα υποψήφια κράτη που 
εισέρχονται στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα την απόσταση που τα χωρίζει από τα υποψήφια κράτη που βρίσκονται 
ήδη σε διαπραγµατεύσεις εάν έχουν επιτελέσει επαρκή πρόοδο στις προπαρασκευαστικές τους 
εργασίες. Η πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις πρέπει να συµβαδίζει µε την πρόοδο στην 
ενσωµάτωση του κοινοτικού κεκτηµένου στη νοµοθεσία καθώς και στην ουσιαστική εφαρµογή 
και τήρησή του". 
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Οι διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν στις 28 Μαρτίου. Άρχισαν µε τα πέντε κεφάλαια του κοινοτικού 
κεκτηµένου: µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, επιστήµη και έρευνα, εκπαίδευση, επαγγελµατική 
κατάρτιση και νεολαία, διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και κοινή πολιτική και πολιτική 
ασφαλείας. 

 
 

* * * 
 
 
 Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον: 
 Adam Isaacs /ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ/ Γ∆IV  
Υπηρεσία ∆ιεθνούς Συνεργασίας, Ανάλυσης και Έρευνας Τεκµηρίωσης/Bρυξέλλες 
Τηλ: (32) 2 284 3072 /Τηλεοµ.: (32) 2 284 9063 / e-mail: aisaacs@eurοparl.eu.int 
 
 Για πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, απευθυνθείτε στον 
John Wittenberg / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ/ Γ∆IV /   
Τµήµα ∆ιεθνών και Συνταγµατικών Υποθέσεων 
Tηλ: (352) 4300 22447 /Τηλεοµ: jwittenberg@europarl.eu.int 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2000 
 
 Πρόεδρος         Emil CONSTANTINESCU 
(Ορκίστηκε στις 29 Nοεµβρίου 1996 για τετραετή θητεία) 
- - - - - - 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ: 
(βλ. τέλος καταλόγου για συµµετοχή σε κόµµατα) 
 Πρωθυπουργός        Mugur ISARESCU 
(δεν πρόσκειται σε κανένα κόµµα) 
- - - - - - 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 
Υπουργός, Πρόεδρος του Συµβουλίου  
 Οικονοµικού- Χρηµατοοικονοµικού Συντονισµού  Mircea CIUMARA (PNT-CD) 
Υπουργός Εξωτερικών       Petre ROMAN (PD) 
Υπουργός ∆ικαιοσύνης       Valeriu STOICA(PNL) 
Υπουργός Υγείας         Hajdu GABOR (UDMR) 
- - - - - - - - 
ΥΠΟΥΡΓΟΙ: 
Γεωργίας & Βιοµηχανίας Τροφίµων     Ioan Avram MURESAN 
          (PNT-CD) 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης       Vlad ROSCA (PNT-CD) 
Πολιτισµού         Ion CARAMITRU (PNT-CD) 
Άµυνας          Sorin FRUNZAVERDE (PD) 
Παιδείας          Andrei MARGA (PNT-CD) 
Οικονοµικών         Decebal Traian REMES (PNL) 
Εξωτερικών          (βλ. Υπουργούς Προεδρίας) 
Υγείας           (βλ. Υπουργούς Προεδρίας) 
Βιοµηχανίας και Εµπορίου      Radu BERCEANU (PD) 
Εσωτερικών          Constantin Dudu IONESCU  
(PNT-CD)          (Βλ. Υπουργούς Προεδρίας) 
∆ικαιοσύνης        
Εργασίας & Κοινωνικής Προστασίας    Smaranda DOBRESCU (PSDR) 
Υπουργός-εντολοδόχος του Πρωθυπουργού, 
Επικεφαλής υποθέσεων εθνικών µειονοτήτων    Peter COVACS-ECKSTEIN 
          (UDMR) 
∆ηµοσίων Έργων        Nicolae NOICA (PNT-CD) 
Μεταφορών         Traian BASESCU (PD) 
Υδάτων, ∆ασών & Περιβάλλοντος     Romica TOMESCU (PNT-CD) 
Νεότητας & Αθλητισµού      Crin ANTONESCU (PNL) 
- - - - - - 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΑ: 
PNT-CD -- Χριστιανοδηµοκράτες 
PNL – Φιλελεύθεροι 
PD – Κοινωνικοί ∆ηµοκράτες 
PSDR – Κόµµα Κοινωνικής ∆ηµοκρατίας 
UDMR – ∆ηµοκρατική Ένωση της Ουγγαρίας 
- - - - - - 
∆ιοικητής Κεντρικής Τράπεζας (ασκών χρέη)   Emil IOTA GHIZARI 


