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Az egy főre jutó GDP vásárlóerő paritáson a kelet- és középeurópai és mediterrán országokban az EU-27 átlagához képest 20082014 között (EU-27=100)

Megjegyzés: 2013, 2014: forecast
Forrás: AMECO adatbázis

A potenciális növekedési ráta és az egy főre jutó GDP a
kohéziós országokban hosszú távon
2010-2060
potenciális
növekedési
ráta
2012-es
előrejelzés
EU-27
Bulgaria
Czech Rep.
Estonia
Greece
Spain
Cyprus
Latvia
Lithuania
Hungary
Malta
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia

1,4
1,3
1,5
1,5
1,0
1,6
1,8
1,1
1,3
1,2
1,4
1,5
1,2
1,1
1,3
1,6

A 2012-es
előrejelzés
kiigazítása a
2009-eshez
viszonyítva
-0,2
-0,3
0,0
-0,3
-0,6
-0,3
-0,9
-0,3
-0,2
-0,5
-0,2
0,0
-0,6
-0,7
-0,1
-0,1

Az egy főre jutó GDP
vásárlóerő paritáson 2060ban
A 2009-es
előrejelzés
alapján
100,0
58,5
92,8
102,4
104,2
104,7
101,5
78,7
83,3
77,1
78,5
66,4
77,6
61,5
94,3
93,6

A 2012-es
előrejlezés
alapján
100,0
55,4
88,0
78,4
78,8
93,8
78,9
65,5
71,7
63,4
91,0
75,9
70,6
39,5
89,9
83,4

Források: European
Commission (2011) 31. o.;
Az egy főre jutó GDP
számítása Halmai, P. and
Vásáry, V. (2012) 319. o.

A konvergencia feltételezés elméleti
háttere
• 1950-es évektől az integrációs
elméletekben: neoklasszikus alapok, mind
a kereskedelmi, vámunió elméletekben,
mind a növekedési elméletekben
• Konvergencia kérdés előtérbe kerülése:
- heterogenitás növekedése bővülésekkel
- gazdasági és monetáris unió
• „Monetarisáták” és „ökonomisták”

Az EMU hatásmechanizmusa

Forrás: European Commission (1990) 12. o.

A konvergencia feltételezés
megkérdőjelezése
• Az eurózóna válsága
• Ageing Report: abszolút konvergencia
feltételezés kifejezett feladása
• Barca Report tagadja, hogy a kohéziós
politika célja az egy főre jutó GDP
konvergenciája

A gazdasági integráció modellje a válság előtt és után
Válság előtt

Válság után

Az integráció célja
Szociális piacgazdaság: versenyképes és
Az EU a világgazdaság meghatározó szereplője
dinamikus tudásalapú , hasonló fejlettségű maradjon.
gazdaságok erős társadalmi kohézióval
A tagállamok felelőssége nő, hogy kihasználják az
EU nyújtotta lehetőségeket.
Elméleti háttér
Neoklasszikus egyensúlyi megközelítés
feltételes konvergenciával
Az integráció folyamata
Folyamatos haladás egyirányú
megoldásokkal,
Racionálisan, teljesen megtervezett
fejlődési szakaszok
A többsebességes EU átmeneti eltérés
A konvergencia forrása
A külföldi tőke beáramlása
Az uniós szintű intézkedések a konvergencia előmozdítására
A kohéziós politika középpontjában az
infrastruktúra és a KKV szektor
fejlesztése áll, hogy a GDP és
foglalkoztatás hasonló szintjét elérjék

Neoklasszikus közgazdaságtan jobban figyelembe
véve a feltételességet, kiegészítve intézményi
közgazdaságtannal
Nyílt végű rendszer
Több kimenetelű megoldások, felkészülve egyes
tagállamok sikertelen alkalmazkodására
Több tér a kísérletezésre
A differenciált integráció a sokféleség tartós
kezelési módja
A külföldi tőke beáramlása és a hazai
megtakarítások
A kohéziós politika a hazai gazdaság
versenyképességét támogatja, hogy a kohéziós
országok pozíciója javuljon a globális
értékláncban.

Köszönöm a figyelmet!

