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INVESTIȚII ÎN DEZVOLTAREA RURALĂ: SPRIJIN FINANCIAR, 

REZULTATE ȘI EFECTE ÎN UNGARIA  
 

 Rezultatele modeste ale Programelor de Dezvoltare Rurală din Ungaria sugerează că ajutorul 

financiar din ultimii zece ani a contribuit la reducerea fenomenului migrator din zonele rurale. Sprijinul 

acordat pentru dezvoltarea rurală a creat oportunități pentru economia rurală, mediul înconjurător și 

societate, contribuind la conservarea valorilor de mediu, dezvoltarea de inițiative comunitare și 

îmbunătățirea mijloacelor de trai în mediul rural. Una din provocările dezvoltării rurale în prezent o 

reprezintă creșterea valorii aăugate împreună cu crearea de noi locuri de muncă, dezvoltarea resurselor 

umane și a aptitudinilorr antreprenoriale, precum și a economiei agricole bazate pe idei inovative. 

Efectele economice ale Pilonului 2 al Politicii Agricole Comune sunt examinate pe baza evaluătii ex-post 

a PDR 2007-2013 din Ungaria. Rezultatele sunt sintetizate și sunt trase concluzii în linie cu recomandările 

generale de dezvoltare politică  în viitor: pentru dezvoltarea în continuare a agriculturii, sunt necesare 

instrumente mai adecvate și mai bine țintite.  
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INVESTMENTS IN RURAL DEVELOPMENT: SUPPORTS, RESULTS AND 

EFFECTS IN HUNGARY 
 

 The modest results of the Rural Development Programs in Hungary suggest that financial aid 

over the last ten years has contributed to the reduction of outmigration from rural areas. Rural 

development support has created opportunities for the rural economy, the environment and society to help 

preserve environmental values, induce community initiatives and improve livelihoods in the countryside. 

The current challenge for rural development is to increase value added and create new jobs at the same 

time, as well as to develop the human resources and entrepreneurial skills, and the agricultural economy 

based on innovative ideas. The economic effects of the second pillar of the Common Agricultural Policy 

are examined based on the ex-post evaluation of the Hungarian RDP 2007-2013. The results are 

synthesised and conclusions are drawn which are in line with general future policy development 

recommendations: for the further development of agriculture, more appropriate and targeted tools are 

needed. 
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