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Bevezetés 

A kutatás előzményei, célkitűzések, hipotézis 

A disszertáció a monetáris integráció és a területi egyenlőtlenségek kapcsolatát vizsgálja, 

úgy, ahogy az a közgazdasági elméletekben megjeleníthető, illetve ahogyan az európai 

integrációs folyamat gyakorlatában igazolható. 

Az európai integráció fejlődéstörténetében már az 1970-es Werner-tervben több ponton 

érintkezik a monetáris és a regionális politika területe. A terv szerint a monetáris integráció egy 

olyan övezetet hoz létre, amelyben a termékek, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabadon 

és a verseny torzulása nélkül áramlanak, anélkül, hogy ez új strukturális, regionális 

egyenlőtlenségeket okozna. A dokumentum külön kiemeli továbbá, hogy egy monetáris unióban 

a strukturális és regionális politika fontos a nemzetgazdasági egyensúly fenntartása, valamint a 

versenytorzító tényezők megszüntetése céljából. Ennek érdekében közösségi szintű regionális 

politika létrehozása szükséges. (Rat und Komission der Europáischen Gemeinschaften, 1970) A 

monetáris és regionális politika közötti összefüggést tehát már az 1970-es évek elején vizsgálták, 

az 1972-es párizsi csúcson pedig egy olyan regionális politika kifejlesztéséről határoztak a 

tagállamok képviselői, amely elősegíti a Werner-tervben lefektetettek megvalósítását. (Horváth, 

Gy., 2001) A két politika-terület kapcsolata a monetáris együttműködés teljes történetét 

végigkíséri az európai integrációban. 

A monetáris integráció és a területi egyenlőtlenségek összefüggéseinek elemzése az 1990-es 

években felerősödött, amikor a kevésbé fejlett országok Gazdasági és Monetáris Unióra (a 

továbbiakban GMU) történő felkészítése jegyében, a konvergencia-folyamat elősegítésére 

létrehozták a Kohéziós Alapot (azért, hogy a felkészülési folyamat ne hátráltassa a gazdasági 

növekedést, a felzárkózást). 1999. január l-jén tizenegy ország lépett a GMU harmadik 

szakaszába1, 2001. január l-jén pedig Görögország is csatlakozhatott az eurózónához. Ezen 

országok számára szupranacionális szintre emelkedett a monetáris politika, megtörtént az 

árfolyamok visszavonhatatlan rögzítése, valamint a közös pénz bevezetése számlapénz, majd 

1 A GMU szakaszairól bővebben ld.: Lőrincné (2001), Losoncz (2001, 2004a), Horváth-Szalai (2004). Az eurót 
kizárólagos fizetőeszközként használó tagországok összességét a külföldi és a hazai szakirodalom Euroland-nak, 
euró-övezetnek, eurózónának is nevezi. Ez utóbbi kifejezéseket a disszertáció további részében használni fogom. 
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készpénz formában. A kérdéskör elemzése elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk 

a GMU működéséről, komplex hatásmechanizmusáról és ezáltal a közösségi szintű monetáris 

politika eredményességéről. 

A témával való foglalkozást természetesen az a kutatói kíváncsiság is erősítette, hogy 

információhoz jussunk, milyen hatásokkal járt a kevésbé fejlett országok számára a monetáris 

integráció. A 2004. május l-jén az EU-hoz csatlakozott országok, így Magyarország számára is 

fontos (gazdaságpolitikai) tanulságokkal szolgálhat, mivel ezen országok, az acquis 

communautaire értelmében, amennyiben teljesítik az ún. maastrichti konvergencia-

kritériumokat, kötelesek belépni a GMU harmadik szakaszába.2 Ezeknek az (egyébként általában 

a felzárkózás folyamatában lévő) tagállamoknak az euró bevezetési időpontjának 

meghatározásánál célszerű lenne figyelembe venni a közös pénz bevezetésének egyes 

országokra, régiókra gyakorolt eltérő hatásait. Különös aktualitással szolgál továbbá a dolgozat 

hazánk szempontjából, tekintettel arra, hogy 2004-ben és 2005-ben felerősödtek az euró 

bevezetésének időpontjáról, előnyeiről és hátrányairól szóló politikai és gazdaságpolitikai viták. 

A kutatás hipotézise az volt, hogy a monetáris integráció hatással van a területi 

egyenlőtlenségekre, eltérő módon érintve az egyes országokat és régiókat. Feltételezhetően a 

hatásmechanizmus magában hordozza a területi különbségek mérséklődésének lehetőségét, 

amennyiben az egyes országok által alkotott belső piac tökéletesen működik. Az európai 

integráció keretében megvalósított Gazdasági és Monetáris Unió az egység belső piac 

hiányosságai miatt vélhetően nem járult hozzá az egyenlőtlenségek mérséklődéséhez. Ehhez 

kapcsolódóan a dolgozat célkitűzései az alábbiak: 1. A monetáris integráció és a területi 

egyenlőtlenségek összefüggésrendszerének feltárása a közgazdasági elméletekben. 2. A 

monetáris integráció előnyeinek és hátrányainak elemzése a konvergencia szempontjából. 3. A 

területi egyenlőtlenségek, a konvergencia alakulásának vizsgálata a Gazdasági és Monetáris 

Unió megvalósításának folyamatában. 4. Gazdaságpolitikai javaslatok megfogalmazása az 

eurózóna további működését illetően valamint az újonnan csatlakozott országok számára. Nem 

tekintem a dolgozat céljának (és eszközének sem) új módszertani eljárások kidolgozását, 

ökonometriai modellek megalkotását. 

2 Egyedülálló és érdekes helyzet alakult ki az európai integrációban 2004. május elsején. A monetáris politikában, 
mint közös politikában ugyanis a tagállamok alig több, mint a fele (a 25-ből 13 ország) vesz csak részt. 
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A területi egyenlőtlenségek alakulásában, a regionális fejlődésben számos hatás összegződik. 

Természetesen nem állítható, hogy a monetáris integráció megvalósítása a legfőbb oka a területi 

folyamatok alakulásának, ez csupán egy tényező a sok közül. (További tényező lehet például a 

földrajzi helyzet, a népesség összetétele, az infrastrukturális fejlettség, stb.) A dolgozat a 

monetáris integráció megvalósításával összefüggésben (és annak időszakában) vizsgálja a 

területi egyenlőtlenségeket, a konvergenciát. 

Alkalmazott módszer, fogalomhasználat 

A kérdéskör vizsgálatának összetettségét igazolja a választott téma interdiszciplináris jellege. 

A téma feldolgozásához egyaránt szükséges a monetáris integráció elméleti kereteinek, valamint 

a Gazdasági és Monetáris Unió összefüggéseinek megértése, csakúgy, mint a területi fejlődéssel, 

a területi egyenlőtlenségek kialakulásával összefüggő elméleti ismeretek megszerzése. A 

hagyományos könyvtári kutatómunkán túl fontos forrást jelentett az Internet, ahol a legfrissebb 

kutatási eredmények is nyomon követhetők, továbbá részvétel külföldi és magyar 

konferenciákon, illetőleg az Európa Kolleg Hamburgban, valamint a HWWA gazdaságkutató 

intézetben eltöltött kutatói ösztöndíjak. 

A disszertáció elemző-leíró jellegű. Az elméleti összefüggések bemutatását követően az 

egyes hatások vizs'gálata a releváns idősorok statisztikai elemzésével történik. Mindezek után 

kerül sor az általános törvényszerűségek megállapítására, a következtetések levonására, valamint 

megoldási javaslatok megfogalmazására. 

A disszertációban monetáris integráción (vagy monetáris unió - a két elnevezést 

szinonimaként használom3) olyan országcsoportot, övezetet értek, amelyben az árfolyam-

rögzítésen túl megvalósul a szupranacionális monetáris politika önálló intézményrendszerrel és a 

közös pénz bevezetésével.4 Optimális esetben mindez a gazdaságpolitika más részpolitikáinak 

(elsősorban a költségvetési politika) magas fokú koordinációjával egyetemben valósul meg. Az 

3 A Közösség hivatalos dokumentumaiban az integrációs fokozatra általánosságban használják a gazdasági és 
monetáris unió megnevezést is (a magyar nyelvben kis betűvel írva). 

4 Mindezt azért tartom fontosnak leszögezni, mivel a szakirodalom monetáris integráció alatt különböző tartalmakat 
ért. Klasszikus példa lehet erre az optimális valutaövezetek elméletének megalkotója Róbert A. Mundell, aki 
tanulmányában (Mundell 1961) kétfajta valutaövezetet (monetáris uniót) különböztet meg, az egyiket közös valuta 
és közös központi bank, míg a másikat árfolyam-rögzítés és több nemzeti valuta jellemzi. A két árfolyamrendszer 
közötti különbséget hangsúlyozza Shams (1997), illetve az Európai Bizottság (Comission of the European 
Communities, 1990) is. 

10 



Európai Unió keretében megvalósított monetáris integrációra a Gazdasági és Monetáris Unió 

(GMU) elnevezést használom (nagy kezdőbetűkkel). A nemzetközi és hazai szakirodalomnak 

megfelelően a Gazdasági és Monetáris Unió esetében három nagyobb szakaszt különböztetek 

meg: A szakaszok kezdetének időpontját a Maastrichti Szerződés, valamint az 1995. decemberi 

madridi csúcstalálkozó határozta meg: az első szakasz 1990 júliusától 1993 decemberéig, a 

második 1994 januárjától 1998 decemberéig tartott, míg a harmadik szakasz 1999. január elsején 

kezdődött.5 Az euró számlapénz formában történő bevezetése 1999-ben a monetáris integráció 

megvalósítása szempontjából a legfontosabb mérföldkőnek tekinthető. A különböző hatások, 

előnyök és hátrányok jelentkezését ettől az időponttól, a végleges árfolyam-rögzítéstől várták 

elsősorban. Ezt az időpontot azonban már egy több éves felkészülési időszak előzte meg. Ennek 

megfelelően az egyes jelenségeket, makromutatókat 1995-től (egyes mutatók esetén 1996-tól) 

kezdődően vizsgálom. A feltételezés helyességét az a már fent említett tény is igazolja, hogy a 

GMU harmadik szakaszának kezdetéről 1995 decemberében, Madridban született döntés, 

másrészt pedig megfelelően harmonizált statisztikák is ettől az időponttól kezdve állnak 

rendelkezésre. Mindenképpen szükségesnek tartom előrebocsátani, hogy a rendelkezésre álló 

idősor viszonylagos rövidsége miatt a vizsgálati eredményekből csak első (óvatos) 

következtetések vonhatóak le. 

A konvergencia fogalma többféle értelmezésre is lehetőséget ad. Jelenthet egymáshoz 

közelítést, de értelmezhető egy konvergencia-pont elérésére történő törekvésként is. (Ezen belül 

a konvergencia-pont megválasztása is több szempontból megközelíthető)6. A monetáris 

integráció nézőpontjából kockázatot jelent az adott gazdasági tér heterogenitása (a jelentős 

gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségek megléte), a konvergencia tehát itt sokkal inkább az 

egymáshoz közelítés, a különbségek csökkentése értelemben alkalmazandó. (A különbségek 

csökkentése itt nem csak azok szintjére, hanem szerkezetének változására is vonatkozik.) A 

monetáris integráció szempontjából a konvergencia mind a megvalósítás, a hatékony működés 

feltételeként, mind pedig elvárt (pozitív) hatásként értelmezhető. 

5 A teljesség és a pontosság kedvéért meg kell jegyezni, hogy Madridban módosítottak a Maastrichtban 
meghatározott időterven. Eszerint az 1998. január 1. és 2002. július 1. közötti időszakot három részre osztották: Az 
első szakasz 1998. január 1-től 1999. január l-ig tart, a második szakaszt az 1999. január 1-től 2002. január l-ig, 
míg a harmadikat a 2002. január 1-től 2002. július l-ig tartó időszakra tervezték. Az egyes szakaszok tartalmáról 
részletesebben ld. Losoncz (2001). A dolgozatban a fenti szövegben megjelölt, alapvetően a Maastrichti Szerződésre 
támaszkodó szakaszolást használom 

6 A konvergencia különböző értelmezési lehetőségeiről részletesebben ld. többek között Práger (2004), Gáspár 
(2003) vagy Nemeskéri (2003). 
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A konvergencia-jelenségen belül megkülönböztethetünk továbbá nominális és reál 

konvergenciát. Gáspár (2003) definíciója szerint a nominális konvergencia a maastrichti 

makrogazdasági és egyensúlyi kritériumok teljesítését, míg a reálkonvergencia az egy főre jutó 

GDP-ben, az ár- és bérszintekben, valamint az aktuális és a hosszú távú egyensúlyi árfolyamok 

között meglévő rés csökkentését jelenti.7 A disszertációban nominális konvergencián -

hasonlóképpen Gáspár definíciójához — a maastrichti konvergencia-kritériumokat értem, míg a 

reálkonvergencia keretében a fenti mutatókon kívül a munkanélküliség és a foglalkoztatás, 

valamint a termelékenység alakulását is vizsgálom.8 

Területi egyenlőtlenségeken a disszertációban a fennálló fejlettségbeli különbségeken felül, 

más vizsgált makromutatókban (pl.: munkanélküliségi ráta, foglalkoztatási ráta, termelékenység) 

megnyilvánuló eltéréseket is értek. A területi egyenlőtlenségek vizsgálatánál elsősorban a 

tagországi szintre és a régió szintjére koncentrálok. Egy tizenkét, vagy ennél több tagú 

valutaövezet esetében egy-egy tagország egy-egy régiónak is tekinthető. Régió alatt a 

dolgozatban az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat kategóriáit elfogadva a NUTS II.9 

területegységet értem. Ennek elsősorban a megfelelő statisztikák rendelkezésre állása az oka. Ez 

a területi szint a tagországok jelentős részében sokkal inkább egy regionalizációs folyamat, 

semmint organikus fejlődés eredményeképpen jött létre. Meg kell azonban jegyezni, hogy az 

egyes NUTS II. régiók is különböznek terület, népesség, gazdasági méret tekintetében. (Ezen a 

szinten sem állnak viszont rendelkezésre olyan, a dolgozat témája szempontjából fontos adatok, 

mint például az inflációs ráta.) 

A statisztikai elemzések készítésénél elsődlegesen az Eurostat adataira támaszkodtam. 

Európai szinten meglehetősen hiányos regionális statisztikai adatbázis áll rendelkezésre. Az 

országos adatok bemutatásánál általában a tizenkét eurózóna tagországra (EUR-12), a tizenegy 

7 Magyarországon az ICEG és a Világgazdaság fejlesztett ki és alkalmaz egy komplex konvergencia-indexet, 
amelynek keretében a nominális és a reál mellett a szerkezeti konvergenciát is vizsgálja. Az alkalmazott mutatók az 
alábbiak: infláció, államháztartási hiány, államadósság, folyó fizetési mérleg hiánya (nominális konvergencia), 
gazdasági növekedés, bér- és árszínvonal, egy főre jutó GDP (reálkonvergencia), valamint a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak aránya és az üzleti élet jogi környezete (szerkezeti konvergencia) (ICEG Európai Központ, 2005). 
Véleményem szerint érdemes lett volna a termelékenység alakulását is a vizsgálatba bevonni. 

8 A maastrichti kritériumokról, valamint a nominális és a reálkonvergencia viszonyáról ld. bővebben a 3.5. 
alfejezetet. 

9 Nomenclature des unités territoriales statistiques, a Tanács 2081/93. sz. rendeletében meghatározott ötszintű 
hierarchikus rendszer, az Európai Unió területi egységeinek statisztikai osztályozása. A NUTS II. a (mezo)régiók 
szintje, melyből 2005-ben 254 darab volt a 25 tagú Európai Unióban. Magyarországon hét ilyen NUTS Il.-régiót 
különböztetünk meg. (A különböző NUTS-szintek számozása a szakirodalomban római és arab számokkal egyaránt 
megjelenik. A dolgozatban következetesen a római számozást fogom használni.) 
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eurózóna tagországra (EUR-11, Görögország nélkül)10, valamint a tizenöt Európai Uniós 

tagországra (EU-15) is számítok értékeket.11 (A tíz 2004-ben csatlakozott országgal (EU-10) és 

41 NUTS II. régiójával külön fejezet (a 7.) foglalkozik.) A regionális statisztikák esetében az 

Eurostat által közölt, NUTS II. szintre vonatkozó adatokat használtam. Az adatok feldolgozása, 

nyilvánosságra hozatala meglehetősen lassú. Az általam használt makromutatók esetében GDP-

re, termelékenységre, foglalkoztatásra és munkanélküliségre találhatóak regionális szintű adatok. 

1995-ben statisztikai módszerváltozás történt az Európai Unióban, emiatt 1995 előtti adatokat 

egyik makromutató esetén sem használtam fel. (Másfelől Ausztria, Finnország és Svédország is 

csak ekkor csatlakozott az Unióhoz.) 

A tizenöt tagú Európai Unióban 2004. május elseje előtt 213 NUTS II. régiót tartottak 

számon, az eurózóna tizenkét tagországában pedig összesen 167-et. (Ha Görögországot nem 

vesszük figyelembe a számításnál 154-et). Hat, más földrészen található, „tengerentúli" régióról 

(a Franciaországhoz tartozó Guadeloupe, Martinique, Guyane és Réunion régiókról, valamint a 

Spanyolországhoz tartozó, de Marokkó területén található Ceuta és Melilla városokról 

(régiókról)) meglehetősen hiányos idősorok találhatóak, ráadásul ezen alacsony fejlettségű és 

foglalkoztatottságú területek meglehetősen kiugró értékeket mutattak fel, így a számításoknál 

nem vettem őket figyelembe. Ennek eredményeképpen az EU-15-re vonatkozóan 207, EUR-12 

esetében 161, míg (Görögország nélkül) az EUR-11-ben 148 NUTS II. régiót vizsgáltam. Az 

adatgyűjtést 2005. augusztus 17-én zártam le, de egyes idősorok aktualizálása egészen 2005. 

szeptember 26-ig történt. 

A disszertáció felépítése 

A disszertáció első - elméleti jellegű - fejezete a monetáris integráció megvalósításának, a 

gazdasági integráció továbbfejlesztésének területi egyenlőtlenségekre gyakorolt lehetséges 

hatásait vizsgálja a közgazdasági elméletekben. Ennek részeként bemutatásra kerülnek az 

optimális valutaövezet-elméletek, a konvergencia- és divergencia-elméletek, illetve a két 

10 Igaz, hogy Görögország GMU-csatlakozása után ennek számítása nem valószerű, erre azonban két okból is 
szükség van: 1. Görögország 2001-ben lett tagja az euróövezetnek. 2. Görögország értékei sok esetben kiugróak, 
ezzel más értelmezést adhatnak az egyes számításoknak. 2005-ben került nyilvánosságra, hogy Görögország 2001. 
óta „kozmetikázta" az államháztartási hiány mértékét. Az újraszámolt adatok szerint 200l-es csatlakozása óta az 
ország minden esztendőben átlépte a 3%-os referenciaértéket (Ld. még Rácz, 2005). 

11 Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy az EUR-12 és az EU-15 összehasonlítása nehéz feladat. Nem állapítható 
meg egyértelműen, hogy az esetleges különbségek mennyire a GMU-n kívül maradásra és mennyiben a három 
ország sajátosságaira vezethetőek vissza. 
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irányzat egyesítéséből származó U-elmélet. Az utóbbi három elméletet nem kimondottan a 

monetáris integráció, hanem általában az integrációs szintek hatáselemzésére alkották meg. 

Bemutatásukat mégis az indokolja, hogy a monetáris integráció bevezetése is, miként más 

integrációs szintek (pl.: vámunió, közös piac, egységes belső piac), költségcsökkenéssel 

jellemezhető, mivel mérsékli a kereskedelmi költségeket (átváltási, információs, árfolyam-

kockázattal kapcsolatos költségeket). 

A dolgozat második fejezete a monetáris unió előnyeinek és hátrányainak elméleti 

összefüggéseit a Gazdasági és Monetáris Unió megvalósításával összefüggésben vizsgálja. Az 

elemzés azokra a hatásokra fókuszál, amelyek az egyes tagországokat, régiókat eltérő módon 

érinthetik. 

A harmadik fejezetben az európai integráció fejlődéstörténetének azon pontjai, 

dokumentumai kerültek a középpontba, ahol a két politika-terület (monetáris politika (integráció) 

és regionális politika12) összekapcsolódása megfigyelhető. Ezen belül is három állomás érdemel 

kiemelt figyelmet: a Werner-terv megszületését követő viták, a GMU jelenlegi konstrukciójának 

alapjául szolgáló Delors-terv, valamint a Maastrichti Szerződés, amely többek között 

meghatározta a konvergencia-kritériumokat és létrehozta a Kohéziós Alapot. 

A disszertáció negyedik nagyobb szerkezeti egysége a GMU megvalósításának sajátosságait 

vázolja fel, három terület értékelésével: a közös pénz bevezetése előtti konvergencia szintje az 

egyes országok között, az egységes belső piac teljessége, valamint a közös monetáris politika 

stratégiája. 

Az ötödik fejezet arra a kérdésre keresi a választ, hogy a jelenlegi GMU megvalósításának 

folyamatában megfigyelhető-e a konvergencia erősödése országos és regionális szinten az 

eurózónában. Az elemzés alapjául a a- és /3-konvergencia, valamint a növekedési ráták közötti 

korreláció számítási módszere szolgál. Sem a statisztikai elemzések során, sem pedig a 

különböző hatások vizsgálatánál nem célom párhuzamot vonni az Amerikai Egyesült 

12 A szakirodalomban egyaránt találkozhatunk a regionális, strukturális és kohéziós politika elnevezésekkel is. A 70-
es években a politika-terület elnevezése regionális politika volt. Ugyanakkor elsősorban a szerkezetváltozás 
elősegítésére koncentrált, legfontosabb eszközei a Strukturális Alapok lettek. Erre az időszakra vonatkozóan a 
strukturális politika elnevezés közösségi szinten a regionális politika szinonimájaként is értelmezhető. A 90-es 
években, a Maastrichti Szerződésben a terület már a gazdasági és szociális kohézió néven szerepelt, magába foglalta 
az egyes tagországok felzárkóztatását is, ennek megfelelően napjainkban inkább a kohéziós politika elnevezés a 
használatos. A dolgozatban a regionális, illetve a kohéziós politika elnevezést felváltva használom. 
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Államokkal. Meggyőződésem ugyanis, hogy a téma szempontjából fontos területeken igen 

komoly különbség húzódik az USA és az EU között (pl.: politikai integráció szintje, közös 

szövetségi vs. közös Uniós költségvetés mérete, a közös pénz „bevezetésének" időpontja, 

munkaerő-mobilitás és egyébiránt az európai integráció keretei között jelenleg nem is tekinthető 

általánosan elfogadott célnak az USA-hoz hasonló szövetségi állam létrehozása), melyek 

jelentősen behatárolnák az amerikai tapasztalatok esetleges európai alkalmazhatóságát.13 (Ennek 

ellenére egyes területeken (pl.: árszínvonal-kiegyenlítődés) indokolt lehet az USA, mint 

„benchmark" alkalmazása, ld. 2.3. alfejezet) 

A hatodik fejezet az „általános" egyenlőtlenség, konvergencia-vizsgálat után külön-külön is 

elemzi a GMU azon hatásait, azokat a makromutatókat, amelyek a területi egyenlőtlenségek 

alakulásával összefüggésben lehetnek. Mindezek alapján az alábbi területek, hatások vizsgálatát 

tartalmazza a fejezet: árkiegyenlítődés; inflációs ráták konvergenciája; termelékenység; 

munkanélküliségi ráta; foglalkoztatási ráta, bérek, bérköltség; kereskedelem-növekedés; nemzeti 

költségvetési források szerepe, a fiskális politika játéktere. A hatások mérése statisztikai 

idősorok elemzésével történik. 

A disszertáció hetedik fejezete rövid áttekintést ad a 2004. május elsején csatlakozott tíz 

ország gazdasági helyzetéről a konvergencia szempontjából. A fejezet célja annak érzékeltetése, 

hogy ezek az országok EU, majd későbbi GMU-csatlakozásukkal hogyan változtatják meg az 

egyenlőtlenségek szintjét és mindez milyen hatásokkal járhat az eurózóna működésére, illetve 

saját felzárkózásukra. 

A dolgozat záró fejezetében a következtetések levonása mellett megoldási javaslatok is 

megfogalmazásra kerülnek, illetve további kutatási irányok kijelölése is megtörténik. 

Szakirodalmi áttekintés 

A monetáris integráció és a területi egyenlőtlenségek kapcsolatát vizsgáló nemzetközi 

szakirodalom meglehetősen szűk, magyar szerzők monográfiáiban, tanulmányaiban pedig csak 

elvétve található utalás az összefüggésre. Az alábbiakban a témával foglalkozó fontosabb 

13 Az EU (GMU) és az USA összehasonlításával, pontosabban az amerikai folyamatok, tapasztalatok tanulságaival 
részletesen, széleskörű statisztikai elemzés keretében foglalkozik Horváth (2000) és Carlino-DeFina (2000). Di 
Giacinto (2002) a monetáris politika jövedelmekre, illetve további makromutatókra gyakorolt hatását vizsgálja 
SVAR-elemzés segítségével. 
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szerzők, illetve munkáik felsorakoztatására kerül sor. Egyes elméletek, tanulmányok 

részletesebb bemutatása megtalálható a dolgozat további fejezeteiben, amennyiben szervesen 

kapcsolódnak a különböző hatások, makromutatók elemzéséhez. 

Mindenképpen az elsők között kell megemlíteni Heinz-Michael Stahl „Regionalpolitische 

Implikationen einer EWG-Wáhrungsunion" című könyvét (Stahl, 1974). A szerző a monetáris 

integráció gazdasági térszerkezetre gyakorolt lehetséges hatásait vizsgálja művében. Vanhove és 

Klaassen (1983) a regionális politika elméleti és gyakorlati összefüggéseit részletesen bemutató 

monográfiájában foglalkozik a monetáris unió hatásaival. A mainstream közgazdaságtan egyik 

vezéralakja Paul Krugman is elemzi a kérdéskört Guillermo de la Dehesával közösen kiadott 

kötetében (De la Dehesa - Krugman 1992), hasonlóképpen Hitirishez (1995). A fenti szerzőkön 

kívül Martin Hallet több tanulmányában jut központi szerephez az általános összefüggés- illetve 

hatásvizsgálat. (Hallet-Matthes 1997, Hallet 1997, Hallet 2002). Ezen tanulmányok szolgáltak 

elsősorban a disszertáció első, elméleti jellegű fejezetének alapjául. 

A fenti átfogó jellegű tanulmányokat követően az ezredfordulótól kezdődően a közgazdasági 

szakirodalmat a monetáris integráció egy-egy makrogazdasági jelenségre, országra gyakorolt 

hatásmechanizmusa foglalkoztatta (mint például az aszimmetrikus sokkok, a munkaerő-

mobilitás, illetve az Észak-Írországra vonatkozó hatások). Ennek szellemében születtek Barry és 

Bradley (1999), Begg és Hodson (2000), Boschma (2000), Ron Martin (2001), Ramós és 

szerzőtársai (Ramós-Ollero-Surinach, 2001), valamint Ardy-Begg-Schelkle-Torres (2002) 

munkái. 

Az 1990-es években és a 2000-es évek elején az Európai Bizottság megbízásából is több 

tanulmány készült a témában, a Bizottság intézményén belül, illetőleg független 

kutatóintézetekben. Ezek közül is kiemelkedik a GMU kohézióra, konkrétabban a kohéziós 

országokra gyakorolt hatásait vizsgáló munka (European Comission, 2000). 

A monetáris integráció és hatásainak modellezésével foglalkozott többek között Carlino-

DeFina (1999), Bröcker (2002), Rodríguez-Fuentes - Dow (2003), valamint Costa-i-Font -

Tremosa-i-Balcells (2003). A fenti modelleknél problémát jelent, hogy mindösszesen egy 

kiválasztott területre, hatásra korlátozódnak, vagy pedig a statisztikák rendelkezésre állása 

korlátozza a modellek széleskörű tesztelését, így a vizsgálatokat mindösszesen egy-egy ország 

régióin végezték el. 
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Mint ahogy az már fentiekben említésre került, a téma magyar szakirodalma meglehetősen 

szűk, ez valószínűleg betudható a kérdéskör interdiszciplináris jellegének is. Mindösszesen négy 

szerző munkáiban (Palánkai 2001, Formán, 2003, Losoncz 2004a, Gál 2004) található 

részletesebb hivatkozás, értékelés a monetáris integráció és a területi egyenlőtlenségek 

kapcsolatát illetően. 

A külföldi és magyar szakirodalmi munkákban mind a kiegyenlítődés (konvergencia), mind 

pedig az „eltávolodás" (divergencia) tényét alátámasztó elméleti összefüggések, valamint azok 

empirikus igazolása szerepel. Kutatásom, dolgozatom egyik célja éppen annak vizsgálata, hogy a 

GMU első éveiben a konvergencia, vagy a divergencia folyamata erősödött. 
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1. A monetáris integráció és a területi egyenlőtlenségek kapcsolatának elméleti háttere 

1.1. Bevezetés 

A disszertációban vizsgált kérdéskörhöz közvetve kapcsolhatóak különböző közgazdasági 

elméleti irányzatok. Fontos előrebocsátani, hogy ezek az elméletek gyakran különböző 

feltételrendszerből, axiómákból indulnak ki, éppen ezért ebből a szempontból nem, kizárólag a 

téma szempontjából releváns végkövetkeztetéseik hasonlósága révén sorolhatóak egy csoportba. 

A monetáris integráció elméleti alapjának fontos pillérét képezik az optimális valutaövezet-

elméletek. Ezen elméletek közül egyedül Ishiyama gondolatmenete foglalkozik explicit módon a 

területi egyenlőtlenségek alakulásának kérdésével, de már Mundell elmélete is tartalmaz a 

témával kapcsolatos implikációkat. Mindezek miatt az első alfejezet erre a két elméletre 

koncentrál. A másik nagyobb vizsgált elméletcsoport a gazdasági integráció fejlődése és a 

területi egyenlőtlenségek alakulása között teremt kapcsolatot: ide sorolható a konvergencia-, a 

divergencia- és az U-elmélet. Ezen második gondolatkör nem kifejezetten a monetáris integráció 

megvalósításának hatásait vizsgálja - de mivel az egyes elméletek a kereskedelem költségeinek 

csökkenésével jellemzik a gazdasági integráció fejlődését - így a vizsgált kérdéskört illetően is 

következtetések vonhatóak le. A GMU, a közös pénz bevezetése egyértelműen ilyen fejlődési 

lépcsőnek tekinthető, tekintettel arra, hogy megszünteti a különböző valuták használatából eredő 

konverziós, árfolyam-biztosítási (kockázat-kezelési), valamint információs költségeket is.14 A 

költségcsökkenés mértékére vonatkozóan a szakirodalomban több kalkuláció is található, 

általában a GDP 0,3-0,8 (Hallet, 1997) százalékával számolnak. A költségcsökkenés mértéke az 

egyes országok esetében függhet például az adott ország gazdasági nyitottságától is. Ehhez 

kapcsolódva az aszimmetrikus sokk és a gazdasági nyitottság összefüggésének jelentőségét 

hangsúlyozza De Grauwe (2000) is. A szakirodalomban megoszlanak a vélemények a 

tekintetben, hogy a két jelenség között pozitív vagy negatív kapcsolat állapítható meg. 

Egyetértek De Grauwe azon érvelésével, miszerint az önálló valutával, árfolyam-politikával 

rendelkező nyitott gazdaság árszínvonalára erősebb hatást gyakorol a valuta leértékelődése, mint 

egy zártabb gazdaságú országéra. Az árfolyam-politikai eszköz rendszeres használata a 

14 Ha az európai integráció fejlődéstörténetét vizsgáljuk, gyakorlatilag valamennyi, a monetáris unió előtt létrejött 
integrációs fokozat költségcsökkenést jelentett. Az 1968-ra megvalósított vámunió az árukereskedelem közvetlen 
költségeit csökkentette jelentős mértékben. A közös piac a szolgáltatások, a munkaerő, és a tőke szabad áramlásának 
megvalósításával további közvetett költségmérséklést hajtott végre, míg az egységes belső piac a fizikai, pénzügyi 
és technikai akadályokat törölte el valamennyi korábbi „szabadság" szabad mozgása elől. (Konkrétabban: például az 
országhatárokon történő ellenőrzés megszűnésével csökkent a szállítási idő, ami költségmegtakarítást jelent.) 
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hektikusabb áringadozásokon keresztül magasabb kockázati, ezáltal költségtényezőt jelent. 

Ebből következően a gazdaságilag nyitottabb országok számára a monetáris integráció 

bevezetése nagyobb költség-megtakarítást jelent, ami úgyis megfogalmazható, hogy az 

árfolyam-politikai eszköz elvesztése kisebb áldozattal jár. (1. sz. ábra) 

1. sz. ábra: Gazdasági nyitottság és a monetáris integráció költsége 

Költségek 
a GDP százalékában 

A monetáris integráción belüli kereskedelem a GDP százalékában 

Forrás: De Grauwe (2000), 56. o. 

Önmagában a fenti összefüggés is azt a feltételezést támasztja alá, hogy a monetáris 

integráció megvalósítása eltérően érinti az egyes tagországokat. A tagországok mellett a régiókra 

gyakorolt eltérő hatás is igazolható, tekintettel arra, hogy azok is különböző gazdasági 

nyitottságot mutatnak. Ezen megállapítás Németország szövetségi tartományainak 

(Bundesland)15 export-nyitottsági mutatóival bizonyítható. (1. sz. táblázat). 

15 A példa alapjául azért ezek a régiók szolgálnak, mert Németországban tartományi szinten is rendelkezésre állnak 
megfelelő külkereskedelmi adatok. 
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1. sz. táblázat: Németország tartományi szintű export-nyitottsági mutatói 
(export /GDP) százalékban, 2004 

Tartomány Export-
nyitottság Tartomány Export-

nyitottság 
Baden-Württemberg 35,79 Niedersachsen 30,55 
Bayern 30,65 Nordhrein-Westfalen 27,41 
Berlin 12,83 Rheinland-Pfalz 33,19 
Brandenburg 12,14 Saarland 40,28 
Bremen 50,60 Sachsen 20,31 
Hamburg 26,65 Sachsen-Anhalt 13,41 
Hessen 19,05 Schleswig-Holstein 21,87 
Mecklenburg-Vorpommern 10,05 Thüringen 17,46 

Forrás: Statistisches Bundesamt Deutschland (2005a, 2005b) 
alapján saját számítások 

Németország tartományai között 40 százalékpontos különbség figyelhető meg a legmagasabb 

nyitottsági mutatóval rendelkező Bremen és a legzártabb Mecklenburg-Vorpommern között. A 

tartományok között három NUTS II. régió is található: a 12,83%-os nyitottságot mutató Berlin, 

az 50,6%-os értéket mutató Bremen, valamint Hamburg 26,65%-os nyitottsággal. Ugyanígy 

eltérő az egyes régiók euróövezeten belüli nyitottsága is. Látható tehát, hogy a tagországokra 

vonatkozó összefüggések a szubnacionális (regionális, tartományi) szintre is érvényesek 

lehetnek. 

1.2. Az optimális valutaövezetek elmélete1617 

Az optimális valutaövezetekről szóló vitát Robert A. Mundell „A Theory of Optimum 

Currency Areas" című, az „American Economic Review" folyóiratban 1961-ben megjelent 

tanulmányától számítják. (Mundell, 1961) Mundell szerint egy valutaövezet optimalitásának 

legfontosabb feltétele az övezeten belüli nagyfokú tényezőáramlás. (A tanulmány egyébként 

eredendően a fizetési mérleg válságokra keresett megoldást.) Keresleti sokk esetén ugyanis a 

közös monetáris politika eszközrendszerével történő, a teljes foglalkoztatást szem előtt tartó 

enyhítés egy valutaövezet esetében nagyon komoly inflációs nyomással jár. A valutaövezet 

közös jegybankja figyelembe veszi a globális egyensúlyt és ennek visszaállítására törekszik, ezt 

azonban egyedül nem képes megtenni. Az egyensúly helyreállításában a nagyfokú 

tényezőáramlás (a szerző megfogalmazása szerint az övezeten belüli mobilitás, és az övezeten 

16 Az optimális valutaövezetekről, illetve arról a kérdésről, hogy az eurózóna mennyire felel meg a különböző 
kritériumoknak ld. részletesebben Békés (1998), Lőrincné (2001) és Ferkelt-Sági (2005). 

17 Nem tartozik közvetlenül a dolgozat tárgyához, de szeretném megjegyezni, hogy az optimális valutaövezet nem 
jelent feltétlenül minden szempontból optimális gazdasági övezetet is. (Csak az árfolyam-rögzítés, a közös pénz 
bevezetésének szemszögéből vizsgálja az optimalitást.) 
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kívüli világgal szembeni immobilitás) játszik központi szerepet. Mundell egyúttal utal J. E: 

Meade és a magyar származású Scitovsky Tibor munkáira is. Meade 1957-ben megjelent 

művében úgy vélekedik, hogy Nyugat-Európában éppen azért nem létezik közös valuta, mert 

nem valósul meg a munkaerő mobilitása. (Meade egyébként a rugalmas árfolyam-rendszerek 

mellet érvel, mert szerinte azok hatékonyabban tudják szolgálni a fizetési mérleg egyensúlyát és 

a belső stabilitást.) Scitovsky Tibor 1958-ban megjelent tanulmányában az európai integráció 

gazdaságelméleti összefüggéseit vizsgálva többek között arra a következtetésre jutott, hogy 

éppen a közös valuta bevezetése segíti elő a nagyfokú tőke-mobilitást és a munkaerő-mobilitás 

növelését ez utóbbi érdekében azonban olyan intézkedések szükségesek, mint például egy 

szupranacionális foglalkoztatás-politika. (Scitovsky, 1958)18 

Mundell modellje alapján valutaövezetben, mobil munkaerő esetén az alábbi alkalmazkodási 

folyamat megy végbe: a keresleti sokk által negatívan érintett (A) ország munkavállalóinak egy 

része rövid idő elteltével a (gyorsabban növekvő) másik országban (B) jelenik meg a 

munkaerőpiacon. Ezt mutatja a munkaerő-kínálati függvény eltolódása mindkét országban. 

Lefelé rugalmatlan bérek esetén a keresleti sokk által A országban (az infláció és a foglalkoztatás 

csökkenésével) megnövekedett reálbér a munkaerő-kínálat csökkenése következtében jelenlegi 

szintjén maradhat, míg B országban az infláció és a munkaerő-kínálat növekedése miatt a 

(korábban a gyors növekedésnek köszönhetően megemelkedett) reálbérek csökkenni fognak. A 

modell alapján tehát a munkaerő áramlása önmagában képes a keresleti sokk után már rövid 

távon is az egyensúly visszaállítására. 

Mundell elmélete szakmai körökben komoly feltűnést keltett, de kritikát is kiváltott. Az egyik 

fő ellenvetés a munkaerő-vándorlás nem megfelelő mértékére, illetve magas költségére 

vonatkozott (pl.: Corden (1972, 1973)) További problémát jelenthet a munkaerő-vándorlást 

illetően, hogy az véleményem szerint nagyobb mértékben függ a két ország, vagy régió közötti 

reálbér-különbségtől, mintsem a termék- és munkaerő-kereslet változásától. A Mundell-féle 

koncepció alapján a vizsgált témakörre vonatkozóan az alábbi következtetés vonható le: ha a 

valutaövezetben résztvevő országok eltérő fejlettségűek, és nem valósul meg közöttük megfelelő 

tényezőáramlás, az jelentős kockázatokat hordoz az egyensúlyi helyzet kialakulásának esélyeit, 

vagyis az egész integráció működését, hatékonyságát illetően. Mindezek miatt lehetővé kell tenni 

18 Több szerző is külön kritériumként kezeli Scitovsky következtetését (amely egy 1967-ben írott tanulmányában is 
felbukkan és úgy vélik, hogy egy szupranacionális foglalkoztatás-politika az optimális valutaövezet egyik 
előfeltétele. 
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és ösztönözni kell a tényezőáramlást, illetőleg fiskális transzfermechanizmusokat szükséges 

alkalmazni. 

Az 1970-es évek közepéig megalkotott optimális valutaövezet-elméletek (Mundell, 1961; 

McKinnon, 1963; Kenen, 1969; Ingram, 1969; Haberler 1970 és Fleming 1971, valamint 

Haberler 1970, Ingram 1969 és Tower-Willet 1970) olyan „egy-kritériumos" elméletek voltak, 

amelyek a legfontosabb feltételét igyekeztek meghatározni a monetáris unió sikeres 

működésének (tényezőáramlás, nyitottság, termék-diverzifikáció, tőkepiaci integráció, inflációs 

ráták konvergenciája, (fiskális) politikai integráció). A 70-es évek közepén született két összegző 

elmélet is. Vaubei (1976, 1978) egy olyan szuper-kritériumot (a stabil reál-árfolyamot) 

határozott meg, ami véleménye szerint minden korábbi feltételt magába foglal.19 

Ishiyama 1975-ben megjelent tanulmányában (Ishiyama, 1975) új szemléletet ad az elmélet 

továbbfejlődésének. Egyfelől egy ország létező valutarendszeréből indul ki, másfelől pedig a 

monetáris integráció előnyeit és hátrányait kívánja ezen ország szemszögéből meghatározni, 

tehát egyfajta költség-haszon elemzést végez. Ishiyama szerint a monetáris integráció egy 

ország számára az alábbi előnyökkel járhat: 

1. A pénzfunkciók kiteij esztése, ezáltal közvetve a gazdasági integráció elmélyítése, az 

erőforrás-allokáció hatékonyságának növelése. 

2. A spekulatív tőkeáramlások megszűnése az övezeten belül. 

3. A devizatartalékok csökkenése. 

4. A monetáris integráció kedvező hatása az áru- és tényezőpiacok integrálódására, valamint 

a politikai integrációra. 

5. A fiskális integráció gyorsítása. 

19 Közvetve kapcsolódik csupán a vizsgált témakörhöz, de mindenképpen érdemes megemlíteni hogy a hat 
„klasszikus"-kritérium közül az európai integráció három esetben felel csak meg egyértelműen az optimalitás 
feltételeinek: a gazdasági nyitottság, a(z) (export)termék-diverzifíkáció és a hasonló, konvergáló inflációs ráták 
követelményei teljesültek az euró bevezetését megelőzően. Komoly problémát okoz Mundell kritériumának a 
teljesítése. A megfelelő munkaerő-áramlásnak, a munkaerő mobilitásának már a közös piac megvalósításakor létre 
kellett volna jönnie, de még napjainkban sem beszélhetünk egységes munkaerőpiacról. Szintén nem teljesül 
Haberler, Fleming és Tower-Willet kritériuma sem, mivel a politikai integráció még a gazdaságpolitika egyes 
területein, például a költségvetési politika esetében sem valósult meg. Két kritérium tekintetében kevésbé 
egyértelmű képet nyújt az Európai Unió. A reál-árfolyam konvergenciájával kapcsolatban egymásnak ellentmondó 
empirikus vizsgálatok is készültek, míg a tőkepiacok integrációja dinamikusan halad előre, és ezt a folyamatot a 
monetáris integráció megvalósulása is elősegítheti. 

20 Elméletében jelentősen érződik a kor pénzügyi gondolkodásának hatása, mindösszesen két év telt el a Bretton 
Woods-i pénzügyi rendszer végét jelentő 1973. márciusi dollár-lebegtetés bejelentése után. 
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A tanulmányban a szerző négy nagyobb „költséget" különböztet meg, amelyeket a monetáris 

integráció bevezetése okoz: 

1. A monetáris politikai autonómia elvesztése. 

2. A fiskális politika autonómiájának korlátozása. 
r • r 21 3. Az árfolyam rögzítésével, az infláció csökkenésével növekedhet a munkanélküliség. 

4. A regionális egyenlőtlenségek esetleges erősödése. 

A kutatás szempontjából a negyedik „költségtétel" a fontos, mivel Ishiyama elméletében ezen 

a ponton jelenik meg a regionalitás. A monetáris politikai autonómia elvesztésével kapcsolatosan 

Ishiyama megjegyzi (1975, 365. o.), hogy a közös monetáris politika - bár megpróbálja az 

országok nagy részének érdekeit figyelembe venni - nem minden országra, régióra gyakorol 

szükségszerűen kedvező hatást. A regionális egyenlőtlenségek erősödésének okát Ishiyama 

abban látja, hogy nemzetközi szinten sokkal könnyebben megvalósul a tőkeáramlás, mint a 

munkaerő mozgása. Ezen kívül kiemeli, hogy a bérnövekedési ráták közötti különbség kisebb, 

mint a termelékenység-növekedésben megmutatkozó differencia. Mindebből pedig az a 

következtetés vonható le, hogy a versenyképességbeli különbség növekszik az egyes országok, 

régiók között. (Ezzel Ishiyama elmélete kapcsolódási pontot képez az optimális valutaövezetek 

és a divergencia elméletei között.) 
/ 

1.3. Konvergencia-, divergencia- és U-elmélet 

1.3.1. Konvergencia-elméletek 

A konvergencia-elmélet fő következtetése leegyszerűsítve úgy fogalmazható meg, hogy a 

gazdasági integráció kialakulása, fejlődése a tényezőárak folyamatos kiegyenlítődése, valamint a 

fokozódó tényezőáramlás segítségével a konvergencia folyamatát erősíti. (Hallet, 1997, Reiner 

Martin, 1998, Reiner Martin-Straubhaar, 2001). Konvergencia-elméleten (és ez a megállapítás 

igaz a divergencia-elméletre is) nem egy konkrét modellt, egy konkrét elméletet, de nem is egy 

szervezett irányzatot kell értenünk, sokkal inkább olyan elméletek összességét, amelyek 

különböző gazdasági jelenségeket, makromutatókat elemeznek, ezekre vonatkozóan az országok, 

21 Itt Ishiyama abból a Fleming (1971) által is felvázolt elméletből indul ki, miszerint minden ország külön, sajátos 
Phillips-görbével rendelkezik. 
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illetve régiók között az egyenlőtlenségek csökkenését mutatják, prognosztizálják. A 

konvergencia-elmélet a neoklasszikus növekedés- és külkereskedelem-elméletekre vezethető 

vissza. Az alábbi alfejezetek ezeknek az elméleteknek a disszertáció témája szempontjából 

fontos összefüggéseire koncentrálnak. 

1.3.1.1 A neoklasszikus növekedés-elmélet és a konvergencia 

A neoklasszikus növekedés-elmélet Solow modelljén (Solow, 1956) alapul. Ebben a 

modellben Solow az egyes országok esetében a megtakarítási hányad, a népességnövekedés és a 

technológiai fejlődés jövedelemre gyakorolt hatását vizsgálta. A modell összefoglalóan az alábbi 

korlátozó feltételeket tartalmazza: 1. A termelési technológiák mindenütt azonosak, gyorsan 

terjednek és külső adottságnak tekintendőek. 2. A technológiai színvonalon kívül a megtakarítási 

ráta és a népességnövekedés is exogén tényezők. 3. A termelési függvény homogén, elsőfokú, a 

hozadék állandó, a termelési tényezők határtermelékenysége pozitív és csökkenő. 4. A termelési 

tényezők (nem tökéletesen) helyettesíthetőek. 5. Nincsenek szállítási és tranzakciós költségek. 

A Cobb-Douglas típusú, elsőfokú homogén termelési függvény az alábbi alakban írható fel: 

Y(t) = K(t)aA(t)L(t)1_ a 0<o<l 

ahol Y(t) a teljes kibocsátás adott időintervallumban, K(t) a felhasznált tőke mennyisége, L(t) a 

felhasznált munka mennyisége, míg A(t) a technológiai színvonal. A nettó beruházás az alábbiak 

szerint határozható meg: 

K(t) = sY(t) 

ahol K(t) a tőkeállomány növekedése (nettó beruházás), s pedig a megtakarítási ráta. 

Solow modelljében létezik egy egyensúlyi tőke-munka arány, amely felé a gazdaság 

törekszik. A modell legfontosabb összefüggése, következtetése, hogy a megtakarítási ráta és a 

népesség-növekedés határozzák meg az egyensúlyi állapotot. A magasabb megtakarítási ráta 

magasabb (egy főre jutó) jövedelmet, míg a magasabb népesség-növekedés alacsonyabb 

jövedelmet eredményez. Solow modelljében az egyes hatásokat számszerűsíti is. Solow maga 

24 



bővítette ki a modellt a technológiai színvonallal, mint exogén tényezővel, megállapítva azt, 

hogy a technológiai fejlődés a növekedés motorja lehet. A szerző empirikusan is igazolni akarta 

feltételezését, ezért az USA iparának 40 évét (1909 és 1949 között) elemezte. Vizsgálatában arra 

az eredményre jutott, hogy az 1 munkaórára jutó termelés hozzávetőlegesen a kétszeresére nőtt. 

A növekedés 7/8-a meglátása szerint a technikai haladásnak tudható be. (Mátyás, 1973, 487. o.) 

A Solow-féle neoklasszikus növekedés-elmélet több ponton is érintkezik a konvergencia 

jelenségével. A modell arra enged következtetni (már csak abból is kiindulva, hogy a 

technológiai színvonal exogén tényező, illetőleg hogy a technológia gyorsan teljed), hogy 

amennyiben nincs sokk-helyzet, és megfelelően működnek a kiegyenlítő mechanizmusok, az 

országok egy főre jutó jövedelmének növekedési rátája fordítottan arányos az országok kezdeti 

jövedelemszintjével, vagyis „abszolút konvergencia" valósulhat meg. (Barro, 1989). Ez a 

csökkenő hozadék érvényre jutását jelenti, vagyis ahol K szintje alacsonyabb, ott azonos 

beruházási ráta nagyobb növekedést eredményezhet. (Erdős, 2003). Tekintettel arra, hogy a fenti 

feltételek a valóságban meglehetősen kis valószínűséggel teljesülnek együttesen, illetve, hogy ha 

Solow modelljét szigorúan értelmezzük, az állapítható meg, hogy az egyes országok jövedelme 

saját egyensúlyi állapotukhoz konvergál, vagyis „feltételes konvergencia" következik be. 

(Mankiw-Romer-Weil, 1990) Mindezeken kívül Erdős (2003) kiemeli, hogy a fejlettebb technika 

átvétele is a konvergencia folyamatát erősíti, különösen, ha megvalósul az áru, a munkaerő és a 

tőke szabad áramlása. 

Mankiw, Romer és Weil (1990) tanulmányukban azon túl, hogy a humán tőkével, mint 

termelési tényezővel kiegészítették Solow modelljét, három különböző létszámú országcsoporton 

számítottak abszolút és feltételes konvergenciát. Vizsgálatuk során mindhárom országcsoport 

esetében egyértelmű feltételes konvergenciát mutattak ki és 22 OECD-ország esetében abszolút 

konvergenciát is mértek. Mindez megerősíti a neoklasszikus növekedés-elmélet és a 

konvergencia-elmélet kapcsolatának létezését. 

A a- és /3-konvergencia számításának módszertana, ami fontos szerepet játszik a regionális 

egyenlőtlenségek alakulásának értékelésében, a fenti modellből vezethető le. Ennek a 

módszernek a segítségével készültek a dolgozat ötödik fejezetének egyes számításai is. (Solow 

növekedési modellje tehát szorosan kapcsolódik a regionális tudományhoz.) 
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1.3.1.2. A neoklasszikus külkereskedelem-elmélet és a konvergencia 

A neoklasszikus külkereskedelem-elmélet, amely a komparatív előny elméletek 

továbbfejlesztésének tekinthető, a Heckscher-Ohlin elméleten alapult. A modell feltételei 

szorosan kapcsolódnak a növekedés-elmélet feltételrendszeréhez. 1. Minden gazdaság két 

terméket termel és fogyaszt, melyeket két homogén termelési tényező (tőke, munkaerő) 

felhasználásával állít elő. 2. A termelési függvény homogén, elsőfokú, a hozadék állandó, a 

termelési tényezők határtermelékenysége pozitív és csökkenő. 3. A termelési tényezőket 

maximálisan kihasználják. 4. A termékek tényezőintenzitása független az árrendszertől. 5. A 

piacokra a tiszta és tökéletes verseny a jellemző. 6. A technológiai színvonal az egyes 

gazdaságokban azonos. 7. A termelési tényezők nem mozognak. 8. Nincsenek szállítási 

költségek, vámok, tranzakciós költségek. Az elmélet szerint egy adott ország termelési tényező 

ellátottsága és tényezőigényessége közötti összhang komparatív előnyhöz vezet. (Török, 1995). 

Mindez specializációt, szakosodást idéz elő, melynek keretében leegyszerűsítve az egyes 

országoknak azon termékek gyártására és exportjára érdemes szakosodniuk, amely termék 

termeléséhez nagyobb mennyiségben, illetve kedvezőbb áron rendelkeznek termelési 

tényezővel. 

Az elméletből kiindulva született meg a tényezőár-kiegyenlítési tétel, ami a szakirodalomba 

Heckscher-Ohlin-Samuelson-teoréma néven vonult be, és amely közvetlenül kapcsolódik a 

konvergencia-elmélet vonulatához. Az eredeti gondolatmenet két régióra és két termelési 

tényezőre (föld és munkaerő) vonatkozik, de nagyobb számú tényezőre is kiterjeszthető. A 

földdel bőségesen, munkaerővel szűken ellátott terület olyan termékeket importál, amelyek 

munkaerőigénye magas, és olyan termékeket exportál, amelyek előállítása „földigényes". Az 

előbbi tevékenységek fokozatosan leépülnek, ennek következtében csökken a munkaerő-kereslet, 

míg az utóbbi tevékenység bővülése a földkereslet növekedését vonja maga után. Mindezek 

következtében a munkaerő szűkössége csökken, míg a föld szűkössége növekszik. A bőséges 

munkaerő-kínálattal ellátott régióban fordított folyamat játszódik le, a munkaerő szűkössége 

nagyobb, míg a föld szűkössége kisebb lesz. Azon termelési tényező ára, amelynek szűkössége 

és kereslete növekszik, emelkedni, míg a másik termelési tényezőé csökkenni fog. A nemzetközi 

kereskedelem és a szakosodás eredményeképpen a termelési tényezők ára kiegyenlítődik. (Ohlin, 

22 Az elmélet utóéletét, illetőleg Leontieff-féle empirikus cáfolatát ld. bővebben Török (1995), Csáki (2003) és 
Káldyné (2004). 
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1981 34. o.) Meg kell azonban jegyezni, és ezt Ohlin is elismeri, hogy nem beszélhetünk teljes 

árkiegyenlítődésről. 

Az eredeti elméletben még nem szerepelt explicit módon a tényezőáramlás lehetősége, a 

termelési tényezők merevek voltak. Ohlin azonban már foglalkozik a termelési tényező áramlás 

lehetőségével is (Ohlin, 1981, 232. o.). A tényezőáramlások mozgatórugói itt a tényezőár-

különbségek. Amennyiben a termékkereskedelem nem egyenlíti ki a termelési tényezők árait és 

az árkülönbségek elég nagyok, termelési tényező mozgásra kerül sor. Összegezve a 

neoklasszikus külkereskedelem-elmélet konvergenciára gyakorolt hatását Ohlin úgy fogalmaz: 

„Ily módon úgy tűnik, hogy a nemzetközi árkiegyenlítődést mind az áru, mind a termelési 

tényezőáramlás elősegíti, vagy közülük az, amelyik a legkisebb ellenállásba ütközik." (Ohlin, 

1981,232. o.) 

A fenti teorémával kapcsolatosan Krugman (Krugman-Obstfeld, 2003) kiemeli, hogy az 

árkiegyenlítődés feltétele, hogy a két ország relatív tényező-ellátottsága hasonlítson egymáshoz, 

továbbá, hogy teljes ár-kiegyenlítődés helyett helyesebb árkonvergenciáról beszélni - ezt már 

Ohlin is megjegyzi - valamint hogy az azonos technológiai eljárás alkalmazása a gyakorlatban 

nem igazán valósul meg. 

A fenti elméletek alapján a monetáris integráció bevezetésére vonatkozóan az alábbi 

összefüggés fogalmazható meg: a konvergencia-elmélet szerint a kereskedelem növekedése és a 

tényezőáramlások fokozódása (mely hatásokat a monetáris integráció megvalósításától is várták) 

a fejlettségbeli különbségek kiegyenlítődésének irányába hat. 

1.3.2. Divergencia-elméletek 

A divergencia-elmélet középpontjában azon elgondolás áll, miszerint a gazdasági integráció 

fejlődése, a kereskedelmi költségek csökkenése következtében az agglomerációs tendenciák 

erősödnek, amit a centrum-térség irányába történő tényező-áramlás is jelez. A centrum-térségek 

megerősödésével a területi egyenlőtlenségek növekednek. (Hallet, 1997, Reiner Martin, 1998, 

Reiner Martin-Straubhaar, 2001) Az elmélet az új (endogén) növekedés-elméletekre, a telephely-

23 Lengyel és Rechnitzer (2004) gondolatmenete szerint gyakorlatilag North exportbázis-elmélete is - a 
neoklasszikus növekedés- és külkereskedelem-elméletekhez hasonlóan - a régiók fejlődésének konvergenciájához 
vezet. 
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elméletekre, a regionális fejlődés-elméletekre (ezen belül is Myrdal polarizációs elméletére), 

valamint az új gazdaságföldrajz és az új külkereskedelem-elméletre egyaránt visszavezethető, 

melyek lényegre törő ismertetése a következő alfejezetekben történik. 

1.3.2.1. Az endogén növekedés-elméletek és a divergencia 

A neoklasszikus elméletekkel szemben az endogén növekedés-elméletek a technológiai 

fejlődést már nem exogén tényezőnek, hanem mint a gazdasági döntéshozók tevékenységének 

eredményét tekintik, vagyis „endogenizálják". Szakítanak továbbá azzal a feltevéssel is, 

miszerint mindenütt azonosak a termelési technológiák, és azok gyorsan terjednek. Önmagában a 

különböző technológiai színvonal is divergencia forrása lehet, amennyiben a két eltérő 

technológiájú régió egymással kereskedelmi kapcsolatba lép. (Markusen, 1983) Az endogén 

növekedés-elméletekben, illetőleg konkrétan a gazdasági növekedésben is tehát kiemelkedő 

szerepet kap a humán tőke. Mindezeken kívül a modellek jelentős része a növekvő skálahozadék 

feltételéből indul ki. A növekvő skálahozadék alkalmazása már Marshallra (1920) és Arrowra 

(1962) visszavezethető. A növekvő skálahozadéknak több fajtáját is megkülönböztethetjük: 

vállalat-specifikus, iparág-specifikus és (telep)hely-specifikus (lokális) növekvő skálahozadék. 

(Marshall, 1920, Reiner Martin-Straubhaar, 2001). Míg a vállalat-specifikus típus okozója a 

növekvő termékmennyiség előállításához kapcsolódó csökkenő fajlagos állandó költség, addig a 

másik két típus esetében a jelenség externáliákra, külső gazdasági hatásokra vezethető vissza, 

(pl.: más piaci szereplők döntéseinek hatása) Már önmagában a növekvő skálahozadék 

lehetősége is az agglomerációs tendenciák erősödésének (tehát közvetve a divergencia) irányába 

hat. 

Romer endogén növekedés-elméleteket megalapozó modelljében (Romer, 1986) a 

vállalatokra a csökkenő skálahozadék, viszont a gazdaság egészére a növekvő hozadék a 

jellemző. A növekvő hozadék externália forrása, jelen esetben a technológiai újításé, a kutatás-

fejlesztésé. A modellben a humán-tőke határtermelékenysége növekvő. A humán tőke-

ellátottságból fakadó egyenlőtlenségek az elmélet szerint konzerválódhatnak, sőt divergens 

folyamatok is kialakulhatnak a kevésbé fejlettebb országok, régiók lassabb növekedése miatt. 

Lucas (1988) elméletében (nála a humán tőke az exogén tényező) a konvergencia az eltérő 

fejlettségű területek között nem megy automatikusan végbe, mert nem történik meg a 
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tényezőárak kiegyenlítődése. Modelljében a humán tőke növekedési rátája annak a múltban elért 

szintjétől függ (Valentinyi, 1995), ami szintén a divergencia elméletét támasztja alá. Lucas az 

Egyesült Államok és India összehasonlításával vizsgálja az esetleges konvergenciát. (Lucas, 

1990). A két ország között mind termelékenységben, mind pedig humán tőkében (képzettségben) 

különbség van, ezek hatására a tőkemegtérülési ráta hasonló mértéket ölt, mindez nem motiválja 

a tőkeáramlást a szegényebb országba, vagyis nem történik meg a jövedelmek kiegyenlítődése, 

így a konvergencia sem. (Szörfi, 2004) 

Grossman és Helpman (1994) modelljében megjelenik az innováció, új technológiák, új 

termékek jönnek létre. A jobb minőségű termékek kiszorítják az alacsonyabb technológiai 

színvonalat képviselőket a piacról, ezek a termékek hozzájárulnak a hatékonyság növekedéséhez, 

és a növekedés fenntartásához. A kialakuló monopolista piacon a nagyobb növekedés eléréséhez 

nagyobb erőfölényre, több erőforrásra van szükség. Ezen okok miatt a gazdagabb országok 

nagyobb növekedést tudnak felmutatni, mint a szegényebb országok, ami a divergencia jelenlétét 

bizonyítja. (Valentinyi, 1995) 

A fenti elméletek alapján a gazdasági integráció fejlődését illetően az alábbi következtetés 

vonható le: míg a neoklasszikus növekedés-elméletben a különböző régiók konvergenciája 

figyelhető meg, addig az endogén növekedés-elméletek jelentős része az egyenlőtlenségek 

fennmaradásának, áőt növekedésének veszélyével számol. Meg kell azonban jegyezni, hogy 

Erdős (2003) az endogén növekedéselméletet is összefüggésbe hozza a konvergencia 

jelenségével. Szerinte ez a technika országok közötti áramlásának köszönhető, igaz, ő is 

hozzáteszi, hogy ez a konvergencia esetleges és inkább egyes országcsoportokon belül 

valósulhat meg. 

1.3.2.2. A telephely-elméletek, a regionális fejlődés-elmélet és a divergencia 

Az alfejezetben azon elméletek rövid ismertetése található, amelyek a dolgozat témájához 

közvetlenül, vagy közvetve kapcsolhatóak. Nem foglalkozom például Predöhl (1925), Christaller 

(1933) és Lösch (1940) elméletével, amelyeknek a gazdasági integráció fejlődésének 

vizsgálatával csak nagyon távoli a kapcsolata.24 

24 Lösch (1940) telephely-elmélete részben a neoklasszikus közgazdaságtan elméleti kereteire, részben pedig 
Christaller elméletére épül. Lösch szerint alapvetően létrejön egy térbeli egyensúly, de olyan módon, hogy a központ 
(telephely, farm) körül hatszög-alakú piaci körzetek jönnek létre. Az egyes településeket nem olyan szigorúan 
hierarchikus rend jellemzi, mint Christaller központi helyek elméletében, a különböző települések között létrejöhet 
funkció-megosztás, de a központ térbeli vonzása megfigyelhető, ami a konvergenciát akadályozza. 
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Giersch (1949) a telephely-elméleti összefüggéseket, érveket nemzetközi viszonyokra 

vonatkoztatta, és azt vizsgálta, hogyan alakul a telephelyek térbeli szerkezete, ha megszűnnek az 

államhatárok. Tekintettel arra, hogy a határok szállítási költségnövelő tényezőként 

értelmezhetők, egy erősödő agglomerációs tendencia figyelhető meg. Ez az agglomerációs 

folyamat kumulatív, tehát hosszú távon folyamatosan erősödő hatásokkal kell számolni. Nyugat-

Európában a kereskedelmi akadályok felbomlása a korábbi nemzeti agglomerációk helyett 

nemzetközi agglomerációs tendenciákhoz vezet, a magasan iparosodott centrum-térségek 

munkaerő- és tőkevonzó ereje növekedni, míg a periferikus területek jelentősége ezzel 

párhuzamosan csökkenni fog. (Könnyen belátható, hogy a monetáris integráció megvalósítása is 

hozzájárul a határok teljes megszűnéséhez, a tényezőáramlás feltételeinek javulásához, 

költségcsökkenéséhez.) 

Myrdal (1957) a fejletlen területek kialakulásának okait vizsgálva erős kritikát gyakorol a 

különböző egyensúlyi elméletekre. Meglátása szerint különböző kumulatív folyamatok az okozói 

az egyensúlyi állapottól való eltávolodásnak, és ezáltal az alacsonyabb fejlettségi szintnek. 

(Myrdal szerint centrifugális és centripetális folyamatok egyaránt megfigyelhetőek, de általában 

ez utóbbi hatás kerekedik felül.) Myrdal elméleti kereteiben gondolkodva a konverziós 

(átváltási) költségek csökkentése révén a centrum-térségben található, agglomerációs előnnyel 

rendelkező vállalatok növekvő versenyt támasztanak a periféria termelőinek, és mivel 

versenyelőnnyel bírnak, növelik a jövedelem-különbségeket. Ezen különbségek a perifériáról a 

centrum felé irányuló tényező-áramlást indukálnak. Kétoldalú, kölcsönös tényezőáramlásra 

azonban csak akkor kerülhet sor, ha a centrum-térségben agglomerációs hátrányok alakulnak ki, 

és ha magas az adott ország fejlettségi szintje. (Hallet, 1997). 

1.3.2.3. Az új gazdaságföldrajz, az új külkereskedelem-elmélet és a divergencia 

Mind az új gazdaságföldrajz, mind pedig az új külkereskedelem-elmélet gondolatvilágának 

megalkotása Krugman nevéhez kötődik. Krugman (1979, 1981) külkereskedelem-elméletében a 

korábbi irányzatoktól eltérően növekvő skálahozadékot, monopolisztikus versenyt és hasonló 

tényező-ellátottsággal rendelkező országokat feltételez. (Ez utóbbi feltétel azzal is 

alátámasztható, hogy a II. Világháborút követően már egyértelműen a (hasonlóan) fejlett 
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országok közötti („helyettesítő" jellegű) kereskedelem vált meghatározóvá a világkereskedelem 

egészét tekintve.) A termékek nem homogének, hanem differenciáltak. Krugman két 

termékcsoportot különböztet meg. Az egyes termékcsoportokon belül a helyettesíthetőség nem 

tökéletes. Két termelési tényező létezik: az első, illetve a második termékcsoporthoz kapcsolódó 

munkaerő. A munkaerő tehát iparág- (de nem termék-) specifikus. A modell feltételezése szerint 

a fogyasztás egyenlően oszlik meg a termékcsoportok között, a kereslet rugalmassága konstans. 

Az egyensúlyi modellben a gazdaság jellegét, a kereskedelemből fakadó előnyöket és 

hátrányokat a tényező-ellátottság hasonlóságának indexe (amely összefüggésben van a 

reálbérekkel), valamint a termékcsoporton (iparágon) belüli helyettesíthetőség mértéke határozza 

meg. Ha két ország a zártság állapotából fokozatosan a szabad kereskedelem irányába fejleszti 

kapcsolatrendszerét, a kereskedelemre vonatkozóan két hatást kell vizsgálni: a disztribúciós 

hatást (tényezőárak alakulása, kiegyenlítődése), valamint a piac növekedésének hatását. 

Krugman modellje az első hatást negatívnak tekinti, tehát nem biztosított a tényezőárak 

kiegyenlítődése, míg a második hatást pozitívnak. Egyensúly akkor alakulhat ki, ha a termékek 

kellőképpen differenciáltak és ha az egyes országok tényezőellátottsága elég hasonló egymáshoz. 

(Ez utóbbiból az a következtetés is levonható, hogy a Heckscher-Ohlin elmélet a kereskedelem 

egy speciális esetét írta le.) Vagyis konvergencia, egyensúly csak igen szigorú feltételek között 

alakulhat ki. 

Az új gazdaságföldrajz elméletben (Krugman 1991, 2003) fontos változást jelent a korábbi 

(telephely-) elméletekhez képest a növekvő skálahozadék alkalmazása és az, hogy Krugman egy 

általános egyensúlyi modell keretében magyarázza a térbeli elhelyezkedést. A modell egy 

ország két régióját (keleti és nyugati terület), két termékét (mezőgazdasági és feldolgozóipari), 

két termelési tényezőjét (farmer, munkás) vizsgálja. A mezőgazdasági termékek homogének, 

jellemző az állandó skálahozadék és a tökéletes verseny. Ezzel szemben a feldolgozóipari 

termékek differenciáltak, a termelésre a növekvő skálahozadék, a piacszerkezetre a 

monopolisztikus verseny a jellemző. A termelési tényezők közül a farmerek eloszlása rögzített, 

míg a munkások eloszlása mobilitásuktól (és közvetetten természetesen a reálbérektől) függ. A 

két terület közötti termékmozgás szállítási költségekkel jár. A centrum-periféria viszony 

kialakulásának és fenntartásának irányába két centripetális erő hat, „a vállalatok igénye arra, 

hogy a nagyobb piac közelében helyezkedjenek el", valamint „a munkások igénye arra, hogy 

hozzáférjenek a többi munkás által termelt javakhoz." (Krugman, 2003, 123. o.) Ezzel szemben 

25 A modell részletes leírását magyarul ld. pl.: Vida (2004) 
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egy centrifugális erő azonosítható: a vállalatok azon törekvése, hogy a periférián lévő 

mezőgazdasági területeket is elláthassák. Krugman szerint amennyiben elég nagy a 

feldolgozóipar mérethozadéka, alacsony a szállítási költség, és elég nagy a természeti 

erőforrásokhoz nem kötött feldolgozóipar aránya, a feldolgozóipari termelés egy területen 

koncentrálódik, vagyis a centripetális erők érvényesülnek, ami a divergencia folyamatát jelenti. 

Az új gazdaságföldrajz és az új külkereskedelem-elmélet között meglehetősen szoros a 

kapcsolat és ezt Krugman a későbbiekben ki is emeli: A fenti összefüggések két régió 

kereskedelmére úgy alkalmazhatóak, hogy a szállítási költségek jelentős csökkenése a 

koncentráció, a centrum-térségek megerősödésének irányába hathat. (Krugman, 2003 113. o.) 

Amennyiben Krugman elméletét továbbgondoljuk a gazdasági integráció fejlődésére, a 

monetáris integráció bevezetésére vonatkozóan és a szállítási költségek helyett tágabb 

értelemben kereskedelmi költségekről beszélünk, amelyek az új integrációs forma 

megvalósításával csökkennek, az egyes országok, régiók között a divergens folyamatok 

megerősödésére következtethetünk. 

Érdemes megemlíteni, hogy Káldor (1989) elmélete mind a növekvő hozadék bevezetéséhez, 

mind pedig az új külkereskedelem-elmélethez kapcsolható, sőt a magyar származású közgazdász 

bizonyos értelemben előfutárnak is tekinthető. Káldor elméletében a Verdoorn-törvényre27 

alapozva megállapítja, hogy két régió között a kereskedelem fokozatos megnyitása a klasszikus 

elmélettel ellentétben nem csökkenti a két terület komparatív költségeinek különbségeit, hanem 

„a kezdetben iparilag fejlettebb régió előnyhöz juthat a kevésbé fejlett régió rovására." (Káldor, 

1989 209. o.), vagyis a komparatív költségek különbségei növekednek. Káldor kiemeli továbbá, 

hogy az ármechanizmus és a kereskedelem (valamint kiigazítási mechanizmusa) tekintetében 

különbséget kell tenni mezőgazdasági (földhöz kötött) és ipari (feldolgozó) tevékenységek 

(termékek) között. 

26 Krugman elméletét többen is továbbfejlesztették, elsősorban a „farmerek" mellett vagy helyett más, az 
egyensúlyra ható tényezők bevonásával (ld. pl.: Helpman, 1995). Figyelemre méltó Ludema és Wooton (1997) 
gondolatmenete is. A szerzők modelljükben a munkaerő mobilitását korlátozottnak tekintik és különböző lakóhely-
preferenciákat is meghatároznak, illetőleg csak az interregionális szállítási költségeket veszik figyelembe. 
Végkövetkeztetésük szerint a korlátozott munkaerő-mobilitás a vizsgált esetek többségében nem vezet a telephelyi 
koncentráció és ezáltal a regionális egyenlőtlenségek növekedéséhez. (Bővebben ld. még Lammers-Stiller, 2000) 

27 A Verdoorn-törvény eredetileg a termelékenység-növekedés és a gazdasági növekedés közötti összefüggésre 
vonatkozott, ezt egészítette ki Káldor. Verdoorn törvényére már Ishiyama (1975) is hivatkozik az optimális 
valutaövezet-elméletében a regionális különbségek növekedésének veszélye kapcsán. 
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A különböző modelleken, elméleteken felül a divergencia erősödése mellett érvel Vanhove és 

Klaasen (1983) is a regionális politika elméleti és gyakorlati összefüggéseit bemutató 

monográfiájában. Könyvüknek kifejezetten a monetáris unió hatásaival foglalkozó részében 

elsősorban Giersch és Stahl munkásságára támaszkodva a centripetális erők megerősödése, 

vagyis a területi különbségek növekedése mellett érvelnek. Igaz, hogy a szerzők elismerik a 

monetáris unió pozitív (így például növekedésösztönző) hatásait, nézetük szerint azonban a 

kereskedelmi akadályok további csökkenése, az önálló árfolyam-politikai eszköztár elvesztése és 

a specializáció növekedése a centrum térségek számára kedvez. A tőkebefektetéseket is a 

centrum térségek magas termelékenységi szintje vonzza, hasonlóképpen a periferikus térségek 

munkavállalóihoz. 

1.3.3. U-elmélet 

A konvergencia- és a divergencia-elmélet irányzatai között az U-elmélet „teremt 

összhangot." Ennek lényege, hogy a kereskedelemhez kapcsolódó költségek csökkenése (az 

integrációs szint növekedése) több szakaszra bontható. A költségek közepes mérséklődése a 

centrum-periféria viszony kialakulásának, az egyenlőtlenségek növekedésének irányába hat. A 

költségek további csökkenése azonban egy következő szakaszban a korábbi divergencia miatt 

kialakult alacsony bérszínvonalat már kellőképpen vonzóvá teszi, így megindul az ipari 

tevékenységek fejlesztése a periférián, ami a konvergencia folyamatát jelenti. Az egy főre jutó 

jövedelmek és a tranzakciós költségek összefüggése egy U-alakú görbével ábrázolható. 

Tekintettel arra, hogy ez a tézis Krugman és Venables (1990, 1995) egy konkrét modelljén 

alapul, és a dolgozat témája szempontjából meghatározó jelentőségű, részletesebb (de az eredeti 

tanulmányokban foglaltakhoz képest még így is rövidített) bemutatására is sor kerül. 

1.3.3.1. A Krugman-Venables modell (Krugman-Venables 1995 alapján28) 

A modell két régiót különböztet meg (Észak és Dél), ezek két országnak is tekinthetők.29 

Mindegyik régió két terméktípust állít elő: állandó skálahozadékú mezőgazdasági és növekvő 

28 Az U-elmélet először a szerzők 1990-es tanulmányában bukkant fel. Ott még szerepet játszott a piacok mérete is, 
egy kis és egy nagy ország kapcsolatrendszerét vették alapul. Az alfejezet, illetve az 1. sz. melléklet az 1995-ben 
született, továbbfejlesztett, részletesebben kidolgozott modellt ismerteti. 

29 Tanulmányukban a szerzők is párhuzamosan, szinonimaként használják a két elnevezést. 
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skálahozadékú ipari terméket. Az ipari szektor késztermékeket (fogyasztási javakat) és félkész 

termékeket egyaránt gyárt. Kezdetben a szállítási költségek magasak, ez mindkét országot 

önellátásra és mindkét terméktípus gyártására ösztönzi. A két ország esetében a 

tényezőellátottság, az alkalmazott technológia, a munkaerő képzettsége, valamint a fogyasztói 

preferencia azonos. A fogyasztók jövedelme mindkét országban kizárólag munka-jövedelemből 

áll. A modell ipari termékek esetében monopolisztikus versenyt feltételez, az ipari szektor 

nagyszámú differenciált terméket állít elő, a vállalatok szabadon beléphetnek a piacra és 

kiléphetnek onnan. (A modell részletes levezetését ld. az 1. sz. mellékletben.) 

Amennyiben a két ország között a kereskedelmi költségeket magasnak feltételezzük, akkor 

alakul ki egyensúly, ha Északon és Délen is ugyanannyi vállalat van jelen a piacon, és ha mind a 

két ország mindkét terméktípust előállítja. Az egyes szektorok foglalkoztatását ekkor a végső 

fogyasztásban való részesedés határozza meg. 

Amennyiben a szállítási (kereskedelmi) költségek közepes szintre csökkennek, a korábbi 

egyensúlyi pont instabillá válik. Az új egyensúlyi helyzetben az egyik ország (az eredeti 

példában Észak) az ipari termékek előállítására specializálódik (kihasználva a növekvő 

skálahozadékot), a másik régió pedig (Dél) a mezőgazdasági áruk termelésére és exportjára 

koncentrál. Ebben az új egyensúlyi pontban az ipari foglalkoztatottak munkabére jelentősen 

meghaladja a mezőgazdaságban dolgozókét. Az északi területeken több okból is növekednek a 

reálbérek: egyrészt nő az iparban foglalkoztatottak aránya, másrészt pedig csökken az ipari 

termékek importja (és ezáltal közvetve az infláció is.) Mindez a két ország között a jövedelmi 

egyenlőtlenségek kialakulásához, növekedéséhez, tehát divergenciához vezet. A szállítási 

költségek mellett a félkész termékek ipari termelésben mért aránya is erősítheti az agglomerációs 

folyamatot. Ha a szállítási költségek tovább csökkennek (0-hoz konvergálnak), az a déli területek 

reálbér-növekedéséhez vezet, egyrészt mivel csökkennek az importált ipari termékek árai, 

másrészt pedig mivel több északi vállalat is déli telephelyet választ magának az egyelőre még 

fennálló bérkülönbségek miatt. Vagyis a divergencia folyamatát az egyenlőtlenségek 

mérséklődése, konvergencia követi. A 2. sz. ábra a kereskedelmi költségek és a reálbérek 

összefüggését mutatja be. (A görbék a kereskedelmi költségek alakulását mutatják, a fejlettebb 

(felső görbe) és a kevésbé fejlett (alsó görbe) régióban, országban.) 
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2. sz. ábra: Kereskedelmi költségek és reálbérek 
Reálbér (w) 

Idő (t) 

Forrás: Krugman-Venables (1995) 

A kereskedelem költségeinek csökkenésével, az integráció fokozatos fejlődésével (így 

például a monetáris integráció megvalósításával) tehát a jövedelem-egyenlőtlenségek először 

növekednek, majd egy kritikus pont után csökkenni kezdenek. Ezt az összefüggést az alábbi 

egyszerű ábrával lehet szemléltetni: 

3. sz. ábra: Az integrációs szint és az egy főre jutó jövedelem alakulása a periférián 

Integráció Szeparáció 

Integrációs szint 

Forrás: Hallet (1997) 
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Hallet (1996) Görögország és Portugália példáján próbálta bizonyítani az U-elmélet érvényre 

jutását. A két ország esetén a kiindulási fejlettségi szint hasonló volt, de a nyolcvanas években 

különböző okok miatt (gazdaságpolitika, állami szektor szerepe, stb.) eltérő fejlődést mutattak a 

vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó GDP alakulását illetően. A 80-as évek első felében a 

közösségi átlaghoz mérten a GDP csökkent, de míg Portugália esetében a felzárkózás már 1987-

ben elkezdődött, mindez Görögországban csak 1990-ben indult meg. Az integrálódás 

mértékének meghatározása a kereskedelmi költségek alakulásának vizsgálatával történt. Hallét a 

kereskedelmi költségeket négy elemre bontotta: rendszeres (állandó), szállítási, információs és 

biztosítási költség. Az egyes kategóriák tágan értelmezendők, a szállítási költségekbe 

beleértendő pl. az infrastruktúra állapota, illetve az információs költségek magukba foglalják a 

nyelvcsoporthoz tartozást, vagy a telekommunikációs szolgáltatások színvonalát. Portugália 

esetében az 1990-es évek elején lényegesen alacsonyabbak voltak a kereskedelmi költségek 

(ezáltal magasabb az integráltság foka), mint Görögország esetében. Ezzel magyarázható a 

fejlődésben mutatott különbség. Hallet vizsgálata tehát alapvetően megerősítette az U-elméletet, 

a gazdasági fejlettség és az integrálódás mértéke közötti összefüggést. (A 2000-es években -

amint arról röviden az 5. fejezetben is lesz majd szó - Görögország megelőzte Portugáliát a 

fejlettségi rangsorban. Mindez azonban összeegyeztethető a fenti megállapításokkal, 

Görögország később lépett az „U-görbe" fellendülő szakaszába.) 

A fenti elméleti irányzatok gyakorlatilag úgy is összegezhetőek, hogy ha a termelési 

tényezők megfelelően mobilak (a kiegyenlítő mechanizmusok hatékonyan működnek), tehát ha 

az egységes belső piac tökéletesen megvalósul, a kereskedelmi költségek csökkenése (ehhez 

kapcsolódóan a gazdasági integráció fejlődése, így például a monetáris integráció megvalósítása) 

elősegítheti a területi egyenlőtlenségek mérséklődését. Amennyiben viszont az egyes országok, 

régiók között nagyok a kezdeti különbségek és a költségcsökkenés nem megfelelő mértékű, az 

egyenlőtlenségek növekedése várható (különösen a kezdeti időszakban). 
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2. A monetáris integráció bevezetésének hatásai: előnyök és hátrányok30 

2.1. A konverziós költségek megszűnése 

A konverziós költségek megszűnése az Európai Bizottság becslése szerint (Comission of the 

European Communities, 1990) 15 milliárd ECU-s (eurós) megtakarítást jelent évente, ami a 90-

es évek elején a tizenkét tagú integráció esetében is már a GDP 0,4 százalékát jelentette. Ezen 

tétel 25 százaléka a banki műveletek költségeihez, míg 75% közvetlenül a kereskedelemhez 

kapcsolódik. Mindez a tagországok egymás közötti kereskedelmére, a turizmusra, a portfólió-

befektetésekre és a működőtőke-áramlásra egyaránt serkentő hatást gyakorolhat. A monetáris 

integráció ezen előnye azonban az egyes tagországok között meglehetősen egyenlőtlenül oszlik 

meg: a kisebb, nyitott, kevésbé fejlett országok esetében, a GDP-hez mérten több mint 1 

százalékot is elérhet a konverziós költségek mértéke, így ezen országok relatív megtakarítása, 

költségcsökkenése nagyobb lehet. Önmagában tehát a konverziós költségek megszűnése a 

tagországok közötti egyenlőtlenségek kialakulásának irányába hat, de tekintettel arra, hogy 

elsősorban a fejletlenebb tagországok számára relatíve nagyobb költség-megtakarítást jelent, így 

- ha szerény mértékben is - de az Európai Unióban a különbségek csökkenését okozhatja. 

Hozzá kell azonban tenni, hogy ez a hatás elsősorban az első években jelentkezik. 

A fenti, közvetlen hatás mellett, a konverziós költségek megszűnése közvetve az egyes 

vállalatok árképzésére, az árkülönbségekre is hatást gyakorolhat. Engel és Rogers (1995) az 

Amerikai Egyesült Államok több városában, illetve Kanadában vizsgálták bizonyos termékek 

árának alakulását. Elemzésük során arra az eredményre jutottak, hogy az országhatár (USA-

Kanada) 2500 mérföldes országon belüli távolságnak felel meg. Közép, hosszú távon az európai 

integráció esetében is az árkülönbségek csökkenése, az árak konvergenciája várható, de 

elsősorban az egymáshoz közelebbi országok viszonylatában, vagyis eltérő hatásra számíthatunk 

az egyes országokat, régiókat illetően (Az eurózónában tapasztalható árszint-változásokról 

bővebben ld. a 2.3.és a 6.1. alfejezeteket.). 

30 A szakirodalomban az előnyök és hátrányok gyakran a „monetáris unió gazdaságtana" gyűjtőfogalom alatt 
találhatóak meg. 

31 Más kérdés, hogy a banki költségek tagországok közötti átutalások esetén még 2005-ben is magasabbak voltak, 
mint tagországon belül. A teljes hatásvizsgálathoz az is hozzátartozik, hogy a konverziós költségek megszűnése a 
bankszektor számára jelentős veszteséget okoz. 
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2.2. Az árfolyam-ingadozásból származó bizonytalanságok megszűnése 

A nominális árfolyam ingadozásának megszűnése a hagyományos elméletek alapján 

megkönnyíti, serkenti a kereskedelmet, mivel költségcsökkentő tényezőnek tekinthető. (Az 

Európai Monetáris Rendszer (EMS) árfolyam-mechanizmusában, az ERM-ben, a havi átlagos 

árfolyammozgás 0,7 százalékos volt. A reálárfolyam változása természetesen a továbbiakban is 

lehetséges.) Az árfolyam-ingadozások közül itt a rövid távú, váratlan, kevésbé kiszámítható 

típust kell elsősorban vizsgálni. A vállalatokat lebegő (és meglehetősen volatilis) árfolyam 

esetén kockázat-kerülő magatartás jellemzi, ezért árfolyam-biztosítást kötnek, ami drágítja a 

kereskedelmet. Az árfolyam-ingadozás úgy is felfogható azonban, hogy nemcsak kockázatot 

jelent, hanem egy nagyobb profit lehetőségét is megteremti a vállalatok számára (De Grauwe, 

2000 63. o.) A vállalatok profitjának alakulását az alábbi egyszerű ábra szemlélteti. Az árfolyam-

ingadozás által okozott többletköltségeket a besötétített háromszögek területe jelöli az ábrán. 

4. sz. ábra: Vállalati profit különböző mértékű árfolyam-ingadozás esetén 

Az árfolyam-volatilitás kereskedelemre gyakorolt hatását Rose (2000) gravitációs modell 

keretében, 1970 és 1990 között 186 országra vonatkozóan vizsgálta.32 A volatilitás csökkenése a 

vizsgálat szerint a kereskedelmet 13 százalékkal növeli, míg egy közös pénz bevezetése akár 

több mint 100 százalékos növekedést is eredményezhet, természetesen ez országonként eltérő 

Forrás: De Grauwe (2000), 62. o. 

32 A szakirodalom ezt a jelenséget gyakran Rose-hatásnak is nevezi. 
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mértéket jelent. Persson (2001) részben joggal bírálta Rose számításait, miszerint a 186 országon 

végzett vizsgálat nehezen feleltethető meg egy kis létszámú, fejlett országokból álló monetáris 

integráció létrehozása által gyakorolt hatásoknak. Persson hasonló fejlettségű és szerkezetű 

országokat vizsgálva 13-65 százalékos változást prognosztizált. Bénassy-Quéré (2001) elemzése 

szerint a nominál árfolyam volatilitásának erősödése jobban visszaveti a beáramló működő tőke 

mennyiségét, mint egy reálfelértékelődés által kiváltott versenyképesség-csökkenés. Ezt a 

feltételezést Marin és szerzőtársai (Marin-Hauser-Protsenko-Raubold, 2002) vállalati felmérések 

alapján igazolják: az osztrák vállalatok a közép- és kelet-európai beruházásokat alacsony 

kockázatúnak tekintik, a legmagasabb rizikófaktornak azonban az árfolyam-ingadozást tekintik. 

Az Európai Központi Bank megbízásából készült legújabb kutatások szerint (Baldwin-Skudelny-

Taglioni, 2005) az árfolyam-volatilitás és a kereskedelem közötti kapcsolat nem lineáris, hanem 

egy konvex görbével írható le. (ld. 5. sz. ábra) 

5. sz. ábra: Az árfolyam-volatilitás és a kereskedelem 

Forrás: Baldwin-Skudelny-Taglioni (2005) 16. o. 

Modelljük értelmében az árfolyam-változás csökkenése nemcsak az export-mennyiség, 

hanem az exportőr vállalatok számának növekedését is maga után vonja, valamint a 

termékszerkezetre is jelentős hatást gyakorol. Mindezeken kívül megállapításuk szerint a 

monetáris integráció megvalósítása a harmadik országokkal folytatott kereskedelmet is 

intenzifikálhatja. A dolgozat 6.4. alfejezete részletes külkereskedelem-elemzést tartalmaz. 
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Az árfolyam-biztosítási konstrukciók fontos pénzpiaci eszközök, az árfolyamok 

visszavonhatatlan rögzítése ezt a piaci szegmenst megszünteti. A kiszámíthatóság révén kedvező 

hatás várható a tagországok egymás közötti kereskedelemére és a tőkeáramlások közül 

elsősorban a rövid távú gondolkodást tükröző portfólió-befektetésekre, és kisebb mértékben a 

működőtőke-elhelyezők döntéseire. Ezek a hatások meglehetősen nehezen számszerűsíthetők és 

az eddigi empirikus vizsgálatok több esetben ellentmondásos eredményre vezettek (Comission of 

the European Communities, 1990). Az azonban bizonyos, hogy ez a hatás is eltérő mértékben 

jelentkezik az egyes tagországokban, függ a más tagországokkal folytatott kereskedelem 

intenzitásától, a valuta árfolyamának korábbi volatilitásától, a vállalatok átlagos méretétől, és a 

pénzpiac fejlettségétől (milyen széles palettája létezik az árfolyam-biztosítási eszközöknek.). 

Pozitív hatást a vállalatok árképzési politikájától függően a fogyasztók, vásárlók is 

érzékelhetnek. 

2.3. Árszínvonal-kiegyenlítődés 

A „Law of one price"33 kimondja, hogy egy olyan integrált piacon, ahol nincsenek szállítási 

költségek és ahol a termékárakat azonos valutanemben adják meg, a kereskedelmi forgalomba 

kerülő (tradable) termékek és szolgáltatások árai nem fejeznek ki földrajzi (regionális) 

különbségeket. Az európai integrációban az egységes belső piac programja következtében indult 

meg az árak kiegyenlítődésének folyamata: 1985 és 1999 között az EU-15-ök között az 

árszínvonalak relatív szórása 21 %-ról 15 %-ra csökkent. (European Comission, 2001) 

A monetáris unió az árak összehasonlíthatóságának, transzparenciájának növelésével, a 

konverziós költségek megszüntetésével újabb fontos állomását jelentheti az árkonvergenciának. 

Ennek ellenére még középtávon sem várható az eurózónában a teljes árszint-kiegyenlítődés. Az 

egységes árszínvonal kialakulásának makro- és mikroökonómiai akadályait különböztethetjük 

meg elméleti síkon, illetve az európai integráció gyakorlatában egyaránt. Az egyik fontos 

makroökonómiai ok a Balassa-Samuelson hatásban keresendő. Eszerint a fejlettségi szint és az 

árszínvonal között erős pozitív korreláció mutatható ki (ezt az európai integráció esetében is 

igazolták az 1985 és 1999 közötti időszakra vonatkozóan (European Comission, 2001)), az 

alacsonyabb termelékenységű, alacsonyabb jövedelmű országban az árszínvonal is alacsonyabb 

33 A kifejezést a szakirodalom angol nyelven használja, magyarul talán „az egy ár törvénye" elnevezéssel adható 
vissza. 
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lesz.34 (Másrészt a modell szerint a felzárkózó országok esetében bizonyos mértékű 
• r 35 

árfelzárkózás is megfigyelhető, ami magasabb inflációs rátát eredményez. Ez az árfelzárkózás 

azonban elsősorban az adott ország szektorai között és csak kisebb mértékben más országokhoz 

képest megy végbe.) További makroökonómiai akadályként említhetőek meg például a 

költségvetési politikákban mutatkozó különbségek. 

Az egyik legfontosabb mikroökonómiai akadály a közvetett adók eltérő szintjében keresendő. 

A 2. sz. táblázat az egyes tagországokban alkalmazott hozzáadottérték-adó kulcsok mértékét 

mutatja be. 

2. sz. táblázat: A hozzáadottérték-adó kulcsai egyes Európai Uniós országokban 
(2005. június elsejei állapot) 

"Nagyon kedv." Kedvezményes Normál "Közbenső" 
Ausztria - 10 20 12 
Belgium - 6 21 12 
Finnország - 8;17 22 -

Franciaország 2,1 5,5 19,6 -

Hollandia - 6 19 -

Írország 4,4 13,5 21 13,5 
Luxemburg 3 6 15 12 
Németország - 7 16 -

Olaszország 4 10 20 -

Portugália - 5;12 19 -

Spanyolország 4 7 16 -

Görögország 4,5 9 19 -

Dánia - - 25 -

Egy. Királyság - 5 17,5 -

Svédország - 6;12 25 -

„-" - nincs ilyen kulcs az adott tagországban 

Forrás: European Comission (2005a) 

Amint látható a tagországokban eltérő a hozzáadottérték-adó kulcsainak száma. A 

táblázatban nem szerepel, de a VI. (ún. ÁFA-) irányelv 28. bekezdésének 2. betűje értelmében 

34 Cihák és Holub (2003)) is szignifikáns, pozitív, lineáris összefüggést állapított meg az átlagos árszínvonal és az 
egy főre jutó GDP között. A vizsgálatok akkor is hasonló eredményre vezettek, amikor az átlagos árszínvonal 
helyett a háztartások fogyasztását és az ehhez kapcsolódó árszínvonalat vették alapul. 

35 Az elmélet szerint ugyanis a gazdaság nemzetközi kereskedelembe integrálódott („tradable") szektorában 
bekövetkező termelékenység-javulás magasabb béreket eredményez az ott foglalkoztatottak számára. A nemzetközi 
kereskedelembe kevésbé integrálódott („non-tradable") szektorban is emelkednek majd a bérek, mivel a 
bérnövekedési ütem kiegyenlítődik a gazdaság különböző szektorai között. A non-tradable szektorban tapasztalt 
bérnövekedés azonban csak úgy lehetséges, ha a szektor által előállított javak árszínvonala növekszik. (Ez utóbbihoz 
járul hozzá az előbbi szektor dolgozói által támasztott növekvő kereslet). Mindezek miatt egy alacsonyabb 
fejlettségi szinten lévő, felzárkózó gazdaság inflációs rátája magasabb lesz. 
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egyes tagországok engedélyt kaptak arra, hogy bizonyos termékekre, szolgáltatásokra 0 

százalékos adókulcsot vessenek ki (pl.: könyvek, folyóiratok, vényköteles gyógyszerek, stb.). Ha 

ezt is figyelembe vesszük, van olyan ország, ahol öt kulcs van érvényben. Az egyes 

„kulcstípusokon" belül is jelentős eltéréseket láthatunk, normál kulcs esetében 15 és 25%, míg a 

kedvezményes ráta esetében 6 és 17% között találhatóak az értékek. Ezen kívül a termékek 

kulcstípusokba történő besorolása is különbözhet az országok között. További mikroökonómiai 

akadály a fuvarozási költségek különbözősége, a piacszegmentáció vagy a fogyasztói 

preferenciák különbözősége. 

Több szakirodalmi forrás is foglalkozik az EU, illetve az eurózóna és az USA 

összehasonlításával az árkülönbségek tekintetében. A vizsgálati eredmények vegyes képet 

mutatnak, Rogers, Hufbauer és Wada (2001) tanulmánya szerint a 90-es években az átlagos 

árszínvonal relatív szórása az USA-ban magasabb volt, mint az euróövezet országaiban. A 

kereskedelmi forgalomba kerülő (tradable) áruk vonatkozásában viszont, ha kis mértékben is, de 

még 1999-ben is az euróövezet mutatott nagyobb egyenlőtlenségeket. Az Európai Bizottság 

vizsgálatai azonban több non-tradable termékre is magasabb szóródást mutattak az Európai 

Unióban, mint az USA-ban. (European Comission, 2001) A fent említett tanulmányok 

eredményeiből arra a következtetésre is juthatunk, miszerint az amerikai tapasztalatok alapján 

nem várható további jelentős árszínvonal-kiegyenlítődés. 

2.4. Árstabilizáció, az inflációs ráták konvergenciája 

Az uralkodó monetarista gazdaság-elmélet összefüggését alapul véve középtávon az 

alacsonyabb inflációs ráta kedvező hatással van a tagországok gazdasági helyzetére, az 

árstabilitás a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés feltételének is tekinthető. Számítások 

szerint, melyek az Európai Bizottság elemzésének alapjául is szolgáltak, 10 százalékos anticipált 

infláció 0,3 százalékos növekedési, jóléti veszteséget von maga után. (Comission of the 

European Communities, 1990) Az igazi veszélyt az előre nem látott (nem anticipált) inflációs 

ráta jelenti. Az alacsony inflációjú környezet hatékonyabb erőforrás-átcsoportosítást tesz 

lehetővé. Ugyanakkor minél magasabb az inflációs ráta, annál nagyobb annak változékonysága, 

és a gazdasági szereplők számára az előre nem jelzett infláció veszélyesebb és költségesebb. (Az 

anticipált infláció létezésének elfogadása több problémát is felvet: az inflációs ráta alakulása 

nem egyenletes, az árarányok termékcsoportonként is változnak, másrészt pedig feltételezi a 
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bérindexálást, és a gazdaság szereplői azt gondolják, hogy a gazdaságpolitika nem törekszik az 

infláció leszorítására, hanem tolerálja azt. (Erdős, 1998)) 

A közös, szupranacionális európai monetáris politika elsődleges célkitűzése az árstabilitás 

megvalósítása, a 0 és 2% közötti, 2%-hoz közeli átlagos harmonizált fogyasztói árszínvonal-

változás elérése középtávon. Az árstabilitás célkitűzésének megvalósítása és a jegybanki 

függetlenség között pozitív kapcsolat mutatható ki a nemzetközi tapasztalatok alapján 

(Comission of the European Communities, 1990). Mindezek alapján joggal feltételezhető, hogy a 

monetáris integrációban egy stabilitásorientált, intézményi, pénzügyi és személyi 

függetlenséggel bíró, nemzetek feletti jegybank hiteles monetáris politikája középtávon sikeresen 

hozzájárulhat az árstabilitás megvalósulásához, az inflációs ráták szóródásának csökkenéséhez. 

Az egyes tagországok között azonban igen jelentős különbségek figyelhetők meg: az inflációs 

averzió szintjében, a kezdeti inflációs ráta nagyságában, az egyes termékek termelői és 

fogyasztói árában, a bérszínvonal rugalmasságában. Mindezek következtében az inflációs ráta 

csökkenése az egyes országokban különböző hatásokkal és költségekkel jár. Az infláció-

csökkentés költségei meglehetősen nehezen határozhatóak meg, és a közgazdaságtan egyik 

legvitatottabb tételére, a Phillips-görbére vezethetőek vissza.36 Ehhez kapcsolódóan alkották meg 

az EU-ban az áldozati ráta mutatóját, amely azt fejezi ki, hogy 1 százalékos dezinfláció a 

foglalkoztatottak számának milyen mértékű csökkenésével, illetve milyen munkanélküliség-

növekedéssel jár együtt (Lőrincné, 2001, 211. o.). Mindenképpen érdemes az áldozati rátát, 

illetve az infláció és a munkanélküliség alakulását közelebbről is megvizsgálni. A 3. sz. táblázat 

azt bizonyítja, hogy a második világháború utáni világgazdaságban, az Európai Közösség és az 

USA esetében nem mutatható ki minden időszakban az inflációs ráta és a munkanélküliség ráta 

közötti fenti összefüggés jelenléte. 

36 Az elméletről és kritikájáról részletesebben ld. Phillips (1958), ill. magyar nyelven Erdős (1998), Lőrincné (2001). 
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3. sz. táblázat: Infláció és munkanélküliség az USA-ban és az EK-ban (1961-1990) 

Évek Infláció (EK) Munkán. (EK) Infláció (USA) Munkán. (USA) 
1961-70 3,8 2,1 2,6 4,7 
1971 6,7 2,4 4,6 5,9 
1972 6,4 2,7 3,8 5,6 
1973 8,6 2,5 5,8 4,9 
1974 14,1 2,9 10,1 2,6 
1975 13,8 4,3 7,7 8,5 
1976 

10,9 
4,9 5,4 7,7 

1977 9,7 5,3 6,0 7,1 
1978 7,2 5,5 6,9 6,0 
1979 8,9 í 5 , 5 9,0 5,8 
1980 

11,1 
i 6 , 1 10,3 7,1 

1971-80 9,7 4,2 6,9 6,4 
1981 10,1 7,8 8,9 7,6 
1982 8,8 9,4 5,8 9,7 
1983 6,2 10,6 3 7 9,6 
1984 j 5,1 11,0 4,0 9,5 
1985 J 5,9 10,8 2,2 7,2 
1986 3,9 10,7 0,4 7,0 
1987 , 3,7 10,4 0,2 6,2 
1988 

3,9 
9,8 

0,1 
5,5 

1989 4,7 9,0 1,8 5,3 
1990 4,7 8,4 2,6 5,5 
1981-90 6,5 i 9 , 6 1,9 7,1 

Forrás: Comission of the European Communities (1984, 1991) 

Kutatómunkám során megvizsgáltam az egy főre jutó folyó áron és vásárlóerő-paritáson 

számított GDP (országos szinten) és az inflációs ráta közötti korrelációt az euró bevezetése előtt. 

A folyó áron számított GDP esetében 1997-ben és 1998-ban -0,48 és -0,63 volt a korreláció, míg 

a determinációs együttható 0,23, illetve 0,40-es értéket mutatott fel. Eszerint a fejlettségi szint 

23, illetve 40 százalékban magyarázza az inflációs ráta mértékét. Hasonló eredményre jutottam 

az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított adatok alkalmazásánál: -0,45 és -0,54, illetve 

0,21 és 0,29 voltak az egyes értékek. Tehát a fejlettségi szint és az inflációs ráta között 

kimutatható egy közepes erősségű, negatív előjelű kapcsolat, miszerint alacsonyabb fejlettségi 

szinthez általában magasabb inflációs ráta párosul. Megpróbálkoztam az országon belüli 

regionális különbségek és az adott tagország inflációs rátája közötti összefüggés 

megállapításával is, de itt nem igazolható kapcsolat. Mindebből arra is következtethetünk, hogy 
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esetlegesen a magasabb országon belüli regionális különbség nem okoz feltétlenül nagyobb 

árszínvonal-emelkedést. 

Rövidtávon nem várható az inflációs ráták kiegyenlítődése. Ennek egyik oka, hogy az 

árrendszer rugalmassága a nominális árfolyamváltozás megszűntével kiigazítási eszközként 

funkcionálhat. Másrészről a korábbiakban a közgazdasági elméletek tárgyalásakor említett 

termékár-kiegyenlítődés rövidtávon különböző árszínvonal-növekedési ütemet feltételez. A 

harmadik ok pedig egyrészt a tagországok eltérő gazdasági növekedési ütemében, másrészt pedig 

éppen az előző alfejezetben tárgyalt Balassa-Samuelson hatás37 létezésében keresendő, amely 

többek között a felzárkózó országok magasabb inflációs rátáját magyarázza. Mindezek azonban 

nem kérdőjelezik meg az inflációs ráták középtávú kiegyenlítődését, de rövidtávon divergenciát 

okozhatnak. Vagyis feltételezhető az U-elmélet érvényre jutása az inflációs ráták változását 

alapul véve is. Az inflációs ráták alakulását, konvergenciáját a 6.1. alfejezet elemzi. 

2.5. Az irányadó kamatlábak egységesítése, kamat-konvergencia 

A nemzetek feletti, független jegybank által irányított monetáris politika önálló, egységes 

eszköztárral rendelkezik. Ezen eszköztár elemei (nyílt piaci műveletek, kötelező tartalékráta, 

kamatláb-politika) közül az egységes irányadó kamatlábat kialakító közös kamatláb-politikát 

érdemes kiemelni.38Az egységes irányadó kamatláb kialakításakor - mint ahogy azt az Európai 

Központi Bank is tette 1999-ben - a jelentős gazdasági súllyal rendelkező országok irányadó 

kamatlábát, valamint az inflációs célkitűzést vették figyelembe. Ennek következtében az egyes 

országok eltérő növekedési, inflációs, foglalkoztatási hatásokkal kell, hogy számoljanak. A 4. sz. 

táblázat az európai példán mutatja be, hogy az 1999-es 3 százalékos közös irányadó kamatláb 

bevezetése milyen kiinduló kamatlábak mellett történt az egyes országokban. Rövid idő alatt 

bekövetkező jelentős kamatláb-csökkenés két ország, Írország és Spanyolország esetében 

figyelhető meg. 

37 A Balassa-Samuelson hatás nemcsak országos, hanem regionális szinten is értelmezhető. Problémát jelent viszont 
ennek a feltételezésnek az empirikus igazolása, tekintettel arra, hogy regionális szinten nem állnak rendelkezésre 
megfelelő inflációs adatok. 

38 Nemcsak a közös monetáris politika, az egységes irányadó kamatláb gyakorolhat eltérő hatást az egyes 
országokra, régiókra, hanem a monetáris transzmisszió csatornáinak különbözősége, így például a bankszektor 
mérete, koncentrációja is. Erről részletesebben ld. Rodríguez-Fuentes - Dow (2003). 
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4. sz. táblázat: Irányadó jegybanki kamatlábak az eurózóna országaiban 
(Periódus vége) 

B/L D E F IRL I NL A P FIN 
1995 3,75 3,75 9,00 4,45 6,50 10,50 3,40 3,90 8,50 4,25 

1996 3,00 3,00 6,25 3,15 6,25 7,05 2,50 3,00 6,70 3,00 

1997 3,30 3,30 4,75 3,30 6,75 6,16 3,30 3,20 5,31 3,25 

1998 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,40 3,00 3,00 3,00 3,00 

98/9. 3,30 3,30 4,25 3,30 6,75 5,03 3,30 3,20 4,51 3,40 

98/10. 3,30 3,30 3,75 3,30 5,75 4,82 3,30 3,20 4,00 3,40 

98/11. 3,30 3,30 3,50 3,30 4,50 3,70 3,30 3,20 3,76 3,40 

98/12. 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,40 3,00 3,00 3,00 3,00 

99/1. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Forrás: Europaische Zentralbank: Monatsbericht - 2000/1. 

A kamatláb-módosítás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásait illetően több számítást 

végeztek és több modellt kidolgoztak. Az Európai Bizottság makroökonómiai modellje szerint 1 

százalékpontos kamatláb-változtatás a GDP-t kétéves intervallumban 0,4 százalékponttal 

módosítja. Az IMF modellje lényegesen nagyobb reálgazdasági hatással (0,6 százalékpontos) 

számol, de hangsúlyozza, hogy mind a hatás nagysága, mind pedig időpontja és időtartama az 

egyes nemzetgazdaságok esetén jelentős eltérést mutat. Az OECD elemző csoportja szerint 1 

százalékpontos kamatláb-csökkentés egy év után 0,7 százalékos, két év után pedig 1,3 százalékos 

reál GDP-növekedéstöbbletet von maga után (Ferkelt, 2001a, Deutsche Bank Research, 1999). 

Mindezeken túl figyelembe kell venni a kamatláb-módosítás hatását az államháztartás 

adósságtörlesztő kiadásaira, ami szintén országonként eltérő jelentőséggel bír, az államadósság 

különböző mértéke, illetve szerkezete miatt. 

Az irányadó kamatláb ugyan befolyást gyakorol az egyes tagországok hosszú lejáratú 

kamatlábaira, azokat azonban elsősorban a piaci szereplők, a kereslet-kínálat alakulása határozza 

meg. Éppen ezért ezen hosszú lejáratú kamatlábak konvergenciája esetlegesen hosszú távon 

várható. 

2.6. Az önálló monetáris politika és az árfolyam-politikai eszköztár elvesztése, az 

aszimmetrikus sokk veszélyének növekedése 

A monetáris integráció megvalósításával az egyes tagországok elvesztik monetáris politikai 

autonómiájukat, a monetáris politika közösségi, szupranacionális szintre kerül. A monetáris 
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politikán belül a legfontosabb veszteségként a szakirodalom az árfolyam-politikai szuverenitás 

megszűnését tartja számon, de nem szabad elfeledkezni olyan fontos eszközökről sem, mint a 

kamatláb-, vagy a kötelező tartalékráta-politika. 

A nemzeti szintű árfolyam-politika elvesztése olyan gazdaságpolitikai eszköztől fosztja meg 

az egyes tagországokat, amely sokkhatás esetén kiigazító mechanizmusként szolgálhat. A 

monetáris integrációt közösségi szintű, országspecifikus és régióspecifikus sokkok egyaránt 

érhetik. Míg az országspecifikus és régióspecifikus sokk jellegéből adódóan aszimmetrikus, 

addig a közösségi (szektor-specifikusnak is nevezhető) sokkhatás egyaránt lehet szimmetrikus és 

aszimmetrikus is. A szimmetria mértéke függ például az árupiac integráltságának fokától, a 

gazdasági helyzet különbözőségétől, vagy az eltérő kormányzati preferenciáktól. A 80-as és 90-

es években az EK-ban jelentősen nőtt az intraindusztriális kereskedelem aránya, ami az 

aszimmetrikus közösségi sokkhatás veszélyét csökkenti. Az árfolyam-politika, mint eszköz 

átmeneti (nem tartós), országspecifikus, esetlegesen régióspecifikus keresleti típusú sokkhatások 

esetén lehet eredményes. Fontos hangsúlyozni a keresleti és az átmeneti jelzőket. Kínálati 

sokkhatás esetén mélyebbre ható, szerkezeti átalakulásra van szükség. Az árfolyam-politikai 

eszköz használata átmeneti megoldásként alkalmazandó, az árfolyam leértékelődése valóban 

export-serkentő, exportjövedelem növelő hatású, de az infláció növekedéséhez vezet. 

Az egyes országok eltérő monetáris politikai céljaiból fakadó sokk lehetősége megszűnik a 

monetáris integráció létrehozásával, mégis nő az aszimmetrikus sokkok39 veszélye, ha az 

egységes monetáris politika mellett különböző irányú költségvetési politikák vannak jelen, vagy 

ha az országok növekedése, konjunkturális helyzete eltérő, tekintettel arra, hogy ezen tagállamok 

eltérő monetáris politikai szabályozást, irányadó kamatlábat, stb. igényelnek. Az egyes 

tagországok hajlama az aszimmetrikus sokkra eltérő, és sokkfelszívó képességük is különböző. 

Sokkfelszívó hatása lehet a rugalmas munkaerőpiacnak (mindez megfelelő bérrugalmasságot 

és/vagy nagyfokú munkaerő-mobilitást feltételez), a nemzeti költségvetési politikának, de a 

közösségi regionális politikának, a közös költségvetésnek is. Lőrincné (2001) „aszimmetrikus 

sokk-sérülékenység" alapján négy csoportba osztja az Európai Unió egyes tagországait: 1. Igen 

csekély a sokkveszély, a rugalmas munkaerőpiac, mint sokkfelszívó tényező szerepelhet: 

Ausztria, Hollandia. 2. Kis valószínűséggel következik be sokk, de a munkaerőpiac nem elég 

39 Az aszimmetrikus sokkok fajtáiról, hatásairól ld. bővebben Lőrincné (2001), ill. Comission of the European 
Communities (1990) 
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rugalmas: Belgium, Németország, Franciaország. 3. Reális veszély az országspecifikus sokk, de 

a rugalmas munkaerőpiac kiegyenlítő mechanizmusként működhet: Írország, Portugália. 4. A 

sokkhatások bekövetkezésének nagy a valószínűsége, a munkaerőpiac meglehetősen merev: 

Finnország, Görögország, Olaszország, Spanyolország. Amint látható, az árfolyam-politikai 

eszköztár elvesztése, az aszimmetrikus sokk veszélye szintén meglehetősen eltérően érintheti az 

egyes tagországokat, ráadásul a sokkveszély a kevésbé fejlett országokban magasabb. A 

tagországi szinthez hasonlóan az egyes régiók is eltérő „aszimmetrikus sokk-sérülékenységet" 

mutathatnak. 

Az európai integrációban az aszimmetrikus sokk mérséklését nehezíti, hogy nem létezik egy 

egységes, mobil munkaerőpiac, és a bérek rugalmassága is alacsony (lényegesen kisebb, mint az 

USA-ban), de országonként eltérő mértékű. Cadiou, Guichard és Maurel (1999) vizsgálatai azt 

mutatták, hogy a 90-es években Olaszországban és Németországban reagáltak legnagyobb 

mértékben a bérek a munkanélküliség növekedésére, míg Dániában, az Egyesült Királyságban, 

Hollandiában és Svédországban a legkevésbé. Mindez azt mutatja, hogy még szimmetrikus, 

közösségi sokk esetén is eltérően reagálnak az egyes országok, ami a divergencia erősödése 

irányába mutat.40 Hasonlóképpen fogalmaz Bayoumi és Eichengreen (1992) tanulmánya, 

amelyben a szerzők a tizenkét tagú Európai Közösségben és az Egyesült Államokban vizsgálták 

a kínálati és keresleti sokkok hatását. Elemzésük során arra az eredményre jutottak, hogy a 

Közösség centrum-országaiban (Németország, Franciaország, Benelux-államok, Dánia) mind a 

kínálati, mind pedig a keresleti oldali sokkhatás kisebb, mint a periféria országaiban. 

Megállapították továbbá, hogy az USA az egyes sokkokra gyorsabban reagál, elsősorban a 

nagyobb tényező-mobilitásnak köszönhetően. 

A fenti összefüggések helyességét támasztja alá Begg és Hodson (2000) tanulmánya is, 

amelyben a szerzők a monetáris unió regionális szintű (aszimmetrikus) sokkhatásait vizsgálják, 

illetve azok implikációit a különböző politikaterületek vonatkozásában. Nézetük szerint a GMU 

jelenlegi konstrukciója éppen a kevésbé fejlett régiókat teszi sebezhetővé az aszimmetrikus 

sokkokkal szemben és nem állnak rendelkezésre megfelelő kiigazító, alkalmazkodó 

mechanizmusok sem. Boschma (2000) éles kritikát gyakorol a szerzőpáros véleményét illetően, 

szerinte ugyanis ez a jelenség már korábban is megfigyelhető volt az európai integrációban és 

nem a GMU bevezetésének köszönhető. 

40 Az eltérő bérrugalmasságnak számos oka lehet: béralku, bértárgyalások jellege, szakszervezetek szerepe, 
minimálbér mértéke, jövedelempolitika irányultsága, stb. 
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2.7. Nemzeti költségvetési politikák 

A monetáris integráció megvalósítása a nemzeti fiskális politikákra, azok játékterére is 

komoly hatást gyakorol. Mint ahogy a 2.6. alfejezetben említésre került, aszimmetrikus sokk 

esetén a költségvetési politika sokkfelszívó eszközként működhet. Az egyik ország költségvetési 

politikai intézkedései viszont a többi tagországra is hatást gyakorolnak. Ezt igazolja Carlberg 

(1999) modellje is (A részletes levezetést a 2. sz. melléklet tartalmazza.). 

A modell szerint a monetáris unióban a jövedelmet a pénzmennyiség határozza meg. 

Amennyiben az egyik országban pozitív keresleti hatás lép fel, például az állami beruházások, az 

állami kereslet növekedésének köszönhetően, az adott országban jövedelem-növekedést okoz, de 

a monetáris unió egészének jövedelmi szintjére nincsen hatással. Ebből következően a másik 

ország jövedelmi szintjére negatívan hat. Lehet, hogy a modell túlságosan leegyszerűsített, de azt 

jól kifejezi, hogy közös monetáris politika esetén bármelyik tagország fiskális politikai 

intézkedése hatást gyakorol a többi országra is. Mindezek miatt egy monetáris unióban szükség 

van költségvetési fegyelemre és a költségvetési politika koordinációjára. Amennyiben az adott 

országban nincs közös, nemzetek feletti gazdaságpolitika, jelentős mértékű közös 

költségvetéssel, akkor a nemzeti költségvetési politikák közötti együttműködés nem kerülhető 

meg. Izolált költségvetési politikai akciók ugyanis a monetáris unió egészét tekintve szub-

optimális megoldáshoz vezethetnek. Nemcsak a nemzeti fiskális politikák között, hanem a közös 

monetáris politika és a költségvetési politikák között is ajánlott az összhang megteremtése. Az 

államháztartási hiány, az államadósság mértéke hatást gyakorol a közös pénz árfolyamára és a 

közös irányadó kamatlábra is. A költségvetési politikák együttműködése, a költségvetési 

fegyelem megvalósítása gyakorlatilag a szűkülő fiskális politikai mozgásteret is jelenti.41 Az 

egyes tagországokat ez a hatás eltérő módon érinti, az eltérő államháztartási helyzet, 

államadósság, az eladósodásra való hajlam szempontjából. Mindez az egyenlőtlenségek 

kialakulása, illetve erősödése irányába hathat. Megnehezíti a helyzetet, hogy az Európai Unióban 

jelenleg sincsen, és gyakorlatilag a jövőbeni tervek között sem szerepel egy közös 

gazdaságpolitika létrehozása, a közösségi költségvetés pedig meglehetősen szegény, mérete 

megközelítőleg a GNP 1 százalékának felel meg, szemben a tagországok 40-60 százalékos GDP-

arányú költségvetésével. Az IMF Multimod és az Európai Bizottság QUEST modelljének 

segítségével is végeztek számításokat a fiskális politika hatásairól. Ez alapján megállapítható 

41 Mindezt az európai integráció gyakorlatában a konvergencia-kritériumok és a Stabilitási és Növekedési Paktum 
létezése is mutatja, melyekről részletesebben a 3.5. alfejezetben lesz szó. 
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volt a nemzeti költségvetés spill-over hatása, igaz, meglehetősen szerény mértékben (Comission 

of the European Communities, 1990). A GMU megvalósításának nemzeti költségvetésekre 

gyakorolt hatásaival részletesen foglalkozik a 6.5. alfejezet. 

2.8. Seigniorage-bevétel-kiesés42 

A közös pénz bevezetésével a pénzteremtés kizárólagos joga az Európai Központi Bank 

kezében van, ez a bevételi forrás kikerül a nemzeti hatáskörből. A seigniorage-bevétel mértéke 

jelentős mértékben függ az inflációs rátától, magas infláció esetén a pénzteremtésből származó 

bevétel a GDP 2-3 százalékát is elérheti. Az ország költségvetési politikája is befolyásolhatja a 

bevétel nagyságát, a pénzkibocsátással történő deficit-finanszírozás, a jegybanktól felvett hitel 

segítségével seigniorage realizálható (Erdős, 1998). 

A seigniorage mértéke jelentős eltéréseket mutatott az Európai Közösség országaiban. Míg 

Németország és Franciaország esetében a 80-as évek végén alig haladta meg a GDP 0,5 

százalékát, addig Portugáliában és Görögországban a GDP 2 százalékánál is magasabb volt. 

Általánosan megállapítható, hogy az alacsonyabb fejlettségi szintű, periférián található 

országokban lényegesen magasabb a seigniorage mértéke. Ez alól kivétel volt a 80-as évek 

Írországa. Az alábbi táblázat a három legkevésbé fejlett tagország bevételeinek alakulását 

mutatja: 

5. sz. táblázat: Seigniorage-bevételek a GDP százalékában 

1982-84 1985-87 1988 

Görögország 2,46 2,34 2,75 

Portugália 4,39 2,85 2,23 

Spanyolország 1,93 1,03 1,36 

Forrás: Comission of the European Communities 1990,122. o. 

Spanyolország és Portugália esetében a csatlakozás és a dezinflációs gazdaságpolitika 

következtében nagy mértékben csökkent a seigniorage jelentősége 1982 és 1988 között, 

Görögországnál pedig az enyhe mérséklődést növekedés követte. A kötelező tartalékráta mértéke 

is hatással van a seigniorage-ra. Az európai integrációban a második banki direktíva értelmében 

a kötelező tartalékráták közelítése valósult meg. Mindez nem változtat azonban azon az 

42 Seigniorage: az állam pénzteremtésből, pénzkibocsátásból származó jövedelme. 
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összefüggésen, miszerint a pénzteremtésből származó bevétel-kiesés eltérő hatással van az egyes 

tagországokra, és éppen a kevésbé fejlett országokra gyakorol kedvezőtlenebb hatást. A 

nagyságrendek érzékeltetésére: a seigniorage-bevételek mértéke megközelítheti a kevésbé fejlett 

országokba érkező közösségi támogatások nagyságát is. A bevétel-kiesés ellensúlyozására az 

egyes tagállamok az adóemelés, vagy a költségvetési megszorítások eszközét alkalmazhatják. 

A Gazdasági és Monetáris Unióban a Maastrichti Szerződés szabályozza a seigniorage-

bevételek elosztását. Eszerint a pénzkibocsátásból származó nettó nyereségnek 20 százaléka 

kerülhet a közös tartalékalapba az Európai Központi Bank határozata alapján. A fennmaradó 

nyereségrész az eurózónában résztvevő tagországok (tőketulajdonosok) között kerül felosztásra, 

50 százalékban a lakosság, 50 százalékban pedig a GDP nagysága alapján (Wonke, 2002). 

Mindez azt jelenti, hogy a monetáris integráció bevezetésével a tagországok nem a teljes 

bevételtől esnek el, sőt az euró nemzetközi szerepének fokozódásával a seigniorage-bevétel 

növekedése is bekövetkezhet. Másrészt viszont a nyereség-felosztási rendszer nem felel meg az 

egyes tagországok korábbi bevételeinek, illetve a pénzforgalomnak (Ezt a rendszert fokozatosan 

vezetik be, 2002 és 2007 között átmeneti szabályozás van érvényben). 

2.9. Nemzetközi valutalét 

Egy nagy, erős gazdasági háttérrel rendelkező integrációs szervezet keretei között bevezetett 

közös valuta világvalutává válhat, de a regionális valuta szerepre mindenképpen predesztinált. 

Egy pénzeszköz nemzetközi valutává válásának több feltétele is megkülönböztethető, mint 

például az ország, országcsoport gazdasági, politikai vezető („domináns") szerepe, stabil 

gazdasági háttér fejlett pénz- és tőkepiaccal, stabilitásorientált monetáris politika (Scháfer, 

1999). Hogy ez milyen mértékben következik be, természetesen függ a régi nemzeti valuták 

nemzetközi forgalmától is. A nemzetközi valutalétnek több dimenziója vizsgálható, így a 

nemzetközi kereskedelemben betöltött szerep (tranzakciós funkció), a devizapiaci 

tranzakciókban képviselt arány, az adott valutában denominált kötvények tőkepiaci szerepe, 

tartalékeszköz-funkció, horgonyvaluta-szerep. A kereskedelmi szerep szempontjából kedvező, 

hogy a nemzetközi kereskedelemben (Japán kivételével) általában az exportőr-országok 

valutájában történik a számlázás (Schröder, 1999). Már pedig az európai integráció országainak 

egymás közötti, belső kereskedelme mellett a harmadik országokba irányuló exportja is jelentős. 

A tartalékeszköz-funkciót illetően a monetáris integráció tagjainak tartalékai csökkenni fognak, 

harmadik országok egyrészt a korábbi tagvaluták helyett, másrészt pedig portfólió-diverzifikálási 
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céllal növelhetik az új pénz iránti keresletet. Itt a különösen nagy piacot az ázsiai országok 

jelentik, melyek valutáinak jelentős része a 90-es években még a dollárhoz rögzített volt. A 

tagországi jegybankok, illetve a közös jegybank által tartott hivatalos nemzetközi tartalékok 

csökkenése által történő megtakarítást az euró esetében 160 milliárd euróra becsülték (Palánkai, 

2001). A horgonyvaluta-szerep elsősorban az európai, az Európai Unióhoz, illetve a monetáris 

integrációhoz csatlakozni kívánó országok esetében, illetve a CFA-övezethez tartozó afrikai 

országokban várható. A Deutsche Bank Research a közös valuta 2010-ben várható nemzetközi 

szerepét az alábbiak szerint prognosztizálta: 

6. sz. táblázat: Az euró nemzetközi szerepe 2010-ben 

Funkció Részesedés (%) 

Nemzetközi kereskedelem 35 

Valutatartalékok 25-30 

Tokebefeketések 30-40 

Nemzetközi finanszírozás 30-35 

Forrás: Deutsche Bank Research, idézi: Schröder (1999) 

A nemzetközi valutalét növeli az adott valuta iránti keresletet. A megnövekedett kereslet 

következtében nő a pénzkibocsátás, ami közösségi szinten seigniorage-bevétel növekedést 

eredményez. Ebből a bevétel-növekményből az egyes tagországok eltérő mértékben részesülnek. 

Az új valuta nemzetközi kereskedelemben történő eltelj edése a tagországok vállalatai számára is 

fokozatos költségcsökkenéssel járhat. Ezzel szemben a nemzetközi valutalét árfolyam-

felértékelődést is maga után vonhat, amely az exportorientált országok harmadik országok 

piacaira jutási esélyeit ronthatja. Ez a hatás szintén eltérő módon érinti az egyes tagországokat, 

nyitottságuk, illetve az integráción kívüli kereskedelmük függvényében. 

2.10. A monetáris unió előnyei-hátrányai és a területi egyenlőtlenségek. Áttekintés. 

A fenti alfejezetekben a lehetséges hatások felvázolása korántsem kizárólagos jellegű volt, 

mindösszesen a dolgozat témája szempontjából fontosnak tartott következmények rövid 

ismertetése történt meg. A fentieken kívül mindenképpen érdemes még megemlíteni két hatást. 

Az első a közös valutára való áttérés átmeneti időszakának hatása, illetve a készpénz formában 

történő bevezetéshez kapcsolódó egyszeri költségek. Ide kell érteni a korábbi nemzeti valuták 

lecserélését, a pénztárgépek és számítógépek átállítását, valamint esetlegesen a korábbi 
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tagvaluták és az új közös pénz párhuzamos használatának költségeit. A másik fontos hatás a 

vállalati verseny növekedése, amelyet az árak transzparenciája, valamint az alacsonyabb 

konverziós költségek tesznek lehetővé. 

A fejezetben tárgyalt hatások (konverziós költségek megszűnése; árfolyam-ingadozás 

megszűnte; árszínvonal-kiegyenlítődés; árstabilizáció, az inflációs ráták konvergenciája; kamat-

konvergencia; aszimmetrikus sokk veszélye; nemzeti költségvetési politikák játékterének 

szűkülése; seignorage-bevétel-kiesés; valamint a nemzetközi valutalét) eltérő mértékben érintik 

az egyes tagországokat, és közvetlenül vagy közvetve a régiókat is. (Ld. 7. sz. táblázat) 

7. sz. táblázat: A monetáris integráció hatásainak értékelése 

MEGNEVEZES: EGYENLŐ 

HATÁS: 

ELTERO 

HATÁS: 

KONV. DIV. 

Konverziós költségek megszűnése X X 

Árfolyam-ingadozás megszűnte X 

Árszínvonal-kiegyenlítődés X 

Árstabilizáció X 

Kamat-konvergencia X X 

Aszimmetrikus sokk X X 

Nemzeti költségvetési politikák X 

Seigniorage-bevétel-kiesés X X 

Nemzetközi valutalét X 

Forrás: saját szerkesztés 

Nehezen állapítható azonban meg egyértelműen, hogy az egyes hatások az eurózónában a 

konvergencia vagy a divergencia irányába mutatnak. Négy hatás esetében valószínűsíthető a 

kapcsolat: a konverziós költségek megszűnése, valamint a kamat-konvergencia az 

egyenlőtlenségek csökkenését, míg az aszimmetrikus sokkok veszélyének növekedése és a 

seigniorage-bevétel-kiesés a különbségek növekedését erősítheti. A 6. fejezet elemzései során 

utalni fogok a jelen fejezetben ismertetett elméleti összefüggésekre. 
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3. A monetáris unió és a regionális politika kapcsolódási pontjai Európában 

3.1. Bevezetés 

A monetáris integrációnak és a regionális politikának több érintkezési pontját is 

felfedezhetjük az európai integráció fejlődése során. Egyrészt több helyütt (pl.: Werner-terv, 

Delors-terv) is kifejezésre jut, hogy a monetáris unió bevezetéséhez a területi (legyenek azok 

országos, vagy regionális szintű) egyenlőtlenségek minél kisebb szintjére, illetve a meglévő 

különbségek mérséklésére van szükség. Másrészt pedig a Werner-, illetve a Delors-terv 

megvalósítása előtt foglalkoztak a monetáris integráció területi, illetőleg konkrétan a regionális 

politikára gyakorolt hatásaival. Mindenképpen előre kell bocsátani, hogy a közösségi 

döntéshozatal során született jogforrások az esetek jelentős részében politikai döntések 

eredményei, amelyek a közgazdasági elemzéseket, összefüggéseket korlátozott mértékben 

tekintették csak kiindulási alapnak. Ennek ellenére a két terület integráció gyakorlatában történő 

összekapcsolódásának érzékeltetéséhez szükséges és hasznos ezeknek a dokumentumoknak, 

jogforrásoknak a vizsgálata. 

A monetáris és a regionális politika közösségi szintre kerülésének folyamata gyakorlatilag 

párhuzamosan történt az Európai Közösségben. A Római Szerződésben egyik politika-terület 

sem szerepelt közös vagy közösségi politikaként és ennek azonos oka volt: az ötvenes évek 

végén nem voltak jelentős különbségek az egyes tagországok között a gazdasági fejlettséget, 

illetve a fontosabb makromutatók alakulását (például a fizetési mérleg egyenlegét) illetően.43 A 

60-as évek végén, az olasz fizetési mérlegproblémák, a vámunió létrejötte, valamint az 1968-69-

es francia társadalmi-gazdasági problémák felerősítették a monetáris együttműködés iránti igényt 

a tagországok között. A Werner-terv egy politikai döntés eredményeképpen születhetett meg, 

melyben meghatározó szerepet játszott Willy Brandt német kancellár és Georges Pompidou 

francia elnök elkötelezettsége az integráció mélyítése mellett. A regionális politika közösségi 

szintű irányítására vonatkozó törekvések a 70-es évek elején-közepén indultak meg. Ennek okai 

közé sorolható az 1973-as olajárrobbanás, illetve az ezt követő gazdasági válság, amely eltérő 

mértékben érintette az egyes tagországokat és iparágakat, a Közösség 1973-as kibővülése, 

valamint a regionalizmus fokozatos térnyerése. Egy okról a magyar nyelvű szakirodalom 

43 Mindez nem jelenti azt, hogy egyes tagországokon belül (ld. pl.: Olaszország) és ez által a hat ország régiói között 
ne húzódtak volna komoly fejlettségbeli különbségek. 
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kevéssé beszél, pedig a külföldi szakkönyvekben, tankönyvekben szerepel: A monetáris 

integráció megvalósításának terve. 

3.2. A Werner-terv 

Az EK-tagországok állam- és kormányfői 1969 decemberének első napjaiban tartott 

találkozójukon felkérték Pierre Werner luxemburgi miniszterelnököt és pénzügyminisztert, hogy 

szakértőcsoportjával készítsen jelentést a gazdasági és monetáris unió fokozatos 

megvalósításáról. Pierre Werner 1970. május 20-án nyújtotta be a szakértőcsoport által készített 

köztes jelentést, míg a végleges dokumentum 1970. október 8-ra készült el. (Rat und Komission 

der EG, 1970).44 A jelentés a gazdasági és monetáris unió alatt a valuták teljes és 

visszavonhatatlan konvertibilitását, az árfolyam-ingadozások megszüntetését (az árfolyamok 

visszavonhatatlan rögzítését), valamint a tőkeáramlások teljes liberalizációját érti. A monetáris 

unió megvalósítása egy közös pénz bevezetését is maga után vonhatja, de ez nem feltétlenül 

szükséges. A jelentés szerint technikai értelemben nincs különbség a közös pénz létrehozásával, 

vagy anélkül megvalósított monetáris integráció között. A közös pénz bevezetésének sokkal 

inkább politikai és „pszichológiai" jelentősége van, például azáltal, hogy a folyamat 

visszavonhatatlanságát demonstrálja. A gazdasági és monetáris unió integrációs fokozatának 

megvalósításához Werner szerint mindenképpen szükség van a Római Szerződés módosítására. 

A jelentés mindezeken kívül külön foglalkozik a megerősített gazdaságpolitikai koordináció 

szükségességével, valamint a közösségi intézmények szerepének növelésével. 

A Werner-tervben több ponton is érintkezik a monetáris és a regionális politika területe. A 

terv szerint a gazdasági és monetáris unió egy olyan zóna létrejöttét teszi lehetővé, amelyben a 

termékek, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabadon és a verseny torzulása nélkül 

áramlanak, anélkül, hogy ez új strukturális, regionális egyenlőtlenségeket okozna. Kiemeli 

továbbá a szakértőcsoport, hogy egy monetáris unióban a strukturális és regionális politika 

fontos a nemzetgazdasági egyensúly fenntartása, valamint a versenytorzító tényezők 

megszüntetése céljából. Ez a politikaterület nem maradhat kizárólag a nemzeti költségvetés 

keretei között. A folyamat végrehajtásához szükség van közösségi eszközökre, amelyek a 

nemzeti eszköztár helyébe lépnek, illetve kiegészítik azt. 

44 A magyar szakirodalom a Werner-terv kifejezést használja, de a dokumentum eredeti címe Werner-jelentés. 
Ebben az alfejezetben a két kifejezés szinonimaként szerepel. 
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A Tanács 1971. március 22-én hozott határozatot (Rat der Europáischen Gemeinschaften, 

1971) a Gazdasági és Monetáris Unió fokozatos, tíz év alatt történő (1971. január elsejétől, tehát 

visszamenőlegesen számított) megvalósításáról. A határozat az alábbi célokat tűzi ki az új 

integrációs fokozat megvalósításával kapcsolatosan: kielégítő gazdasági növekedés, amely teljes 

foglalkoztatással és stabilitással társul, a meglévő strukturális és regionális egyensúlytalanságok 

csökkentése, a Közösség gazdasági és monetáris területen, nemzetközi együttműködésben 

betöltött szerepének erősítése, és mindezek által a stabilitás és növekedés közösségének 

létrehozása. Eszerint a monetáris unió hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkenéséhez. A 

strukturális és regionális eszközök fontosságát a továbbiakban is kiemelt területként kezeli a 

határozat, melyekre az új közösségi politikának is szüksége van a kiegyensúlyozott növekedés 

megvalósításának érdekében. A strukturális és regionális feszültségek jelenléte továbbá 

megkérdőjelezheti az új integrációs fokozat tökéletes megvalósítását, ezért ezek csökkentésére 

saját eszközöket kell létrehozni. Olaszország, a Közösség akkor legalacsonyabb egy főre jutó 

GNP-vel rendelkező tagországa a Werner-terv, illetve a Tanács határozatának fenti 

összefüggései, megállapításai ellenére attól tartott, hogy az új integrációs fokozat növelheti az 

egyenlőtlenségeket. Mindezek miatt a gazdasági és monetáris unió tervének megvalósításához 

csak abban az esetben volt hajlandó hozzájárulni, ha közösségi szinten regionális politikai 

eszközöket hoznak létre.45 Ennek hatására 1972. március 21-i határozatában (Rat der 

Europáischen Gemeinschaften, 1972) a Tanács döntött az Európai Mezőgazdasági Orientációs és 

Garancia Alap szerkezeti problémákkal küzdő agrártérségekben regionális politikai célokra 

történő felhasználásáról, valamint egy regionális fejlesztésekkel foglalkozó alap létrehozásáról. 

(Az alap Európai Regionális Fejlesztési Alap néven (ERFA, az angol rövidítés szerint ERDF) 

1975-ben jött létre.) Vagyis a regionális politika közösségi szintű megjelenésének egyik oka 

éppen a monetáris unió megvalósításának tervében keresendő. 

A Werner-terv azonban nem lehetett sikeres, a Bretton Woods-i nemzetközi pénzügyi 

rendszer összeomlása, valamint az 1973-as olajválság, illetve az ezt követő recesszió miatt. A 

Brit Iparszövetség vezető közgazdásza, Sir Donald McDougall vezette szakértői csoport 1977-

ben készítette el jelentését a közösségi pénzügyek szerepéről (Comission of the European 

Communities, 1977). Ebben a szerzők kiemelik, hogy a gazdasági unió megvalósításához 

mindenképpen szükséges a területi egyenlőtlenségek csökkentése. A Közösség költségvetését 

jelentős mértékben (a GDP 2-2,5 százalékára) növelni kell, ezen belül a legnagyobb mértékben a 

45 Hasonlóképpen vélekedett egyébként a Bizottság is, 1972. január 12-i jelentésében (Stahl, 1974). 
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strukturális, regionális politikára fordított összegek emelését javasolták.46 Az Európai Bizottság 

által az Európai Monetáris Rendszerről kiadott dokumentum (Comission of the European 

Communities, 1979) a gazdasági és monetáris unió megvalósításának akadályát szintén a régiók, 

országok közötti gazdasági különbségekben látja. 

3.3. A Delors-terv 

Jacques Delors, az Európai Bizottság elnöke 1989. április 12-én nyújtotta be jelentését a 

gazdasági és monetáris unió megvalósításáról.47 A Delors-jelentés (Committee for the Study of 

Economic and Monetary Union, 1989) a gazdasági uniót és a monetáris integrációt 

párhuzamosan tervezte megvalósítani, három szakaszban. A Werner-tervhez hasonlóan Jacques 

Delors is figyelembe veszi a monetáris unió két lehetséges fajtáját, a közös pénz bevezetésével és 

a közös pénz nélkül létrehozott integrációt. A gazdasági unió tartalmának ismertetéséből kiderül, 

hogy valójában egy aszimmetrikus integrációs formáról van szó, ahol a közös, nemzetek feletti 

monetáris politika mellett a gazdaságpolitika más területeire alapvetően a koordináció lesz a 

jellemző. A gazdasági unió magában foglalja tehát az egységes belső piac megvalósítását, a 

közös versenypolitikát, közös politikák létrehozását a strukturális átalakulás, alkalmazkodás, 

valamint a regionális fejlesztés céljából és a makrogazdasági politika koordinációját, amely alatt 

többek között kötelező fiskális politikai szabályok értendők. A terv szerint tehát a strukturális, 

regionális politikák a gazdasági unió szerves részét képezik. Delors szerint a regionális, 

strukturális politikákra mindenképpen szükség van az optimális allokációhoz és a jóléti nyereség 

kiegyensúlyozott elosztásához. Valamennyi politika-terület esetén figyelembe kell venni a 

regionális dimenziót, a regionális különbségek megléte növeli a gazdasági unió és ezáltal a 

monetáris unió gazdasági és politikai természetű kockázatait is. A Delors-terv gyakorlatilag a 

konvergencia-elmélet mellett foglal állást, vagyis a gazdasági és monetáris unió kedvező hatást 

fejt ki a kevésbé fejlett régiókra, mert a perifériákon tapasztalható alacsonyabb bérszínvonal 

sokkal könnyebben odavonzza a tőkét, elősegítve a strukturális alkalmazkodást is. Azt, hogy 

Jacques Delors fontosnak tartotta a regionális, strukturális politika szerepét, mi sem mutatja 

jobban, hogy még 1988-ban döntött a Tanács ezen politikák átalakításáról és a Strukturális 

46 Érdekes, hogy a jelentés azt a javaslatot is tartalmazza, miszerint egy föderális európai integrációnak az össz-GDP 
20-25 százalékát kellene újraosztani. (Eszerint a jelenlegi közös költségvetés méretét kb. 20-szorosára kellene 
növelni.) 

47 A Werner-jelentéshez hasonlóan a Delors-jelentés is Delors-terv néven vált ismertté a magyar szakirodalomban. 
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Alapok költségvetésének 1993-tól kezdődően történő megduplázásáról, a termelési feltételek 

kiegyenlítése céljából. 

A Delors-jelentés is hangsúlyozza, hogy a gazdasági és monetáris unióban kiemelt szerepe 

van a bérrugalmasságnak és a munkaerő-mobilitásnak. Az alábbiakban csupán vezérszavakban 

ismertetem a gazdasági és monetáris unió bevezetésének Delors által elképzelt három szakaszát, 

melyekben fontos helyet foglal el a regionális, strukturális politika. Az első szakasz a tervezet 

szerint és a valóságban is már 1990. július elsején kezdetét vette, ami többek között a teljes 

tőkeliberalizációról szóló irányelv életbe lépésének (illetve az első német (a két Németország 

részleges uniójáról szóló) államszerződés hatályba lépésének, a német valutaunió 

megvalósulásának48) a napja is. 

1. szakasz: Ebben a szakaszban azon elvek és eszközök megvalósítására törekedtek, amelyek 

nélkül a monetáris unió nem valósítható meg, illetve amelyek annak hatékonyságát növelhetik. 

Az alábbi célok sorolhatóak ide: 

> Teljes tőkeliberalizáció megvalósítása 

> A konvergencia erősítése 

> A szükséges szerződés-módosítások elvégzése 

> Szorosabb gazdaságpolitikai (ezen belül fiskális politikai) koordináció 

> Monetáris politikai koordináció erősítése 

> A tagországok valutáinak ERM-részvétele 

> ECU használatának eltelj esztése, ösztönzése 

> Hatékonyabb strukturális és regionális politikák 

> Strukturális Alapok átfogó reformjának végrehajtása 

2. szakasz: 

> A közös monetáris politika intézményi kereteinek megalkotása 

> A közösségi programok kiszélesítése a kutatás és az infrastruktúra terén 

> Strukturális politikai források növelése közösségi szinten és a tagállamokban egyaránt 

> Döntés a harmadik szakaszba kerülő országokról (a későbbiekben, a Maastrichti 

Szerződés által meghatározott konvergencia-kritériumok alapján) 

48 A második német államszerződés 1990. október 3-án lépett életbe, ekkor történt meg a politikai egyesítés. 
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3. szakasz: 

> Árfolyam-rögzítés, a közös pénz bevezetése 

> Kötelező fiskális politikai szabályok alkalmazása 

> Strukturális és regionális politikák megerősítése 

Amint látható, a Delors-terv által meghatározott mindhárom szakaszban fontos szerepet kap a 

strukturális és regionális politika, vagyis a monetáris integráció bevezetésével párhuzamosan a 

strukturális, regionális politikát is meg kell erősíteni. Mindebből az a következtetés vonható le, 

miszerint az egyenlőtlenségek mérséklésének a közös pénz bevezetése előtt kellene 

megvalósulnia, tehát a konvergencia folyamata előfeltételként értelmezhető. 

A Delors-jelentés mellékletekén jelentette meg a Bizottság akkori elnöke a Gazdasági és 

Monetáris Unió regionális implikációiról írott tanulmányát. Jacques Delors szerint a fennálló 

regionális különbségek nem képezik akadályát a gazdasági és monetáris unió megvalósításának. 

A monetáris unióban azonban sokkfelszívó mechanizmusoknak kell működniük. Hatékony 

sokkfelszívó eszköz lehet a munkaerő, a személyek mobilitása, ez azonban meglehetősen 

alacsony az európai integrációban. Mindez Delors szerint részben abban gyökerezik, hogy a 

migráció politikai elfogadottsága is alacsony Európában. A tanulmány szerint a GMU-ban 

mindenképpen szükségesek a költségvetési kiegyenlítő mechanizmusok, amelyeket célszerű 

lenne a közös költségvetésből, közösségi szintű adóbevételekből fedezni. Mindezzel tehát Delors 

a jelentésben található három szakaszos felosztást támasztja alá, hangsúlyozva a strukturális, 

regionális politika, illetve a költségvetési transzfermechanizmusok megerősítését a monetáris 

integráció megvalósításával párhuzamosan. 

3.4. A Maastrichti Szerződés49 

A Delors-terv megvalósításának első szakaszában került sor a Maastrichti Szerződés 

elfogadására (1992. február 7.) és hatályba lépésére (1993. november 1.). A Gazdasági és 

Monetáris Unió integrációs fokozatát, illetve az ennek elérésére vonatkozó célkitűzést ez a 

dokumentum emelte a Szerződésekbe, és ezáltal a közösségi joganyagba. A Szerződés 2. cikke 

szerint a „Közösség feladata az, hogy a közös piac és egy Gazdasági és Monetáris Unió 

megteremtése által (...) az egész Közösségben előmozdítsa (...) a gazdasági teljesítmények 

49 Vertrag über die Europaische Union, 1994 
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konvergenciáját, (...) a gazdasági és társadalmi kohéziót, valamint a tagállamok közötti 

szolidaritást." A konvergencia eszerint tehát a monetáris uniónak nemcsak előfeltétele, hanem 

következménye, hatása is. 

A Szerződés 102-109. cikkelyei, és az egyes jegyzőkönyvek részletesen szabályozzák a 

gazdaságpolitikai koordináció, illetve a közös monetáris politika, a közös jegybank működését, 

valamint a harmadik szakaszban történő részvétel feltételeit. A Szerződés - a Delors-tervben 

foglaltaknak megfelelően - gyakorlatilag egy aszimmetrikus integrációs forma alapjait teremtette 

meg. Amíg a monetáris politika terén teljes mértékben megvalósul a nemzetek feletti jelleg, 

független, önálló intézményrendszerrel, addig a gazdaságpolitika más területeire (gazdasági 

unió) a koordináció szintje a jellemző, melynek kötelező (pl.: a túlzott államháztartási hiány 

elkerülése) és nem kötelező elemei egyaránt vannak. 

A gazdaságpolitikai együttműködésnek a szakirodalom szerint négy fokozatát 

különböztethetjük meg: információcsere, konzultáció, koordináció, egységesítés. A koordináció 

esetében két területet határolhatunk el, a diszkrecionális és a szigorúan szabályozott 

gazdaságpolitikai koordinációt. Ekkor a gazdaságpolitikát továbbra is a nemzeti intézmények 

irányítják. A diszkrecionális gazdaságpolitika folytatásakor a felek pozícióik összevetése után 

egy tárgyalási és egy döntéshozatali folyamatot követően közös nevezőre juthatnak, közös 

intézkedést hozhatnak, ez azonban nem szükségszerű. 

A szabályozott gazdaságpolitikai koordinációt közös, mindenkire érvényes gazdaságpolitikai 

döntések, intézkedések jellemzik (Blank-Clausen-Wacker, 1999)). Természetesen a gazdasági 

unió szerves részét képezi az 1992. december 3l-re megvalósítani tervezett egységes belső 

piac.50 A Maastrichti Szerződés több eleme is (konvergencia-kritériumok, a regionális-kohéziós 

politika megerősítése) közvetlenül kapcsolódik a disszertáció által vizsgált témához, melyek 

rövid áttekintése a következő alfejezetekben történik meg. 

50 Az aszimmetrikus konstrukció kialakulásában valószínűleg jelentős szerepe van a 90-es évek eleji politikai 
eseményeknek, gondolva itt elsősorban a német újraegyesítés hatásaira. A monetáris integráció megvalósításának 
ütemterve, felgyorsulása vélhetően szoros kapcsolatban van a német újraegyesítés kérdésével, illetve a német-
francia kompromisszummal (ld. pl.: Francois Miterrand és Helmut Kohl 1990. április 18-i keltezésű az Európai 
Tanács soros elnöki tisztét betöltő ír miniszterelnökhöz, Charles Haughey-hoz címzett levele). (Bővebben ld.: 
Szemlér, 2000). A GMU megvalósítását illetően két fontosabb közgazdasági irányzat alakult ki: Az egyik elmélet 
szerint először a gazdasági uniót kell létrehozni, aminek része az egységes belső piac tökéletes megvalósítása, a 
gazdasági fejlettségbeli különbségek csökkentése, a költségvetési politika integrációja („föderalisták") Ezt az 
irányzatot elsősorban a németek képviselték. Ezzel szemben a franciák által támogatott elmélet 
(„neofunkcionalisták") szerint a monetáris unió bevezetése önmagában is a gazdasági unió fokozatos 
megvalósulásához vezet. A GMU ütemterve egyértelműen ez utóbbi irányzat felülkerekedését mutatja. (A két 
álláspont már 1970-ben, a Werner-terv megszületésekor is ütközött egymással. (Stahl, 1974)) 
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3.5. A konvergencia-kritériumok 

A konvergencia-kritériumok szerződésbe emelésével az integráció döntéshozói elismerték, 

hogy az euró bevezetése előtt szükség van a konvergencia erősítésére, mindez azonban nem a 

fejlettségi szintre, gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségekre, hanem sokkal inkább a monetáris 

politikákra vonatkozik, vagyis a monetáris politikáknak kell közeledniük egymáshoz. Az e téren 

jelentkező egyenlőtlenségek tehát hátrányosan befolyásolhatják a GMU működését, 

hatékonyságát. A konvergencia-kritériumok, hasonlóképpen a dolgozat bevezetőjében közölt 

fogalom-értelmezéshez, nem egy adott ponthoz való felzárkózást, sokkal inkább az egymáshoz 

közelítést mérik, különösen az inflációra és a kamatlábakra vonatkozó feltételek.51 A kritériumok 

és azok vizsgálatával kapcsolatosan több kifogás is emelhető. 

Egyrészt a feltételek nem a konvergencia erősödésének folyamatát, hanem egy meghatározott 

időpontban történő fennállását (nevezetesen a döntés előtti egy évre vonatkozóan) vizsgálják. 

Gyakorlatilag az árfolyam-kritérium kivételével valamennyi mutatót csak egy adott évben kell 

teljesíteni, idősorok vizsgálatát a Szerződés a költségvetési kritériumok esetében helyezi 

kilátásba, de ott is könnyítő jelleggel. Ha az államadósság, illetve az államháztartási hiány 

mértéke lényegesen és tartósan csökken, kielégítő mértékben megközelítve a referenciaértéket, 

illetve amennyiben a referenciaérték átlépése átmeneti és az érték közelében marad a hiány, 

akkor a kritérium teljesítettnek tekinthető. Osztom azt a véleményt, miszerint ezek a kivételek 

csökkentették/csökkentik a GMU-ba, illetve a konvergencia-folyamat sikerébe vetett bizalmat. 

Másfelől pedig a Szerződés feltételrendszere nem reálgazdasági konvergenciát foglal 

magába, és ezt állapot-mutatók vizsgálatával fejezi ki. Már pedig a GMU sikere szempontjából a 

reálkonvergencia legalább annyira fontos. További mutatók bevonása lett volna szükséges a 

kritérium-rendszerbe, így például a makrogazdasági egyensúlyi zavart illusztráló 

51 Csak a teljesség és pontosság kedvéért: a szűk értelemben vett konvergencia-kritériumok az alábbiak. 1. A 
(tényleges, illetve a tervezett) folyó államháztartási hiány nem haladhalja meg a GDP 3%-át. 2. A bruttó 
államadósság nem lépheti túl a GDP 60 %-át. (Az első két kritérium az ún. költségvetési kritériumok. Amennyiben 
ezeket átlépik a tagországok, ellenük „túlzott deficit eljárás" indulhat.) 3. A fogyasztói árszínvonal emelkedése 
legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációjú ország inflációs értékeinek 
egyszerű számtani átlagát (Stabilitási, inflációs kritérium). 4. A hosszú lejáratú kormánykötvények nominális 
kamatlába legfeljebb 2 százalékponttal haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációjú ország hosszú lejáratú 
kamatlábainak egyszerű számtani átlagát (Kamat-kritérium). 5. Az ország valutájának legalább két évig leértékelés 
és komolyabb feszültségek nélkül tagjának kell lennie az árfolyam-lebegtetési mechanizmus (ERM) normál 
sávszélességének (Árfolyam-kritérium). A fentieken kívül a döntéskor a makromutatók széles köre értékelhető, 
továbbá fontos jogi kritérium az egyes nemze t i jegybankok függetlenségének megvalósulása. 
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munkanélküliségi ráta, vagy a termelékenységet jellemző egy foglalkoztatottra jutó GDP, illetve 

az egységnyi bérköltség.52 

Fontos hangsúlyozni, hogy a nominális- és a reálkonvergencia között sokrétű kapcsolat 

mutatható ki. A két jelenség kölcsönösen segítheti egymást: az árfolyam-stabilitás erősödése 

kedvezően hat a jövedelem-konvergenciára (ez utóbbi többek között az egy főre jutó GDP-vel 

mérhető), vagy például a jövedelem-konvergencia elősegítheti az államháztartási helyzet 

javulását. Ugyanakkor a nominális- és a reálkonvergencia hátrányosan is befolyásolhatják 

egymást: a dezinfláció rövid távon - az infláció mértékének, az inflációs várakozások jellegének 

függvényében - növekedési veszteségekkel járhat, míg a túl gyors jövedelem-konvergencia 

többlet-inflációt okozhat, az árszerkezet átrendeződése, az árszínvonal felzárkózása az inflációs 

konvergenciát lassíthatja. (Gáspár, 2003) 

A konvergencia folyamata nemcsak a GMU megvalósításáig, hanem a közös pénz 

bevezetését követően is fontos eleme kell, hogy legyen az integrációnak. Részben ennek a 

felismerésnek, részben pedig a konvergencia statikus vizsgálata kritikájának köszönhetően 

született meg 1997-ben a Stabilitási és Növekedési Paktum, mely elsősorban a költségvetési 

kritériumok fenntarthatóságát hivatott biztosítani. Fő célként itt az egyensúlyban lévő 

államháztartás jelenik meg, a referencia-érték túllépésekor pedig szankció lép életbe. A Paktum 

eredeti változata a 'német pénzügyminiszter, Theo Waigel nevéhez fűződik, aki szerint az 

államháztartási hiány átlépésekor automatikusan érvénybe lépő szankciókat kell alkalmazni. 

Ezzel szemben a végleges, kompromisszum eredményeképpen kialakult tervezet egyrészt a 

szankciók életbe lépését politikai döntéstől (nevezetesen a Tanács döntésétől) teszi függővé, 

másrészt pedig kivételeket is tartalmaz.53 Hasonlóképpen magukhoz a kritériumokhoz, a Paktum 

elfogadott változata sem erősíti a GMU konstrukciójába, sikerébe vetett bizalmat. Nem is 

beszélve arról, hogy 1998 májusában, a harmadik szakaszban résztvevő országok köréről szintén 

politikai jellegű döntés született. 

52 A konvergencia-kritériumok kritikájának meglehetősen széles szakirodalma van. Ezek közül kiemelendő 
Thygesen javaslata, illetve globális konvergencia-mutatója. Mindezekről bővebben ld. Lőrincné (2001) 

53 A Tanács döntését követően a referenciaértéket átlépő tagország a GDP 0,2%-át és a túllépés mértékének 
egytizedét, összesen, maximálisan GDP-jének 0,5 százalékát helyezi nem kamatozó letétbe. Amennyiben két éven 
keresztül nem sikerül az államháztartási hiányt a referencia-érték alá szorítani, a pénzletét pénzbüntetéssé alakul át. 
A Paktum két kivételt különböztet meg, amikor a szankcióktól el lehet tekinteni: Ha egy tagország recesszióban van, 
és a GDP-je több, mint 2 százalékkal csökkent, illetve ha a GDP negyedévenként 0,75 és 2 százalék közötti 
mértékben csökken, de valami rendkívüli esemény nehezíti az államháztartási fegyelem megvalósulását. A 
Stabilitási és Növekedési Paktumról ld. még részletesebben Losoncz (2004b) 
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3.6. A regionális, kohéziós politika megerősítése 

A regionális, kohéziós politika reformjáról már az egységes belső piac megvalósításával 

párhuzamosan, 1988-ban határoztak. Ennek értelmében az 1994-1999 közötti közös 

költségvetésben a korábbi értékekhez képest megduplázták a Strukturális Alapok költségvetését, 

és összesen hat célkitűzést határoztak meg felhasználásukat illetően. (1993-ban hozták létre a 

negyedik Strukturális Alapot, a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközt, 1995-ben pedig egy 

újabb célkitűzést vezettek be. Részletesen ld. Horváth Gy. (2001), Kengyel Á. (2002)). 

A Maastrichti Szerződés két fontos rendelkezését tartom szükségesnek ehelyütt megemlíteni. 

A Szerződés létrehozta a Kohéziós Alapot, azzal a céllal, hogy a kevésbé fejlett országok GMU-

ban való részvételét, ezen belül is pontosabban a költségvetési kritériumok teljesítését elősegítse. 

Ezzel elismerték a döntéshozók, hogy a monetáris integrációhoz magas fokú kohézióra, 

konvergenciára van szükség, sőt ennek megvalósításához pótlólagos kiegyenlítő 

mechanizmusok, eszközök kellenek. A Kohéziós Alap tehát a Maastrichti Szerződés értelmezése 

szerint legalább annyira kapcsolódik a monetáris, mint a regionális politikához. Ezt mutatja az 

Alap igénybevételének kritérium-rendszere is: a tagországoknak készíteniük kell egy 

konvergencia-programot, másrészt pedig az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GNP 

tekintetében a közösségi átlag 90 %-a alatt kell lenniük. A Kohéziós Alap, a Strukturális Alapok 

regionális szintű támogatásaitól eltérően, alapvetően két területen nyújt támogatásokat a 

tagországok számára: a közlekedési infrastruktúra fejlesztésében és környezetvédelmi 

beruházások megvalósításában. A közlekedés fejlesztése egyrészt a maastrichti kritériumok 

közül hiányzó reálgazdasági konvergenciát, pontosabban annak feltételrendszerét mozdíthatja 
# # r 

elő, ugyanakkor a területi egyenlőtlenségek csökkentésének egyik eszközének is tekinthető. Ugy 

is fogalmazhatunk tehát, hogy a GMU tervének eredményeképpen, annak megvalósításával 

párhuzamosan a regionális politika megerősítésére került sor az európai integrációban (A 

Maastrichti Szerződés rendelkezett a közlekedési, kommunikációs és energiaszállítási 

rendszereket magába foglaló Transz-európai Hálózatok (TEN) létrehozásáról is (129. b cikk), 

amely céljai között szerepel az egységes belső piac tökéletesítése. A Kohéziós Alapból részesülő 

országok az Alap forrásait TEN-beruházásokhoz is felhasználhatják). 

A Kohéziós Alap megalkotása mellett a Maastrichti Szerződés az intézményrendszert is 

bővítette a regionális érdekek képviseletének céljával. A Régiók Bizottsága lehetővé teszi, hogy 

a helyi és regionális szervek is közvetlenül beleszólhassanak a közösségi döntéshozatalba. A 
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regionális érdekeket érintő döntések meghozatala előtt kötelezően konzultálni kell ezzel az 

intézménnyel, ki kell kérni a véleményét. A Maastrichti Szerződés öt ilyen területet határozott 

meg: oktatás, kultúra, közegészségügy, transzeurópai hálózatok, gazdasági és szociális kohézió. 

A Régiók Bizottsága véleménye ugyanakkor a döntéshozatal végkimenetelére semmilyen 

kötelező erővel nem bír, így összességében korlátozott befolyásolási lehetőséggel rendelkezik 

(Horváth Z., 2005). Igaz, hogy a Régiók Bizottsága nem kapcsolódik közvetlenül a monetáris 

integráció bevezetéséhez, mégis fontos megemlíteni a regionális érdekek közösségi 

intézményrendszerbe történő integrálásának kísérletét, illetve a döntéshozatal folyamán történő 

figyelembe vételét. 

Mint ahogy a fenti alfejezetekből is látható, a monetáris integráció és a regionális politika 

kapcsolódási pontjai a monetáris együttműködés történetét végigkísérik, a Werner-tervtől 

egészen a Maastrichti Szerződésig. Mindez megerősíti a kérdéskör vizsgálatának létjogosultságát 

elméleti síkon és az európai integráció gyakorlatában egyaránt. Ugyanakkor az is érzékelhető, 

hogy a GMU jelenlegi konstrukciója több hiányosságot is felmutat (pl.: konvergencia-

kritériumok). Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a GMU harmadik szakasza így is csak egy 

rendkívül „erőltetett" menetrend meghatározásának és betartásának köszönhetően kezdődhetett 

meg 1999-ben.54 

54 Csak a pontosság és az aktualitás miatt jegyezném itt meg, hogy az Alkotmányos Szerződés Európai Tanács által 
elfogadott tervezete nem tartalmaz sem a vizsgált téma, sem pedig a monetáris integráció egésze tekintetében érdemi 
változásokat. 
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4. A Gazdasági és Monetáris Unió 

4.1. A konvergencia szintje az eurózóna tagországai között 

A GMU megvalósításának harmadik szakasza 1999. január elsején kezdődött, melynek 

keretében - számlapénz formájában - bevezették az eurót. A harmadik szakaszba lépő országok 

köréről az Európai Tanács 1998 májusában döntött. A korábbi dokumentumok, tanulmányok, 

valamint az optimális valutaövezetek elméletei alapján megállapítható, hogy a GMU sikerét 

befolyásolja a konvergencia szintje, a gazdasági tér heterogenitása. Osztom azt a véleményt, 

miszerint a tagországok közötti konvergencia szintje nem volt megfelelő az euró bevezetésekor. 

A konvergencia-kritériumok hiányosságaira az előző fejezetben már kitértem. Súlyosbítja a 

helyzetet, hogy 1998 májusában nem elsősorban a Maastrichti Szerződésben meghatározott 

kritériumok alapján döntöttek a tagországok köréről, pontosabban fogalmazva a költségvetési 

kritériumokat meglehetősen tágan értelmezték. Az államháztartási hiány és az államadósság 

mértéke esetén nem a Szerződéshez kapcsolódó jegyzőkönyvekben meghatározott referencia-

értékek túllépését vették figyelembe, hanem azt, hogy az adott ország túlzott deficit eljárás alatt 

áll-e, vagy sem. A túlzott deficit-eljárás elrendeléséről a Bizottság javaslatára a Tanács dönt, 

minősített többséggel. Ez azt jelenti, hogy politikai döntés függvénye, illetve eredménye. Túlzott 

deficit eljárás alatt 1998 májusában egyedül Görögország állt (a Tanács 1994. szeptember 26-i 

határozata alapján). A 8. sz. táblázatban az egyes kritériumok 1998 májusában rendelkezésre álló 

legfrissebb, 1997-es értékei, valamint az 1998-as évre vonatkozó előrejelzések láthatóak 

tagországokra lebontva. Az infláció és a kamatkritériumnak történő megfelelés vizsgálatakor a 

táblázatban szereplő 1998. januári, 12 hónapra számított értékeket tekintették kiindulási alapnak 

(Az inflációs kritérium esetében 2,7% volt a referenciaérték, míg a hosszú lejáratú 

kamatlábaknál 7,8%). Az államháztartási, illetve az adósság kritérium vizsgálatánál valószínűleg 

az 1997-es végleges értékeket vették alapul. Erről a hivatalos dokumentumok nem tartalmaznak 

részleteket. 
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8. sz. táblázat: A konvergencia-kritériumok teljesítése 1997-ben és 1998-ban 
Ország Ev Infláció3 Kamat" Államháztartás Adósság' ERM-tagság 

egyenlege' 
Ausztria 1997 1,2 5,7 -2,5 62,0 Igen 

1998d 1,1 5,6 -2,2 60,0 Igen 

Belgium 1997 1,5 5,8 -2,1 122,2 Igen 
1998d 1,4 5,7 -1,7 118,1 Igen 

Dánia 1997 1,9 6,3 0,7 65,1 Igen 
1998d 1,9 6,2 1,1 59,5 Igen 

Egyesült Királyság 1997 1,8 7,1 -1,9 53,4 Nem 
1998d 1,8 7,0 -0,6 52,3 Nem 

Finnország 1997 1,2 6,0 -0,9 55,8 Igen 
1998d 1,3 5,9 0,3 53,6 Igen 

Franciaország 1997 1,3 5,6 -3,0 58,0 Igen 
1998d 1,2 5,5 -2,9 58,1 Igen 

Görögország 1997 5,4 9,9 -4,0 108,7 Nem 
1998d 5,2 9,8 -2,2 107,7 Nem 

Hollandia 1997 1,9 5,6 -1,4 72,1 Igen 

19
98

d 

1,8 5,5 -1,6 70,0 Igen 

Írország 1997 1,2 6,3 0,9 66,3 Igen 
1998d 1,2 6,2 1,1 59,5 Igen 

Luxemburg 1997 1,4 5,6 1,7 6,7 Igen 
1998d 1,4 5,6 1,0 7,1 Igen 

Németország 1997 1,5 5,6 -2,7 61,3 Igen 
1998d 1,4 5,6 -2,5 61,2 Igen 

Olaszország 1997 1,9 6,9 -2,7 121,6 Igen 
1998d 1,8 6,7 -2,5 118,1 Igen 

Portugália 1997 1,9 6,4 -2,5 62,0 Igen 
- 1998d 1,8 6,2 -2,2 60,0 Igen 

Spanyolország 1997 1,9 6,4 -2,6 68,8 Igen 
1998d 1,8 6,3 -2,2 67,4 Igen 

Svédország 1997 1,8 6,6 -0,8 76,6 Nem 
1998d 1,9 6,5 0,5 74,1 Nem 

Forrás: EMI (1998) 

a - éves változás százalékban 
b - százalékban 
c - a GDP százalékában 
d - az infláció és a kamatláb esetén az 1998. január végi, tizenkét hónapos adat 

Ahogy az a táblázatból látható, több tagország is jelentősen meghaladta az államadósságra 

vonatkozó referenciaértéket, így az integráció alapító országai közé tartozó Belgium, vagy 

Olaszország (Igaz, hogy Belgium 1994 és 1997 között 20 százalékponttal csökkentette 

adósságállományát, de még így is a referenciaérték kétszeresét érte el a vizsgált időszakban. 

Olaszországban viszont 1991 és 1997 között 20 százalékponttal nőtt az adósságállomány! Tehát 

itt egyáltalán nem lehetett szó kielégítő módon csökkenő trendről...). Ezen kívül több tagország 

is megközelítette, ill. elérte az államháztartási hiányra vonatkozó 3%-os referencia-értéket, annak 
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ellenére, hogy egyszeri költségvetési intézkedéseket is foganatosítottak55 (Olaszország 1996-ig 

folyamatosan, Németország 1993 és 1996 között, míg Franciaország 1992 és 1996 között 

jelentősen túllépte a referenciaértéket). Jól látható, hogy a kritériumok teljesítése nem függ az 

egyes országok fejlettségi szintjétől. 

Az Európai Tanács döntése alapján tizenegy tagország léphetett a GMU harmadik 

szakaszába. Görögország egyik konvergencia-kritériumot sem teljesítette, így esetében 

egyáltalán nem jöhetett szóba az euró bevezetése. Az Egyesült Királyság és Dánia esetén ún. 

opt-out szabályozás áll fenn a Szerződés értelmében, vagyis ezen országok saját maguk 

dönthetnek, hogy mikor kívánnak a harmadik szakaszba lépni (Természetesen ekkor teljesíteniük 

kell a kritériumokat). Tekintettel arra, hogy a GMU célkitűzése, illetőleg maga az integrációs 

forma a közösségi jog, a közösségi vívmányok (acquis communautaire) részét képezi, minden 

tagországnak (a fenti két ország kivételével) törekednie kell a kritériumok teljesítésére, és 

amennyiben teljesíti a feltételeket, be kell vezetnie a közös pénzt. Svédország mindezek ellenére, 

politikai döntés alapján (gyakorlatilag szándékosan) nem teljesíti az árfolyam-kritériumot, az 

árfolyam-lebegtetési mechanizmusnak a svéd korona 2005-ben sem volt a tagja. Az 1998. májusi 

döntés azt a megállapítást támasztja alá, miszerint még a nominális konvergencia sem valósult 

meg teljes mértékben az eurózóna tagországai között. 

Az alábbiakban bemutatom egyes reálkonvergencia-mutatók (egy foglalkoztatottra jutó GDP, 

egy munkaórára jutó munkatermelékenység, egységnyi bérköltség), valamint a fejlettségbeli 

különbségek (egy főre jutó GDP tagországi és regionális szinten) alakulását a GMU harmadik 

szakaszának kezdete előtt. Ennek az alfejezetnek nem az egyes makromutatók hosszú 

idősorainak elemzése a célja (a 6. fejezet tartalmazza ezeket a statisztikai vizsgálatokat), hanem 

annak érzékeltetése, hogy az eurót egy meglehetősen heterogén, jelentős fejlettségbeli 

különbségeket felmutató gazdasági térben vezették be. Ez pedig azt jelenti, hogy a konvergencia, 

mint a monetáris unió megvalósításának előfeltétele sem nominális, sem reál értelemben nem 

teljesült maradéktalanul. A 9. sz. táblázat a termelékenységet kifejező egy foglalkoztatottra jutó 

GDP alakulását mutatja be folyó áron és vásárlóerő-paritáson egyaránt. 

55 Olaszország például nagy államháztartási deficitje és államadóssága miatt a kamatlábak 1 százalékpontos 
csökkentésével és egyszeri Európa-adóval akart kiadás-csökkenést elérni. Franciaország az állami Télécomtól 11 
milliárd német márka nagyságú összeget utalt át a költségvetésnek, aminek fejében a költségvetés vállalta a 
privatizálandó konszern jövendő nyugdíjfizetési kötelezettségeit. Németországban az ország aranytartalékát 
értékeltették át, hogy a 40 milliárd márkás többlet a költségvetést gyarapítsa (A jegybank azonban szembeszállt a 
kormánnyal, így az arany átértékelésből származó többlet csak az 1998-as költségvetés alakulását befolyásolhatta. 
Az aranytartalék átértékelésének módszerét egyébként más országok is rendszeresen megteszik, a német 
próbálkozás az időzítés miatt vált gyanússá). (Ferkelt, 2000) 
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9. sz. táblázat: Egy foglalkoztatottra jutó GDP az EU tagországokban (1997-1998) 

Egy foglalkoztatottra jutó GDP 
folyó áron (1000 ECU) 

Egy foglalkoztatottra jutó GDP 
vásárlóerő-paritáson (1000 ECU) 

Ország: 1997 1998 1997 1998 
Ausztria 46,96 48,20 44,66 45,92 
Belgium 55,61 56,53 56,95 58,34 
Finnország 50,65 53,08 45,79 48,09 
Franciaország 55,03 56,70 52,11 53,78 
Hollandia 44,10 45,42 43,26 44,60 
Írország 50,95 51,80 52,02 53,56 
Luxemburg 67,50 70,79 63,99 67,45 
Németország 51,26 51,90 47,41 48,31 
Olaszország 46,37 47,62 51,56 52,79 
Portugália 20,61 21,49 30,78 32,00 
Spanyolország 35,03 35,75 43,72 44,40 
EUR-11 46,03 47,24 47,38 48,84 
Görögország 28,30 27,66 36,34 36,79 
Dánia 55,77 56,68 46,29 46,25 
Egyesült Királyság 41,66 44,72 41,04 42,80 
Svédország 54,36 54,24 44,68 46,00 
EU-15 46,94 48,17 46,71 48,07 

Forrás: Eurostat (2005a), 
Stapel-Pasanen-Reinecke 

European Comission (2004) és 
(2004) alapján saját számítások 

Az egy foglalkoztatottra jutó GDP értéke, mind az eurózóna tizenegy (1997-ben, 98-ban 

„leendő") tagországában, mind pedig a tizenöt tagú Unióban jelentős különbségeket mutat. A 

folyó áron számított értékek esetében a legalacsonyabb és legmagasabb értékkel bíró országok 

között 1997-ben és 1998-ban 3,27-, illetve 3,29-szeres volt a különbség, minimális növekedést 

mutatva. A szórás és a relatív szórás mértéke az eurózónában magasabb, mint a tizenöt tagú 

integrációban (A szórás értéke: 12,223 és 12,876, illetve 11,442 és 11,891 ECU. A relatív szórás 

értéke: 0,265 és 0,273, illetve 0,244 és 0,247). A vásárlóerő-paritáson számított, és ezáltal jobb 

összehasonlíthatóságot lehetővé tevő értékek is jelentős, de lényegesen kisebb különbségeket 

mutatnak. A legnagyobb eltérés az eurózóna és az EU-15 viszonylatában egyaránt 2,08-szoros 

(1997), illetve 2,1-szeres (1998). A szórás és a relatív szórás itt is az eurózóna-tagok között 

mutat magasabb értéket (A szórás értéke (EUR-11): 8497, ill. 9012 ECU, (EU-15): 7782, ill. 

8234 ECU. A relatív szórás (EUR-11): 0,179 és 0,184, (EU-15): 0,167 és 0,171 értékeket vesz 

fel). A termelékenység vizsgálata összességében jelentős különbségeket mutat. Ha ezt a 

makromutatót konvergencia-kritériumként alkalmazták volna, Portugália és Görögország 

valószínűleg nem teljesítette volna (a folyó áras értékek alapján Spanyolország sem) a 
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feltételeket (Figyelemfelkeltő továbbá az opt-out-tal rendelkező Egyesült Királyság alacsony 

értéke is). 

A vásárlóerő-paritáson számított egy munkaórára jutó munkatermelékenység (ami szintén a 

reálgazdasági, versenyképességi mutatók közé sorolható) összehasonlítása során kisebb 

különbségekkel, szórással találkozhatunk, egyedül Portugália és Görögország 

munkatermelékenységi értékei maradnak el jelentősen a közösségi átlagtól (10. sz. táblázat). 

Figyelemre méltó, hogy ennek a mutatónak a vizsgálata alapján Görögország megelőzi 

Portugáliát. A legmagasabb munkatermelékenységet Luxemburg, Franciaország, Belgium és 

Hollandia mondhatja magáénak. 

10. sz. táblázat: Egy munkaórára jutó munkatermelékenység vásárlóerő-paritáson 
(EU 15=100) 

Ország: 1997 1998 
Ausztria 97,5 99,4 
Belgium 116,5 114,8 
Finnország 94,0 96,4 
Franciaország 116,9 118,2 
Hollandia 113,3 111,5 
Írország 100,4 103,2 
Luxemburg 125,7 130,1 
Németország 105,5 104,5 
Olaszország 95,6 96,1 
Portugália 57,3 58,0 
Spanyolország 85,4 84,7 
Dánia 100,1 99,3 
Egyesült Királyság 88,0 88,7 
Görögország 62,0 60,6 
Svédország 95,5 94,6 
EUR-11 szórás 17,88 18,14 
EUR-11 relatív szórás 0,178 0,179 
EU-15 szórás 18,24 18,71 
EU-15 relatív szórás 0,18 0,19 

Forrás: Eurostat (2004a) alapján saját számítások 

Az Európai Unióban komoly problémát jelent a statisztikák lassú feldolgozása, valamint 

megfelelő harmonizáltságának hiánya. Nem található például idősor euróban kifejezett egységnyi 

bérköltségre (Unit Labor Cost, Lohnstückkosten) vonatkozóan. Kötelező módon négyévente 

végeznek munkaerőköltség-felmérést közösségi szinten. Az első felmérés 1996-ban készült, 

ekkor azonban még nem minden tagország esetében állt rendelkezésre megfelelő adat. Az első 

„teljes körű", mind a tizenöt tagországra kiteijedő vizsgálatot így csak 2000-ben végezték. Az 
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eredményeket meglehetősen későn, 2003-ban tették közzé. Az egységnyi bérköltség éves 

növekedése minden tagország esetében rendelkezésre áll, de ennek alapjául nem éves munkaerő-

felmérések szolgálnak. Mindezek miatt a 11. sz. táblázat adatai saját számításokon alapulnak a 

rendelkezésre álló teljes bérköltség, foglalkoztatottak száma és folyó áron számított GDP adatok 

alapján.56 Az egyes értékek a fenti vizsgálatoktól eltérően nem mutatnak nagy különbségeket. 

Görögország és Írország mellett Olaszország, Spanyolország és Finnország esetében is alacsony 

ennek a mutatónak az értéke. Görögország és Írország esetében ez az alacsonyabb 

bérszínvonalnak, míg Finnországban sokkal inkább a magas technológiai színvonalnak, magas 

termelékenységnek köszönhető. 

11. sz. táblázat: Egységnyi bérköltség az egyes tagországokban (ECU) 

Ország 1997 1998 
Ausztria 0,521 0,520 
Belgium 0,513 0,512 
Finnország 0,484 0,477 
Franciaország 0,512 0,508 
Hollandia 0,504 0,508 
Írország 0,419 0,417 
Luxemburg 0,505 0,490 
Németország 0,528 0,526 
Olaszország 0,427 0,406 
Portugália 0,632 0,619 
Spanyolország 0,498 0,499 
Görögország 0,328 0,332 
Dánia 0,527 0,538 
Egyesült Királyság 0,529 0,539 
Svédország 0,545 0,544 

Forrás: Eurostat (2005a, 2005b), European Comission (2004), 
valamint Mittag (2004) alapján saját számítások 

A fejlettségbeli különbségek bemutatásához az egy főre jutó GDP értékeket használtam fel 

tagállami és regionális szinten egyaránt. A 12. sz. táblázat a folyó áron és vásárlóerő-paritáson 

számított egy főre jutó GDP értékeket mutatja az egyes tagországokban. Az egy főre jutó GDP-

adatok meglehetősen nagy különbségekről árulkodnak. Folyó áron közel négyszeres, míg 

vásárlóerő-paritáson is 2,6-szoros távolság van a legfejlettebb és a legkevésbé fejlett tagország 

között. A szórás és a relatív szórás értékek mind az 1999-ben a GMU harmadik szakaszába lépett 

tizenegy ország, mind pedig a tizenöt EU-tagország között komoly egyenlőtlenségekre utalnak. 

56 Az egységnyi bérköltség az egy munkavállalóra eső teljes bérköltség és az egy foglalkoztatottra jutó GDP 
hányadosaként számítható ki. A számításkor a foglalkoztatottak teljes körét figyelembe veszik. Portugália esetében 
az iparban és a szolgáltatásban foglalkoztatottak teljes bérköltségét tudtam alapul venni. Ezt osztottam az ipari és a 
szolgáltatási szektorban foglalkoztatottak számával. 
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(A vásárlóerő-paritáson számított értékeknél megfigyelhető, hogy Görögország és Portugália a 

közösségi átlag 75 százaléka alatt helyezkedik el, míg 90 százalék alatt található még 

Spanyolország is.)57 

12. sz. táblázat: Egy főre jutó GDP folyó áron és vásárlóerő-paritáson az EU-ban 
(1997-1998) 

Egy főre jut 
áron 

ó GDP folyó 
ECU) 

Egy főre jutó GDP PPP-n 
(ECU) 

Ország 1997 1998 1997 1998 
Ausztria 22600 23300 21500 22200 
Belgium 21100 21900 21600 22600 
Finnország 20900 22300 18900 20200 
Franciaország 20700 21500 19600 20400 
Hollandia 21300 22300 20900 21900 
Írország 18900 20500 19300 21200 
Luxemburg 36400 38200 34500 36400 
Németország 22700 23400 21000 21800 
Olaszország 17800 18400 19800 20400 
Portugália 9300 9800 13900 14600 
Spanyolország 12500 13200 15600 16400 
EUR-11 19300 20000 19500 20300 
Szórás 6799,97 7094,41 5209,41 5491,33 
Relatív szórás 0,33 0,33 0,25 0,25 
Dánia 28200 29400 23200 24000 
Egyesült Királyság 19700 21100 19400 20200 
Görögország 10200 10300 13100 13700 
Svédország 23600 23700 19400 20100 
EU-15 19300 20100 19300 20100 
Szórás 6750,71 7049,50 4882,31 5139,40 
Relatív szórás 0,33 0,33 0,24 0,24 

Forrás: E Jarcellan (2000) alapján saját számítások 

A regionális GDP szórását az eurózóna tagországain belül (az Uniós átlag százalékában) és 

az eurózóna valamennyi NUTS II. régiója között is vizsgáltam, szintén az Uniós átlag 

százalékában, vásárlóerő-paritáson (Ferkelt, 2004). Amint a 13. sz. táblázatból is látható, az 

eurózóna tizenegy tagországának régiói között igen nagy szórás mutatkozik, csakúgy, mint egyes 

tagországokon belül is, különösen Belgiumban, Franciaországban és Olaszországban. A szórás-

értékek minimális csökkenést mutatnak 1997 és 1998 között (1998-ban például az EU-15 

leggazdagabb (Hamburg 185,5%) és legszegényebb (Ipeiros (Görögország) 41,8%) régiója 

közötti különbség több, mint négyszeres, de az EUR-11 esetében is hasonló mértékű maximális 

eltérés figyelhető meg (Hamburg 185,5% és Extremadura (Spanyolország) 50,2% között). Az 

57 Nem véletlen, hogy mindhárom ország részesült a Kohéziós Alap támogatásában. Igaz, az Alap felhasználásánál a 
GNP-t vették figyelembe. Írország azonban már a GNP tekintetében is meghaladta 1998-ban a közösségi átlag 90 
százalékát. 
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egy főre jutó GDP-n kívül hasonló eredményekre juthatunk a regionális munkaerő-piaci és 

termelékenységi adatok vizsgálatakor is. 

13. sz. táblázat: A regionális GDP (NUTS II.) szórása az eurózóna országain belül 
(EUR-11) és az országok régiói között az uniós átlag százaié 

1997 1998 
Ausztria 23,6 22,7 
Belgium 41,4 41,6 
Finnország 20,8 23,9 
Franciaország 27,3 26,6 
Hollandia 15,3 15,7 
Írország 15,8 16,7 
Németország 25,1 25,3 
Olaszország 27,7 28,1 
Portugália 17,3 17,9 
Spanyolország 17,4 17,4 
EUR-11 régióinak 
szórása 

27,18 26,54 

Relatív szórása 0,283 0,277 

kában (1997-1998) 58 

Forrás: European Comission (2003) (Az EUR-11 régiói esetében saját számítások) 

4.2. Az egységes belső piac, mint a gazdasági unió alapja 

A gazdasági integráció egyik legfontosabb alapköve az áruk, szolgáltatások, tőke és 

munkaerő szabad áramlását megvalósító egységes belső piac. A GMU hatékonysága, sikere függ 

az egységes belső piac működésétől, tekintettel arra, hogy a monetáris unióban a tőke, a 

munkaerő kiegyenlítő, sokkfelszívó mechanizmusként is szolgálhat. Mindezek miatt a működés 

jellemzőinek rövid bemutatása szorosan kapcsolódik a dolgozat témájához, hipotéziséhez. 

Az 1985-ös Fehér Könyv és az 1987-ben életbe lépett Egységes Európai Okmány értelmében 

az egységes belső piacot 1992. december 31-ig kell létrehozni. Az egységes belső piac, mint 

integrációs forma gyakorlatilag a Római Szerződésben is már célkitűzésként szereplő közös piac 

tökéletes megvalósítása, a tényezők szabad áramlása előtti fizikai, technikai, pénzügyi akadályok 

felszámolásával. Az ok, amiért a 80-as évek közepén ez a program napirendre került, a 

viszonylag alacsony GDP-növekedés, és a magas infláció volt. Ezzel összefüggésben komoly 

veszélyek mutatkoztak a pénzügyi egyensúly romlására, valamint a foglalkoztatásra vonatkozóan 

58 Luxemburg esetében az ország területénél fogva nem számoltak országon belüli szórást, a teljes eurózónán belüli 
szórás számításakor viszont önálló NUTS II. régióként vettem figyelembe. Írország esetében már a 2000-től 
érvényes regionális felosztás alapján számított érték (1999-ig Írország egy NUTS II. régiónak számított, a 2000-
2006 közötti költségvetési időszakra azonban már - a támogatások optimalizálása miatt - két NUTS II. régiót 
hoztak létr.). 
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(Rácz, 2004). Mindez azonban nem valósult meg teljesen 1993-ra, sőt valójában 2005-re sem. 

Az alábbi jelenségek az egységes belső piac tökéletlenségeire utalnak. Mindezek a GMU 

megvalósításának sikerét jelentősen befolyásolhatják: 

• A 80-as évtized második felében az egységes belső piac programja keretében 

megkezdődött az adóharmonizáció folyamata, de meglehetősen kevés eredményt sikerült 

elérni. A harmonizáció gyakorlatilag csak a közvetett adók esetén valósult meg, így a 

hozzáadott-érték típusú, valamint a jövedéki adó alkalmazásnál. De még ezen a területen 

sem fejeződött be a harmonizációs folyamat (Rácz, 2004). (A hozzáadott-érték típusú 

adók kulcsainak számáról és mértékéről ld. a 2. sz. táblázatot a 2.3. alfejezetben.) Nem 

történt viszont jelentős előrelépés a közvetlen adók, így a társasági adók terén.59 A 

tagországok többségében az utóbbi években adócsökkentési trend figyelhető meg. A 

jelentős különbségeket mutató társasági adószintek befolyásolhatják a tőkebefektetések 

irányát, így a monetáris integráció bevezetését követően a tőkeáramlások, mint lehetséges 

kiegyenlítő mechanizmus működésének hatékonyságát (Továbbra is vita tárgyát képezi, 

hogy az adóharmonizációnak adóversenyen keresztül, vagy felülről irányítottan kell 

megvalósulnia). 

• A szolgáltatások szabad áramlásának megvalósítása már a Római Szerződésben 

célkitűzésként szerepelt. Egyes területeken azonban meglehetősen későn valósult meg a 

liberalizáció (a közlekedési szektorban például 1999-re), de 2005-ben is találunk még 

olyan szegmenst, ahol nem nyíltak meg teljesen a piacok. Ilyen terület például az 

energiaszolgáltatás (gáz, elektromos áram). A szolgáltatási piac rugalmatlansága, nem 

teljes liberalizáltsága akadályozza a hatékony erőforrás-allokációt és például a 

szolgáltatás-áramláshoz kapcsolódó munkaerőmozgást. A szolgáltatási szektor 

liberalizációja azért is nagyon fontos, mivel az egyes tagországokban ma már a GDP 60-

70 százalékát itt állítják elő. 

• Az egységes belső piac működésének fontos ismérve a versenysemlegesség, melyet 

például az állami támogatások alkalmazása torzíthat. Habár az állami támogatások 

mértéke a 90-es évek során csökkent és szerkezetük is átalakult, mind a mai napig 

jelentős különbségek húzódnak az egyes tagországok között. (Rácz, 2004) 

59 Az anya és leányvállalat adózási szabályairól és az állami támogatás mértékéről születtek mindösszesen 
megállapodások. 
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• Az egységes belső piac komoly szegmensét képviseli a rugalmas és egységes 

munkaerőpiac. Az Európai Unió egyes tagországaiban azonban eltérő munkaerő-piaci 

szabályozás van érvényben. Különböző például a heti munkaidő, a munkavállalók 

jogainak szabályozása, az alkalmazás, felmondás feltételei, szociális juttatások vagy 

például a minimálbér szerepe. Nem automatikus az esetek többségében a végzettségek 

elismerése sem. A közösségi munkaerőpiac problémáit jelzi az a tény is, miszerint az 

Európai Bizottság becslése alapján a foglalkoztatottak mindössze 2 százaléka vállal 

hazájától különböző uniós tagországban munkát.60 A foglalkoztatáspolitika csak az 

Amszterdami Szerződésben jelent meg közösségi szinten, a koordináció egyelőre 

meglehetősen kezdetleges szinten áll. A rugalmas munkaerőpiac fontos kiegyenlítő 

mechanizmusként működhet a monetáris integrációban, így az Európai Unióban a 

munkaerő-piaci helyzet jelentős rizikófaktort jelent a GMU sikerét illetően. 

Az 1993-ra tervezett egységes belső piac igen komoly hiányosságokat mutat, melyek gátolják 

a monetáris integráció egyes tagországokra, régiókra gyakorolt eltérő hatásainak kezelését 

elősegítő (kiegyenlítő) mechanizmusok egyes típusainak működését. Mindezek miatt a GMU-ra 

vonatkozóan az első fejezetben ismertetett elméleti irányzatok közül (konvergencia-, 

divergencia-, U-elmélet) az U-elmélet érvényre jutása valószínűsíthető, feltéve, hogy az EU 

elkötelezett az egységes belső piac kiteljesítésében. 

4.3. A közös monetáris politika stratégiája 

1998 novemberében született meg az euró-övezetre érvényes közös monetáris politika 

stratégiája. A monetáris politika célját már a Maastrichti Szerződés 105. cikkelye egyértelműen 

meghatározta: „A KBER (Központi Bankok Európai Rendszere) elsődleges célkitűzése az 

árstabilitás fenntartása." Az EKB (Európai Központi Bank) még 1998-ban számszerűsítette az 

árstabilitás célkitűzését. Eszerint árstabilitásról a GMU-ban akkor beszélhetünk, ha a 

harmonizált fogyasztói árindex (HICP) növekedése az előző évhez képest nem haladja meg a 

2%-ot. A közös monetáris politikai stratégia, melyet középtávú orientáltságúnak deklaráltak, az 

euró bevezetésekor gyakorlatilag három elemből tevődött össze (Europaische Zentralbank, 

1999): 

60 A 2004-es kibővülés ezeket a munkaerő-piaci problémákat tovább erősítette, mivel a „régi" tizenöt tagország 
(maximálisan 2+3+2 évig) korlátozhatja (és többségük korlátozza is) az újonnan csatlakozott országok 
állampolgárainak szabad munkavállalását. 
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1. Az egységes monetáris politika elsődleges célkitűzésének, az árstabilitásnak 

mennyiségi meghatározása (2%) (középtávon elérendő cél) 

2. A pénzmennyiség kiemelt szerepe - egy széles monetáris aggregátum növekedésére 

vonatkozóan (M3) 

3. Az árszínvonal jövőbeli változásának megítélése, az árstabilitással kapcsolatos 

kockázatok értékelése a gazdasági mutatók, indikátorok széles körének bevonásával. 

A stratégia két pillérét a 2. és 3. elem képezte, melyek az elsődleges cél megvalósítását 

segítették elő. Gyakorlatilag a szupranacionális monetáris politika tartalmazta mind a közvetlen 

inflációs cél, mind a pénzmennyiség-szabályozás főbb elemeit. Ezen két stratégia lényeges 

elemeinek együttes alkalmazása egy nehezen áttekinthető és kiszámítható policy mixet és 

döntéshozatalt eredményezhet. Az eurózóna monetáris politikája a Gazdasági és Monetáris Unió 

harmadik szakaszának kezdetekor megítélésem szerint nem volt transzparens, lényegesen 

csökkentve ezáltal a politika hitelességét. 

A pénzmennyiségi célkitűzés szerepe és létjogosultsága a rendszerben erősen 

megkérdőjelezhető, különösen azért, mert a pénzmennyiség nem mint köztes cél, hanem mint 

referenciaérték, orientációs nagyság szerepelt a monetáris politikai stratégiában. Ez a pillér 

valószínűleg a Bundesbank mintájára került be a stratégiába. A pénzmennyiség-szabályozás 

stratégiája azonban Németországban sem volt mindig sikeres. Az 1975-1997 közötti 

huszonhárom éves időintervallumban mindösszesen tizenkétszer maradt a tényleges 

pénzmennyiség-növekedés az előre jelzett sávban (Bockelmann, 1997), 

Az eurózóna statisztikai rendszereinek állapota és harmonizáltsága megnehezítette és ma is 

megnehezíti pontos adatok szolgáltatását a monetáris aggregátumok alakulásáról. Vitatható az 

EKB által meghatározott 4,5%-os referenciaérték megalapozottsága az M3 monetáris 

aggregátum növekedésére vonatkozóan. Az érték meghatározásakor ugyanis a reál GDP 2-2,5 % 

közötti növekedéséből, 2% alatti harmonizált fogyasztói árindexből és 0,5-1 % közötti 

pénzforgási sebességcsökkenésből indultak ki. Ez utóbbi érték alapjául - tekintve, hogy az 

eurózóna pénzkeresleti függvényéről bizonyított, konkrét összefüggések, harmonizált adatok 

nem álltak rendelkezésre - nem szolgálhattak pontos számítások. Ezenkívül az első két érték 

(közte az árstabilitás elsődleges célja is) megállapítása 1998-ban történt, amikor is az Európai 

Uniót alacsony növekedés jellemezte. A monetáris politika számára az igazi kihívást nem az 
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alacsony inflációjú 90-es évtized jelenti, hanem egy olyan konjunkturális helyzet, amikor a nagy 

gazdasági súlyú tagországok (Németország, Franciaország) inflációs rátája jelentősen 

meghaladja majd az inflációs célkitűzést. 

Már önmagában az, hogy az EKB egyértelműen határoz valamelyik stratégia mellett, növelte 

volna a politika hitelességét. A tiszta közvetlen inflációs célkitűzést követő stratégia esetén is 

figyelembe lehetett volna venni a monetáris aggregátum, mint indikátor alakulását. Közvetlen 

inflációs célt alkalmaznak például Ausztráliában, Brazíliában, az Egyesült Királyságban, 

Svédországban és Új-Zélandon. A stratégia keretében kvantifikálják és hivatalosan 

nyilvánosságra hozzák az inflációs célt (több helyütt, például Új-Zélandon egy sávot határoznak 

meg), amennyiben a célértéket pozitív vagy negatív irányban eltévesztik, kamatláb-módosításra 

kerül sor. Kulcsfontosságú a rendszerben a megfelelő kommunikáció, a döntések indoklása 

(vagyis ex-post és ex-ante értékelés). Az inflációs prognózisok azonban gyakran ezen stratégia 

esetén is igen nehezen értelmezhetők a piac szereplői számára és az sem bizonyítható 

egyértelműen, hogy a fenti országok inflációs rátája ezen cél követése eredményeképpen 

csökkent volna. Az országok többsége ugyanis akkor kezdte a technika alkalmazását, amikor kis 

mértékű volt az inflációs nyomás. 

A közös monetáris politikai stratégia 1999-ben tehát jelentős kockázatokat hordozott a közös 

monetáris politika hatékonyságát illetően. A stratégia kialakításában azonban bizonyos 

kényszerítő tényezők is szerepet játszottak, amelyek részint a fiskális koordináció hiányára 

vezethetők vissza. Amennyiben ugyanis egy tiszta inflációs cél követését vállalta volna föl a 

bank, a nem megfelelő fiskális koordináció miatt egy esetleges céltévesztés esetén nehezen 

állapítható meg, hogy az EKB hibájából, vagy pedig a fiskális szint összehangolatlansága, 

fegyelmezetlensége miatt következett be. Ebben az értelmezésben, ez a stratégia az EKB 

számára járt volna hátrányokkal. A tisztán pénzmennyiség-szabályozás a fent vázolt statisztikai 

problémák miatt lett volna kiszámíthatatlan, ugyanakkor a fiskális szintnek sem állhatott 

érdekében ennek a stratégiának az alkalmazása, hiszen a túl magas infláció az előre megadott 

pénzmennyiség-növekedés betartása mellett a fiskális politika hibájára, felelősségére is enged 

következtetni (Ferkelt, 2001a). 

A fenti monetáris politikai stratégia első érdemi felülvizsgálatára 2003-ban került sor. Ennek 

eredményeképpen 2003 májusában döntés született a stratégia módosításáról (Europáische 

Zentralbank, 2003). A 0 és 2% közötti, 2%-hoz közeli harmonizált fogyasztói árindex 
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célkitűzése a továbbiakban is érvényes. A pénzmennyiség-növekedést, a korábban meghatározott 

referencia-érték teljesítését azonban már nem ellenőrzik évről évre. Az első pillér így nem a 

pénzmennyiség kiemelt szerepét, hanem a monetáris folyamatok elemzését jelenti, míg a 

második pillér továbbra is a gazdasági mutatók széles körének vizsgálatát tartalmazza, az 

árszínvonal-változással kapcsolatos kockázatok felmérése céljából. Ez utóbbiból a rövid- és 

középtávú tendenciákra következtetnek, míg a monetáris elemzést a hosszabb időhorizont 

(közép- és hosszú táv) szempontjából tartják fontosnak. A módosítás eredményeképpen a 

korábbinál átláthatóbb stratégia jött létre, különösen, mivel a pénzmennyiség-növekedés mértéke 

1999 és 2003 között rendszeresen meghaladta a referencia-értéket. 

A közös monetáris politikai stratégia rövid ismertetésével és értékelésével azt kívántam 

érzékeltetni, hogy 1999 és 2003 májusa között maga a monetáris politikai stratégia is 

veszélyeztette a GMU működésének hatékonyságát, így megnehezítette az EKB esetleges 

hozzájárulását a konvergencia erősítéséhez. Az igazán fontos kérdés azonban napjainkban már 

az, hogy az Európai Központi Bank képes-e megvalósítani magasabb növekedésű és inflációjú 

időszakban is az árstabilitási célkitűzést és hogy tekintettel tud-e lenni az egyes országok eltérő 

fejlettségére, problémáira. 
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5. A fejlettségi különbségek, valamint a növekedési ráták vizsgálata a Gazdasági és 

Monetáris Unió megvalósítása és működése során 

5.1. Módszertani bevezetés 

A következő alfejezetben végzett elemzés módszertani alapjául a szóródási mérőszámok és a 

különböző konvergencia-mutatók szolgáltak. Arra a dolgozat bevezetőjében megfogalmazott 

kutatási kérdésre keresem a választ, hogy a GMU megvalósításának folyamatában növekedtek, 

vagy mérséklődtek a területi egyenlőtlenségek. Először a fejlettségi különbségek alakulását 

elemeztem, melyhez országos és regionális szinten az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson 

számított GDP-adatokat használtam. A nemzetközi szakirodalom a fejlettségi különbségek 

vizsgálatára az ún. o- és /3-konvergencia módszerét egyaránt alkalmazza. Mindkét módszer 

Solow a dolgozat 1.3.1.1. alfejezetében röviden bemutatott növekedési modelljéből vezethető le. 

A a- és az (abszolút) /3-konvergencia módszere egyaránt Solow-növekedési modelljéből 

vezethető le. Egy országcsoporton belül akkor beszélhetünk a-konvergenciáról, ha az országok 

körében az egy főre jutó GDP logaritmusának szórása időben csökkenő tendenciát mutat (at+t < 

fft )• Ez gyakorlatilag az egyenlőtlenségek általános szintjének alakulását mutatja. Abszolút /3-

konvergencia akkor mutatható ki, ha negatív a kapcsolat a kezdeti egy főre jutó GDP szintje és 

annak növekedési rátája között, vagyis az alacsonyabb fejlettségű gazdaságok gyorsabb 

növekedést mutatnak, mint a magasan fejlettek, tehát az országcsoporton belül felzárkózás 

valósul meg. A konvergencia, a felzárkózás sebessége egyszerűsített formában az alábbi 

regressziós egyenes segítségével határozható meg: 

lnyi,t+T - lnyi)t = c - /31nyi)t 

ahol yi(t i ország egy főre jutó GDP-je a vizsgált időszak elején, y^+x i ország egy főre jutó GDP-

je a vizsgált időszak végén, /3 a konvergencia sebessége, míg c konstans. Az abszolút /3-

konvergencia tehát a felzárkózás megvalósulását, illetve annak ütemét vizsgálja. A két fenti 

konvergencia-számítási típus között szoros összefüggés állapítható meg: a /3-konvergencia 

megléte a-konvergenciához vezet, másképpen fogalmazva a a-konvergencia megvalósulásának 

szükséges (de nem elégséges) feltétele a /3-konvergencia (Sala-i-Martin, 1996). A fenti /3-

konvergencia-módszert abszolút /3-konvergenciának is nevezik, megkülönböztetve a feltételes /3-
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konvergenciától, mely a felzárkózási potenciált méri és amelyben megpróbálják kiszűrni az 

egyes gazdaságok eltérő sajátosságait (Nemeskéri, 2003, Sala-i-Martin, 1996). 

Ebben a fejezetben a fenti konvergencia-számítási technikák közül a a- és az abszolút /3-

konvergencia módszerét alkalmazom. A monetáris integrációt illetően mindazonáltal 

indokoltabbnak tűnik a a-konvergencia használata, tekintettel arra, hogy itt nem egy adott 

szinthez történő felzárkózásnak kell a középpontban lennie, sokkal inkább az átlagos 

egyenlőtlenségek csökkenésének. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a szakirodalomban több próbálkozás volt modellek 

kidolgozására, amelyek kifejezetten a monetáris unió regionális hatását akarták mérni, de 

mindezidáig nem született olyan modell, amely képes lett volna a monetáris integráció területi 

egyenlőtlenségekre gyakorolt komplex hatásmechanizmusát elemezni, mégpedig a rendelkezésre 

álló európai statisztikák segítségével. A modell-készítés lehetőségét kétséget kizáróan 

behatárolja a rendkívül szűk körű és lassú rendelkezésre állással bíró regionális statisztika, 

valamint a rövid időtáv. Az alábbiakban röviden bemutatom a fontosabb modell-kísérleteket, 

vizsgálatokat. 

Carlino-DeFina (1999) 48 amerikai állam gazdasági aktivitását (pontosabban a monetáris 

politika (ezen belül is a kamatláb-változtatás) gazdasági tevékenységre gyakorolt hatását) 

modellezték az 1958 és 1992 közötti időszakra vonatkozóan strukturális vektor-autoregresszió 

segítségével, melybe többek között a magánjövedelmek alakulását, az irányadó kamatláb 

változását, a maginflációt és az ún. BEA-indexet61 is bevonták változóként. Vizsgálatuk 

eredményeképpen megállapították, hogy az egyes államok eltérően válaszoltak a monetáris 

politikai „sokkhatásokra", a reakció függött például az ipari tevékenység részarányától, a 

vállalati mérettől, vagy a banki szolgáltatások koncentrációjától. A szerzőpáros egy későbbi 

tanulmányában (Carlino-DeFina, 2000) az eurózónára is végzett - igaz tagállami szinten -

hasonló vizsgálatot, melynek eredményeképpen három csoportot különböztettek meg az 

országcsoporton belül (a monetáris politikai „sokkokra" kevéssé, közepesen, vagy nagyon 

érzékeny országokra). Regionális szinten nem végeztek elemzést. 

61 A BEA-indexet a reálgazdaságot leginkább érintő fontosabb makroökonómiai változókból számítják ki. 
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Bröcker (2002) meglehetősen sok korlátozó feltételt és becslést tartalmazó, a változók szűk 

körére építő regionális egyensúlyi modelljében arra a kérdésre kereste a választ, hogy a GMU-

nak milyen jóléti hatásai lehetnek. Vizsgálata során megállapítja, hogy az új integrációs forma 

eltérően hat az egyes régiókra (átlagosan 1 százalékos GDP-növekedést okozva), a hatás mértéke 

viszont nem függvénye a kezdeti fejlettségi szintnek. 

Rodríguez-Fuentes - Dow (2003) 17 spanyol régión keresztül vizsgálta a monetáris politika 

hatását a hitelfelvételi lehetőségekre, azok stabilitására. A SURE („Seemingly Unrelated 

Regressions") módszerrel végzett számítások során arra az eredményre jutottak, hogy a 

monetáris politika hatása eltérő, és a periférián elhelyezkedő régiókban nőtt a hitelkínálatra 

vonatkozó instabilitás. Costa-i-Font - Tremosa-i-Balcells (2003) szintén a közös monetáris 

politika spanyol régiókra gyakorolt lehetséges hatásait vizsgálják. A szerzők egy optimális 

valutaövezet-indexet állítottak össze, melynek segítségével többek között a régiókra gyakorolt 

hatások különbözőségét igazolták. 

5.2. A fejlettségbeli különbségek vizsgálata 

A 14. sz. táblázat az országos szintű adatok átlagának, szórásának, illetve relatív szórásának 

alakulását mutatja. Mindhárom vizsgált országcsoport esetén folyamatosan növekedett az egy 

főre jutó GDP átlaga. A legmagasabb értéket a tizenegy tagú, Görögország nélkül számított 

eurózónában mérték. A szórás és relatív szórás értékek 1999-ben és 2000-ben is növekedtek, 

2001-ben és 2002-ben csökkenés tapasztalható, majd 2003-ban ismét emelkedés figyelhető meg. 

A legnagyobb különbségek a tizenkét tagú eurózónában húzódtak és húzódnak napjainkban is. A 

relatív szórás mindegyik országcsoport esetén magasabb volt 2003-ban, mint a közös pénz 

bevezetése előtt, 1995-ben vagy 1998-ban (Görögország és Spanyolország esetében növekedett 

az egy főre jutó GDP az eurózóna átlagához viszonyítva, míg Portugáliánál csökkenés 

tapasztalható. Görögország 2003-ban „megelőzte" Portugáliát a fejlettségi rangsorban). 
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14. sz. táblázat: Az egy főre jutó országos GDP-értékek (PPP) átlaga, szórása és relatív 
szórása 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Átlag EU-15 (€) 18127 18947 20113 21073 22587 23227 23993 24780 25027 
Átlag EU-12 (€) 18017 18767 19975 20983 22450 23125 23883 24708 24942 
Átlag EUR-11 (€) 18600 19355 20600 21645 23218 23927 24682 25455 25636 
Szórás EU-15 (€) 4229 4298 4717 4965 5717 6242 6220 6297 6435 
Szórás EUR-12 (€) 4650 4710 5188 5473 6338 6948 6931 7031 7185 
Szórás EUR-11 (€) 4416 4478 4967 5236 6061 6704 6689 6874 7108 
Rel. szór. EU-15 0,23 0,23 0,23 0,24 0,25 0,27 0,26 0,25 0,26 
Rel. szór. EUR-12 0,26 0,25 0,26 0,26 0,28 0,30 0,29 0,28 0,29 
Rel. szór. EUR-11 0,24 0,23 0,24 0,24 0,26 0,28 0,27 0,27 0,28 
Forrás: Barcellan (2000, 2002a, 2002b), Kuhnert 2003 és Biedma (2005) alapján saját 

számítások ' 

Hasonló tendencia látható a a-konvergencia-vizsgálat eredményeinek ábrázolásakor is. (6. sz. 

ábra) 

6. sz. ábra: A a-konvergencia alakulása 1995 és 2003 között 

Forrás: Barcellan (2000, 2002a, 2002b), Kuhnert 2003 és Biedma (2005) alapján saját 
számítások és szerkesztés 

A a-konvergencia értékének alakulása alapján több szakaszt különböztethetünk meg. 1995 és 

1998 között enyhe csökkenést, stagnálást figyelhetünk meg. 1999-ben és 2000-ben a a-

konvergencia-mutató értéke növekedett, mindez a különbségek emelkedésére utal, 2001-2002-

ben enyhe csökkenést láthatunk, majd 2003-ban ismét kis mértékű emelkedés tapasztalható. A 

vizsgált időszak végén, 2003-ban a a-konvergencia-mutató értéke minden országcsoport esetén 

magasabb, mint 1995-ben vagy 1998-ban. A tizenegy tagú eurózónában növekedtek 

legerősebben a különbségek. Mindezek arra engednek következtetni, hogy a monetáris integráció. 

megvalósításával összességében nem erősödött a konvergencia szintje az eurózóna országai 
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között. A dolgozat 1.3. alfejezetében ismertetett elméletek közül a fenti tendencia az U-elmélet 

érvényre jutását valószínűsíti. 

A /3-konvergencia számítás alapjául az alábbi regressziós egyenes szolgált (A számításokat a 

Microsoft Excel XP program adatelemző funkciója segítségével készítettem.): 

Íny (2003) - lny(i995) = c - /31ny(i995) 

ahol y az egyes országok fejlettségi szintjét (egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP-

jét) mutatja, c konstans, míg /3 a konvergencia mérőszáma (sebessége, a regressziós egyenes 

meredeksége). A 15. sz. táblázat az elsősorban a felzárkózást jellemző /3-konvergencia 

vizsgálatának eredményét, illetőleg a regressziós modellek együtthatóit mutatja be. (/3-értéke 

valamennyi esetben szignifikánsnak bizonyult.) 

15. sz. táblázat: Regressziós modellek együtthatói (országos szint) 

EU-15 1995-2003 1998-2003 1995-1998 
Konstans értéke 1,0472 0,1858 0,5183 
/3 értéke -0,0743 -0,0017 -0,0375 
R2 0,0291 3,1060E-05 0,0451 
n 15 15 15 
t -0,6237 -0,0201 -0,7832 

, EUR-12 1995-2003 1998-2003 1995-1998 
Konstans értéke 0,8228 -0,0214 0,4867 
fi értéke -0,0513 0,0191 -0,0342 
R2 0,0149 0,0046 0,0402 
n 12 12 12 
t -0,3885 0,2140 -0,6469 

EUR-11 1995-2003 1998-2003 1995-1998 
Konstans értéke 0,3407 -0,6403 0,4924 
i8 értéke -0,0027 0,0806 -0,0347 
R2 3,2040E-05 0,0662 0,0311 
n 11 11 11 
t -0,0170 0,7989 -0,5373 

Forrás: Barcellan (2000, 2002a, 2002b), Kuhnert 2003 
és Biedma (2005) alapján saját számítások 

Az együtthatók közül /3 értéke azt mutatja, hogy összességében az EU-15-ök terén 1995 és 

2003 között megfigyelhető a konvergencia erősödése (/3 értéke negatív). A vizsgált időszak 

ugyan meglehetősen rövid, így két részre osztása csak nagyon óvatos következtetések levonását 

teszi lehetővé. Ha külön vizsgáljuk a GMU harmadik szakaszának kezdete előtti és utáni 

időszakokat, akkor azt láthatjuk, hogy 1998 és 2003 között lényegesen alacsonyabb volt a 
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felzárkózás üteme. A tizenkét tagú eurózónában lényegesen kisebb felzárkózás tapasztalható, 

mint az EU-15 esetén, ráadásul az 1998-2003 közötti időszak a különbségek növekedésére utal. 

Ha Görögországot kihagyjuk a vizsgálatból a tizenegy ország fejlettségi szintje 1995 és 2003 

között szinte egyáltalán nem közelített egymáshoz. A modellben R2 igen alacsony értéke arra 

enged következtetni, hogy a kiindulási szint alapvetően nem határozza meg a 2003-as fejlettségi 

szintet, vagyis nem valószínűsíthető a kevésbé fejlett országok felzárkózásának megvalósulása, 

ugyanakkor a fejlettebb országok relatív (az EU-15 átlagához viszonyított) fejlettségi szintjének 

csökkenése is bekövetkezhet, A 7. sz. ábra az egyes tagországok relatív (EU-átlag százalékában 

kifejezett) fejlettségi szintjét mutatja 1995-ben, 1998-ban és 2003-ban. 

7. sz. ábra: EU-tagországok relatív fejlettségi szintje (egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson 

számított GDP a közösségi átlag százalékában) 1995-ben, 1998-ban, 2003-ban 

Forrás: Barcellan (2000, 2002a, 2002b), Kuhnert 2003 és Biedma (2005) alapján 
saját számítások és szerkesztés 

A tizenöt tagú integrációban kilenc ország növelni tudta relatív fejlettségi szintjét 1995 és 

2003 között: Ausztria 1,2, Finnország 7,3, Hollandia 1,5, Írország 28,8, Luxemburg 23,7, 

Spanyolország 11,3, Görögország 8,3, Egyesült Királyság 12,6, míg Svédország 3,3 

százalékponttal. Ezzel szemben Belgium 4,3, Franciaország 2,3, Németország 11,1, Portugália 

2,2, Dánia pedig 5,7 százalékponttal alacsonyabb fejlettséget mutatott 2003-ban. Látható, hogy a 

változás nem függött össze szorosan a kezdeti relatív fejlettségi szinttel (A növekedés és a 

kezdeti szint között gyenge negatív irányú kapcsolat (r — -0,11) mutatható ki). 
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A regionális szintű vizsgálat pontosabb képet adhat a fejlettségbeli különbségek alakulásáról 

(2005 júliusában mindösszesen 2002-ig álltak rendelkezésre az egy főre jutó GDP-adatok NUTS 

II. szinten).62 A fejlettségi szint átlaga (16. sz. táblázat) 1995 és 2002 között folyamatos 

növekedést mutat, bár 2002-re a dinamika mérséklődött. A szórás értéke is folyamatosan 

emelkedik, kivételt képez ez alól az eurózóna esetében a 2002-es év. 

16. sz. táblázat: Az egy főre jutó regionális GDP-értékek (PPP) átlaga és szórása 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Átl. EU-15 (€) 16845,61 17678,71 18559,29 19352,72 20536,32 20794,63 21608,18 22174,78 
Atl. EUR-12 (€) 16867,82 17581,89 18457,65 19250,00 '20333,65 20508,71 21209,43 21812,52 
Atl. EUR-11 (€) 17390,88 18092,22 18975,41 19786,77 20950,40 21124,13 21779,46 22313,58 
Szór. EU-15 (€) 4890,583 5138,296 5346,218 5660,465 6075,209 6311,493 6473,492 6508,816 
Szór. EUR-12 (€) 4959,937 5175,972 5309,133 5564,475 5955,387 6044,6 6105,762 6081,778 
Szór. EUR-11 (€) 4793,69 5036,141 5182,285 5443,364 5783,138 5878,203 5992,917 6033,361 

Forrás: Eurostat (2005h, 20051) és Mittag (2C )04) alapján saját számítások 

A relatív szórás-értékekből kirajzolódó tendencia (8. sz. ábra) alapvetően hasonlít az 

országos szintű vizsgálat eredményeihez, de a régiók esetében a különbségek nem növekedtek 

olyan erősen 1999-ben és 2000-ben. A relatív szórás értéke 1997-től kezdve a tizenöt tagú 

Unióban a legmagasabb. A 2001-2002-es csökkenő szakasz eredményeképpen az eurózónában 

az 1995-es vagy az 1998-as szinthez képest - ha minimális mértékben is - de alacsonyabb relatív 

szórást mértek. 

8. sz. ábra: A relatív szórás értéke NUTS II. szinten 

Forrás: A 16. sz. táblázat adatai alapján saját szerkesztés 

62 Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított regionális GDP-adatok részben saját számításokon.alapulnak, az 
Eurostat ugyanis mindösszesen az EU-15, illetve EU-25 átlagában adja meg az egyes régiók fejlettségi szintjét. 
Jelen adatok a régiók össz-GDP-jének és a lakosságszám hányadosának (az egy főre jutó folyó áron számított GDP-
nek) az adott ország vásárlóerő-szorzójával korrigált értékei. 
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A ff-konvergencia (9. sz. ábra) regionális szinten nagyobb különbségeket mutatott 1995-ben 

mint tagországi szinten, de 1995 és 1997 között csökkenés figyelhető meg. Az 1998 és 2000 

közötti emelkedés kisebb mértékű volt, mint az országos adatok esetében, majd 2001-ben és 

2002-ben az eurózónában a konvergencia-mutató értéke 0,02-dal csökkent. Ennek 

eredményeképpen 1998 és 2002 között összességében a regionális konvergencia erősödött, de 

igen kis mértékben, mindösszesen 0,01-dal. Ettől függetlenül még mindig a tizenkét tagú 

eurózónában a legnagyobbak a különbségek (A teljes vizsgált időszakban, 1995 és 2002 között 

lényegesen nagyobb volt a csökkenés). 

9. sz. ábra: A ff-konvergencia alakulása a régiók (NUTSII.) szintjén (1995-2002) 

Forrás: Eurostat (2005h, 20051) és Mittag (2004) alapján saját számítások és szerkesztés 

A 17. sz. táblázatban a régiók szintjén végzett j3-konvergencia számítások eredményei 

láthatóak (/3 értéke valamennyi országcsoport esetében szignifikáns volt). Mind az Unió egészét, 

mind pedig az eurózónát tekintve azt láthatjuk, hogy 1995 és 2002 között regionális szinten 

összességében erősebb felzárkózás figyelhető meg, mint a tagországok esetében. Ha azonbán 

összehasonlítjuk az euró bevezetése előtti és az azt követő időszakot lényeges különbségre, a 

felzárkózás dinamikájának növekedésére nem következtethetünk. Az euróövezetben 

összességében erősebb konvergencia látható (A tizenegy tagú eurózónára elvégezve a 

számításokat - hasonlóképpen az országos adatokhoz - alacsonyabb /3 értéket kapunk). 
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17. sz. táblázat: Regressziós modellek együtthatói (regionális szint) 

EU-15 1995-2002 1998-2002 1995-1998 
Konstans értéke 1,3367 0,6315 0,5441 
/3 értéke -0,1093 -0,0502 -0,0417 
R2 0,1010 0,0492 0,0589 
N 207 207 207 
T -4,8003 -3,2562 -3,5819 

EUR-12 1995-2002 1998-2002 1995-1998 
Konstans értéke 1,5751 0,8000 0,6824 
(3 értéke -0,1354 -0,0684 -0,0565 
R2 0,1824 0,0964 0,1387 
N 161 161 161 
T -5,9561 -4,1188 -5,0605 

EUR-11 1995-2002 1998-2002 1995-1998 
Konstans értéke 1,1760 0,5549 0,5075 
/3 értéke -0,0950 -0,0440 -0,0388 
R2 0,0934 0,0411 0,0658 
N 148 148 148 
T -3,8776 -4,1188 -3,2066 

Tás: Eurostat (2 005h, 2005] ) és Mittag (2004) alapj 
saját számítások és szerkesztés 

A fejlettségbeli különbségek vizsgálata során tehát arra a következtetésre juthatunk, hogy a 

monetáris integráció megvalósítása során, az euró bevezetését követően nem mérséklődtek 

érdemben (sőt országos szinten növekedtek) az eurózónán belüli különbségek. Megfogalmazható 

továbbá az az összefüggés, miszerint a magasabb növekedést mutató időszakokat divergencia 

kíséri. A konvergencia szintje mind országos, mind pedig regionális szinten a tizenkét tagú 

eurózónában alacsonyabb, mint az EU-15-ök esetében. A felzárkózást jellemző /3-konvergencia 

vizsgálat elvégzését követően hasonló következtetésre juthatunk: az euró bevezetése nem 

segítette elő érdemben a kevésbé fejlett országok és régiók felzárkózását. 

Tekintettel arra, hogy a fenti módszerek az egyenlőtlenségek, a felzárkózás általános 

vizsgálatára szolgálnak, illetőleg, hogy a /3-konvergencia számítások esetében R2 értéke kicsi 

volt, szükségesnek tartom egyes makromutatók, jelenségek részletesebb, külön elemzését is. Ezt 

a 6. fejezet tartalmazza. 

63 Ennek szükségességét támasztja alá Ron Martin (2001) tanulmánya is. A szerző véleménye szerint a regionális 
konvergencia, illetve divergencia az európai integrációban egy komplex jelenségként értelmezendő, ennek 
megfelelően nem elég a a- és a /3-konvergencia vizsgálata, hanem a különböző hatások azonosítására és külön 
elemzésére van szükség. 
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5.3. A növekedési ráták vizsgálata 

Az egyes országok reál GDP-növekedésének az EU-15, valamint EUR-12 GDP-

növekedéshez fűződő kapcsolatának korreláció-számítás segítségével történő vizsgálatából 

következtetések vonhatóak le az aszimmetrikus sokk-veszély mértékéről. (Az aszimmetrikus 

sokkról részletesebben ld. a 2.6. alfejezetet.) A módszert a GMU makroökonómiai hatásainak 

regionális szintű vizsgálatára Ramós (Ramós-Ollero-Surinach, 2001) és szerzőtársai 

alkalmazták. Ramós országos szinten az egy főre jutó GDP, az ár- valamint a bérszínvonal 

változását vizsgálta, míg regionális szinten az egy főre jutó GDP, valamint az egy 

foglalkoztatottra jutó munkabér növekedési rátáját vonta be az elemzésbe. Az országok esetében 

meglehetősen széles időintervallumot (1962-1998) vizsgáltak, a három mutató közül a 

bérnövekedés esetében mérték a legalacsonyabb korrelációt. Ausztria, Belgium, Franciaország, 

Hollandia, Németország, Olaszország és Svédország „mozgott együtt" az Unió, illetve az 

eurózóna átlagával, míg Dánia, Finnország, Görögország, Írország, Luxemburg és Portugália 

kevésbé korrelált. NUTS II. szinten az egy főre jutó GDP, valamint egyes országok régióinál az 

egy foglalkoztatottra jutó bérek növekedését elemezték. Ez alapján három csoportra osztották a 

régiókat, és így próbálták meghatározni, hogy mely térségek lehetnek a GMU bevezetésének 

nyertesei, illetve vesztesei. Ramós vizsgálatai is azt a feltételezést támasztják alá, miszerint a 

GMU megvalósítása, a közös monetáris politika intézkedései eltérő hatást gyakorolnak majd az 

egyes tagországokra. 

Ebben az alfejezetben országos szinten végzem el a reál GDP növekedési rátáinak korreláció-

vizsgálatát. Regionális szinten nem álltak rendelkezésre megfelelő statisztikák, ugyanis a reál 

GDP-növekedés kiszámításához szükség lenne az egyes régiók inflációs rátáira is. Regionális 

GDP-növekedésre az Eurostat is csupán a 2000 és 2002 közötti időszakra közöl (a legtöbb 

esetben becsült) értékeket. Ramós és szerzőtársai (Ramós-Ollero-Surinach, 2001) a régió szintű 

vizsgálat készítésekor a bérszínvonal-emelkedésből indultak ki és ennek felhasználásával 

becsülték meg a reál GDP-növekedést. Ők sem tudták azonban számításaikat minden tagország 

minden régiójára elvégezni. Az általam vizsgált időszakra vonatkozóan nem álltak rendelkezésre 

harmonizált bérstatisztikák. Ettől függetlenül kísérletképpen az országos inflációs rátákkal 

korrigáltam a regionális GDP-t és a kapott növekedési adatokkal korrelációt számítottam. Az 

eredmény azonban nem használható, mindösszesen 20-30 régió esetében kaptam szignifikáns 

értéket. A 18. sz. táblázat az országos szinten végzett vizsgálatok eredményét mutatja. 
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18. sz. táblázat: GDP-növekedési ráták korrelációs együtthatói 
1995-2004 EUR-12 EU-15 

Ausztria 0,78 0,80 
Belgium 0,84 0,86 
Finnország 0,81 0,81 
Franciaország 0,88 0,88 
Hollandia 0,91 0,90 
Írország 0,89 0,88 
Luxemburg 0,86 0,85 
Németország 0,91 0,92 
Olaszország 0,74 0,76 
Portugália 0,83 0,82 
Spanyolország 0,80 0,78 
Görögország -0,19 -0,20 
Dánia 0,86 0,87 
Egyesült Királyság 0,85 0,87 
Svédország 0,72 0,76 
Átlag 0,77 0,77 
Szórás 0,26 0,26 
Relatív szórás 0,34 0,34 

Forrás: Eurostat (2005m) alapján saját számítások 

Egy ország, Görögország esetén nem kaptam szignifikáns értéket, gyakorlatilag semmilyen 

kapcsolat nem állapítható meg a görög és a közösségi növekedés tendenciája között. 

Megfigyelhető, hogy lényeges különbség nincs az eurózónához, illetve a tizenöt tagú Unióhoz 

vizsgált korreláció vonatkozásában. A szórás-értékek látszólag nagy különbséget mutatnak a 

tagországok között, dé ha Görögország igen szélsőséges értékétől eltekintünk a szórás és a 

relatív szórás alig haladja meg a 0,05-t. Az alábbi országok növekedése mutat gyengébb 

kapcsolatot a közösségi növekedéssel64: Olaszország, Svédország, míg Luxemburg, Hollandia, 

Németország, Írország, valamint Dánia és az Egyesült Királyság esetében kifejezetten magas a 

korreláció. Ez utóbbi országok tehát a Ramós-i terminológia szerint a GMU-nyertesei lehetnek 

és kevésbé valószínűsíthető az aszimmetrikus sokk esetükben. A fenti vizsgálat jól egészítheti ki 

Lőrincné (2001) 2.6. alfejezetben bemutatott kategorizálását. 

A növekedési ráták kapcsán érdemes megvizsgálni a „tényleges" GDP potenciális GDP 

mértékétől való százalékos eltérését kifejező output gap („kibocsátási rés") alakulását 1995 és 

2004 között. (48. sz. táblázat)65 

64 Az EU-15-re, valamint az EUR-12 vonatkozó értékek nem súlyozott átlagok, a tagországok növekedési rátáinak 
egyszerű számtani átlagát mutatják. 

65 Az output gap számításának módszertanáról ld. részletesen Giorno et al. (1995). 
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19. sz. táblázat: Az output gap alakulása az EU tagországaiban (az aktuális GDP eltérése a 

potenciális GDP-től, a potenciális GDP százalékában, 1995-2004) 

Ország/év 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ausztria -0,5 -0,1 0,4 1,5 2,6 3,3 1,8 0,3 -1,4 -1,7 
Belgium -1,8 -2,8 -1,1 -0,9 0,1 1,7 0,5 -0,7 -1,5 -0,8 
Finnország -8,2 -6,3 -2,5 -0,7 -0,4 2,0 -0,1 -0,8 -0,8 0,3 
Franciaország -1,4 -2,4 -2,7 -1,4 -0,6 1,0 0,7 -0,4 -2,0 -1,6 
Hollandia -0,5 0,0 1,1 2,4 3,2 4,0 2,5 0,4 -2,4 -2,8 
Írország -3,2 -2,5 0,1 0,7 3,6 5,4 4,2 3,1 0,6 -0,6 
Németország -1,0 -1,5 -1,3 -1,0 -0,4 1,6 1,3 -0,2 -1,7 -2,1 
Olaszország -1,3 -1,7 -1,0 -0,7 -0,3 1,3 1,6 0,7 -0,1 -0,3 
Portugália -1,6 -0,4 0,8 2,4 3,0 3,1 1,8 -0,5 -3,4 -3,8 
Spanyolország -3,1 -3,8 -2,8 -1,3 -0,1 1,0 0,7 -0,1 -0,6 -0,8 
Görögország -3,5 -3,5 -2,5 -1,4 -1,1 -0,1 0,5 0,4 1,0 1,4 
Dánia -1,0 -0,6 0,2 0,5 0,8 1,6 0,9 -0,5 -1,7 -1,2 
Egyesült Kir. -0,9 -0,8 -0,1 0,1 -0,1 0,9 0,5 -0,3 -0,6 0,1 
Svédország -3,6 -3,9 -3,0 -1,5 0,4 1,7 -0,1 -0,7 -1,6 -1,0 
EUR-12 -1,5 -1,9 -1,5 -0,7 0,0 1,6 1,2 0,0 -1,3 -1,4 
OECD -1,4 -1,2 -0,6 -0,3 0,2 1,1 -0,3 -1,3 -1,6 -0,7 

Forrás: OECD (2005) 

1995 és 1997 között az eurózóna tagországai még lényegesen a potenciális kibocsátásuk alatt 

teljesítettek, 1998 és 2000 között azonban jelentős javulás figyelhető meg. 2000-ben 

Görögország kivételével valamennyi EUR-12 és EU-15 tagország output gapje pozitív értéket 

vett fel. Közülük is kiemelkedik Ausztria, Hollandia, Írország és Portugália. 2001 és 2004 között 

a pozitív irányú eltérés mértéke először lassan, majd gyorsabban csökkent, ennek 

eredményeképpen 2004-re Finnországon, Görögországon és az Egyesült Királyságon kívül 

valamennyi tagállam kibocsátási rése ismét negatív értéket mutat. Itt is megfigyelhető, hogy a 

görög értékek alakulása jelentősen eltér a közösségi átlagtól. A kibocsátási rés alakulása 

hasonlóságot mutat a a-konvergencia értékével is, olyan értelemben, hogy amikor a kibocsátási 

rés pozitív, vagyis a tényleges GDP meghaladja a potenciális GDP-t, az egyenlőtlenségek 

nagyobb mértékűek. Megfigyelhető, hogy az EU-tagállamok output gapje együtt mozog az 

összes OECD-ország átlagértékével. Magasabb növekedésű időszakban tehát nemcsak az 

egyenlőtlenségek növekedése, hanem a pozitív kibocsátási rés is jellemző. Feltételezhető, hogy 

az output gap alakulását a vizsgált időszakban elsősorban a világgazdaság konjunkturális 

helyzete befolyásolta. 

A dolgozat 5. fejezete a területi egyenlőtlenségek, a fejlettségi különbségek általános 

alakulását vizsgálta, az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP-re alapozva, 

különböző módszerek segítségével. A disszertáció témakörének minél komplexebb elemzéséhez 
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azonban mindenképpen szükségesnek tartom a nominál- és reálkonvergencia-mutatók, 

folyamatok szélesebb körének vizsgálatát. Erre a következő fejezetben kerül sor. 
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6. A területi egyenlőtlenségek vizsgálata egyes makromutatók elemzésével a Gazdasági és 

Monetáris Unió megvalósítása és működése során 

6.1. Árszínvonal-kiegyenlítődés és az inflációs ráták konvergenciája 

Az árak összehasonlíthatósága, transzparenciája, az árszínvonalak kiegyenlítődése, valamint 

az árstabilitás megvalósulása a monetáris uniótól elvárt hatások (előnyök) közé sorolható (Az 

ezzel kapcsolatos elméleti összefüggéseket részletesebben ld. a 2.3. és 2.4. alfejezetekben). Az 

alábbi alfejezetben először az árszínvonalak relatív szórását, azt követően pedig az inflációs 

ráták konvergenciáját vizsgálom. 

Az Eurostat 1995 óta minden évben kiszámítja a tagországok átlagos, összehasonlítható 

árszínvonalát, valamint az EU-15 és az EUR-12 térségben a fogyasztói árak szóródásának 

mértékét. A vizsgálatnál a magánháztartások végső fogyasztását veszik figyelembe, és az 

árszínvonalnál a közvetett adókkal növelt termék-, ill. szolgáltatás-árakkal számolnak. 

20. sz. táblázat: Átlagos árszínvonal az Európai Unió tagországaiban (EU-25=100, magán 
háztartások végső foj íyasztása, hozzáadott-érték típusú adókkal együtt' 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003p 
Ausztria 117,6 113,1 108,5 107,8 104,7 102,1 102,6 105,2 107,2 
Belgium 114,2 109,7 107 106,7 108,6 105,9 102,8 102,3 103,9 
Finnország 135,0 128,8 124,8 123,2 124,3 123,0 122,8 124,4 125,9 
Franciaország 118,6 117,0 110,4 109,4 109,4 107,0 105,5 106,1 108,2 
Hollandia 110,3 106,8 103,3 103,6 105,0 104,2 104,0 105,3 106,6 
Írország 98,9 102,3 106,1 104,4 108,1 111,6 116,0 122,4 127,0 
Luxemburg 115,5 110,6 107,5 106,8 102,3 100,9 103,0 102,5 105,3 
Németország 119,6 114,4 110,4 109,7 108,5 105,6 107,1 107,5 108,9 
Olaszország 86,0 94,9 95,9 94,8 94,6 94 95,5 97,9 102,2 
Portugália 74,8 75,4 74,4 74,5 74,3 73,4 74,6 76,2 79,5 
Spanyolország 87,8 89,7 87,2 86,6 84,8 85,0 85,1 85,0 85,6 
Görögország 83,4 86,6 88,0 84,9 87,0 84,0 84,6 82,2 84,3 
Dánia 139,4 136,8 132,4 131,0 128,4 127,9 130,7 135,6 139,3 
Egyesült Kir. 88,9 89,8 104,6 108,4 112 117,3 114,3 110,7 103,2 
Svédország 125,4 134,7 132,3 128,1 125,3 126,8 117,1 121,1 124,3 
EU-15 104,3 104,3 104,3 104,2 104,3 104,0 103,6 103,8 104,0 
EUR-12 106,4 106,2 103,1 102,2 101,6 99,9 100,3 101,1 103,1 

p-prognózis Forrás: Eurostat (2005d) 

A táblázat használati értékét csökkenti, hogy az Eurostat viszonyítási alapul az EU-25-ök 

átlagos árszínvonalát választotta. A fenti idősorok arra engednek következtetni, hogy az 
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árkonvergencia nem erősödött az euró bevezetését követően. A 2003-as prognózis alapján a 

legalacsonyabb árszínvonal Portugáliában, Görögországban és Spanyolországban, a 

legmagasabb Írországban, Finnországban, illetve a nem GMU-tag Dániában mérhető. A 

legjelentősebb változás (emelkedés) Írországban következett be 1995 és 2003 között. (Ennek oka 

részben a magas gazdasági növekedésben, részben pedig az alkalmazott gazdaságpolitikában 

keresendő.) 

21. sz. táblázat: Magán háztartások fogyasztói árszínvonalának szórása (%-ban) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
EU-15 17,8 16,2 14,6 14,3 14,0 14,6 13,9 14,9 15,0 

EUR-12 16,8 13,8 12,6 12,7 12,9 13,0 12,9 13,8 13,6 
Forrás: Eurostat (2004b) 

A 21. sz. táblázatban ugyan az látható, hogy az eurózóna esetében a szórásértékek 

alacsonyabbak, mint a tizenöt tagú integráció egészét tekintve, de az euró 1999-es bevezetése óta 

mindkét térségben átlagosan növekedtek a különbségek. 

Az árak kiegyenlítődésének elemzésénél figyelembe kell venni, hogy egyes termékeknél 

tagországokon belül is igen komoly árkülönbségek mutathatók ki. Emiatt célszerű tradable 

(külkereskedelmi forgalomba kerülő) és non-tradable (külkereskedelmi forgalomba nem kerülő 

pl.: szolgáltatások), javak között különbséget tenni. Ez utóbbi termékcsoport árának 

kiegyenlítődése országon belül is igen hosszú folyamat eredménye, ha egyáltalán megvalósul. 

Az árszínvonal-kiegyenlítődés elméleti alapjaival részletesebben foglalkoztam a disszertáció 2.3. 

alfejezetében. A szakirodalomban a GMU vonatkozásában több szerző is végzett elemzéseket, de 

általában egy-egy termékcsoportra vonatkozóan. Lutz (2003) szintetizáló jellegű tanulmányában 

arra a következtetésre jutott, hogy a közös pénz bevezetése - a korábbi várakozásokkal 

ellentétben - igen csekély mértékben befolyásolta az ár-konvergencia folyamatát. Korábban, az 

egységes belső piac eredményeinek értékelésekor a Bizottság bizonyos termékek esetében 

(telekommunikációs költségek, repülőjegy-árak) árcsökkenést tapasztalt, Rácz (2004) 

ugyanakkor kiemeli, hogy még 2003-ban is jelentős árkülönbségek figyelhetők meg egyes 

országok, régiók, városok között. 
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Vizsgálatom alapjául a gépkocsiárak alakulása szolgál.66 Természetesen ez korántsem 

minősül „reprezentatív mintának". A gépkocsik árának alakulását illetően rendelkezésre állnak 

kellően hosszú idősorok és adó felszámítása nélkül közölt értékek (melyekkel kiküszöbölhetőek 

az eltérő forgalmi adószintek).67 Ezen kívül ez a termék egyértelműen „tradable" árunak 

minősül. Az alábbi táblázat különböző kategóriához tartozó típusok árait hasonlítja össze az 

egyes országokban az euró bevezetése előtt (1998-ban) és napjainkban (2004-ben). 100% az 

eurózónában mért legalacsonyabb árat jelenti. (Ezek miatt egy ország különböző időpontban 

mért árai nem hasonlíthatóak össze.) 

22. sz. táblázat: Személygépkocsi-árak alakulása az eurózóna, illetve az Európai Unió egyes 

Opel Corsa Renault Clio VW Golf Toyota Cor. Ford Mond. 
1998 2004 1998 2004 1998 2004 1998 2004 1998 2004 

Ausztria 111,4 112,1 109,4 119,7 103,5 121,0 119,7 119,6 119,8 114,0 
Belgium 105,1 104,7 104,5 112,6 105,4 124,5 105,0 115,6 116,2 114,3 
Finnország n.a. 100,6 n.a. 100,0 n.a. 100,0 n.a. 100,0 n.a. 120,2 
Franciaország 100,0 104,0 112,3 122,7 105,1 121,3 115,5 110,3 110,7 113,8 
Hollandia 111,7 110,7 107,6 114,4 100,0 126,0 111,6 108,8 104,0 112,2 
Írország 109,0 105,9 115,5 127,0 105,8 115,1 122,0 125,8 113,6 105,0 
Luxemburg 105,1 104,7 104,5 112,6 107,6 126,0 105,0 115,6 116,2 114,3 
Németország 114,3 116,3 113,4 120,8 113,0 127,8 116,6 120,8 127,4 117,8 
Olaszország 102,3 107,7 105,3 114,6 105,5 128,3 107,0 110,5 113,0 109,8 
Portugália 104,8 103,3 100,0 112,6 102,1 124,7 122,7 120,4 118,9 100,0 
Spanyolország 107,5 113,1 100,2 117,0 104,1 115,4 100,0 108,4 100,0 103,0 
Görögország n.a. 100,0 n.a. 100,4 n.a. 111,1 n.a. 109,8 n.a. 104,6 
Dánia n.a. 100,5 n.a. 107,1 n.a. 101,9 n.a. 95,3 n.a. 98,7 
Egyesült Királyság 116,2 107,6 127,7 126,5 131,0 124,0 134,6 124,0 134,6 114,8 
Svédország 113,1 112,4 104,8 123,1 105,1 117,5 114,9 110,0 112,1 116,6 
Átlag EU 15 108,4 106,9 108,8 115,4 107,4 119,0 114,6 113,0 115,5 110,6 
Átlag EUR-12 107,1 106,9 107,3 107,3 105,2 120,1 112,5 113,8 114,0 110,8 
Szórás EU-15 4,842 4,899 7,382 8,070 7,735 8,584 9,199 8,211 8,918 6,476 
Szórás EUR-12 4,266 4,901 5,073 7,726 3,284 8,016 7,561 6,834 7,449 6,011 
Rel Szórás EU-15 0,045 0,046 0,068 0,070 0,072 0,072 0,080 0,073 0,077 0,059 
ReL Szórás EUR-12 0,040 0,046 0,047 0,072 0,031 0,067 0,067 0,060 0,065 0,054 

Forrás: European Comission (1999a, 2005b), saját számításokkal kiegészítve 

Amint a táblázatból is láthatjuk, nem állapítható meg egyértelműen az árak konvergenciája. 

Igen komoly árkülönbségek figyelhetőek meg valamennyi típus és országcsoport elemzésekor. A 

66 Érdekességként megemlíthető, hogy az ár-összehasonlításnak egy kevésbé tudományos módszere a The 
Economist folyóirat által készített ún. „Big Mac"-index. Az egyik gyorsétterem-lánc kedvelt termékén alapuló 
számítás is jelentős árkülönbségeket mutat az Európai Unión, ill. az eurózónán belül. Sajnos az utóbbi években az 
eurózónát egy egységként kezeli a kimutatás és súlyozott átlagárat közöl a tizenkét országra vonatkozóan. 

67 Hozzá kell azonban tenni, hogy a vásárlói döntések esetében elsősorban az adóval növelt ár figyelembe vétele 
történik, tehát az összehasonlítás ebből a (vásárlói) szempontból nem teljesen valószerű. 

93 



vizsgált kiskategóriás típusok esetében ugyanis mind a szórás mind pedig a relatív szórás 

növekedett az EU-15 és az EUR-12 országok körében (Azon országok bevonása, amelyekre 

vonatkozóan 1998-as adat nem állt rendelkezésre, nem módosította jelentős mértékben a 2004-es 

számításokat). A közép- és nagykategóriák esetén a szórás és a relatív szórás csökkenése 

figyelhető meg. Ugyanakkor mindösszesen két típus esetében figyelhető meg a kevésbé fejlett 

országok árfelzárkózási folyamata. 

A 23. sz. táblázat az inflációs ráta alakulását mutatja be a tizenöt tagú integrációban 1996 és 

2004 között. Általánosságban elmondható, hogy az Európai Unióban az elmúlt tíz évben 

nagyfokú árstabilitás volt jellemző, amit az átlagértékek is egyértelműen bizonyítanak. 

23. sz. táblázat: A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) alakulása az Európai Unióban 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ausztria 1,8 1,2 0,8 0,5 2,0 2,3 1,7 1,3 2,0 
Belgium 1,8 1,5 0,9 1,1 2,7 2,4 1,6 1,5 1,9 
Finnország 1,1 1,2 1,4 1,3 3,0 2,7 2,0 1,3 0,1 
Franciaország 2,1 1,3 0,7 0,6 1,8 1,8 1,9 2,2 2,3 
Hollandia 1,4 1,9 1,8 2,0 2,3 5,1 3,9 2,2 1,4 
Írország 2,2 1,2 2,1 2,5 5,3 4,0 4,7 4,0 2,3 
Luxemburg 1,2 1,4 1,0 1,0 3,8 2,4 2,1 2,5 3,2 
Németország 1,2 1,5 0,6 0,6 1,4 1,9 1,3 1,0 1,8 
Olaszország 4,0 1,9 2,0 1,7 2,6 2,3 2,6 2,8 2,3 
Portugália 2,9 1,9 2,2 2,2 2,8 4,4 3,7 3,3 2,5 

/ 

Spanyolország 3,6 1,9 1,8 2,2 3,5 2,8 3,6 3,1 3,1 
Görögország 7,9 5,4 4,5 2,1 2,9 3,7 3,9 3,4 3,0 
Dánia 2,1 1,9 1,3 2,1 2,7 2,3 2,4 2,0 0,9 
Egyesült Királyság 2,5 1,8 1,6 1,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 
Svédország 0,8 1,8 1,0 0,6 1,3 2,7 2,0 2,3 1,0 
Átlag EU 15 2,4 1,9 1,6 1,5 2,6 2,8 2,6 2,3 1,9 
Súly. átlag EU 15 2,4 1,7 1,3 1,2 1,9 2,2 2,1 2,0 2,0 
Átlag EUR-12 2,6 1,9 1,7 1,5 2,8 3,0 2,8 2,4 2,2 
Súly. átlag EUR-12 2,3 1,7 1,2 1,2 2,1 2,4 2,3 2,1 2,1 
Átlag EUR-11 2,1 1,5 1,4 1,4 2,8 2,9 2,6 2,3 2,1 
Terjedelem EU-15 7,1 4,2 3,9 1,6 4,5 3,9 3,4 3,0 3,1 
Terjedelem EUR-12 6,8 4,2 3,9 1,6 3,9 3,3 3,4 3,0 3,1 
Terjedelem EUR-11 2,9 0,7 1,6 1,6 3,9 3,3 3,4 3,0 2,9 

Forrás:Eurostat (2005c) 

Az Európai Központi Bank súlyozott átlagot számol a harmonizált fogyasztói árindexekből, 

ezt „súly. átlag"-ként jelöltem. 1999-ben, az euró bevezetésének évében enyhe csökkenés 

figyelhető meg, de 2000-ben és 2001-ben is nőtt az inflációs ráta. Az Európai Központi Bank 

által (igaz középtávon) meghatározott célkitűzést számszerűen utoljára 1999-ben sikerült 
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teljesíteni. Az 1999-es év kivételével a terjedelem-mutató értéke sem csökkent jelentősen. 1996 

és 1998 között Görögországban mérték a legmagasabb inflációt, míg a vezető szerepet a 
r % 

legmagasabb növekedési rátát felmutató Írország vette át68, a 200l-es év kivételével, amikor 

Hollandiában az adóemelések hatására megugrott az infláció. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy 

az euró bevezetése óta az EUR-12 átlaga egyik évben sem volt alacsonyabb az EU-15-ök 

átlagánál. 

A 24. sz. táblázat bemutatja a szórás és relatív szórás értékek alakulását. A relatív szórás 

értékek azt jelzik, hogy az átlag nem igazán jól jellemzi a vizsgált sokaságot. Erre a 

következtetésre juthatunk a helyzeti középértékek (módusz, médián) számításakor is. 

24. sz. táblázat: Az inflációs értékek szórása és relatív szórása az Európai Unióban 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Szórás EU-15 1,704 0,988 0,933 0,677 1,074 1,018 1,055 0,867 0,850 
Szórás EUR-11 0,944 0,293 0,581 0,693 1,030 1,035 1,082 0,913 0,804 
Szórás EUR-12 1,836 1,104 1,023 0,689 0,986 1,014 1,093 0,926 0,811 

Rel. Szórás EU-15 0,698 0,533 0,590 0,466 0,414 0,364 0,409 0,379 0,438 
Rel. Szórás EUR-11 0,446 0,191 0,417 0,485 0,363 0,355 0,409 0,399 0,386 
Rel. Szórás EUR-12 0,706 0,594 0,620 0,464 0,347 0,340 0,397 0,389 0,376 

Forrás: A 23. sz. táblázat adatai alapján saját számítások 

A táblázatban mind az EU-15, mind pedig az EUR-12 esetében 1995 és 1999 között a szórás 

csökkenését láthatjuk. A 2000-es év (amelyre erős világgazdasági konjunktúra volt a jellemző) a 

szórás növekedését hozta és érzékelhető csökkenés csak 2003-ban, és 2004-ben látható. A 

Görögország nélkül számított eurózóna-értékek ettől a trendtől érdemben 1996 és 1998 között 

térnek el, amikor a görög infláció 7,9, 5,4, illetve 4,5 százalékos szintet ért el és ez messze az 

EU-átlag feletti érték volt. Ha az euró bevezetése előtti állapotot (1998) 2004-hez hasonlítjuk, 

akkor az EU-15-re és az EUR-12-re vonatkozóan is némileg alacsonyabb értéket állapíthatunk 

meg. A relatív szórás alakulása annyiban tér el ettől a tendenciától, hogy 1998-ban enyhe 

növekedés tapasztalható, ezt követően csökken a relatív szórás értéke, újabb emelkedésre 2002-

ben került sor. A relatív szórás tekintetében a 2004-es érték az euró bevezetése előtti időszaknál 

alacsonyabb. De messze nem folytatódott az 1996-1999 közötti dinamikus csökkenési trend az 

eurózónában. A csökkenést, ahogy korábban említettem elsősorban a görög infláció 

mérséklődése okozta. Feltűnő a szóródási mérőszámok jelentős csökkenése 1996-ról 1997-re. Ez 

68 Írország gazdasági növekedéséről, felzárkózásáról ld. bővebben Artner (2000). 
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valószínűleg a konvergencia-kritériumok teljesítésére való törekvésnek tudható be. (1998 

májusában az 1997. és 1998. január közötti tizenkét hónapos árszínvonal-emelkedési ütemet 

vették figyelembe.) 

A fenti adatok, elemzések alapján az alábbi óvatos következtetések vonhatóak le: 

1. Az euró bevezetése nem hozott jelentősebb árszínvonal-kiegyenlítő hatást. Még 

egymással szomszédos országok között is esetenként jelentős eltérések figyelhetőek meg. 

Mindez alátámasztja a 2.3. alfejezet végkövetkeztetését, miszerint a GMU esetében lassú 

árszínvonal-kiegyenlítődés várható, ellentmond viszont a Heckscher-Ohlin-Samuelson-

teorémának (ld. 1.3.1.2. alfejezet). 

2. Nem rajzolódik ki egyértelműen a kevésbé fejlett országok árfelzárkózási tendenciája, 

aminek oka lehet az is, hogy a gazdasági fejlettségbeli különbségek sem mérséklődtek 

számottevően. 

3. A GMU harmadik szakaszának kezdetét követően csökkent ugyan az infláció szórása és 

relatív szórása (tehát a különbségek), de nem jelentős mértékben. Ezzel igazolódni látszik 

a 2.4. alfejezetben megfogalmazott összefüggés, vagyis hogy rövid távon nem várható az 

inflációs ráták konvergenciája, kiegyenlítődése. 

6.2. Munkaerőpiaci tendenciák 

6.2.1. Munkanélküliség és foglalkoztatás 

Az európai integrációban az 1990-es években állandósult a munkanélküliségi ráta magas 

szintje. Egyes országok ugyan sikerrel szorították le a ráta mértékét69, ennek ellenére az 

ezredfordulót követően is magasabb az állástalanok aránya az Európai Unióban, mint az 

Egyesült Államokban, vagy Japánban. Nem véletlen, hogy a 90-es évek második felében került 

először napirendre a közösségi szintű foglalkoztatáspolitika megvalósítása. Az 1997. október 2-

án aláírt, és 1999. május l-jén életbe lépett Amszterdami Szerződés magába foglalja a 

foglalkoztatási és képzettségi szint, a munkaerő-piaci alkalmazkodás növelésének, a 

foglalkoztatás-politika koordinációjának, a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek csökkentésének 

célkitűzését (Vertrag von Amsterdam, 1999). A szerződés 130. cikke létrehozta a Foglalkoztatási 

69 Különböző módszerek alkalmazásával, mint pl.: a részmunkaidős foglalkoztatás növelése, a távmunka 
elteijesztése, az átképzésben résztvevők számának emelése, stb. 

96 



Bizottságot, amelynek feladata elsősorban a foglalkoztatási helyzet és politika figyelemmel 

kísérése, a tagállamok közötti koordináció, a munkaadókkal és a munkavállalókkal történő 

konzultáció (részletesebben ld. Horváth, 2005). 1997 novemberében került sor Luxemburgban a 

foglakoztatási csúcsra, melynek eredményeképpen foglalkoztatáspolitikai irányvonalakat 

dolgoztak ki. Az ekkor meghatározott négy pillér (foglalkoztatási képesség javítása, vállalkozás-

ösztönzés javítása, vállalkozások és alkalmazottaik alkalmazkodó-képességének fejlesztése, az 

egyenlő esélyek feltételeinek megerősítése) képezte az Európai Foglalkoztatási Stratégia alapját. 

Az 1999 júniusában Kölnben tartott csúcstalálkozón elfogadták az Európai Foglalkoztatási 

Paktumot, amelynek középpontjában a gazdaságpolitikai koordináció, a foglalkoztatási stratégia 

továbbfejlesztése, valamint strukturális reformok (munkaerő-piaci reformok, modernizáció) 

megvalósítása áll. 

A Gazdasági és Monetáris Unió megvalósítása több szempontból is kedvező hatást 

gyakorolhat a munkaerőpiacra. Egyrészt az árfolyam-ingadozások megszűnése nagyobb 

gazdasági stabilitást jelenthet, ami beruházás- és foglalkoztatás-növelő hatással jár. Másrészt 

pedig a monetáris integráció növelheti a tényező-mobilitást, ami a foglalkoztatásban, 

munkanélküliségben megmutatkozó különbségek csökkenéséhez vezet. Ugyanakkor más jellegű 

összefüggés is megállapítható a két terület között: az önálló árfolyam-politika elvesztése után az 

egyik lehetséges alkalmazkodási mechanizmus éppen a rugalmas munkaerőpiac lehet. Vagyis a 

monetáris integráció sikere befolyásolja a munkaerő-piaci helyzetet, és mindez fordítva is igaz, a 

munkaerő-piac szerkezete, rugalmassága kihat az egész integráció működésére. Mindezek miatt 

indokolt a munkaerő-piaci tendenciák vizsgálata. 

A kérdéskör vizsgálatát az alábbi összefüggés is igazolja: 1995 és 2003 között az EU-

tagországok fejlettségi szintje (egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számított GDP) és 

munkanélküliségi rátája között közepesen erős és negatív korreláció mutatható ki (-0,53 és -0,58 

közötti). Vagyis a magasabb fejlettségi szint alapvetően alacsonyabb munkanélküliséggel járhat 

együtt. 

A 25. sz. táblázat a munkanélküliség alakulását mutatja 1995 és 2004 között. Az értékeket az 

Eurostat módszertana alapján számították. Látható, hogy az Unió egészét tekintve a 90-es évek 

második felében megindult csökkenő trend egészen 2001-ig folytatódott, 2002-től viszont 

emelkedés figyelhető meg. Mindez arra enged következtetni, hogy a munkanélküliség alakulását 

1999 után sokkal inkább a világgazdasági, illetve tagországi konjunktúra alakulása befolyásolta. 
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Az Eurostat a mutatóra vonatkozóan súlyozott átlagot számít, mindez azonban csak a ráta 

mértékén változtat, tendenciáján nem. Az eurózóna munkanélküliségi rátája minden évben 

meghaladta az EU-15-ök értékét. Az egyes évekre számított szórás- és relatív szórás-értékek 

folyamatos (még 2002-re és 2003-ra vonatkozóan is) csökkenést mutatnak, de arra is utalnak, 

hogy az átlag nem jellemzi jól a vizsgált sokaságot. 

25. sz. táblázat: A munkanélküliségi ráta (munkanélküliek a gazdaságilag aktívak 
százalékában) alakulása az Euró pai Unióban (1 995-2003) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 3,9 4,4 4,4 4,5 3,9 3,7 3,6 4,3 4,4 
Belgium 9,7 9,5 9,2 9,3 8,6 6,9 6,7 7,3 8,1 
Finnország 15,4 14,6 12,7 11,4 10,2 9,8 9,1 9,1 9,0 
Franciaország 11,3 11,9 11,8 11,4 10,7 9,3 8,5 8,8 9,4 
Hollandia 6,6 6,0 4,9 3,8 3,2 2,9 2,5 2,7 3,8 
Írország 12,3 11,7 9,9 7,5 5,6 4,3 3,9 4,3 4,6 
Luxemburg 2,9 2,9 2,7 2,7 2,4 2,3 2,1 2,8 3,7 
Németország 8,0 8,7 9,7 9,1 8,4 7,8 7,8 8,7 9,6 
Olaszország 11,5 11,5 11,6 11,7 11,3 10,4 9,4 9,0 8,6 
Portugália 7,3 7,3 6,8 5,1 4,5 4,1 4,1 5,1 6,3 
Spanyolország 18,8 18,1 17,0 15,2 12,8 11,3 10,6 11,3 11,3 
Görögország 9,2 9,6 9,8 10,9 11,8 11,0 10,4 10,0 9,3 
Dánia 6,7 6,3 5,2 4,9 4,8 4,4 4,3 4,6 5,6 
Egyesült Kir. 8,5 8,0 6,9 6,2 5,9 5,4 5,0 5,1 5,0 
Svédország 8,8 9,6 9,9 8,2 6,7 5,6 4,9 4,9 5,6 
Átlag EU 15 9,4 9,3 8,8 8,1 7,4 6,6 6,2 6,5 7,0 
Súly. átl. EU 15 10,1 10,2 10,0 9,4 8,7 7,8 7,4 7,7 8,1 
Átlag EUR-12 9,7 9,7 9,2 8,6 7,8 7,0 6,6 7,0 7,3 

Forrás: European Comission (2004) 

Érdemes megnézni a három legkevésbé fejlett tagország (Görögország, Portugália, 

Spanyolország) esetében külön is a munkanélküliség alakulását (10. sz. ábra). Spanyolország és 

Portugália 1995-1996-tól folyamatosan visszaszorította a munkanélküliséget, Portugáliában 

2001-ben már stagnálás tapasztalható, 2002-ben pedig mindkét országban növekedés látható. 

Görögországban ezzel ellentétben 1999-ig növekedést mértek, csak 2000-ben kezdődött a 

csökkenés, ami 2002-ben és 2003-ban is folytatódott. 
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10. sz. ábra: Munkanélküliségi ráta az EU három legkevésbé fejlett országában 

Forrás: A 25. sz. táblázat adatai alapján saját készítés 

A fenti adatokból az a következtetés vonható le, hogy a GMU megvalósítása nem 

befolyásolta pozitívan a munkanélküliség alakulását, az Európai Unióban és így az eurózónában 

is ez a mutató sokkal inkább a világgazdasági konjunktúrától, valamint átmeneti belső keresleti 

impulzusoktól függ. 

A regionális (NUTS II. szintű) munkanélküliségi, adatok meglehetősen hiányosak. Van olyan 

ország, pl.: Portugália, ahol bizonyos régiókra 1996 és 1999 között egyáltalán nincsen adat. 
/ 

Mindezek miatt az eredmények torzíthatnak. Ráadásul az átlag itt sem jellemzi megfelelőképpen 

a vizsgált sokaságot. Az adatokból azonban az megállapítható, hogy hasonlóan az országos 

szintű adatokhoz 2001-ig csökkenő munkanélküliségi rátát figyelhetünk meg, míg 2002-től 

növekedés tapasztalható. A 26. sz. táblázat az 1996-ban húsz legmagasabb munkanélküliségi 

rátával rendelkező régiót mutatja be. 

1999-ben a 20 régió munkanélküliségi átlaga, szórása, relatív szórása egyaránt növekedett, 

2000-ben és 2001-ben (a relatív szórás kivételével) csökkenés figyelhető meg, majd 2002-t és 

2003-t a stagnálás jellemzi. Az 1998-as szinthez képest 2003-ra a legtöbb régió javítani tudott 

helyzetén, a belga, a kelet-német és a görög régiók azonban meglehetősen vegyes képet 

mutatnak. Mindez többé-kevésbé megfelel az országos szintű munkanélküliség alakulásának. A 

tartósan magas munkanélküliség oka általában a szerkezetváltozás hiánya, illetve annak lassú 

megvalósítása. 
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26. sz. táblázat: Az 1996-ban legmagasabb munkanélküliséggel küzdő régiók munka-
nélkttliségi rátája (1996-2003, munkanélküliek a gazdaságilag aktívak száza ékában) 

Forrás: Eurostat (2005e) alapján saját összeállítás 

A foglalkoztatási ráta sokkal jobban jellemzi egy ország, régió munkaerő-piaci helyzetét, 

mint a munkanélküliségi mutatók. Ebből ugyanis információ kapható a munkaerőpiactól 

különböző okok miatt távolmaradók arányáról is.70 Foglalkoztatási rátán a foglalkoztatottak 

(alkalmazott és egyéni vállalkozó) és a 15-64 éves (munkaképes korú) lakosság aránya értendő. 

Az Eurostat újabban 25-64 éves korosztályra (is) számítja a mutatót, ez a fejlett országok 

esetében a XXI. században, az iskolázottság, illetve a képzési idő növekedésével lehet, hogy 

legalább olyan alkalmas a mérésre.71 Kellőképpen hosszú idősorok országos és regionális szinten 

azonban a 15-64 éves korosztály esetében állnak rendelkezésre. Az Európai Unió lisszaboni 

célkitűzése is alátámasztja a foglalkoztatási ráta vizsgálatának létjogosultságát. Röviden 

összefoglalva a lisszaboni stratégia középpontjában az Unió hosszú távú versenyképessége, 

70 Az aktivitási ráta ugyanakkor fékevezető lehet: egy alacsony foglalkoztatási rátával, de magas 
munkanélküliséggel rendelkező régió, ország közepes szintű aktivitási rátát tud felmutatni. 

71 A KSH kevéssé érthető módon a 15-74 éves korosztályhoz viszonyítja a foglalkoztatottak számát. Mindezt egy 
olyan országban, ahol a 2005-ben születő gyermekek várható átlagos élettartama is csak 71,4 év... Valószínűleg az 
Európai Unióban a 18-65 éves korosztály vizsgálata lenne a megfelelő. Ez már a folyamatosan kitolódó nyugdíj-
korhatárt is figyelembe venné. 
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Régió neve: 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
belO Région de Bruxelles 13,9 13,8 14,4 15,8 13,9 12,9 14,5 15, t 
be32 Prov. Hainaut 15,8 15,9 17,0 16,1 12,0 11,9 12,6 12,í 
de80 Mecklenburg- Vorp. 16,4 18,2 18,3 16,7 16,5 18,1 19,0 20,1 
Deel Dessau 21,0 20,8 20,3 20,2 20,0 20,5 20,6 21,2 
Dee3 Magdeburg 21,0 20,1 19,0 18,9 18,4 17,1 16,7 17,í 
DegO Thüringen 15,6 17,0 16,9 13,9 13,5 13,8 15,0 16,1 
esll Galícia 15,4 15,4 13,7 16,5 15,0 11,0 12,2 12,í 
es43 Extremadura 24,5 23,7 22,9 25,2 23,8 14,5 19,2 17,4 
esól Andalucia 26,3 25,6 23,9 26,8 24,3 18,8 19,6 18, t 
fú 3 Ita-Suomi 18,2 16,6 15,3 13,9 14,1 14,0 13,3 12,2 
fi-30 Nord - Pas-de-Calais 16,4 16,2 15,6 18,1 16,7 14,0 13,4 12, f 
fr81 Languedoc-Roussillon 16,8 17,4 16,6 17,4 16,6 13,5 13,1 12,C 
fr82 Provence-Alpes-Cőte d. 15,0 15,7 14,6 16,9 14,3 12,4 11,4 10,1 
gr 13 Dytiki Makedonia 16,3 14,2 11,4 14,5 14,9 15,9 14,7 16,1 
itf3 Campania 24,1 24,7 24,0 23,7 23,7 22,5 21,1 20,2 
itf4 Puglia 17,3 17,3 19,2 19,0 17,1 14,7 14,0 13,c 
itf5 Basilicata 18,4 19,5 18,0 17,1 16,3 16,5 15,3 16,] 
itfó Calabria 23,8 23,5 26,4 28,0 26,0 25,7 24,6 23,^ 
itgl Sicilia 22,9 22,7 23,5 24,5 24,0 21,5 20,1 20,1 
itg2 Sardegna 21,0 19,4 19,8 21,0 20,6 18,7 18,5 16,S 
Átlag 19,0 18,9 18,5 19,2 18,1 16,4 16,4 16,2 
Szórás 3,65 3,49 3,90 4,19 4,16 3,82 3,55 3,52 
Relatív szórás 0,19 0,18 0,21 0,22 0,23 0,23 0,22 0,22 



gazdasági stratégiája állt. A tervek szerint az Európai Uniónak 2010-ig a világ 

legversenyképesebb régiójává kell válnia. Ennek egyik eleme a foglalkoztatási szint növelése. A 

cél a foglalkoztatási ráta 70 százalékosra növelése Uniós szinten 2010-ig, köztes célként pedig a 

2005-ös 67 százalékos szint elérése (A 70, illetve a 67 százalék az Uniós átlagra vonatkozik). 

Ezen kívül külön célokat határoztak meg a nők és az 50 év felettiek foglalkoztatására 

vonatkozóan is. A 27. sz. táblázat a foglalkoztatási ráta alakulását mutatja be 1996 és 2003 

között. 

27. sz. táblázat: A foglalkoztatási ráta alakulása az Európai Unió tagországaiban 1996 és 
2003 között (foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 67,3 67,2 67,4 68,2 67,9 67,8 69,2 69,2 
Belgium 56,3 57,0 57,3 58,9 60,9 59,7 59,9 59,6 
Finnország 60,5 61,9 63,4 67,4 68,1 69,1 68,1 67,7 
Franciaország 59,7 59,4 57,7 59,8 61,0 62,7 62,8 62,8 
Hollandia 65,4 67,5 69,4 70,9 72,9 74,1 74,4 73,5 
Írország 54,9 56,4 59,7 62,5 64,5 65,1 65,6 65,4 
Luxemburg 59,1 59,9 60,2 61,6 62,7 63,0 63,1 63,1 
Németország 64,1 63,6 63,7 64,8 65,3 65,7 65,4 64,8 
Olaszország 50,6 50,5 51,8 52,5 53,4 54,5 55,5 56,1 
Portugália 62,3 63,4 66,8 67,4 68,1 68,8 68,2 67,2 
Spanyolország 47,6 49,1 50,9 53,6 56,0 57,5 58,4 59,7 
Görögország 54,9 54,8 55,6 55,4 55,9 55,6 56,7 57,9 
Dánia 74,0 75,4 75,3 76,5 76,4 75,9 75,9 75,1 
Egyesült Kir. 68,7 69,7 70,2 71,0 71,2 71,6 71,7 71,8 
Svédország 69,7 69,5 68,6 70,6 71,1 74,4 73,6 72,9 
Átlag EU-15 61,0 61,7 62,5 64,1 65,0 65,7 65,9 65,8 
Súly. átlag EU-15 60,3 60,7 61,4 62,5 63,4 64,1 64,2 64,3 
Átlag EUR-12 58,6 59,2 60,3 61,9 63,1 63,6 63,9 63,9 
Átlag EUR-11 58,9 59,6 60,8 62,5 63,7 64,4 64,6 64,5 

torosztály százalékáb an) 

Forrás: European Comission (2004) 

1996 és 2002 között a foglalkoztatási ráta folyamatosan növekedett ugyan, de a növekvő 

tendencia az EU-15 esetében éppen 1999-től, míg az eurózónát illetően 2000-től kezdve lassult 

le, 2002-ben pedig csupán enyhe emelkedés volt tapasztalható. 2003-ban valamennyi vizsgált 

térségben (EU-15 (nem súlyozott átlag), EUR-12, EUR-11) - ha kis mértékben is - csökkenés 

figyelhető meg. Görögországban éppen az euró bevezetésének évében, 2001-ben láthatunk 

kisebb megtorpanást. Az Európai Unió még mindig nagyon messze van a lisszaboni 

célkitűzéstől, amelyet valószínűleg nem tud teljesíteni. Az Eurostat a foglalkoztatási ráta 

esetében is számít súlyozott átlagot, ami alacsonyabb az egyszerű számtani átlagnál, 2003-ban 

64,3-es értéket vett fel. Az újonnan csatlakozott tíz ország ráadásul rontja ezt az átlagot. A 
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tendencia az egyszerű számtani átlag esetében is a fentiekhez hasonló, bár itt 2003-ban nem volt 

csökkenés. A 11. és 12. sz. ábrák a foglalkoztatási ráta szórásának, illetve relatív szórásának 

alakulását mutatják. 

11. sz. ábra: A foglalkoztatási ráta szórása (%) 

Forrás: A 27. sz. táblázat adatai alapján saját szerkesztés 

A szórás-érték 1997 és 2003 között az Európai Unióban folyamatos csökkenést mutat, kivéve 

a 200l-es esztendőt. Az eurózónára vonatkozó szórás-érték meglehetős ingadozást mutat, több 

évben is, így 1998-ban, 1999-ben és 2001-ben is növekedést figyelhetünk meg. A Görögország 

nélkül számított szórás-értékek 1998 kivételével folyamatos csökkenést mutatnak. 

12. sz. ábra: A foglalkoztatási ráta relatív szórása 

Forrás: A 27. sz. táblázat adatai alapján saját szerkesztés 
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A relatív szórás folyamatosan csökkent a vizsgált időszakban 2001 kivételével. Ekkor 

megtorpanás, enyhe növekedés figyelhető meg. Érdekességként megemlítendő, hogy a négy 70 

százalék feletti foglalkoztatási rátával rendelkező ország közül három nem tagja az eurózónának. 

Emiatt a szórás-, illetve relatív szórásértékek az eurózónában alacsonyabbak, mint az EU-15-ök 

esetében. 

A foglalkoztatási ráta esetében regionális szinten is megfelelő mennyiségű és minőségű 

statisztika áll rendelkezésre, az egyes években mindösszesen néhány tartományra vonatkozóan 

nem közöltek statisztikákat, illetve nem is számolhatóak („harmonizált") adatok.72 A 28. sz. 

táblázat az átlag, a szórás és a relatív szórás-értékek alakulását mutatja be 1996 és 2002 között. 

A regionális szintű foglalkoztatási ráta 1996 és 2002 között minden vizsgált területen (EU-

15, EUR-12, EUR-11) folyamatos növekedést mutatott. Mindez összhangban van az országos 

szinten számított értékekkel. A szórás-értékek folyamatos csökkenést mutatnak, az euró 

bevezetése előtti időszakhoz képest, kivételt képez a 2000-es év az EUR-12 és az EUR-11 

területet illetően (Éppen egy magas gazdasági növekedésű évben emelkednek a különbségek). A 

relatív szórás egyedül az EUR-12 területen stagnált 2000-ben (Meg kell azonban jegyezni, hogy 

ekkor Görögország még nem volt tagja a GMU harmadik szakaszának). 

28. sz. táblázat: A regionális szintű foglalkoztatási ráták átlaga, szórása és relatív szórása 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Átlag EU-15 (%) 61,002 61,390 62,016 63,002 63,955 64,492 64,760 
Átlag EUR-12 (%) 58,536 58,790 59,538 60,484 61,643 62,152 62,590 
Átlag EUR-11 (%) 58,696 58,989 59,812 60,845 62,066 62,716 63,143 
Szórás EU-15 (%) 8,554 8,496 8,391 8,289 8,141 8,024 7,638 
Szórás EUR-12 (%) 7,886 7,652 7,598 7,469 7,551 7,397 7,111 
Szórás EUR-11 (%) 8,120 7,867 7,804 7,623 7,665 7,414 7,133 
Relatív szórás EU-15 0,140 0,138 0,135 0,132 0,127 0,124 0,118 
Relatív szórás EUR-12 0,135 0,130 0,128 0,123 0,123 0,119 0,114 
Relatív szórás EUR-11 0,138 0,133 0,130 0,125 0,123 0,118 0,113 

Forrás: Eurostat (2005f) alapján saját számítások 

Érdekes lett volna a munkaerő mobilitás változásának vizsgálata az egyes tagországok között, 

erre azonban nem álltak rendelkezésre megfelelő adatok - egyébként a mobilitás növekedésének 

72 1996 és 1999 között három kelet-német és a két ír régióra (ezen területek csak a 2000-2006-os időszakban 
szerepeltek önálló NUTS II. területként) vonatkozóan, 1996 és 1998 között két svéd régió esetén, míg a 2000-es és 
200l-es években két nyugat-német régiót illetően nem álltak rendelkezésre adatok. 
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meglehetősen sok akadálya van az Európai Unióban, például a különböző társadalombiztosítási 

rendszerek, illetve a nyelvi, kulturális különbözőség. 

A fenti idősorokból megállapítható, hogy a Gazdasági és Monetáris Unió megvalósításának 

időszakában nem csökkent jelentős mértékben a munkanélküliségi ráta. A foglalkoztatási ráta 

ezzel szemben enyhe növekedést mutat, miközben a szóródási mérőszámok a különbségek 

csökkenésére utalnak. 

6.2.2. A bérek alakulásának vizsgálata 

A munkaerőpiacról akkor kaphatunk teljesebb képet, ha egy újabb reálkonvergencia-mutatót, 

a bérszint alakulását is megvizsgáljuk. Az alábbiakban két nézőpontból is elemezni fogom ezt a 

területet. Egyrészről a munkavállaló szempontjából, az ő mobilitására elsősorban a nettó 

munkabérek gyakorolnak hatást, másrészről pedig a munkáltató érdekei szerint, ebben az esetben 

a teljes bérköltség, és a közvetve versenyképességi mutatóként is értelmezett egységnyi 

bérköltség (ULC) vizsgálata a fontos. A 29. sz. táblázat az iparban foglalkoztatottak éves nettó 

átlagkeresetére vonatkozóan adja meg az átlagot, a szórást, valamint a relatív szórás értéket. 

29. sz. táblázat: Nettó éves átlagkeresetek (ipar) átlaga, szórása és relatív szórása 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Átlag EU-15 (€) -12788 13431 13253 13750 14685 14895 15079 15447 15707 

Átlag EUR-12 (€) 12383 12931 12569 13052 13952 14230 14268 14703 14873 
Átlag EUR-11 (€) 12974 13531 13141 13631 14605 14887 14903 15347 15496 
Szórás EU-15 (€) 4102,4 4578,6 3967,8 4089,9 4794,6 4567,6 4292,5 4399,4 4365,0 

Szórás EUR-12 (€) 4250,7 4912,1 4073,6 4208,6 5064,5 4813,9 4353,9 4468,0 4354,0 
Szórás EUR-11 (€) 3940,4 4690,7 3764,3 3911,7 4780,2 4484,8 3981,3 4098,9 4002,9 
Rel. szór. EU-15 0,32 0,34 0,30 0,30 0,33 0,31 0,28 0,28 0,28 

Rel. szór. EUR-12 0,34 0,38 0,32 0,32 0,36 0,34 0,31 0,30 0,29 
Rel. szór. EUR-11 0,30 0,35 0,29 0,29 0,33 0,30 0,27 0,27 0,26 

Forrás: Eurostat (2005g) alapján saját számítások 

A nettó átlagkeresetek 1996-ban és 1997-ben növekedtek, 1998-ban azonban csökkenés 

figyelhető meg. Figyelemre méltó a 2000-es - a világgazdasági konjunktúrával párhuzamosan 

tapasztalható - jelentős emelkedés, amit 2001 és 2004 között egy lassuló növekedés követ. A 

különböző szórás-értékek vonatkozásában 1997-ben és 2000-ben jelentősebb emelkedés 

figyelhető meg, a szórás értéke 2003-ban ismét növekedést mutat, míg a relatív szórás esetében 

mérséklődő (2001 és 2004 között lassuló ütemben) tendencia rajzolódik ki. Valójában tehát az 

euró bevezetésével (a bérek összehasonlíthatóbbá, transzparensebbé válásával) párhuzamosan 
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nem állapíthatjuk meg a nettó átlagkeresetek jelentős közeledését, kiegyenlítődését. A három 

vizsgált országcsoport közül egyébként a tizenegy tagú eurózóna mutatja a legkisebb 

különbségeket. A 2000-ben megfigyelhető jelentősebb béremelkedés valószínűleg az ipari 

termelés és a GDP dinamikus növekedésének tudható be. 

A 30. sz. táblázatban alkalmazott bérköltség-mutató magába foglalja mind a munkavállaló, 

mind pedig a munkáltató által fizetendő adókat, járulékokat. Az egy foglalkoztatottra jutó teljes 

bérköltség átlaga 1996-tól kezdve folyamatos növekedést mutatott. A nettó bérekhez hasonlóan a 

2000-es év itt is kiemelkedő a növekedés mértékét illetően. Portugáliára vonatkozóan csak az 

iparban és a szolgáltatási szektorban foglalkoztatottakra álltak rendelkezésre egy főre jutó 

értékek, ezekből számítottam a két szektorra vonatkozóan bérköltséget (Az így kapott érték 

valamelyest meghaladja a tényleges portugál nemzetgazdasági átlagot). 

30. sz. táblázat: Az éves, egy foglalkoztatottra jutó bérköltség alakulása az EU 15 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 24,97 24,91 24,49 25,07 25,79 26,47 26,81 27,36 27,88 
Belgium 28,68 28,54 28,55 28,94 30,25 31,03 32,32 33,53 34,60 
Finnország 24,12 24,33 24,52 25,30 26,00 27,06 28,32 29,11 30,14 

Franciaország 27,28 28,05 28,18 28,79 29,68 30,37 31,33 32,24 32,94 
Hollandia 22,60 22,46 22,20 23,08 24,21 25,32 26,64 28,01 28,93 
Írország 18,13 19,34 21,35 21,62 22,74 24,87 26,97 28,50 30,00 
Luxemburg ' 34,26 34,29 34,11 34,71 36,32 38,17 39,80 41,40 42,21 
Németország 27,86 27,69 27,08 27,29 27,86 28,43 28,84 29,25 29,62 
Olaszország 16,24 18,66 19,78 19,32 19,89 20,50 21,18 21,71 22,39 
Portugália 12,92 13,36 13,71 14,11 14,73 15,31 15,99 16,83 17,08 
Spanyolország 16,43 17,40 17,44 17,85 18,61 19,83 20,78 21,76 22,66 
Görögország 7,59 8,22 9,27 9,19 10,16 10,52 11,17 12,10 12,71 
Dánia 27,51 28,70 29,38 30,49 31,50 32,78 34,34 35,55 36,86 
Egyesűit Kir. 17,16 17,93 22,06 24,12 26,00 29,82 30,74 31,70 29,98 
Svédország 24,42 28,74 29,63 29,52 30,30 33,97 32,51 33,86 35,09 
Átlag EU-15 22,01 22,84 23,45 23,96 24,94 26,30 27,18 28,19 28,87 
Átlag EUR-12 21,76 22,27 22,56 22,94 23,85 24,82 25,85 26,82 27,60 
Átlag EUR-11 23,04 23,55 23,76 24,19 25,10 26,12 27,18 28,15 28,95 

Forrás: Eurostat (20051 ?), European Comission (20( D4), val amint 
Mittag (2004) alapján saját számítások 

Az átlag mögött azonban egyes országokban eltérő tendenciák húzódnak. Németországban 

például 1996 és 1999 között stagnálás-csökkenés figyelhető meg. A legnagyobb növekedés a 

vizsgált időintervallumban (százalékosan) az Egyesült Királyságban (74%), Görögországban 

(67%) és Írországban (65%) látható. A legszerényebb növekedés Németországban (6%) és 
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Ausztriában (11%) mérhető. Az Európai Unió egészét tekintve a legmagasabb bérköltséggel 

Luxemburg, Dánia, Svédország és Belgium rendelkezik. A különbségeknek, illetve az eltérő 

növekedési ütemeknek több oka is lehet: különböző infláció ráták, adóterhek, termelékenység, 

munkaidő, valamint a szakszervezetek szerepe, a bérmegállapodások jellege. A szórás értékek 

1995 és 1997 között folyamatosan csökkentek, míg 1998-tól növekedés tapasztalható. A 13. sz. 

ábra a relatív szórás alakulását mutatja a bérköltségre vonatkozóan. Az értékek arra utalnak, 

hogy az átlag jól jellemzi a vizsgált sokaságot. 

13. sz. ábra: A bérköltség relatív szórása 

Forrás: a 30. sz. táblázat adatai alapján saját szerkesztés 

Az ábrán jól látható, hogy az 1995 és 1997 között tapasztalható jelentősebb csökkenést 

követően 1998 és 2003 között gyakorlatilag stagnálás, illetve csak nagyon lassú mérséklődés 

figyelhető meg. A legnagyobb különbségek az eurózónában húzódnak, a teljes bérköltség 

konvergenciájáról egyáltalán nem beszélhetünk. 

Az egységnyi bérköltség (ULC) alkalmas a kínálat-oldali versenyképesség mérésére. A 4. 

fejezet 11. sz. táblázata szerint az euró bevezetése előtt nem mutatkoztak jelentős különbségek az 

egyes tagországok között. Az alábbi táblázat 1995 és 2003 között vizsgálja a mutató alakulását. 

A számítások során a teljes bértömeget a folyó áron számított GDP-vel osztottam. Ennek oka, 

hogy a bértömeg is folyó áron állt rendelkezésre. 
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31. sz. táblázat: Az egységnyi bérköltség alakulása 1995-2003 
(EC1 U, ül. euró) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 0,535 0,522 0,521 0,520 0,518 0,510 0,506 0,504 0,501 
Belgium 0,520 0,517 0,513 0,512 0,515 0,512 0,528 0,531 0,528 
Finnország 0,495 0,500 0,484 0,477 0,484 0,476 0,485 0,488 0,493 
Franciaország 0,515 0,515 0,512 0,508 0,514 0,512 0,517 0,518 0,518 
Hollandia 0,509 0,506 0,504 0,508 0,514 0,511 0,492 0,503 0,505 
Írország 0,455 0,446 0,419 0,417 0,406 0,403 0,401 0,385 0,388 
Luxemburg 0,534 0,531 0,505 0,490 0,486 0,475 0,506 0,522 0,517 
Németország 0,540 0,537 0,528 0,526 0,527 0,534 0,531 0,526 0,523 
Olaszország 0,426 0,425 0,427 0,406 0,407 0,406 0,410 0,414 0,418 
Portugália73 0,660 0,643 0,632 0,619 0,607 0,601 0,624 0,627 0,621 
Spanyolország 0,499 0,498 0,498 0,499 0,500 0,495 0,492 0,488 0,483 
Görögország 0,323 0,319 0,328 0,332 0,340 0,336 0,333 0,334 0,329 
Dánia 0,527 0,528 0,527 0,538 0,538 0,532 0,540 0,544 0,543 
Egyesült Kir. 0,538 0,528 0,529 0,539 0,546 0,558 0,565 0,561 0,558 
Svédország 0,528 0,548 0,545 0,544 0,535 0,557 0,576 0,574 0,570 

Forrás: Eurostat (2005a, 2005b), European Comission (2004), valamint 
Mittag (2004) alapján saját számítások 

Az egységnyi bérköltség a tagországok többségében 2003-ban alacsonyabb volt, mint az 

1995-ös érték. Érdekes, hogy a három nem GMU-tagországban egyértelműen emelkedő 

tendencia rajzolódik ki. Az euró bevezetésétől kezdve több országban (Belgium, Finnország, 

Franciaország, Luxemburg, Olaszország, Portugália) növekedésnek indul a mutató. A fenti 

adatok alapján nem rajzolódik ki egyértelműen egy kiegyenlítődési tendencia. Hasonló 

eredményre juthatunk a szórás-értékek vizsgálatakor. 

32. sz. táblázat: Az egységnyi bérköltség szórása és relatív szórása 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Szórás EU-15 0,069 0,068 0,066 0,066 0,064 0,066 0,071 0,072 0,071 
Szórás EUR-12 0,076 0,074 0,071 0,069 0,067 0,067 0,071 0,073 0,073 
Szórás EUR-11 0,056 0,053 0,053 0,054 0,053 0,053 0,057 0,060 0,057 
Rel. sz. EU-15 0,136 0,134 0,132 0,132 0,129 0,133 0,141 0,144 0,142 
Rel. sz. EUR-12 0,152 0,148 0,144 0,142 0,138 0,139 0,147 0,151 0,149 
Rel. sz. EUR-11 0,109 0,103 0,106 0,108 0,107 0,107 0,114 0,120 0,115 

Forrás: a 31. sz. táblázat adatai alapján saját számítások 

1999 és 2003 között minden vizsgált térségben a szórás növekedését láthatjuk. 1995 és 1999 

között azonban még a későbbi eurózóna-tagországok között jelentős csökkenés figyelhető meg! 

73 Portugália esetében az iparban és a szolgáltató szektorban foglalkoztatottak átlagbére állt rendelkezésre, amelyet 
valamennyi foglalkoztatottal megszorozva kapható meg egy közelitő érték. A mezőgazdaságban az összes 
foglalkoztatottnak 12,4 százaléka dolgozott 2002-ben. Az így számított értékek valamelyest meghaladják a 
tényleges adatot. Az 1995-ös és a 2003-as érték becslés eredménye. 
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Hasonló összefüggést világít meg a relatív szórás alakulása is. Míg 1995 és 1999 között az 

eurózóna esetében mérséklődés figyelhető meg (ebben komoly szerepe volt a görög értékek 

alakulásának), 1999-től folyamatos az emelkedés, a 2003-as év enyhe mérséklődésének 

kivételével. Az euró bevezetése tehát nem segítette elő a reál-konvergencia ezen területének 

erősödését, sőt a mutató növekedése negatívan befolyásolja az adott ország, térség nemzetközi 

versenyképességét is. Az egységnyi bérköltség-különbségek az 1.3. alfejezetben felvázolt 

divergencia-, vagy U-elmélet („első szakaszának") érvényre jutására utalnak. 

6.3. Termelékenység országos és regionális szinten 

A termelékenységet, hasonlóképpen a 4. fejezethez, az egy foglalkoztatottra jutó GDP-vel 

jellemzem. Országos szinten a mutató alakulását folyó áron és vásárlóerő-paritáson számított 

GDP-értékekkel egyaránt bemutatom. A folyó áron számított értékek esetében az egyes 

tagországok között jelentős különbségek mutatkoznak. A legalacsonyabb és a legmagasabb 

értéket mutató Portugália és Luxemburg között 1995-ben 3,41-szoros, 1999-ben 3,27-szoros, 

míg 2003-ban 3,17-szoros volt a különbség. Az átlagos termelékenység az egész vizsgált 

időszakban növekedést mutatott, de a növekedés dinamikája 2003-ra lelassult. Az euró 

bevezetését követően minden országban növekedett a termelékenység, a legalacsonyabb 

ütemben Németországban, míg a legdinamikusabban Írországban és Hollandiában. A szórás 

1995 és 2003 között folyamatosan emelkedett és a tizenkét tagú eurózónában alacsonyabb, mint 

az EU-15, vagy az EUR-11 esetében. A 14. sz. ábra a relatív szórás alakulását szemlélteti. Amint 

az ábrán látható, a relatív szórás értéke meglehetősen vegyes képet mutat. Az 1995-1998 közötti 

csökkenő tendenciát követően az euró 1999-es bevezetése után emelkedés-stagnálás 

tapasztalható, majd 2000-2001-től csökkenés és stagnálás figyelhető meg. A termelékenységet 

illetően a konvergencia folyamatának csak kis mértékű erősödését figyelhetjük meg (1998 és 

2003 között az eurózónában volt a legmagasabb az erősödés). Ez több lehetséges okra is 

visszavezethető: pl.: nem elég dinamikus technológia-transzfer, kevéssé hatékony foglalkoztatási 

szerkezet, stb. 
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14. sz. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó, folyó áron számított GDP relatív szórása 

országos szinten 

Forrás: Az Eurostat (2005a) és az European Comission (2004) adatai 
alapján saját számítások és szerkesztés 

Az összehasonlítást jobban lehetővé teszik a vásárlóerő-paritáson számított értékek. Itt már 

lényegesen kisebb különbségek mutatkoznak. A teij edelem-mutató - ami ebben az esetben is a 

luxemburgi és a portugál érték különbségéből adódik - 2003-ban 37.376 euró, ez 2,13-szoros 

eltérésnek felel meg. 1999-ig a termelékenység fokozatos növekedése figyelhető meg, míg 2000-

ben megtorpan a növekedés dinamikája, 2001-ben lassú, 2002-ben dinamikus emelkedés látható, 
/ 

majd 2003-ra ismét lanyhul a növekedés. 

33. sz. táblázat: Az egy foglalkoztatottra jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP átlaga, 
szórása és relatív szórása országos szinten 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Átl.EU-15 42643,7 44328,5 46707,3 48073,0 50628,3 50677,5 52037,7 53345,2 53995,2: 
Átl.EUR-12 43475,9 44991,0 47383,0 48837,2 51290,1 51353,5 52684,2 54192,0 54754,5; 
Átl.EUR-11 44543,1 46018,0 48386,9 49932,7 52542,4 52532,2 53642,4 54909,8 55353,8 
Szór.EU-15 7277,01 7179,38 7781,53 8234,32 8919,47 9302,70 8597,42 8365,03 8265,1 
Szór.EUR-12 7861,84 7829,12 8496,98 9012,07 9821,05 10208,4 9485,47 9156,70 9083,2 
Szór.EUR-11 7332,19 7362,90 8165,15 8613,91 9295,34 9849,41 9334,61 9234,99 9257,2 
Rel.sz.EU-15 0,17 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 
Rel.sz.EUR-12 0,18 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,18 0,17 0,17 
Rel.sz.EUR-11 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 

Forrás: Az Eurostat (2005a), European Comission (2004) és Stapel-Pasanen-Reinecke (2004) 
adatai alapján saját számítások 

A 33. sz. táblázatból látható, hogy a szórás-értékek 2000-től mindegyik vizsgált térségben 

folyamatosan csökkennek, a relatív szórás 2000-ig stagnálást-emelkedést, majd 2001-től a 
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különbségek mérséklődését mutatja. (A gyors gazdasági növekedést mutató években a relatív 

szórás emelkedése, stagnálása a jellemző.) 

Az egy foglalkoztatottra jutó GDP regionális szintű vizsgálata is lehetséges, igaz sok régió 

esetében csak 2001-ig állnak rendelkezésre az adatok (Ausztria, Egyesült Királyság, 

Görögország, Olaszország, Portugália), így termelékenységet (folyó áron) 1995 és 2001 között 

számítottam. A legalacsonyabb és legmagasabb értékkel bíró régiók közötti különbségek 

magasabbak az országos szinten mértekhez képest: 1995-ben 4,4-szeres, 1998-ban 4,3-szeres, 

míg 2001-ben szintén 4,3-szeres volt az eltérés. A legalacsonyabb termelékenység Portugália 

egyes régióiban tapasztalható, míg a legmagasabb Franciaországban (Ile de France), illetve 

Luxemburgban. Az átlagos termelékenység a régiók szintjén is folyamatos növekedést mutatott 

1995 és 2001 között. A 15. sz. ábrán látható, hogy a szórás-értékek meglehetősen hektikusan 

ingadoznak a vizsgált időintervallumban, a legmagasabb értéket regionális szinten azonban 

következetesen a tizenkét tagú eurózóna vette fel. Két szakasz különböztethető meg: 1995 és 

1997 között jelentős csökkenés, míg 1997 és 2001 között „változékony" növekedés 

tapasztalható. 

15. sz. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó GDP szórása regionális szinten (euró) 

Forrás: Eurostat (2005h, 2005i) alapján saját számítások és szerkesztés 

A relatív szórást a 16. sz. ábra mutatja. Az ország szintű vizsgálattól eltérő tendencia 

figyelhető meg: Lassú, de folyamatosan csökkenő trend, az EU-15 és az EUR-12 esetében 1998-

ban rövid növekvő szakasszal. 1997-től itt is az eurózóna mutatja a legnagyobb különbségeket. 

Ettől függetlenül 1999 és 2001 között regionális szinten konvergencia figyelhető meg. Ez a 

vizsgálat is bizonyítja a regionális szintű elemzések létjogosultságát, fontosságát. Az országos 
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értékek egyfajta átlag-értékeknek tekinthetőek, melyek mögött igen komoly különbségek 

húzódhatnak. 

16. sz. ábra: Az egy foglalkoztatottra jutó GDP relatív szórása regionális szinten 

Forrás: Eurostat (2005h, 2005i) alapján saját számítások és szerkesztés 

A legalacsonyabb termelékenységi szintet portugál, kelet-német, spanyol, görög, dél-olasz és 

a nyugat-ír régiók mutatják. Ezek közül egyedül a kelet-német tartományokban nem volt 

komolyabb felzárkózás 1995 és 2001 között. Az egyes régiók esetében különböző a felzárkózás 

időpontja, aszerint, hogy az elsősorban az euró bevezetése előtt, vagy azt követően következett 

be, vagyis nem elsősorban a GMU megvalósításához kapcsolható. 

Összegezve: Mind országos, mind pedig regionális szinten megfigyelhető a termelékenységi 

különbségek csökkenése. Regionális szinten ez egy hosszabb tendencia részét képezi, míg 

országos szinten a mérséklődés 2000-2001-ben kezdődött. (A termelékenység-növekedés 

mértéke azonban nem volt szoros összefüggésben a kezdeti szinttel.) A termelékenység növelése 

alapvető fontosságú az egyes országok, régiók, sőt az egész eurózóna globális versenyképessége 

szempontjából. 
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6.4. A külkereskedelem elemzése74 

A közös pénz bevezetése eredményeképpen a konverziós költségek és az 

árfolyamkockázatok megszűnése növelheti a tagországok közötti kereskedelem értékét és 

arányát (Ennek elméleti összefüggéseit részletesebben ld. az 1.1., 2.1. és 2.2. alfejezetekben). 

Ebben az alfejezetben azt vizsgálom, hogy vajon a GMU megvalósítása járt-e az elméletekben 

leírt kereskedelem-élénkítő hatással. 

Az Európai Unió a világkereskedelem legjelentősebb szereplője. 2003-ban a tizenöt tagú 

Európai Unió külső (harmadik országokba irányuló) exportja a világexport75 21 százalékát tette 

ki, szemben az USA 13,4, Japán 8,4, illetve Kína 8,2 százalékos részesedésével. Import-oldalon 

megelőzi az integrációt (az Európai Unió 20 százalékos részaránnyal bír) az Amerikai Egyesült 

Államok 22,8 százalékkal, azt követi Japán 6,6, illetve Kína 6,5 százalékkal. A teljes 

kereskedelem tekintetében az Európai Unió az első helyet foglalja el a ranglistán. Az Uniós 

tagországok belső kereskedelme lényegesen meghaladja az integráció külső kereskedelmének 

volumenét: 2003-ban az intra-export 1602,4 milliárd eurót ért el, szemben a 980,5 milliárd eurós 

külső-exporttal. Import oldalon hasonló helyzetet láthatunk, a belső import 1503,6 milliárd euró, 

míg a külső 987,3 milliárd. (Eurostat, 2005j) Mindezek alapján az Európai Unió 

világkereskedelemben betöltött vezető szerepe vitathatatlan. Ha az országok ranglistáját vesszük 

figyelembe, az Egyeáült Államok és Németország igen szoros versenyben van az elsőségért. 

(2003-ban Németország lett az első.) (WTO, 2004)76 

Az integráción belüli kereskedelem (export+import) 1995 és 2003 között minden egyes 

tagországban meghaladta a külső kereskedelem értékét. Úgy gondolom, mindez az egységes 

belső piac sikerére is utal. A 34. sz. táblázat megmutatja, hogy az egyes tagországok 

külkereskedelmében hány százalékos részesedéssel bír a belső kereskedelem. 

74 Jelen fejezetben, illetve a dolgozatban az árukereskedelemre koncentrálok. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a 
szolgáltatás-kereskedelem értéke az 1990-es évektől kezdve fokozatosan és dinamikusan növekszik, és egyre 
nagyobb arányát teszi ki a teljes világkereskedelemnek és az Európai Unió külső és belső kereskedelmének is. 
(Különösen a belga, a dán és a holland külkereskedelemben tölt be fontos szerepet a szolgáltató szektor.) 

75 Az EU belső (intra) kereskedelme nélkül számított világexport. 

76 A német export 2003-as bővülése különösen a WTO USD-ban számított statisztikáiban szembetűnő. Ennek oka 
azonban nem elsősorban a német (export)gazdaság erősödése, sokkal inkább a dollár euróhoz viszonyított 
gyengülése volt. 
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34. sz. táblázat: Az integráción belüli kereskedelem részesedése (%) a tagországok 
külkereskedelméből (áruexport + áruimport) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 71,19 69,67 67,99 69,12 67,81 65,21 64,93 64,37 64,43 
Belgium + Lux.77 74,11 74,45 72,64 73,77 74,02 72,23 73,09 72,32 73,33 
Finnország 60,64 59,16 58,03 60,22 61,04 58,32 57,91 58,51 57,35 
Franciaország 65,67 65,17 63,91 64,91 64,63 63,54 63,02 63,72 64,29 
Hollandia 68,79 71,19 69,25 69,00 67,67 65,35 65,87 65,72 65,42 
Írország 70,03 69,30 66,88 66,23 64,31 62,83 64,08 65,55 61,36 
Németország 59,20 58,74 57,24 57,67 57,66 55,71 55,18 55,08 55,46 
Olaszország 58,96 57,99 57,80 59,30 59,80 56,07 55,11 55,00 55,23 

Portugália 76,48 78,06 78,13 79,65 80,06 77,07 77,01 78,00 77,74 
Spanyolország 68,25 68,59 67,07 70,85 69,77 68,05 68,87 67,23 69,14 
Görögország 67,11 61,35 60,82 62,50 63,41 55,99 50,50 50,08 52,16 

Dánia 69,07 68,47 68,21 68,36 68,32 67,55 66,85 68,45 67,68 
Egyesült Kir. 56,29 55,83 54,58 55,53 55,66 52,92 53,36 55,35 55,48 
Svédország 63,62 62,14 60,95 62,98 62,53 59,70 59,60 59,31 59,40 

Forrás: Eurostat (2003, 2005j) alapján saját számításo 

Az egyes tagországok kereskedelmi „integráltsági foka" jelentősen különbözik. A legjobban 

Belgium és Luxemburg, Portugália, Spanyolország és Dánia, míg a legkevésbé Németország, 

Olaszország és az Egyesült Királyság „integrálódott". Megfigyelhető, hogy 1995 és 2003 között 

Portugália és Spanyolország kivételével valamennyi országban csökkent a belső kereskedelem 

részesedése. Az export- és az import oldal (így a kereskedelmi mérleg egyenlege is) az egyes 

tagországok esetében szintén jelentős eltéréseket mutathat. Egyedül Görögország nem éri el az 

egyik (az exportoldalon az 50 százalékos belső kereskedelem-arányt. Ettől függetlenül az ország 

legfontosabb partnere az Európai Unió. Érdekes, hogy a globalizáció, a szállítási költségek 

csökkenése, az infrastruktúra fejlődése ellenére még mindig meghatározó a földrajzi közelség 

szerepe. Az euró bevezetése elméletileg valamennyi GMU-tagország eurózónán belüli 

kereskedelmére ösztönzően hathat, az árfolyam-ingadozások, a bizonytalanságok csökkenése 

által. A legjelentősebb hatás azonban azokban az országokban várható, amelyek esetében a belső 

kereskedelem részaránya magas. Tekintettel arra, hogy két kevésbé fejlett tagország, Portugália 

és Spanyolország is idesorolható, így az euró bevezetése közvetve a gazdasági egyenlőtlenségek 

csökkenése irányába hathat. Az egyes országokra gyakorolt hatást azonban jelentősen 

befolyásolhatja az adott tagállam gazdasági nyitottsága. A 35. sz. táblázat az exportnyitottságot 

77 1999-ig az Eurostat Belgiumra és Luxemburgra vonatkozóan közös adatot közöl. A következetesség kedvéért én a 
további évekre is közös adatot számítottam. 
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mutatja be, amelyet az export és a GDP (mindkettő folyó áron számított) értékének hányadosával 

számíthatunk, és százalékos formában fejezhetünk ki.78 

35. sz. táblázat: Az EU-tagországok export-nyitottsági mutatója 
(c sszes export a GDP százalékában] 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 24,09 24,61 28,61 29,92 30,99 34,85 36,59 37,70 37,84 
Belgium + Lux. 58,55 60,78 65,78 67,45 69,09 79,13 80,90 83,48 80,59 
Finnország 30,91 31,95 33,53 33,46 32,77 38,14 35,38 33,89 32,69 
Franciaország 19,17 19,40 21,17 21,73 22,35 24,61 24,12 22,65 21,57 
Hollandia 44,17 50,73 55,09 54,28 54,83 62,74 57,57 55,48 54,57 
Írország 67,37 66,24 65,59 72,81 73,77 80,30 78,98 71,57 58,95 
Németország 20,74 21,50 23,71 24,85 25,35 28,97 30,20 30,17 30,56 
Olaszország 21,30 20,46 20,58 20,51 19,95 22,32 22,09 21,05 19,85 
Portugália 20,31 21,14 21,61 21,14 20,43 21,93 22,29 21,10 21,25 
Spanyolország 16,74 17,58 17,93 19,01 17,33 19,80 19,16 17,28 17,65 
Görögország 9,40 9,41 9,32 8,90 8,81 10,07 8,70 7,73 7,60 
Dánia 28,24 28,09 29,13 28,38 29,05 32,37 32,52 33,19 31,76 
Egyesült Kir. 20,99 21,70 21,12 19,21 18,58 19,75 19,00 17,77 17,71 
Svédország 32,42 31,37 33,43 34,19 33,78 36,30 34,45 33,51 33,75 

Forrás Eurostat (2003, 2005a, 2005j) alapján saját számítások 

Amint a táblázatból kivehető, az Európai Unió a közepesen nyitott kategóriába sorolható. 

Kifejezetten nyitott országok Belgium és Luxemburg, Hollandia, Írország, míg Görögország 

egyértelműen zárt országnak minősíthető.79 Görögország esetében nem szabad elfelejteni a 

mezőgazdaság EU-átlagnál magasabb részarányát a GDP-ben, illetőleg a jelentős, turizmus által 

megvalósított szolgáltatás-exportot. Németország - figyelembe véve belső piacának méretét, 

gazdasági-műszaki fejlettségét - a 30 százalék körüli érték ellenére is joggal viseli az 

exportgazdaság jelzőt. Az import-nyitottságot illetően több számítási mód is használatos, itt most 

az import értékét a nettó hazai felhasználáshoz viszonyítom. Ez utóbbit az egyszerűség kedvéért 

az alábbi módon számítottam ki: nettó hazai felhasználás = GDP-export+import. 

78 A nyitottság fogalmáról, méréséről, ill. kitexjesztéséről bővebben ld. Iványi (2004), Majoros (1999) és Práger 
(1998). 

79 Általánosan elfogadott összefüggés, hogy az ország gazdasági értelemben vett mérete, a belső piac fejlettsége és a 
nyitottság között lineáris a kapcsolat. (Iványi, 2004) Ezt az állítást az Európai Unió tagországai csak részben erősítik 
meg. Görögország és Portugália példája kifejezetten ellent mond ennek. 
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36. sz. táblázat: Az EU-tagországok Import-oldali nyitottsága (összes import a nettó hazai 
felhasználás százalékában) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 26,69 27,76 30,58 31,65 32,65 36,38 37,84 37,59 38,41 
Belgium + Lux. 56,47 59,19 63,97 65,81 67,75 78,44 80,17 82,60 79,29 
Finnország 24,57 26,40 27,77 27,47 27,03 31,54 29,24 27,99 27,97 
Franciaország 18,56 18,83 20,22 21,04 21,83 25,25 24,41 22,52 21,74 
Hollandia 41,68 48,47 52,96 52,05 53,37 61,19 55,08 52,82 51,78 
Írország 59,90 58,22 57,43 64,26 64,86 72,88 69,63 59,72 45,34 
Németország 18,83 19,33 21,27 22,28 22,85 26,87 26,90 25,81 26,14 
Olaszország 19,26 17,52 18,47 18,66 18,92 22,20 21,50 20,52 19,78 
Portugália 26,73 27,71 28,74 29,36 29,49 31,53 31,63 28,63 27,94 
Spanyolország 18,92 19,42 20,05 22,27 21,36 25,06 23,91 21,34 22,23 
Görögország 19,56 20,04 19,64 21,39 21,05 23,99 20,81 20,19 21,40 
Dánia 26,21 25,60 27,25 27,48 27,14 29,83 29,70 30,09 28,56 
Egyesült Kir. 22,98 23,55 22,70 21,80 21,41 22,87 22,26 21,07 20,84 
Svédország 27,95 26,49 28,48 29,54 29,19 32,28 30,51 29,23 29,42 

Forrás Eurostat (2003, 2005a, 2005j) alapján saját számítások 

Az importoldali nyitottság arányait tekintve hasonló mértéket mutat, mint az 

exportnyitottság, azzal a különbséggel, hogy a kevésbé nyitott országok „importfüggősége" 

magasabb, mint a megfelelő export-oldali érték. Megfigyelhető, hogy 2003-ban a nyitottság a 

legtöbb ország esetében nagyobb volt, mint 1995-ben. A nyitottság növekedése 

világtendenciának tekinthető a XXI. század elején. Az euró bevezetésének egyes országokat 

érintő lehetséges eltérő hatásaira legjobban úgy következtethetünk, hogy ha megvizsgáljuk, hogy 

a közös pénz bevezetése előtt GDP-jük hány százalékát tette ki az eurózóna leendői 

tagországaiba irányuló export. (17. sz. ábra) 

17. sz. ábra: Az eurózóna tagországainak „euróövezet"-export nyitottsága 1998-ban (az 

euróövezetbe irányuló export a GDP százalékában) 

Forrás: Eurostat (2003, 2005a) adatok alapján saját számítás és szerkesztés 
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A Benelux-államok GDP-jük több mint egy harmadát a többi eurózóna-országba irányuló 

exportból realizálták. Írország is kiemelkedik 32 százalékos értékével, rajtuk kívül Ausztria ért 

még el 15 százalék feletti értéket. A legalacsonyabb részarányt Görögország képviseli, ott nem 

éri el a 4 százalékot sem az euróövezeti kivitel bruttó hazai termékben kifejezett mértéke. Első 

látásra azt a következtetést vonhatjuk le, hogy e szerint az árfolyam-kockázat megszűnésének fő 

nyertesei a három Benelux-ország és Írország lehetnek. Vagyis nem a kevésbé fejlett országok 

felzárkózása, a konvergencia erősödése valósulhat meg. Nem szabad azonban azt sem 

elfelejtenünk, hogy a közös pénz bevezetése nemcsak a meglévő kereskedelmi kapcsolatrendszer 

feltételeit javíthatja, hanem kereskedelem-teremtő szerepet is betölthet. Ennek esetleges jelenléte 

a kereskedelmi statisztikák elemzésének segítségével mutatható ki. 

37. sz. táblázat: Az egyes tagországok eurózónán belüli kivitele (Mrd ECU/euró) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 26,72 26,81 29,46 33,16 35,10 40,45 43,36 45,44 47,08 
Belgium + Lux. 87,40 89,62 94,36 103,35 113,06 133,39 142,29 146,32 150,91 
Finnország 10,92 9,91 11,07 13,47 14,21 17,33 16,02 15,79 15,43 
Franciaország 118,82 122,56 131,93 143,91 153,83 177,49 176,89 173,28 171,36 
Hollandia 90,67 109,77 119,16 123,80 133,17 161,62 165,70 162,86 165,56 
Írország 15,42 17,24 19,45 25,25 27,78 33,99 35,00 36,46 33,82 
Németország 181,75 186,17 194,43 213,28 229,83 264,87 275,39 276,21 286,25 
Olaszország .88,07 93,73 97,48 104,58 111,44 121,70 122,05 118,23 115,91 
Portugália 11,28 12,77 13,67 14,71 15,64 17,55 18,38 18,06 18,44 
Spanyolország 44,22 49,43 52,17 60,84 59,79 75,33 79,09 73,89 83,80 
Görögország 4,41 4,25 4,26 4,34 4,70 4,63 3,58 3,94 4,39 

Forrás: Eurostat (2003, 2005j), alapján saját számítások 

Ausztria, Belgium-Luxemburg és Németország folyamatosan növelni tudta kivitelét 1995 és 

2003 között. Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Olaszország és Portugália exportja 

2000-200l-ig dinamikus növekedést mutatott, míg ezt követően a stagnálás-csökkenés állapota 

következett. A spanyol kivitel értéke meglehetősen hektikusan ingadozott, míg a görög export 

1999 és 2001 között csökkenést mutatott és 2002-ben kezdett ismét emelkedni, de még 2003-ban 

sem érte el az 1995-ös szintet. Amint a táblázatból látható, 1999 nem hozott kiugró emelkedést 

az export terén. A legjelentősebb növekedés 2000-ben következett be, amikor is világ és EU-

szinten is magas volt a gazdasági növekedés és a világkereskedelem egésze is dinamikusan, 12 

százalékkal bővült. (WTO, 2005) Az, hogy az euró bevezetése nem járt extra kereskedelem-

többlettel, bizonyítja, hogy a tizenkét ország közül hétben (Finnország, Franciaország, Hollandia, 
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Írország, Olaszország, Portugália, Spanyolország) az euró bevezetését követő éves átlagos 

exportnövekedés kisebb volt, mint 1995 és 1998 között. A 38. sz. táblázat megmutatja, hogyan 

alakult az eurózóna aránya az egyes tagországok kivitelében. 

38. sz. táblázat: Az eurózóna részesedése az egyes tagországok exportjában (%) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 60,52 58,47 55,88 58,01 56,64 55,18 54,88 54,62 54,82 
Belgium + Lux. 66,24 65,04 61,95 63,69 64,31 62,62 63,68 61,73 63,80 
Finnország 35,27 30,61 30,26 34,51 35,86 34,72 33,19 33,07 32,82 
Franciaország 51,61 50,94 49,52 50,32 50,37 50,04 48,99 49,39 50,11 
Hollandia 64,68 66,69 65,02 64,86 64,93 64,03 64,28 63,10 63,69 
Írország 45,13 45,30 41,35 44,00 41,55 40,55 37,84 39,03 41,25 
Németország 45,41 45,06 42,99 43,97 45,07 44,33 43,14 42,61 43,27 
Olaszország 49,28 47,17 45,98 47,70 50,42 46,73 45,33 44,55 44,89 
Portugália 64,76 65,85 64,72 66,53 67,91 66,53 67,26 66,61 66,50 
Spanyolország 59,11 58,53 58,72 60,91 61,01 60,37 60,72 58,66 60,82 
Görögország 52,14 46,11 42,69 44,75 45,23 37,35 31,36 35,99 37,66 

Forrás: Eurostat (2003, 2005j) alapján saját számítások 

Az 1998-as évhez képest mindösszesen Belgium és Luxemburg kivitelében növekedett 

(meglehetősen szerény mértékben, 0,11 százalékkal) az eurózóna részesedése. A visszaesés a 

legtöbb ország esetében már egy korábban megindult trend folytatódása. Görögország 

kivitelében az euró-övezet részesedése az euró bevezetésének évében 6 százalékponttal csökkent, 

2002-ben és 2003-ban viszont dinamikus növekedés volt tapasztalható. A Dániába, az Egyesült 

Királyságba és a Svédországba irányuló export részaránya hasonlóképpen, (Ausztria és 

Spanyolország) kivételével visszaszorult. Itt azonban több ország esetében 1995 és 1998 között 

még növekedés volt megfigyelhető. A 39. sz. táblázat az egyes országok EU-n kívüli exportja 

részesedésének alakulását szemlélteti. 
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39. sz. táblázat: Az EU-n kívüli export részesedése az eurózóna-tagországok összes 
kiviteléből i 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 34,22 35,87 37,99 35,82 37,08 38,64 38,47 38,60 38,54 
Belgium + Lux. 23,69 23,59 25,70 23,75 23,25 25,15 24,08 26,78 24,77 
Finnország 42,54 45,50 46,79 43,91 42,25 44,35 46,30 46,13 47,04 
Franciaország 37,01 37,53 37,97 37,63 37,50 38,24 39,19 38,59 38,36 
Hollandia 22,23 20,02 20,95 21,07 20,52 21,33 21,29 22,75 22,88 
Írország 26,05 28,79 31,10 30,68 33,98 36,76 36,91 34,96 38,60 
Németország 41,85 42,63 44,45 43,49 42,47 43,53 44,91 45,27 44,50 
Olaszország 42,71 44,56 45,03 43,14 41,77 44,55 46,24 46,83 46,47 
Portugália 19,90 19,42 19,19 18,00 16,79 19,73 19,87 20,40 20,74 
Spanyolország 32,06 32,17 31,66 28,91 28,79 29,75 28,62 30,18 28,21 
Görögország 39,89 46,05 49,15 46,19 46,06 54,06 59,04 56,23 53,54 

Forrás: Eurostat (2003, 2005j) alapján saját számítások 

Spanyolországon kívül az euró bevezetését követően valamennyi tagállam exportjában nőtt 

az EU-n kívüli kereskedelem részesedése. Franciaország, Írország és Görögország kivételével az 

éves átlagos részesedés-növekedés a GMU harmadik szakaszába lépés után nagyobb volt. 

Vagyis az eurózóna tagországai fokozatosan a külső piacok felé fordultak. Milyen okai lehettek 

mindennek? 

Egy lehetséges ok, hogy a világgazdaság egyes szereplői magasabb növekedést mutattak a 

vizsgált időszakban, mint az eurózóna országai. Gondolok itt Kínára, vagy az Egyesült 

Államokra. Az Európai Unió (és az eurózóna) legfontosabb külső kereskedelmi partnere az 

USA, míg 2003-ra a 9-10 százalékos GDP-növekedést megvalósító Kína a második legfontosabb 

partnerré vált (Eurostat, 2005j). Ismét hangsúlyozom, hogy 2000-ben a világgazdaság és a 

világkereskedelem igen dinamikus növekedést mutatott. Ezeknek a gyorsabban növekvő (és igen 

nagy belső piacot képviselő) régióknak, országoknak jobban nőtt az import-szükségletük, mint 

az eurózóna tagországainak. 

Egy másik ok lehet az euró árfolyamának alakulása. A 18. sz. ábra az euró/dollár árfolyam 

változását mutatja 1999. január és 2005. július között. 
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18. sz. ábra: Az euró-dollár árfolyam 1999. január 1. és 2005. július 28. között 
(02002 - Evropean Central Bank 

Min=0.8252(26 Oct 2000) Max=1.3633 (28 Dec2004) 

Forrás: European Central Bank (2005) 

1999 januárja és 2000 októbere között az euró árfolyama közel 40 százalékot gyengült a 
RO • 

dollárhoz képest. Az árfolyam egészen 2002 első negyedévéig kedvezett az export-

növekedésnek, ezt követően indult csak meg tartósabb erősödése. Ettől függetlenül a külső 

export értéknövekedése 2000-ben volt kiugróan magas, amikor kedvező volt a világgazdaság 

konjunkturális helyzete. Másfelől pedig azt sem szabad elfelejteni, hogy a külső export egy 

részét (például a 2004-ben csatlakozott országokkal folytatott kereskedelmet) is euróban 

számlázzák. Lehetséges tehát, hogy az árfolyam-alakulás hozzájárult a dinamikusan bővülő 

külső exporthoz, de semmiképpen sem ez volt annak egyedüli és legfontosabb oka. 

Egy harmadik lehetséges ok, hogy az integráció fejlődésében elérkezett az a pont, amin túl 

már nem bővíthetőek (vagy nem érdemes bővíteni) tovább a kereskedelmi kapcsolatok. Ahogy a 

34. sz. táblázatban is látható volt, így is minden országnak a többi tagállam a legfontosabb 

partnere, az Unión belüli kereskedelem részaránya mindenütt eléri az 55 százalékot, sőt egyes 

országokban a 70 százalékot is megközelíti, illetve meghaladja ez az érték. A regionális 

integráción belüli kereskedelem optimális aránya már a 70-es években is közgazdasági kutatások 

tárgyát képezte. Ezen harmadik ok relevanciáját Kádár (1979) elemzése is alátámasztja, szerinte 

ugyanis fejlett országok esetében a regionális együttműködés optimumát az integráción belüli 

80 Az euró árfolyamának gyengülése komplex kérdés, egy külön tanulmány tárgyát képezhetné. Az okok közé 
sorolható az amerikai és az európai gazdaság versenyképessége közötti különbség, az euró túlértékelt bevezetéskori 
árfolyama, a gazdasági konvergencia hiánya az eurozónán belül, valamint a monetáris unió szempontjából 
kedvezőtlen politikai események. (A kérdésről bővebben ld. Ferkelt (2001b)). A 2001-2002-ben megindult 
árfolyam-erősödés kevésbé az erős európai gazdaságnak, sokkal inkább az amerikai makrogazdasági és 
biztonságpolitikai problémáknak tudható be. 
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kereskedelem 50-60% körüli részaránya mellett éri el, a forgalom arányának további növelése 

ugyanis objektív akadályokba (pl.: korlátozott kutatás-fejlesztési kapacitások, természetföldrajzi 

viszonyok, stb.) ütközik. A fenti külkereskedelmi statisztikai elemzés, illetve az ismertetett 

összefüggésrendszer alapján elképzelhető, hogy az Európai Unió belső kereskedelme elérte 

optimális mértékét. 

40. sz. táblázat: Az eurózóna részesedése az egyes tagországok importjában (%) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 70,94 69,51 68,85 68,78 67,77 64,28 64,00 63,23 63,48 
Belgium + Lux. 60,15 60,53 58,91 59,52 60,04 58,60 59,95 61,78 61,42 
Finnország 37,76 37,04 36,79 38,51 38,86 36,21 43,33 38,43 37,58 
Franciaország 57,86 57,11 54,73 57,18 56,32 55,21 55,42 56,61 57,83 
Hollandia 46,38 49,38 45,95 45,48 42,23 38,92 41,77 41,95 42,15 
Írország 23,05 27,30 22,77 21,80 22,22 25,85 24,84 22,42 24,08 
Németország 49,89 44,05 48,33 48,61 47,46 44,43 45,03 45,61 45,87 
Olaszország 52,44 52,15 52,04 53,17 52,99 49,05 49,39 49,86 50,16 
Portugália 65,29 67,57 67,21 69,19 69,34 67,19 68,35 69,86 70,06 
Spanyolország 58,25 58,58 55,75 60,52 58,39 56,84 57,86 56,85 58,26 
Görögország 60,69 55,09 55,48 55,85 57,24 51,00 46,84 45,91 47,50 

Forrás: Eurostat (2003, 2005j) alapján saját számítások 

Az import-részesedés alakulása (40. sz. táblázat) meglehetősen vegyes képet mutat. Itt azért 

több országban is emelkedés következett be az euró bevezetését követően, igaz nem jelentős 

mértékben. A legnagyobb növekedést Franciaországban, Belgiumban-Luxemburgban és 

Írországban mérték. Az átlagos részesedés mindenesetre megegyezik az exportoldalnál 

számítottakkal. A három nem GMU-tag, Dánia, Egyesült Királyság és Svédország részesedése 

1998 és 2003 között minden egyes tagországban visszaesett. Írország és Finnország esetében 

még így is jelentős, 2003-ban 37, illetve 25 % volt. Az EU-n kívüli országokból származó 

import-részesedést a 41. sz. táblázat mutatja. 

Gyakorlatilag minden ország esetében növekedést láthatunk (Belgium-Luxemburg import-

részesedése esetében 2001 és 2003 között volt egy enyhe csökkenő trend.). A növekedés jelentős 

része - az exporthoz hasonlóan - a 2000-es évhez kötődik. Valószínűleg nem az euró árfolyam-

változása állt a növekedés hátterében, tekintettel arra, hogy az 2002-től kezdődően kedvezett az 

importnak. 
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41. sz. táblázat: Az EU-n kívüli import részesedése az eurózóna-tagországok összes 
behozatalából (%) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 24,09 25,62 26,57 26,33 27,66 31,19 31,84 32,65 32,67 
Belgium + Lux. 28,28 27,64 29,17 28,90 28,89 30,51 29,88 28,64 28,73 
Finnország 34,99 34,74 35,65 34,29 34,63 38,10 36,51 35,37 37,17 
Franciaország 31,54 32,04 34,08 32,44 33,17 34,73 34,81 33,95 33,09 
Hollandia 41,16 38,44 41,42 41,87 44,86 48,86 48,34 47,12 47,67 
Írország 35,37 33,39 35,97 38,37 38,29 37,79 34,29 33,59 38,69 
Németország 39,62 39,69 40,82 41,00 42,19 45,14 44,71 44,48 44,59 
Olaszország 39,14 38,92 38,96 37,96 38,51 43,30 43,49 43,10 43,07 
Portugália 26,05 23,71 23,71 21,87 21,88 24,88 24,93 23,08 23,32 
Spanyolország 31,49 30,73 34,04 29,35 31,33 33,57 33,02 34,77 32,85 
Görögország 29,90 35,58 34,99 34,38 33,15 40,44 46,04 47,84 46,12 

Forrás: Eurostat (2003, 2005j) alapján saját számítások 

Összehasonlításképpen röviden megvizsgáltam Dánia, az Egyesült Királyság és Svédország 

külkereskedelmének főbb jellemzőit arra a kérdésre keresve a választ, hogy eltérő tendencia 

tapasztalható-e az eurót be nem vezetett országokban. A 42. sz. táblázatból látható, hogy az Unió 

többi országaival folytatott kivitelük és behozataluk teljes külkereskedelmükben elfoglalt aránya 

átlagosnak mondható, sőt Dánia esetében a legmagasabb értékek közé tartozik. 

Az eurózónával folytatott kereskedelem aránya számottevően nem alacsonyabb, mint a 12 

GMU-tag esetében.'Mindhárom ország legfontosabb EU-n (és eurózónán) belüli kereskedelmi 

partnere Németország. Gyakorlatilag komoly változás nem figyelhető meg a kereskedelmi 

partnerek részesedését illetően. Dánia exportjában minimálisan csökkent az eurózóna 

részesedése a másik két vizsgált térség javára, import-oldalon az EU-n kívüli országok aránya 

növekedett kis mértékben. Az Egyesült Királyság külkereskedelmében a svéd és a dán reláció 

kisebb átcsoportosítása figyelhető meg az eurózóna irányába. Svédország kereskedelmi 

kapcsolatrendszerében már komolyabb változást láthatunk, az eurózóna pozícióinak egy részét 

az EU-n kívüli országok csoportja vette át. Megállapítható tehát, hogy lényeges eltérés az 

eurózóna és a három nem GMU-tagország külkereskedelmének változásában nem figyelhető 

meg. 
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Dánia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Export EUR-12 48,96 46,37 45,22 46,13 46,19 44,30 44,54 44,73 45,26 

EU-3 17,65 20,26 21,16 20,32 20,77 22,62 21,13 21,53 21,18 
Extra EU 33,39 33,37 33,62 33,55 33,04 33,08 34,33 33,74 33,56 

Import EUR-12 52,48 50,70 50,00 50,07 50,21 47,74 49,03 50,33 49,39 
EU-3 19,33 19,86 20,23 20,28 19,60 20,51 19,16 20,65 19,72 
Extra EU 28,19 29,44 29,77 29,65 30,19 31,75 31,81 29,03 30,88 

Egy. Kir. 
Export EUR-12 54,30 53,70 51,77 54,16 55,01 53,65 54,25 55,28 55,33 

EU-3 3,94 3,90 3,73 3,88 3,59 3,42 3,24 3,53 3,06 
Extra EU 41,76 42,40 44,50 41,97 41,40 42,93 42,52 41,19 41,61 

Import EUR-12 50,70 50,45 50,02 49,89 49,76 46,24 46,85 49,43 49,92 
EU-3 3,85 3,78 3,71 3,51 3,43 3,23 3,12 3,12 3,17 
Extra EU 45,45 45,77 46,26 46,60 46,80 50,53 50,03 47,45 46,90 

Svédo. 
Export EUR-12 44,98 41,32 40,22 43,10 43,49 41,37 40,24 40,08 40,20 

EU-3 14,58 15,80 15,34 14,84 14,89 14,57 14,38 13,86 13,76 
Extra EU 40,44 42,89 44,43 42,05 41,63 44,06 45,38 46,06 46,03 

Import EUR-12 52,61 51,13 50,93 53,48 51,52 46,19 49,55 49,23 49,92 
EU-3 3,90 4,05 3,59 3,35 3,41 3,82 3,04 3,21 3,44 
Extra EU 31,37 31,48 32,26 30,78 32,32 35,81 34,44 34,13 33,95 

Forrás: Eurostat (2003, 2005j) alapján saját számítások 

Összegzésképpen kiemelhető, hogy az euró bevezetése nem fejtett ki komoly ösztönző hatást 

az eurózónán belüli külkereskedelemre. 2003-ban is valamennyi tagország legfontosabb partnere 
/ 

az eurózóna többi országa volt. A kevésbé fejlett országok közül Spanyolország és Portugália 

külkereskedelmében az eurózóna igen magas arányt képvisel. Ez a magas arány stabilizálódni 

látszik. A két ország nem tudta növelni részesedését, a konvergencia a kereskedelem 

segítségével tehát nem erősödött. A külkereskedelmi statisztikák elemzése az integráción belüli 

kereskedelmi részarány-csökkenés kezdetére enged következtetni az eurózóna országai között. 

Mindez ellentmond a monetáris integráció elméleti alapjainak. Ennek oka valószínűleg az, hogy 

ezek az elméletek az integráción belüli kereskedelem arányával, illetve annak optimális vagy 

maximális mértékével nem foglalkoztak. Kutatómunkám során megvizsgáltam a működőtőke-

beáramlás alakulását egyes eurózóna-tagországokba (ld. 4. sz. melléklet). A monetáris integráció 

megvalósításának folyamata és a tőkeáramlás között nem mutatható ki kapcsolat (Az 

összefüggés megállapítása azért is nehéz, mivel egy-egy év magasabb értékét több esetben egy 

ügylet, felvásárlás, vagy fúzió okozza). 
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6.5. A Gazdasági és Monetáris Unió hatása a költségvetési politikára 

A GMU-tagországoknak a konvergencia-kritériumok és a Stabilitási és Növekedési Paktum 

rendelkezéseinek értelmében, az államháztartás egyensúlyának megteremtése érdekében szigorú 

költségvetési politikát kell folytatniuk. Ennek létjogosultságát támasztja alá elméleti oldalról a 

2.7. alfejezetben és a 2. sz. mellékletben bemutatott Carlberg-modell is, melynek értelmében egy 

monetáris integráción belül az egyik ország költségvetési politikai intézkedései komoly hatást 

gyakorolhatnak a többi tagállamra. 

A szigorú költségvetési politika legalább két okból kihat az egyes országok, sőt régiók 

gazdasági növekedésére, adott esetben felzárkózási folyamatára. Egyrészt a Strukturális és 

Kohéziós Alapokból biztosított közösségi támogatások nemzeti társfinanszírozást igényelnek. Ez 

igen komoly központi költségvetési kiadást vonhat maga után. Éppen a kevésbé fejlett 

országokra jellemző a regionális, helyi szint, valamint a civil szervezetek forráshiányos helyzete. 

Másrészt pedig a regionális politika nem kizárólagosan közösségi hatáskörű politika-terület az 

Európai Unióban. Ez azt is jelenti, hogy az egyes tagállamok - a közösségi joggal (elsősorban a 

versenyjoggal) összhangban - regionális támogatásokat nyújthatnak. A költségvetési szigorítás -

különösen egy lassabb gazdasági növekedést mutató időszakban - komoly korlátokat jelent ezen 

nemzeti eszközök alkalmazása szempontjából. Nehezíti az Európai Unió tagállamainak helyzetét 

a népesség elöregedése, és ezáltal az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerére nehezedő 

nyomás. A költségvetés újraelosztó szerepét, és így közvetve az állam gazdasági szerepét az 

állami kiadások GDP-ben kifejezett százalékos arányával jellemezhetjük. (43. sz. táblázat) 

Nemzetközi összehasonlításban átlagosan magasnak mondható az Európai Unió tizenöt 

tagországában az állami újraelosztás mértéke. Megfigyelhető azonban, hogy a legtöbb 

tagállamban fokozatosan csökken a redisztribúció szerepe, ugyanakkor igen komoly 

különbségek húzódnak az egyes országok között: Svédországban és Dániában az 55 százalékot is 

meghaladja a mutató, míg Írországban és Spanyolországban 40 százalék alatti értéket vesz fel. 

Mindenesetre a jövőre vonatkozóan - részben a globalizáció kihívásainak való megfelelés 

eredményeképpen - az állam újraelosztó funkciójának további mérséklődése várható. 
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43. sz. táblázat: Az állami kiadások GDP-ben kifejezett százalékos aránya 
a tizenöt tagú EU-ban (1995-2004) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ausztria 56,0 55,4 53,1 53,4 53,2 51,4 50,8 50,7 50,6 50,2 
Belgium 52,9 52,9 51,4 50,7 50,1 49,3 49,4 50,2 51,0 49,3 
Finnország 59,1 59,3 56,0 52,4 51,7 48,8 48,9 49,8 50,9 51,1 
Franciaország 54,6 54,7 54,1 53,0 53,0 51,8 51,7 52,7 55,5 53,8 
Hollandia 56,4 49,6 48,2 47,2 46,9 45,3 44,7 45,8 46,7 46,3 
Írország 41,6 39,7 36,6 34,4 34,0 31,5 33,0 33,2 33,3 33,7 
Luxemburg 45,0 45,4 43,6 42,1 41,6 38,5 39,1 43,7 45,1 45,9 
Németország 54,6 49,1 48,2 47,9 47,9 45,0 47,4 47,8 48,0 46,8 
Olaszország 53,4 53,2 51,1 49,9 48,9 46,9 49,0 48,4 49,3 48,5 
Portugália 43,4 44,1 43,0 42,3 43,4 43,4 46,3 46,0 47,6 48,4 
Spanyolország 45,0 43,7 41,8 41,4 40,2 39,0 38,4 38,7 38,2 38,7 
Görögország 51,0 49,2 50,1 49,5 49,5 52,1 50,1 50,0 50,1 52,0 
Dánia 60,3 59,8 58,0 57,6 56,3 54,8 55,5 56,2 56,4 56,3 
Egyesült Kir. 45,0 43,0 41,4 40,1 39,6 39,7 40,8 41,6 43,1 43,7 
Svédország 67,7 65,3 63,0 60,7 60,3 57,4 57,0 58,4 58,7 57,3 

Forrás: Eurostat (2005a, 2005k) alapján saját számításod 

A 44. sz. táblázat bemutatja az egyes tagországok államháztartási kiadásainak alakulását 

folyó áron, milliárd euróban. 

44. sz. táblázat: Az egyes tagországok állami kiadásai Mrd euróban 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
A 102,69 103,22 97,79 102,10 106,38 108,17 109,66 111,79 114,87 119,05 
B 111,90 112,34 111,15 113,50 118,05 122,20 125,43 131,18 137,45 139,98 
FIN 59,18 60,12 61,10 61,09 62,58 63,89 66,69 70,19 73,20 76,46 
F 655,89 678,05 680,79 697,37 724,30 746,48 774,32 816,79 880,55 886,05 
NL 178,83 161,04 160,44 166,01 175,55 182,23 200,30 212,92 222,49 226,45 
ERL 21,08 22,79 26,25 27,12 30,83 32,92 38,69 43,37 46,37 50,10 
L 6,23 6,49 6,73 7,11 7,79 8,20 8,61 9,96 10,79 11,79 
D 1054,27 944,28 919,54 935,28 964,53 928,66 1001,26 1027,24 1038,88 1033,93 
I 448,02 516,52 525,96 533,57 541,65 546,94 597,02 609,61 641,04 655,54 
P 37,22 40,46 42,06 44,28 48,91 52,20 56,80 59,08 62,13 65,35 
E 201,18 210,04 207,15 217,33 227,33 245,54 261,28 282,25 297,79 323,95 
GR 45,87 48,17 53,70 53,89 58,35 64,17 65,78 70,87 76,95 85,92 
DK 83,09 86,19 86,50 88,74 91,46 94,11 98,45 102,20 105,63 109,46 
UK 389,76 403,18 484,30 509,97 543,71 620,73 653,86 692,89 689,09 750,51 
S 128,44 139,21 137,53 134,35 142,21 149,07 139,65 149,89 156,85 159,90 

Forrás: Eurostat (2005k) 
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Az idősorokból látható, hogy 1995 és 1998 között az eurózóna tagországai a konvergencia-

kritériumok teljesítése érdekében igyekeztek visszafogni államháztartásuk kiadási oldalának 

növekedését. Az euró bevezetését követően, 1999 és 2004 között azonban több ország is 

jelentősen növelte állami kiadásait. Különösen igaz ez Franciaországra, Hollandiára és 

Görögországra. Németország esetében a kiadási oldal gyakorlatilag stagnál. 2003-2004-re az 

egyes eurózóna tagországok egyre jobban eltávolodtak nemhogy az egyensúlyi helyzettől, hanem 

még a maastrichti kritériumok teljesítésétől is. A 45. sz. táblázat az egyes országok 

államháztartási hiányát mutatja a GDP százalékában kifejezve (felülvizsgált értékek). A 

konvergencia-kritériumok 1997-ben történő teljesítésére való törekvés itt is megfigyelhető. 

Látható, hogy Görögország 1998 és 1999 kivételével egyetlen egy évben sem teljesítette a 

költségvetési kritériumot. Az euró bevezetése, az eurózónához való tartozás nem javította a 

tagországok költségvetési fegyelmét. 1999 és 2004 között összesen hat ország lépte át a 

referenciaértéket. Németország és Franciaország három éven keresztül túllépte a 3%-os határt. 

Ennek ellenére a Tanács nem sújtotta ezeket az országokat szankciókkal. 2005 márciusában 

pedig a Paktum fellazításának lehettünk szemtanúi. 

45. sz. táblázat: Az államháztartási hiány GDP-ben kifejezett százalékos aránya 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ausztria 5,2 -3,8 -1,9 -2,4 -2,3 -1,5 0,3 -0,2 -1,1 -1,3 
Belgium -4,3 -3,8 -2,0 -0,7 -0,4 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 
Finnország -3,7 -3,2 -1,5 1,5 2,2 7,1 5,2 4,3 2,5 2,1 
Franciaország -5,5 -4,1 -3,0 -2,7 -1,8 -1,4 -1,5 -3,2 -4,2 -3,7 
Hollandia 4,2 -1,8 -1,1 -0,8 0,7 2,2 -0,1 -1,9 -3,2 -2,5 
Írország -2,1 -0,1 1,1 2,4 2,4 4,4 0,9 -0,4 0,2 1,3 
Luxemburg 2,1 1,9 3,2 3,1 3,5 6,0 6,2 2,3 0,5 -1,1 
Németország -3,3 -3,4 -2,7 -2,2 -1,5 1,3 -2,8 -3,7 -3,8 -3,7 
Olaszország -7,6 -7,1 -2,7 -2,8 -1,7 -0,6 -3,0 -2,6 -2,9 -3,0 
Portugália -4,5 -4,0 -3,0 -2,6 -2,8 -2,8 -4,4 -2,7 -2,9 -2,9 
Spanyolország n. a. 0,9 -3,2 -3,0 -1,2 -0,9 -0,5 -0,3 0,3 -0,3 
Görögország -10,2 -7,4 -4,0 -2,5 -1,8 -4,1 -3,6 -4,1 -5,2 -6,1 
Dánia -3,1 -1,9 -0,5 0,2 2,4 1,7 3,1 1,7 1,2 2,8 
Egyesült Kir. -5,7 -4,3 -2,0 0,2 1,0 3,8 0,7 -1,7 -3,4 -3,2 
Svédország 7,0 -2,7 -0,9 1,8 2,5 5,1 2,5 -0,3 0,2 1,4 

Forrás: Eurostat (2004a) 

Enyhítő körülményként értékelhetnénk a helyzetet, ha az egyes országok jövőorientált 

beruházásokra, kutatás-fejlesztésre, valamint az egyes államháztartási alrendszerek reformjára 
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fordították volna a többlet-kiadásokat, ez azonban nem volt jellemző. A 46. sz. táblázat az állami 

beruházások összkiadásokban betöltött szerepének alakulását mutatja. 

46. sz. táblázat: Állami beruházások aránya az egyes tagországok állami kiadásaiban 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ausztria 5,32 4,93 3,64 3,45 3,21 2,89 2,25 2,52 2,34 2,02 
Belgium 3,31 3,02 3,06 3,08 3,58 3,86 3,35 3,23 3,10 3,12 
Finnország 4,63 4,80 5,51 5,48 5,40 5,29 5,65 5,73 5,88 5,62 
Franciaország n.a. 5,74 5,40 5,41 5,59 6,12 5,98 5,77 5,75 6,14 
Hollandia 5,24 6,18 5,96 6,25 6,37 6,84 7,15 7,53 7,30 7,18 
Írország 5,53 6,55 6,59 7,72 9,19 11,36 12,81 12,52 11,28 10,44 
Luxemburg 10,13 10,19 9,66 10,92 10,60 9,94 11,28 11,62 10,91 10,89 
Németország 4,06 4,16 3,82 3,82 3,92 3,98 3,68 3,49 3,07 2,96 
Olaszország 4,08 4,26 4,33 4,78 4,94 5,08 5,06 3,90 5,32 5,32 
Portugália n.a. 9,09 9,55 8,99 9,16 8,52 8,61 7,18 6,98 6,85 
Spanyolország n.a. 6,98 7,30 8,06 8,33 7,81 8,64 9,16 9,04 9,01 
Görögország 4,65 6,37 6,73 7,20 6,98 7,72 7,95 7,15 7,95 7,91 
Dánia 3,02 3,24 3,26 2,95 2,95 3,05 3,38 3,15 2,97 3,32 
Egyesült Kir. 4,24 3,81 3,06 2,96 3,00 3,12 3,42 3,39 3,84 4,15 
Svédország 6,28 5,35 4,88 4,89 5,46 4,83 5,36 5,54 5,32 5,15 

Forrás: Eurostat (2005k) 

Az állami beruházások aránya gyakorlatilag stagnált 1999 és 2004 között. 2000-ben és 2001-

ben növekedés mutatkozott, 2002 és 2004 között azonban folyamatos csökkenés figyelhető meg. 

Komoly visszaesés Ausztria, Németország és Portugália esetében tapasztalható, míg jelentősebb 

növekedést a nem eurózóna-tag Egyesült Királyság mutat. Valamennyi nem GMU-tagország 

növelni tudta egyébként a beruházások részarányát. 

A GERD-mutató81 mértéke (47. sz. táblázat) meglehetősen nagy szórást mutat az Európai 

Unióban. Mindösszesen két tagország éri el (Svédország és Finnország) a kívánatos 3%-os 

értéket. Stagnálást, illetve csökkenést tapasztalhatunk Franciaország, Németország, Görögország 

esetében is. Márpedig mind az országos, mind a regionális versenyképesség egyik fontos 

tényezője a kutatás-fejlesztési tevékenység bővülése, az export-szerkezet magasabb hozzáadott 

értékű termékcsoportok irányába történő eltolódása. Érdekes lett volna a régió szintű GERD-

mutatók vizsgálata is, ennek idősorai azonban komoly hiányosságokat mutatnak, így általános 

következtetések levonására kevéssé alkalmasak. 

81 GERD - Gross Domestic Expenditure on Research and Development. A kutatás-fejlesztésre fordított kiadások 
GDP-ben kifejezett százalékos aránya. 
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47. sz. táblázat: A GERD-mutató alakulása az egyes tagországokban 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ausztria 1.56 1,60 1.71 1.78 1.91 1.95 2,07 2,15 2.22tb) 

Belgium 1.72 (b) 1.80(b) 1.87(b) 1,90 1.96 2,04 2,17 2.24 w 2.33 w 

Finnország 2,28 2.54 2.71 2.88 3,23 3,40 3.41 3.46 3.51 w 

Franciaország 2.31 2,30 2,22 2,17 2,18 2.18(b) 2,23 2,26 2,19 
Hollandia 1.99 2,03 2,04 1.94 2.02 1.9 1.89 n.a. n.a. 
Írország 1.34 <b> 1.32 w 1.28(b) 1,25 1,19 1,15 1,15 1,09 1.12tp> 

Luxemburg n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.71 n.a. n.a. n.a. 
Németország 2.25 2.25(b) 2.29 2.31 2.44 2.49 2.51 2.53 2.5(b) 

Olaszország 1,00 1,01 1.05 1,07 1,04 1,07 1,11 1,16 n.a. 
Portugália 0.57 n.a. 0.62 n.a. 0.75 n.a. 0.85 0.8(p) 0.79 00 

Spanyolország 0.81 0.83(eJ 0.82 0.89 0.88 0.94 0.95 1,03 1,11 
Görögország 0.49 n.a. 0.51 n.a. 0.67 n.a. 0.64 n.a. 0.62 
Dánia 1.84 1.85« 1.94 2,06 2,10 2,27 2,40 2.52 2.6 
Egyesült Kir. 1.97 1,90 1.82 1.81 1.85 1.85 1.89 1.87 n.a. 
Svédország 3.35 n.a. 3.55 3.62tbJ 3.65 n.a. 4,27 n.a. n.a. 

Megj.: b-becsült érték, p-prognózis. 

Forrás: Eurostat (2005k) 

A vizsgálat témájának szempontjából azonban a regionális fejlesztésekre fordított kiadások 

bírnak kiemelt jelentőséggel. A kifejezetten regionális fejlesztési célokra fordított nemzeti 

kiadások (48. sz. táblázat) meglehetősen szerény mértékűek három ország, Németország, 

Franciaország és Olaszország kivételével. Ezekben az országokban az éves kiadás meghaladja az 

1 milliárd eurót. 

48. sz. táblázat: Nemzeti regionális fejlesztési kiadások (millió euró) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 47,8 93,2 130,8 147,7 134,6 102,2 104,6 78,9 101,9 
Belgium 336,2 369,9 301,2 427,7 310,3 268,3 292,8 513,0 154,7 
Finnország 95,0 69,2 64,2 73,5 78,5 65,8 53,6 50,0 45,5 
Franciaország 899,0 1.135,5 1.354,4 1.704,9 1.426,5 1.077,1 644,2 1.037,1 810,5 
Hollandia 136,9 91,4 82,9 76,6 88,4 129,3 29,6 123,7 67,5 
Írország 73,0 106,9 131,4 160,9 128,1 182,0 157,3 133,2 89,8 
Luxemburg 40,3 35,6 39,9 36,1 19,2 19,4 14,0 36,2 27,4 
Németország 5.098,5 5.001,5 4.400,9 4.801,7 5.070,6 3.980,4 4.505,8 4.703,6 2.881,3 
Olaszország 9.278,9 6.495,3 5.261,8 2.601,6 1.743,9 1.404,0 985,7 2.276,2 1.516,6 
Portugália 85,4 174,6 130,5 107,3 137,5 96,1 93,0 17,1 23,9 
Spanyolország 285,3 320,5 348,5 399,1 484,9 521,8 564,7 721,4 597,7 
Görögország 934,7 772,1 899,2 530,3 448,0 643,6 444,3 283,7 278,6 
Dánia 19,3 15,1 17,0 16,6 14,5 5,2 9,6 8,9 4,4 
Egyesült Kir. 815,1 870,9 1.071,9 960,7 785,0 893,6 603,6 632,3 1.038,5 
Svédország 156,7 169,6 160,7 148,2 120,6 69,3 56, 50,7 56,3 

Forrás: European Comission (2005c) 
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Elegánsabbnak tűnhet a kiadások bázis-viszonyszámmal történő kifejezése, de tekintettel a 

meglehetősen nagy, akár évenkénti változásra is nehezen értelmezhető értékeket kaptunk volna. 

A tizenkét eurózóna-tagország közül tizenegyben csökkenő tendencia rajzolódik ki, különösen a 

2003-as évre vonatkozóan. Érdemi növekedést az euró bevezetése előtti állapothoz képest 

egyedül Spanyolország mutat. A kevésbé fejlett országok közül Portugáliában és 

Görögországban különösen nagy a fejlesztési kiadások visszaesése (Az adatokhoz az is 

hozzászámítandó, hogy az idősorokat az infláció mértékével nem korrigálták. Reál értelemben 

még jelentősebb csökkenés tapasztalható). A nem GMU-tagországok e tekintetben vegyes képet 

mutatnak: Svédországban és az egy NUTS II-s régiót képviselő Dániában mérséklődött a 

támogatás, míg az Egyesült Királyság a 2001-2002-es hullámvölgy után 2003-ban növelte ismét 

a kiadások volumenét. 

Összegzésképpen tehát megállapítható, hogy az euró bevezetésének feltételrendszere, az 

eurózóna demográfiai, gazdasági helyzete valamint a Stabilitási Paktum jelentősen behatárolja a 

nemzeti költségvetési politikák játékterét. A tagországok jelentős része nem volt képes 

egyensúlyba hozni államháztartását és a regionális célú nemzeti kiadások is csökkentek. Mindez 

egy olyan időszakban történt, amikor a költségvetésre, mint lehetséges kiegyenlítő 

mechanizmusra fokozott szükség lehet. 

6.6. Rövid összegzés 

A Gazdasági és Monetáris Unió megvalósításának hatásait hat fontos területen vizsgáltam. A 

területek, makromutatók kiválasztásánál két szempont játszott szerepet: egyrészt a monetáris 

integrációtól várt előnyök elemzése, másrészt pedig olyan reálgazdasági mutatók vizsgálata, 

amelyek meghatározhatják az egyes országok, régiók fejlődési (felzárkózási) pályáját. Az 

idősorok rövidsége korlátozta az elemzést. Vizsgálatom eredményei meglehetősen vegyes képet 

mutatnak. Az idősorok alapján összességében nem bizonyítható egyértelműen a konvergencia-

folyamat erősödése az egyes tagországok, illetve régiók között. Nem történt meg az ár- és 

bérszínvonal kiegyenlítődése, nem csökkentek jelentős mértékben a munkaerő-piaci 

különbségek. A foglalkoztatási ráta - elsősorban az atipikus foglalkoztatási formák 

elterjedésének köszönhetően - folyamatosan nőtt, itt az egyenlőtlenségek mérséklődése is 

megfigyelhető. Kis mértékben csökkentek a különbségek a termelékenység területén, mind 

országos, mind regionális szinten. Az eurózónán belüli kereskedelemre nem hatott ösztönző 

módon a monetáris integráció megvalósítása, sőt az integráción belüli kereskedelem részaránya 
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csökkenni kezdett. A nemzeti költségvetésekre fokozódó nyomás következtében azok 

mozgástere jelentősen beszűkült, ami a beruházásokra, illetve a regionális fejlesztésekre fordított 

nemzeti források volumenét is érintette. Igen komoly problémát jelent, hogy mindezek alapján 

megkérdőjelezhető, mennyiben képes a nemzeti költségvetés és a munkaerőpiac alkalmazkodási 

mechanizmus szerepet betölteni a nemzeti árfolyam-politika feladását követően. Több mutató 

esetében is az Európai Unió tizenöt tagországa kisebb különbségeket mutat, mint az eurózóna 

tizenkét országa. Érdemes és tanulságos volt a vizsgálatokat a Görögország nélkül számított, 

tizenegy tagú eurózónára is elvégezni, ez azt igazolta, hogy az országgal kapcsolatosan helyes 

volt az Európai Tanács 1998 májusi döntése. Sőt elhamarkodott lépésként értékelhető a tagállam 

2001-es belépésének jóváhagyása (a könyvelési csalásoktól függetlenül is).82 A termelékenység 

vizsgálata alapján Portugália reálgazdasági felkészültsége, konvergenciája is komoly kétségeket 

ébreszt (Ráadásul Görögországgal együtt 2001 és 2003 között egyik évben sem teljesítené a 

stabilitási (inflációs) konvergencia-kritériumot.83 A fenti vizsgálatok alapján a dolgozat szűkebb 

értelemben vett témájához kapcsolódóan több következtetés is levonható (Korántsem 

beszélhetünk azonban egy lezárt folyamatról): 

1. Az euró bevezetése óta eltelt időszakban a területi egyenlőtlenségek, az egyes 

makromutatókban meglévő különbségek konzerválódása figyelhető meg, nem erősödött a 

kevésbé fejlett országok felzárkózása. Még azokon a területeken (államháztartási hiány, 

infláció) is - csökkent a konvergencia erőssége, ahol a GMU harmadik szakaszának 

kezdete előtt a különbségek mérséklődése volt megfigyelhető. Mindezek alapján az 1.3. 

alfejezetben bemutatott elméleti irányzatok közül az U-elmélet érvényre jutása 

valószínűsíthető. 

2. Magasabb gazdasági növekedést mutató időszakokban (a vizsgálat időszakában ld. 

például a 2000-es évet) az egyes tagországok és régiók közötti különbségek általában 

növekedést mutatnak. Elképzelhető, hogy ezekben az időszakokban a közösségi 

regionális politikának egyfajta konjunktúra-politikai szerepet is be kell töltenie és 

szükség lenne a transzfermechanizmusok, illetve azok költségvetésének növelésére. 

82 Egy újabb kutatás tárgyát képezhetné, hogyan alakulnak konkrétan Görögország esetében az euró bevezetésének 
előnyei és hátrányai. 

83 Ez természetesen elméleti megjegyzés, hiszen az inflációs kritérium fenntartható és középtávú teljesítése a 
költségvetési kritériummal szemben nem követelhető meg a GMU harmadik szakaszába lépést követően. 
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7. A Gazdasági és Monetáris Unió „keleti" kibővítése 

Az előző fejezetekben, a monetáris integráció megvalósulásának első éveire vonatkozóan 

végzett vizsgálatok eredményei arra engednek következtetni, hogy az eurózóna tagság nem 

növelte a tagországok egymással folytatott kereskedelmét, és nem járult hozzá sem a jelentős 

területi egyenlőtlenségek csökkenéséhez, sem a kevésbé fejlett országok, régiók felzárkózásához. 

Mindez különösen indokolja azt, hogy a témakör vizsgálata - ha röviden is - az újonnan 

csatlakozott országokra is kitérjen. 2004. május elsején az Európai Unió tíz kelet-, kelet-közép-, 

és dél-európai országgal bővült. Ennek következtében az integráció lakossága 19 százalékkal, 

GDP-je viszont mindösszesen 4 százalékkal bővült a 2004-es adatok alapján (Eurostat 2005a, 

2005n). Ebből két következtetés is levonható: 1. A kibővítés jelentősen megnövelte a fejlettségi 

különbségeket. 2. Az új tagországok gazdasági súlya igen csekély az integráció egészét tekintve, 

tehát gazdasági fejlődésük, mutatóik a huszonöt tagú Unió makromutatóinak súlyozott 

átlagértékeit csak kis mértékben módosítják. 

Az új tagországok elméletileg legkorábban 2007-ben vezethetik be az eurót. Az egyes 

országok különböző menetrendet készítettek GMU-csatlakozásukat illetően, a tervezett 

időpontok 2007 és 2010 közé esnek. Terveik komolyságát mutatja, hogy 2005 decemberében hét 

ország: Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, Málta Szlovákia és Szlovénia nemzeti valutái 

már az árfolyam-lebegtetési mechanizmus (ERM II.) tagjai voltak. A konvergencia-kritériumok 

teljesítése terén meglehetősen vegyes a kép, mint ahogy azt a 49. sz. táblázat is mutatja. Érdekes, 

hogy a rendszerváltozást legkorábban megkezdett, legfejlettebbnek számító visegrádi országok 

küzdenek leginkább a 3.5 és a 4.1. sz. alfejezetekben ismertetett és értékelt feltételrendszer 

teljesítésével. A monetáris és a fiskális kritériumok egyaránt problémát jelentenek: a 2003. 

szeptember és 2004. augusztus közötti időszakra vonatkozóan öt ország nem teljesítette az 

inflációs kritériumot és hat ország államháztartási hiánya haladta meg a referenciaértéket. Előbbi 

teljesítését a magasabb növekedés, a dinamikus fogyasztás-növekedés, valamint a 2.3. és 2.4. 

alfejezetekben tárgyalt Balassa-Samuelson hatás nehezíti, míg utóbbi betartását a közös 

költségvetésbe történő befizetés, a támogatásokhoz kapcsolódó nemzeti társfinanszírozás és a 

komoly infrastrukturális fejlesztési, valamint különböző reform-szükségletek 

(társadalombiztosítás, egészségügy, stb.) hátráltatják. A 2004-es évben több országban 

bekövetkezett hirtelen inflációnövekedést a fentieken kívül egyszeri hatások is befolyásolták. 

Ilyen tényezők az Uniós csatlakozás következtében megvalósult adóváltoztatások, valamint az 

olajárak jelentős emelkedése. A 2005-ös kilátások alapján a költségvetési kritérium teljesítése 
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jelenti a legkomolyabb kihívást. Ez szigorú, következetes költségvetési politikával sikerülhet az 

újonnan csatlakozott országoknak. Megnehezíti azonban ennek megvalósítását az a tény, hogy 

2005-ben és 2006-ban több országban is parlamenti választásokat rendeznek, melyek veszélybe 

sodorhatják a költségvetési célok teljesítését. 

49. sz. táblázat: A konvergencia-kritériumok teljesítése a tíz új tagországban 
Ország Ev Infláció3 Kamat" Államháztartás 

egyenlege' 
Adósság' ERM-tagság 

Referenciaértékek: 2003 
2004 

2,2 
2,4 

n.a. 
6,4 -3 60 Igen 

Ciprus 2003 
2004 

4.0 
2.1 

4,7 
5,2 

-6,4 
-5,2 

70,9 
72,6 

Igen 

Csehország 2003 
2004 

-0,1 
1,8 

4,1 
4,7 

-12,6 
-5,0 

37.8 
37.9 

Nem 

Észtország 2003 
2004 

1,4 
2,0 

n.a. 
n.a. 

3,1 
0,3 

5,3 
4,8 

Igen 

Lengyelország 2003 
2004 

0,7 
2,5 

5.8 
6.9 

-3,9 
-5,6 

45,4 
47,2 

Nem 

Lettország 2003 
2004 

2,9 
4,9 

4,9 
5,0 

-1,5 
-2,0 

14,4 
14,7 

Igen 

Litvánia 2003 
2004 

-1,1 
-0,2 

5,3 
4,7 

-1,9 
-2,6 

21,4 
21,4 

Igen 

Magyarország 2003 
2004 

4,7 
6,5 

6,8 
8,1 

-6,2 
-5,5 

59,1 
59,9 

Nem 

Málta 2003 
2004 

1,9 
2,6 

5,0 
4,7 

-9,7 
-5,2 

71,1 
73,8 

Igen 

Szlovákia < 2003 
2004 

8,5 
8,4 

5.0 
5.1 

-3,7 
-3,9 

42,6 
44,5 

Nem 

Szlovénia 2003 
2004 

5,7 
4,1 

6,4 
5,2 

-2,0 
-2,3 

29,4 
30,8 

Igen 

a - éves változás százalékban, a 2004-es érték a 2003. szeptember - 2004. augusztusi időszakra vonatkozik, 
b - százalékban, a 2004-es érték a 2003. szeptember - 2004. augusztusi időszakra vonatkozik, 
c - a GDP százalékában. A 2004-es értékek a Bizottság előrejelzései. 

Forrás: Europaische Zentralbank (2004) 

A konvergencia-kritériumoknak történő megfelelés önmagában még messze nem hordoz 

elegendő információt az egyes országok fejlettségéről és gazdasági szerkezetéről. A térség 

országai, régiói és a régi tizenöt tagország között jelentős fejlettségi különbségek húzódnak, ha 

az egy főre jutó, folyó áron és vásárlóerő-paritáson számított GDP értékeket összehasonlítjuk. 

(19. sz. ábra) 2003-ban a tíz országból mindösszesen kettő érte el, vagy haladta meg a közösségi 

84 A folyó áron, valamint vásárlóerő-paritáson számított értékek módszertana, összehasonlítása önmagában is külön 
tanulmány tárgyát képezhetné. A két érték közötti jelentős eltérést jelenleg a felzárkózó országok világpiacihoz 
viszonyított, elsősorban a szolgáltatások terén megnyilvánuló alacsonyabb árszínvonala okozza. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a gazdasági növekedéssel, fejlődéssel párhuzamosan a két mutató fokozatosan közeledni fog 
egymáshoz. 
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Forrás: Biedma (2005) alapján saját szerkesztés 

Mindezeknek megfelelően a szigma-konvergencia értéke is nagy mértékben emelkedett 

(0,15-dal), ami a különbségek jelentős növekedésére utal. Az EU-10 gazdasági növekedésének 

átlaga jelentősen meghaladja az EU-15 növekedési rátáját, de az egyes országok eltérő fejlődési 

tendenciát mutatnak. (50. sz. táblázat) A növekedési adatok (a gazdasági összteljesítménnyel, a 

GDP értékével) súlyozott átlaga (EU-25 és EU-15) 1996 és 2004 között sohasem tért el 0,1 

százalékpontnál nagyobb mértékben. Az egyszerű számtani átlag számításakor azonban jól 

látható az újonnan csatlakozott országok növekedési többlete, különösen 2002 és 2004 között, 

amikor ez a többlet a 2 százalékpontot is meghaladja. A legdinamikusabb gazdasági növekedést 

a balti országok mutatják. Az 1999-es év lassabb növekedése/visszaesése esetükben az orosz 

válságnak tulajdonítható. A felzárkózás azokban az években dinamikusabb, amikor szerényebb a 

85 A relatív szórás 0,4-es értéke azt mutatja, hogy az EU-25-ök átlaga nem jellemzi megfelelően a sokaságot. 
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átlag 70 százalékát, a legfejletlenebb Portugália fejlettségi szintjét pedig három csatlakozó 

ország (Ciprus, Málta és Szlovénia) tudta felülmúlni. Ezen országok csatlakozása az EU-

tagállamok vásárlóerő-paritáson számított GDP-jének egyszerű átlagát (ld. 5.2. alfejezet) a 2003-

as adatokat figyelembe véve 5000 euróval csökkentette, a szórást mintegy 1500 euróval növelte 

a relatív szórás 0,14-dal emelkedett.85 

19. sz. ábra: EUR-10 gazdasági fejlettsége 2003-ban (egy főre jutó GDP vásárlóerő-

paritáson és folyó áron számítva az EU-15 százalékában) 



világgazdasági konjunktúra, a magas növekedésű években általában lassabban halad előre a 

konvergencia-folyamat. 

50. sz. táblázat: Az újonnan csatlakozott országok reál GDP-növekedése 
Ország/Időszak 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 96-04 
Ciprus 1,8 2,3 5,0 4,8 5,0 4,1 2,1 2,0 3,8 3,4 
Csehország 4,2 -0,7 -1,1 1,2 3,9 2,6 1,5 3,7 3,9 2,1 
Észtország 4,4 11,1 4,4 0,3 7,9 6,5 7,2 6,7 7,8 6,3 
Lengyelország 6,0 6,8 4,8 4,1 4,0 1,0 1,4 3,8 5,3 4,1 
Lettország 3,8 8,3 4,7 3,3 6,9 8,0 6,4 7,5 8,5 6,4 
Litvánia 4,7 7,0 7,3 -1,7 3,9 6,4 6,8 9,7 6,7 5,6 
Magyarország 1,3 4,6 4,9 4,2 5,2 3,8 3,5 2,9 4,2 3,8 
Málta 4,0 4,9 3,4 4,1 6,4 -0,4 1,0 -1,9 1,0 2,5 
Szlovákia 6,1 4,6 4,2 1,5 2,0 3,8 4,6 4,5 5,5 4,1 
Szlovénia 3,6 4,8 3,6 5,6 3,9 2,7 3,3 2,5 4,6 3,8 
EU-10 4,0 5,4 4,1 2,7 4,9 3,9 3,8 4,1 5,1 4,2 
EU-25 súly. 1,8 2,7 3,0 2,9 3,7 1,8 1,1 1,0 2,3 2,3 
EU-15 súly. 1,7 2,6 3,0 2,9 3,7 1,8 1,1 0,9 2,2 2,2 
EU-25 3,2 4,6 4,0 3,6 4,7 2,8 2,6 2,6 3,8 3,5 
EU-15 2,7 4,1 4,0 4,1 4,6 2,0 1,8 1,5 2,9 3,1 

Forrás: Eurostat (2005m) 

Két százalékpontos növekedési különbség esetén a 2003-ban 55 százalékos fejlettségi szintet 

felmutató Magyarországnak 30,8 év, négy százalékpontos különbözet esetén a 38 százalékon álló 

Litvániának 25,1 év az utolérési ideje (Nemes Nagy (1998, 17. o.) módszertana alapján). Vagyis 

a felzárkózás folyamata meglehetősen lassúnak ígérkezik, mindenesetre a fenti növekedési 

adatok alapján feltételezhető, hogy az új tagországok dinamizáló hatást fejtenek majd ki a 

lassabb növekedést felmutató tizenötökre. 

Regionális szinten is komoly egyenlőtlenség-növekedés következett be. Az Eurostat (2005o) 

számításai szerint az újonnan csatlakozott országok 41 NUTS II. régiója közül 23-nak a 

fejlettsége (egy főre jutó vásárlóerő-paritáson számított GDP-je) nem éri el a 25-tagú Európai 

Unió átlagának 50 százalékát.86 Az 51. sz. táblázat értékeiből kiderül, hogy az új EU-régiók 

egyértelműen növelik a különbségeket, még úgy is, hogy az elemzésben a 41 EU-10 régió az 

összes vizsgált régió számának 16,5 százalékát tette csak ki. Az is megállapítható továbbá a 

számítások eredményeiből, hogy az újonnan csatlakozott tagországok régiói között is komoly 

különbségek húzódnak. 

86 A legkevésbé fejlett régió a lengyel Lubelskie (32%). Négy magyar régió sem éri el az 50 százalékos szintet. 
Egyébként az EU-10-en belül is komoly egyenlőtlenségeket találhatunk. A legfejlettebb Prága és a fent említett 
Lubelskie között 4,8-szeres a különbség. 
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51. sz. táblázat: Az EU-10, az EU-15, az EUR-12, az EU-25, valamint az EUR-22 egy főre 
jutó, regionális GDP-jének (PPP) átlaga, szórása, relatív szórása, szigma-konvergencia-

mu tatója 
Mutató 2002 Mutató 2002 

Átlag EU-10 (€) 11952,38 Relatív szórás EU-10 0,45 
Átlag EU-15(€) 22174,78 Relatív szórás EU-15 0,29 
Átlag EUR-12(€) 21812,52 Relatív szórás EUR-12 0,28 
Átlag EU-25(€) 20484,79 Relatív szórás EU-25 0,36 
Átlag EUR-22(€) 19811,20 Relatív szórás EUR-22 0,36 
Szórás EU-10 5432,10 Szigma-konv. EU-10 0,35 
Szórás EU-15(€) 6508,82 Szigma-konv. EU-15 0,26 
Szórás EUR-12(€) 6081,78 Szigma-konv. EUR-12 0,26 
Szórás EU-25(€) 7393,16 Szigma-konv. EUR-25 0,37 
Szórás EUR-22 7155,26 Szigma-konv. EUR-22 0,38 

Forrás: Eurostat (2005h, 20051) és Mittag (2004) alapján saját számítások 

Az újonnan csatlakozott tíz ország és legtöbb régiója még jelenleg (2005-ben) is a 

felzárkózás fázisában van. A 19. sz. ábra és az 51. sz. táblázat a 2003-as, illetve a 2002-es év 

helyzetére vonatkoznak. Amennyiben ezek az országok mostani növekedési ütemüket fenntartják 

és 2010-ben csatlakoznak a GMU-hoz, még akkor is jelentősen növelnék az eurózónán belüli 

fejlettségi különbségeket, mind országos, mind regionális szinten. 

Problémát jelent, hogy az Európai Bizottság kutatásai alapján a fejletlenebb tagállamok 

felzárkózási folyamatában nőttek az országon belüli regionális különbségek. Mindez komoly 

kihívást jelent az újonnan csatlakozott országok, illetve gazdaságpolitikáik számára (Európai 

Bizottság, 2004). Gyakorlatilag választási kényszert jelent az országos egy főre jutó GDP 

felzárkózása és a regionális különbségek mérséklése között. 

A fejlettségi szint mellett komoly egyenlőtlenségekre utalnak az egyes reálkonvergencia-

mutatók is. A termelékenységi szintet jellemző egy foglalkoztatottra jutó GDP-t országos és 

regionális szinten, valamint folyó áron és vásárlóerő-paritáson egyaránt vizsgáltam. (52. sz. 

táblázat) 
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52. sz. táblázat: Egy foglalkoztatottra jutó GDP értéke a tíz új tagországban folyó áron és 
vásárlóerő-paritáson (euró) 

Egy foglalkoztatottra jutó GDP folyó áron Egy foglalkoztatottra jutó GDP PPP 
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Ciprus 32776 n.a. n.a. n.a. 40970 n.a. n.a. n.a. 
Csehország 12776 14385 16467 16929 29035 30607 31667 35269 
Észtország 10384 11574 12795 13735 20769 21838 22848 24097 
Lengyelország 12433 14579 14693 13603 25373 26508 27722 28942 
Lettország 8073 n.a. n.a. n.a. 16819 n.a. n.a. n.a. 
Litvánia 7772 8874 10580 11288 17663 19721 23511 24538 
Magyarország 13228 15052 17871 18286 29396 32027 33719 34503 
Málta 30740 30369 31061 n.a. 46575 44661 46360 n.a. 
Szlovákia 10828 11447 12768 14048 26409 27921 30399 29889 
Szlovénia 22868 24151 26151 27383 33629 35002 36833 38032 
EU-10 átlag 16188 16304 17798 16467 28664 29786 31632 30753 
EU-15 átlag 53013 54224 56210 57796 50678 52038 53345 53995 
EUR-12 átlag 51597 53247 55194 56981 51353 52684 54192 54754 

Forrás: Eurostat (2005a) és European Comission (2004) alapján saját számítások 

A most csatlakozott országok folyó áron számított értékei Ciprus, Málta és Szlovénia 

kivételével az EU-15, illetve az EUR-12 átlagának harmadát sem érik el. A vásárlóerő-paritáson 

számított termelékenységi mutató már kisebb különbségeket mutat, mindösszesen három ország 

(a három balti állam) nem éri el az EU átlag 50 százalékát (Ciprus és Málta értékei itt is kiugróan 

magasak). A kelet-, ill. kelet-közép-európai országoknak azonban még komoly erőfeszítésekre és 

időre van szükségük a hátrány leküzdésére, a termelékenység növelésére. Ez a technológia és a 

humán erőforrás együttes fejlesztése eredményeként valósulhat meg. Regionális szinten is 

megfigyelhető a különbségek növekedése (A regionális adatokat és a számításokat tartalmazó 

táblázatot a 3. sz. melléklet tartalmazza). 

Az újonnan csatlakozott országok bérszínvonala mind folyó áron, mind pedig vásárlóerő-

paritáson jelentősen az EU-15-ök átlaga alatt van. Amennyiben a termelékenységet is figyelembe 

vesszük, azt láthatjuk, hogy a tíz ország egységnyi bérköltségének átlaga viszont nem tér el 

olyan jelentős mértékben az EU-15, illetve az EUR-12 megfelelő értékétől. (53. sz. táblázat) 
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53. sz. táblázat: Az egységnyi bérköltség (ULC) alakulása az újonnan csatlakozott 
országokban (euró) 

2000 2001 2002 2003 
Ciprus 0,43 0,43 0,45 0,45 
Csehország 0,43 0,43 0,45 0,45 
Észtország 0,47 0,46 0,46 0,47 
Lengyelország 0,42 0,44 0,42 0,41 
Lettország 0,42 0,40 0,39 0,40 
Litvánia 0,40 0,38 0,39 0,39 
Magyarország 0,44 0,46 0,46 0,47 
Málta 0,45 0,48 0,47 0,48 
Szlovénia 0,50 0,50 0,48 0,45 
Szlovákia 0,44 0,44 0,45 0,47 
Átlag EU-10 0,441 0,442 0,442 0,442 
Átlag EU-15 0,495 0,500 0,501 0,500 
Átlag EUR-12 0,481 0,485 0,487 0,485 

Forrás: Eurostat (2005a, 2005b), European Comission (2004), valamint 
Mittag (2004) alapján saját számítások 

Az újonnan csatlakozott országok munkaerő-piaci adatai komoly feszültségeket mutatnak. 

(54. sz. táblázat) A munkanélküliségi ráta Ciprus, Magyarország és Szlovénia kivételével 

meghaladja az EU-átlagot (ha a súlyozott átlagot vesszük figyelembe, Csehország és Málta is -

kis mértékben ugyan - de az Uniós átlag alatti értéket mutat), míg a foglalkoztatási ráta esetében 

Ciprus (súlyozott átlag számításakor még Csehország) kivételével egyetlen új tagállam sem éri el 

az Uniós átlagot (a lisszaboni célértékről nem is beszélve). Az inaktívak magas arányára utal 

több országban is (pl.: Magyarország, Málta) a viszonylag alacsony munkanélküliségi és 

foglalkoztatási ráta együttes jelenléte. Mindenesetre a tíz ország jelentős munkaerő-potenciállal 

rendelkezik, amelynek mozgása képes lenne az Unió, illetve az eurózóna munkaerőpiacának 

dinamizálására, ezt azonban nemcsak a tizenötök munkaerő-piacainak merevsége, hanem a 

csatlakozási tárgyalások során a régi tagországok által kért és elfogadott 2+3+2, azaz összesen 

maximálisan hét évre szóló átmeneti mentesség is akadályozza. 
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54. sz. táblázat: Az újonnan csatlakozott országok munkaerő-piaci jellemzői (2003) 
M.n. ráta (%) Fogl. Ráta (%) 

Ciprus 4,4 69,2 
Csehország 7,8 64,7 
Észtország 10,1 62,9 
Lengyelország 19,2 51,2 
Lettország 10,5 61,8 
Litvánia 12,7 61,1 
Magyarország 5,8 57,0 
Málta 7,5 54,5 
Szlovénia 6,5 62,6 
Szlovákia 17,1 57,7 
Átlag EU-10 10,2 60,3 
Átlag EU-15 7,0 65,8 
Súly. Átlag EU-15 8,1 64,3 
Átlag EUR-12 7,3 63,9 

Forrás: European Comission (2004) 

A fenti vizsgálatok eredményeiből látható, hogy az új tagországok nominális és 

reálkonvergencia terén is komoly elmaradást mutatnak. A különbségek, a heterogenitás 

növekedése veszélyeztetheti az eurózóna stabilitását és megnehezíti a közös monetáris politika 

működési környezetét, még akkor is, ha ez a tíz ország meglehetősen kis súlyt képvisel az EU, 

illetve az eurózóna GDP-jében, fogyasztásában. Ha például mind a tíz ország inflációs rátája 1,5 

százalékponttal meghaladná az eurózóna jelenlegi tizenkét tagjának átlagát, a 22 országra 

számított súlyozott átlag mindösszesen 0,089 százalékponttal emelkedne (DZ Bank, 2005).87 A 

tíz ország csatlakozásának gazdaságpolitikai jelentősége lényegesen nagyobb, mint amekkorát a 

statisztikai súlyok mutatnak. 

Az EU-15-ökhöz hasonlóan az újonnan csatlakozott országok esetében is érdemes elvégezni 

a növekedési ráták korrelációs vizsgálatát, amelynek eredményét az 55. sz. táblázat mutatja. 

87 Az Eurostat az egyes országok inflációs rátáját a tagállamnak az eurózóna magánfogyasztásában betöltött aránya 
alapján súlyozza. így 2004-ben Lengyelország 2,44, míg Magyarország 1,01-szeres súllyal rendelkezett. 
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55. sz. táblázat: GDP-növekedési ráták korrelációs együtthatói az új tagországokban 
1996-2004 EUR-12 EU-15 

Ciprus 0,61 0,63 
Csehország -0,43 -0,40 
Észtország -0,07 -0,08 
Lengyelország 0,52 0,53 
Lettország -0,27 -0,27 
Litvánia -0,53 -0,54 
Magyarország 0,64 0,65 
Málta 0,90 0,89 
Szlovákia -0,53 -0,53 
Szlovénia 0,69 0,71 

Forrás: Eurostat (2005m) alapján saját számítások 

A korrelációs hányados öt ország esetén mutat pozitív kapcsolatot, Ciprus, Lengyelország, 

Magyarország, Málta és Szlovénia növekedésére vonatkozóan. A másik öt ország gazdasági 

növekedése egyáltalán nem „mozog együtt" a régi tagországok átlagával. Mindez azért is 

meglepő, mert ezen országcsoport legfontosabb kereskedelmi partnere a régi tizenöt tagország. A 

táblázat értékei arra is engednek következtetni, hogy egy aszimmetrikus sokk ezen országok 

körében sokkal nagyobb valószínűséggel következik be, mint ahogy az EU-15-ök esetén az 5. 

fejezetben látható volt. A kereskedelmi integráltság vizsgálata céljából a következő táblázat a tíz 

ország legfontosabb külkereskedelmi adatait, jellemzőit mutatja be. 

56. sz. táblázat: A tíz új tagország néhány külkereskedelmi mutatója 2004-ben 
Összexport 

Mrd€ 
Összimport 

Mrd€ 
Exp.-nyit. 

(%) 
Imp.-nyit. 

(%) 
Intra-EU 

exp.arány. 
Intra-EU 
imp. arány 

Ciprus 0,73 4,53 5,85 27,95 65,84 68,54 
Csehország 55,17 55,83 63,97 64,25 85,95 79,76 
Észtország 4,78 7,02 52,85 62,22 80,33 72,00 
Lengyelország 60,18 71,69 30,83 34,68 78,53 74,42 
Lettország 3,17 5,61 28,65 41,56 76,88 75,08 
Litvánia 7,45 9,88 41,56 48,53 66,45 63,01 
Magyarország 44,10 47,70 54,57 56,51 79,18 66,99 
Málta 2,00 2,95 46,41 56,05 50,32 72,61 
Szlovákia 22,15 23,69 66,87 68,35 85,08 79,01 
Szlovénia 12,72 13,81 49,11 51,17 64,90 78,51 

Forrás: Eurostat (2005j) alapján saját számítások 

A tíz új ország nyitottsági szintje átlagosan magasabb, mint az EU-15-ök esetében, de az 

országcsoporton belül kisebbek a nyitottsági különbségek. Érdekes, hogy ebben a körben sem 

érvényesül teljes mértékben a gazdasági méret és a nyitottság közötti fordított arányosság 

(Lettország és Ciprus adatai megcáfolják az összefüggést). Minden egyes ország legfontosabb 
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partnere a huszonnégy másik tagállam, mind export-, mind import-oldalon 50 százalék feletti 

részesedéssel. A kereskedelmi integrációt illetően ezek az országok elérik a régi tizenöt 

tagország szintjét. A jelenlegi eurózóna tizenkét országával folytatott kereskedelem mértéke 

viszont lényegesen (15-20 százalékponttal) kisebb. (57. sz. táblázat) 

57. sz. táblázat: Az eurózóna részesedése az EU-10 külkereskedelmében 2004-ben 

Intra EUR-12 Intra EUR-12 EUR-12 EUR-12 
exp.arány imp.arany exp.nyit. imp.nyit. 

Ciprus 37,05 56,05 2,17 20,47 
Csehország 65,29 61,84 41,76 40,04 
Észtország 40,57 31,12 21,44 24,16 
Lengyelország 58,25 59,37 17,96 21,80 
Lettország 26,91 36,50 7,71 18,52 
Litvánia 30,13 35,56 12,52 19,59 
Magyarország 62,15 53,51 33,91 31,58 
Málta 35,60 58,47 16,52 39,97 
Szlovákia 55,55 48,60 37,14 34,77 
Szlovénia 52,60 66,56 25,84 35,50 

Forrás: Eurostat (2005j) alapján saját számítások 

A különbség egyik oka, hogy ezek az országok az Egyesült Királysággal, Dániával és 

Svédországgal jelentős forgalmat bonyolítanak, másfelől pedig a földrajzilag közelben fekvő új 

tagországok egymással is komoly kereskedelmi kapcsolatokat ápolnak. Gondolva itt arra, hogy 

egyes országok között szabadkereskedelmi megállapodás is érvényben volt (pl.: CEFTA). A 

kereskedelmi integráció szintje tehát az euró mielőbbi bevezetésére ösztönözheti a 

tagországokat, ami a kereskedelem feltételrendszerét kiszámíthatóbbá tenné. Itt is felmerül 

azonban a kérdés, hogy növelhető-e még egyáltalán ezen országok integráción belüli 

kereskedelmének részaránya, vagy már elérte optimális (maximális) értékét? A most csatlakozott 

tagországok elméletileg a legnagyobb előnyöket az euró egy időpontban, vagy legalábbis 

csoportonként (pl.: balti-országok, volt CEFTA-országok) történő bevezetésével használhatnák 

ki. 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a tíz új tagország bár kereskedelmi kapcsolatait 

tekintve messzemenőkig integrálódott az egységes belső piacba, a legtöbb nominális és 

reálkonvergencia-mutató esetén jelentős lemaradást mutat a régi tizenöt tagországgal szemben. 

Korai GMU-tagságuk több veszélyt is magában hordoz: 
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1. Jelentősen növekednek az eurózónán belüli egyenlőtlenségek. A GMU eddigi működése 

a fenti eredmények alapján nem kedvezett az országos és regionális különbségek 

csökkenésének. 

2. A közös monetáris politika elsődleges célkitűzése az árstabilitás fenntartása. Az 

árstabilitás mérése az egyes tagországok harmonizált inflációs rátáinak súlyozott 

átlagával történik. Az újonnan csatlakozott tíz ország meglehetősen csekély statisztikai 

súllyal bír. Fennáll tehát a veszély, hogy a közös monetáris politika elsősorban a nagyobb 

súllyal bíró (régi) tagországok gazdasági helyzetét fogja figyelembe venni, így az egyes 

intézkedések kevéssé segíthetik elő az új tagországok (és régiók) felzárkózását. Ennek 

hatására a nemzeti költségvetési politikák szerepe, az államháztartás gazdasági súlya, 

szerkezete és funkciója is átértékelődhet. 

3. Az új tagországok alacsonyabb fejlettségi szintje, eltérő gazdasági szerkezete, munkaerő-

piaci feszültségei következtében nőhet az aszimmetrikus sokkok veszélye az 

eurózónában. 

A fenti elemzések és érvek alapján a tíz új tagországnak most sokkal inkább a felzárkózásra, 

semmint a maastrichti konvergencia-kritériumok erőltetett ütemű teljesítésére kellene 

koncentrálnia, és 2010 körül egy olyan eurózónához csatlakozni, ahol már addigra komoly 

erőfeszítéseket tettek az egyenlőtlenségek mérséklése érdekében. Az európai intézményeknek 

sem kellene a kritériumok mielőbbi teljesítésének fontosságát hangsúlyozniuk, különösen mivel 

a régi tagországok mindegyike sem képes tartósan betartani azokat. 
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Következtetések, új tudományos eredmények, kutatási irányok 

A disszertációban a monetáris integráció és a területi egyenlőtlenségek összefüggésrendszerét 

vizsgáltam. A témakör vonatkozásában korábban több elemzés is született, de ezek általában 

egy-egy részterületre koncentráltak. A dolgozatban elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt 

közelítettem a folyamatokat, igyekeztem minél komplexebb elemzést nyújtani. Az Európai 

Unióban a monetáris integráció megvalósítása egyedülálló gazdaságtörténeti esemény, más 

korábban létrejött valutaövezetekhez nem hasonlítható. 

Elméleti oldalról feltárható a monetáris integráció és a területi egyenlőtlenségek közötti 

összefüggésrendszer, hatásmechanizmus létezése, amennyiben a konvergencia, divergencia, ill. 

az U-elmélet által leírt folyamatokból, kapcsolatrendszerből indulunk ki. Ezt az teszi lehetővé, 

hogy a monetáris integráció elősegíti a tagországok közötti kereskedelmet a konverziós 

költségek, valamint az árfolyam-kockázat megszűnésével. Az elméletek vizsgálata során 

igazolódni látszott az alábbi összefüggés: a monetáris integráció hatást gyakorol a területi 

egyenlőtlenségek alakulására. Amennyiben a négy szabadság (áruk, szolgáltatások, tőke, 

munkaerő) valóban akadálymentesen áramlik, továbbá a munkaerő mobilitása nagyfokú, akkor a 

monetáris integráció hozzájárulhat az egyenlőtlenségek mérséklődéséhez. 

Gyakorlatiasabb'megközelítést enged a monetáris integráció gazdasági előnyeit és hátrányait 

bemutató elemzés. Az egyes előnyök, hátrányok vizsgálata során megfigyelhető, hogy ezek 

eltérő hatást gyakorolnak az egyes országokra, régiókra, például a bevezetés előtti gazdasági 

nyitottság, inflációs szint, irányadó kamatlábak, seigniorage-bevétel függvényében. Ehhez 

kapcsolódóan az is kijelenthető, hogy ezen mutatók tekintetében az Európai Unió tagországai a 

90-es évek második felében jelentős különbségeket mutattak. Feltételezhető ez alapján, hogy a 

jelenlegi GMU országaira és régióira, azok fejlettségi szintjére az euró bevezetése eltérő hatással 

volt. Egyébként ezt az összefüggést megerősíti az európai integráció több fontosabb 

dokumentuma is (Werner-terv, Delors-terv, Maastrichti Szerződés), illetve azok háttéranyagai. 

Közvetlenül az euró bevezetése előtt - a monetáris integráció szempontjából - az 

egyenlőtlenségeket, a konvergencia szintjét a maastrichti konvergencia-kritériumokkal 

jellemezték. A konvergencia a GMU szempontjából tehát egyszerre előfeltétel és elvárt hatás. 

Ezek a mutatók azonban a nominális konvergenciát mérték, kizárólag tagállami szinten. 

Hozzátartozik a helyzet jellemzéséhez, hogy a feltételek teljesítésének vizsgálatakor elsősorban 
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politikai döntés született, még a Maastrichti Szerződésben meghatározott öt kritériumot sem 

vették szigorúan figyelembe. Egyes reálkonvergencia-mutatók (például egy főre jutó GDP) 

azonban igen komoly különbségeket mutattak 1997-ben és 1998-ban. Az egyik legnagyobb 

probléma, hogy az egységes belső piac ma sem tekinthető befejezettnek, gondolva itt a 

szolgáltatások szabad áramlásának korlátozottságára, a rugalmas, átjárható munkaerő-piacok 

hiányára, továbbá az adóharmonizáció hiányosságaiból eredő gondokra. Egy ilyen jellemzőkkel 

és különbségekkel leírható gazdasági térre az Európai Monetáris Intézet és az Európai Központi 

Bank egy olyan közös monetáris politikai stratégiát alkotott meg, amely döntéseinek 

következményei nehezen előreláthatóak, csak valószínűsíthetőek. 

A GMU jelenlegi konstrukciója tehát az eurózóna tagországait, valamint az euró 1999-ben 

számlapénz formában történő bevezetését illetően magában hordozta azt a veszélyt, hogy a közös 

pénz bevezetésének előnyei nem valósulnak meg teljes mértékben, a kiegyenlítő mechanizmusok 

nem működnek megfelelőképpen, mindez pedig nem segíti elő a területi egyenlőtlenségek 

mérséklődését. A területi egyenlőtlenségek alakulásának szempontjából mindezek miatt az euró 

bevezetése korainak mondható. Hangsúlyozom, hogy a területi egyenlőtlenségek szempontjából, 

hiszen a pénzügyi piacok szereplői, a külgazdaságban tevékenykedő vállalatok szemszögéből 

nézve egyáltalán nem tekinthető elhamarkodottnak. 

Az 1995 és 2003 közötti időszak nominális és reál-konvergencia, valamint fejlettségi 

mutatóinak vizsgálata alapján egyelőre óvatos következtetések adhatók a monetáris integráció 

megvalósításának, az euró 1999-es bevezetésének hatásairól. Ezek még - tekintettel az idősorok 

korlátozott hosszúságára - első eredményeknek, tapasztalatoknak tekintendőek, korántsem lezárt 

folyamatoknak. Az elemzett mutatók (infláció, árszínvonal, munkanélküliségi ráta, 

foglalkoztatási ráta, bérköltség, termelékenység) többsége esetén nem tapasztalható a 

különbségek csökkenése, a konvergencia erősödése. Nem történt árszínvonal-kiegyenlítődés, és 

a bérszint (ehhez kapcsolódóan a versenyképességi mutatónak tekinthető egységnyi bérköltség) 

sem közeledett az eurózóna tagországaiban. A munkaerőpiacon a munkanélküliségi ráta, illetve a 

foglalkoztatási ráta tekintetében is csupán a különbségek enyhe mérséklődése figyelhető meg. 

Összességében - ha kis mértékben is - mérséklődés figyelhető meg az egy foglalkoztatottra jutó 

GDP-vel jellemzett termelékenységi mutatók terén tapasztalt egyenlőtlenségeket illetően. A 

dolgozat 1. fejezetében vázolt elméleti irányzatok közül a fenti vizsgálatok eredményei az U-

elmélet érvényre jutását valószínűsítik. Az U-elmélet szerint a kereskedelem költségeinek 

csökkenésével, az integráció fejlődésével az egyenlőtlenségek először növekednek, majd egy 
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kritikus pont elérése után csökkenni kezdenek. Mindezek, valamint a GMU jelenlegi 

konstrukciójának vizsgálata alapján valószínűsíthető, hogy a fenti folyamatok okai elsősorban az 

egységes belső piac hiányosságaiban, a szolgáltatási és a munkaerőpiac nem megfelelő 

integráltságában keresendők. 

A monetáris integráció megvalósítása az eurózóna-tagországok egymással folytatott 

kereskedelmére ösztönzőleg hathat, mind a meglévő kereskedelmi feltételrendszer javításával, 

mind pedig kereskedelem-teremtéssel. A kereskedelem elemzése során azonban arra a 

következtetésre jutottam, hogy az euró bevezetése nem növelte az eurózóna részesedését az 

egyes országok külkereskedelmében. Emelkedett viszont az EU-n kívüli kereskedelem 

intenzitása, de nem az euró árfolyam-alakulásával összhangban. A tagországok - részben belső 

keresleti problémák miatt - fokozatosan a világgazdaság dinamikusan növekedő pólusai, piacai 

felé fordultak. Ezzel kapcsolatosan feltételezhető, hogy az integráción belüli kereskedelem 

mértéke elérte az optimális arányt. A felzárkózáshoz a kereskedelmi hatás egyébként is csak 

szerény mértékben járulhatott volna hozzá, tekintettel arra, hogy a három legkevésbé fejlett 

ország, Görögország, Portugália és Spanyolország „eurózóna-export-nyitottsági mutatója" 

mindösszesen 3,98, 14,06, illetve 11,58%-os értéket vett fel. 

A GMU jelenlegi konstrukciója egyértelműen behatárolja a költségvetési politika 

mozgásterét. A Stabilitási és Növekedési Paktum betartása érdekében az egyes tagországoknak 

szigorú fiskális politikát kell folytatniuk. Ennek hatására több országban mérséklődtek - az 

állami beruházások csökkenő aránya mellett - a regionális fejlesztésre fordított nemzeti 

kiadások. Mindez - a fejlettségbeli különbségek mértéke, valamint a költségvetési politika 

kiegyenlítő mechanizmus szerepe ismeretében - mindenképpen előnytelenül befolyásolja a 

monetáris integráció területi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatásait (Akár az Európai Uniós 

támogatások társfinanszírozása is veszélybe kerülhet egyes tagállamokban). 

A fejlettségbeli különbségeket a fent említett elemzéseken túl más módszerek segítségével is 

vizsgáltam. Az országos szinten mért egy főre jutó GDP relatív szórása emelkedést mutatott, míg 

a régiók szintjén enyhe mérséklődés tapasztalható. A a-konvergencia (amely az 

egyenlőtlenségek általános szintjét vizsgálja) értéke az euró bevezetését követően emelkedett, 

ami a konvergencia szintjének csökkenésére utal, majd 2001-ben a konvergencia erősödni 

kezdett. Országos szinten állnak rendelkezésre csupán 2003-as adatok, ezek stagnálást mutatnak. 

A /3-konvergencia a felzárkózás ütemére koncentrál. E szerint 1995 és 2003 között a kevésbé 
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fejlett országok és régiók folyamatos felzárkózása valósult meg, de ennek dinamikája az euró 

bevezetése előtt erősebb volt, mint 1999 után. A növekedési ráták korrelációja alapján 

kijelenthető, hogy a tagországok többsége „együtt mozog" az eurózóna átlagos növekedésével, 

egyedül Görögország értékei mutatnak eltérő tendenciát. 

A Gazdasági és Monetáris Unió megvalósításának első éveiben tehát nem mérséklődtek a 

területi egyenlőtlenségek. Elméleti szempontból nézve ez a tendencia az U-elmélet érvényre 

jutását mutatja. Mindezt a gyakorlat, a makromutatók elemzése is alátámasztja (1999 és 2001 

között általában az egyenlőtlenségek növekedését tapasztalhatjuk, míg 2002-től csökkenő 

tendencia figyelhető meg). Az okok valószínűleg a GMU jelenlegi konstrukciójában, az 

egységes belső piac hiányosságaiban keresendőek. Véleményem szerint ahhoz, hogy a monetáris 

unió elősegítse a konvergencia erősödését - a világgazdasági és az EU-tagországok, régiók 

gazdasági növekedését is figyelembe véve - az alábbi intézkedésekre, eszközökre van szükség: 

1. Az egységes belső piac programjának folytatása, a szolgáltatások liberalizációja, a 

munkaerőpiac rugalmasságának növelése, a munkajogi szabályozás harmonizációja. 

2. A közösségi szintű regionális (kohéziós) politika megerősítése, a támogatási eszközök 

növelése (természetesen nem a passzív, hanem az egyes országok, régiók 

versenyképességét növelő, aktív eszközöké). A 2007-2013-as költségvetési tervezet 

bizottsági javaslata szerint kohézióra a kiadási oldal (kötelezettségvállalások) 33,5%-át 

fordíthatja majd az Unió. 2000 és 2006 között tizenöt országra vetítve 29,5% volt a 

részesedés. Ha a versenyképesség-növelésre tervezett összegeket is figyelembe vesszük, 

már sokkal kedvezőbb a helyzet, így közel 46%-os a részarány (Szemlér, 2004). A 2005. 

évi költségvetési viták egyik vesztese azonban éppen a versenyképesség elnevezést viselő 

kiadási tétel lett. Fontos hangsúlyozni, hogy a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 

elsősorban közép- és hosszú távú fejlesztésekre koncentrál, így elképzelhető, hogy a 

GMU területi egyenlőtlenségekre gyakorolt hatásait illetően külön egy rövid távú „sokk-

kezelő" alap létrehozása lenne szükséges. 

A három, a GMU harmadik szakaszától távol maradt ország: Dánia, Egyesült Királyság és 

Svédország a fejlettségi szintet, valamint a konvergencia helyzetét, folyamatát figyelembe véve 

nem mutat az eurózónától lényegesen eltérő tendenciát, de több mutató tekintetében jobb 

teljesítménnyel bír. 
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Az újonnan csatlakozott tíz ország - még ha gazdasági (statisztikai) súlya marginálisnak is 

nevezhető az integráció egésze szempontjából - jelentősen megnövelte az Unión belüli 

gazdasági-társadalmi egyenlőtlenségeket. Ezen országok a felzárkózás fázisában vannak, GMU-

csatlakozásuk jelentősen növelné az euróövezet heterogenitását, ugyanakkor a fenti vizsgálatok 

tapasztalatai alapján - ceteris paribus - megkérdőjelezhető, hogy mennyire segítheti elő az euró 

bevezetése sikeres felzárkózásukat (Nem beszélve az országokon belüli regionális 

egyenlőtlenségek mérsékléséről). A területi egyenlőtlenségek mérséklése szempontjából tehát 

sem a jelenlegi eurózónának sem az újonnan csatlakozott országoknak nem érdeke egy korai 

GMU-tagság. Ezen országoknak, így Magyarországnak is a következő négy-öt évben a 

felzárkózásra, a szükséges reformok végrehajtására kell koncentrálniuk, és az eurót legkorábban 

2010 körül bevezetni. Különösen, mivel a konvergencia-kritériumok egyáltalán nem veszik 

figyelembe az egyenlőtlenségek mérséklésének, a reál konvergencia erősítésének prioritását. 

Reformokon itt az állam túlzott szerepvállalásának visszaszorítását, az államháztartási, az 

önkormányzati, az egészségügyi rendszer átalakítását értem. A jelenlegi elsősorban elosztó 

jellegű finanszírozást egy sokkal inkább önfenntartó, fejlesztés-centrikus rendszernek kellene 

felváltania, mely egyszerre képes a versenyképesség és a szolidaritás célkitűzését figyelembe 

venni. Mind a politikai döntéshozatalt, mind pedig a költségvetést decentralizálni kell. Ezzel 

párhuzamosan az eurózónán belüli egyenlőtlenségek csökkentésére, az egységes belső piac teljes 

megvalósítására is törekedni kell. Hangsúlyozom, hogy a fenti álláspont az euró bevezetését az 

egyenlőtlenségek mérséklése, a konvergencia szempontjából értékeli. 

A disszertáció témaköréhez szorosan kapcsolódó kutatási eredményeken felül a dolgozat 
elemzései más összefüggést is megvilágítottak: Az Európai Unióban a magasabb növekedésű 
időszakok nem kedveznek a konvergencia erősödésének. Ehhez a közösségi politikáknak, így a 
kohéziós politikának is alkalmazkodnia kell. Önmagában tehát nem elegendő a növekedés-
ösztönzés, a regionális támogatásoknak a magasabb növekedésű időszakokban is fontos szerepük 

88 van. 

88 Még egy, a közgazdasági elemzéseket nehezítő európai jelenségre szeretném felhívni a figyelmet. Mindenképpen 
javítani kell az európai statisztikák rendelkezésre állásán. Ha kell, kötelező erejű közösségi jogforrások 
kényszerítsék ki, hogy az egyes tagországok időben továbbítsák a különböző adatokat az Eurostat felé, ahol minél 
rövidebb időn belül történjen meg azok feldolgozása, majd nyilvánosságra hozatala. Európa ezen a téren óriási 
lemaradásban van (ld. bővebben Ferkelt, 2001a), ami nemcsak a közgazdasági elemzések, prognózisok elkészítését 
hátráltatja, de a kormányzati és vállalati döntéshozatalt is. Nagyon fontos lenne ezen a területen egy radikális 
változás. Mindezen felül érdemes lenne regionális (NUTS II.) szinten is inflációt számítani. 
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Új, vagy újszerű tudományos eredménynek tekinthető: 

1. Ha a termelési tényezők mobilak, a monetáris integráció hozzájárulhat a területi 

egyenlőtlenségek mérséklődéséhez. A Gazdasági és Monetáris Unió esetében azonban az 

egységes belső piac még napjainkban is komoly hiányosságokat mutat, mert nem történt meg a 

szolgáltatások piacának teljes körű liberalizációja és nem alakult ki a rugalmas, egységes 

munkaerőpiac. Az adóharmonizációnak is csak egyes elemei valósultak meg, valamint az állami 

támogatások mértéke tekintetében is komoly különbségek húzódnak az egyes országok között. 

Mindez jelentősen befolyásolta a közös monetáris politika hatékonyságát és a kiegyenlítő 

mechanizmusok működését. 

2. A monetáris integráció előnyei és hátrányai: a konverziós költségek és az árfolyam-ingadozás 

megszűnése, az árszínvonal-kiegyenlítődés, az árstabilizáció és az inflációs ráták 

konvergenciája, a kamat-konvergencia, az aszimmetrikus sokkok veszélye, a költségvetési 

politikákra gyakorolt hatás, a seigniorage-bevétel-kiesés, valamint a nemzetközi valutalét eltérő 

mértékben érinti az egyes tagországokat és közvetlenül, vagy közvetve az egyes régiókat is. Ma 

még nehezen állapítható meg, hogy az egyes jelenségek a konvergencia vagy a divergencia 

folyamatának irányába mutatnak. Négy hatás esetében valószínűsíthető a kapcsolat: a konverziós 

költségek megszűnése, valamint a kamat-konvergencia az egyenlőtlenségek csökkenését, míg az 

aszimmetrikus sokkok'veszélyének növekedése és a seigniorage-bevételek kiesése a különbségek 

növekedését erősíti. 

3. Az euró bevezetésére történő felkészülés időszakában a maastrichti kritériumok teljesítésére 

való törekvés eredményeképpen a konvergencia erősödése a jellemző. Ez a tendencia azonban 

nem folytatódott 1999 után, az euró bevezetése konzerválta a meglévő területi különbségeket, az 

elért gazdasági-pénzügyi helyzet megtartása érdekében tett erőfeszítések ellenére és az egységes 

belső piac hiányosságainak hatására. Az 1999-2001 közötti időszakban az egyenlőtlenségek 

növekedtek, míg 2002-től általában a területi eltérések mérséklődése figyelhető meg. Ez a 

folyamat megfelel a Krugman-Venables-féle U-elméletnek. 

4. A GMU-tagországok kereskedelmének elemzése kimutatta, hogy többek (pl. De Grauwe, 

Rose) várakozásával szemben csökkent az integráción belüli kereskedelem aránya, az egyes 

országok folyamatosan a világgazdaság más növekedési pólusai felé fordultak. A tagországok 

közötti kereskedelem mértéke feltételezhetően elérte optimális értékét. 
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Mindenképpen szükségesnek tartom további kutatások folytatását a témában, a jelenlegi 

idősorok kibővítését, elemzését 3-5 évente. A jövőben szeretném ezt a kutatási vonalat folytatni. 

Ezen kívül érdemes lenne a továbbiakban az euró bevezetésének külön egyes országokra és 

régiókra gyakorolt hatásainak vizsgálatát, valamint az újonnan csatlakozott országok GMU-

tagságának behatóbb elemzését elvégezni. 
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Mellékletek 

1. sz. melléklet 

A Krugman-Venables modell levezetése (Krugman-Venables 1995 alapján89 ) 

A modell két régiót különböztet meg (Észak és Dél), ezeket tekinthetjük két országnak is90. 

Mindegyik régió két terméktípust állít elő: állandó skálahozadékú mezőgazdasági és növekvő 

skálahozadékú ipari terméket. Az ipari szektor késztermékeket (fogyasztási javakat) és félkész 

termékeket egyaránt gyárt. Kezdetben a szállítási költségek magasak, ez mindkét országot 

önellátásra és mindkét terméktípus gyártására ösztönzi. A két ország esetében a 

tényezőellátottság, az alkalmazott technológia, a munkaerő képzettsége, valamint a fogyasztói 

preferencia azonos. A fogyasztók jövedelme mindkét országban kizárólag munka-jövedelemből 

áll. A fogyasztási kiadások az alábbi egyenletben írhatóak fel: 

(1)WL = QA(1-7)Qm7V, 

ahol w a munkabér, L a munkaerő mennyisége, QA a mezőgazdasági termékek árszínvonala, QM 

az ipari termékek árindexe, V a hasznosság, míg y az ipari termékek aránya a fogyasztásban. A 

modell ipari termékek esetében monopolisztikus versenyt feltételez, tehát az ipari szektor 

nagyszámú differenciált terméket állít elő. Mindez egy állandó helyettesítési rugalmasságú 

(CES) függvénnyel írható le. Az ipari termékek ára az alábbiak szerint határozható meg: 

(2) QM ~ + n*(p*t) 1"<r]1/(1"(J^ 

ahol n (n*) a differenciált termékek száma Északon (Délen), p (p*) a termékek ára, ami 

egyensúlyi helyzetben megegyezik, t a szállítási költség (Samuelson „jéghegy-elméletére 

alapozva), míg a(>l) a kereslet rugalmassága egy termékváltozat (differenciált termék) iránt. 

89 Az U-elmélet először a szerzők 1990-es tanulmányában bukkant fel. Ott még szerepet játszott a piacok mérete is, 
egy kis és egy nagy ország kapcsolatrendszerét vették alapul. Az alfejezetben az 1995-ben született, 
továbbfejlesztett, részletesebben kidolgozott modellt ismertetem 

90 Tanulmányukban a szerzők is párhuzamosan, szinonimaként használják a két elnevezést. 
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Az agrártermékek piacára a tökéletes verseny és a konstans skálahozadék a jellemző. A modell 

QA-t l-nek tekinti, és ez esetben nem veszi figyelembe a kereskedelem költségeit. Egy egység 

munkaerő egy egységnyi terméket állít elő és teljesül az alábbi egyensúlyi feltétel: w >1, ami azt 

jelenti, hogy a reálbér 1, ha a gazdaság termel mezőgazdasági termékeket, és nagyobb, mint 1, ha 

az agrártermelés 0-val egyenlő. Ipari termékek esetén a modell egy egyszerűsítő feltevést 

alkalmaz, mely szerint a késztermékek és a félkész termékek ára egyaránt QM. AZ egyes 

vállalatok teljes költségfüggvénye az alábbiak szerint írható fel: 

(3) TC = W'^QM^ö + /3(y+x)], 

ahol iu a félkész termékek aránya, y a hazai értékesítésre, x az exportra előállított termékek 

összessége, míg a fix költség, (3 pedig az egységnyi változó költség. Észak gazdaságában az 

előállított ipari termékek értéke, az erre fordított kiadások a következőképpen határozhatóak 

meg: 

(4) E = TWL + ju(x+y)pn. 

Az összeg első tagja a fogyasztók iparcikkekre fordított kiadásait, míg a második tag a félkész 

termék iránti keresletet mutatja meg. Az egyes vállalatok áraikat a határköltség felett állapítják 

meg, ezért az árakra aZ alábbi feltételnek is érvényesülnie kell: 

(5) p(l-l/ö') = W^QM /̂3. 

Egy differenciált termék iránti északi és déli kereslet az alábbi egyenletekkel határozható meg: 

(6) y = P- 'QM^E, ill. x = P-V-'CQM*)" 

Tekintettel arra, hogy az ipari termékek piacára a monopolisztikus verseny a jellemző, a 

vállalatok szabadon be- és kiléphetnek a piacról, a vállalti méretre vonatkozóan felírható az 

alábbi összefüggés: 

(7)y + x = (<M)(tfft 
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ami a (6)-os egyenleteket felhasználva az alábbi formát kaphatja (mindez a null-profit 

feltételrendszerét is mutatja): 

(8) 1 = p ^ Q m ^ E + t ' - W f ' E * ] . 

Amennyiben a két ország között a kereskedelmi költségeket magasnak feltételezzük, akkor 

alakul ki egyensúly, ha Északon és Délen is ugyanannyi vállalat van jelen a piacon, és mind a két 

ország mindkét terméktípust előállítja. Az egyes szektorok foglalkoztatását ekkor a végső 

fogyasztásban való részesedés határozza meg. 
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2. sz. melléklet 

A monetáris unió makroökonómiája - Carlberg modellje (Carlberg, 1999) 

A modellben a monetáris unió az egyszerűség kedvéért két országból áll, amelyek termékei nem 

tökéletes helyettesítői egymásnak. Az árszínvonal rövid távon rugalmatlan, és az egyszerűség 

kedvéért Pi=P2=l. A monetáris uniót, mint egy nyitott gazdaságot kell elképzelnünk, ahol a tőke 

tökéletesen mobil. Az unió és a világgazdaság többi szereplője között az árfolyamrendszer 

rugalmas (lebegő). A világpiacra jellemző kamatlábat (r*) konstansnak és exogénnek tekintjük. 

Tökéletesen mobil tőke esetén a monetáris unióban a kamatláb (r) megegyezik a világpiaci 

kamatlábbal (r*). Az 1. ország termékpiacára az alábbi összefüggés írható fel: 

Zi = Ai + c*Y! + m*Y2 + h*e - q*Y!, 

ahol Yi az egyik ország, Y2 a másik ország jövedelmét mutatja, e a monetáris integráció közös 

valutájának árfolyama, Zi az 1. ország termékei iránti kereslet, míg Ai az 1. ország termékei 

iránti kereslet autonóm része (pl.: az ország közösségi fogyasztása, beruházásai). A modellben c 

azt mutatja meg, hogy mennyivel nő az 1. ország fogyasztása egységnyi jövedelem-növekedés 

esetén, m kifejezi, hogy milyen mértékben nő a második országba irányuló export a 2. ország 

egységnyi jövedelem-növekedése esetén, h a harmadik országokba irányuló kivitel növekedését 

mutatja egységnyi árfolyam-változás esetén, q pedig megadja, hogy az 1. ország jövedelem-

növekedése milyen import-többletet von maga után. Ha abból indulunk ki, hogy 1. ország 

termelését a termékei iránti kereslet határozza meg (Yi = Zi), akkor az alábbi formában írható fel 

az egyenlet: 

Yi = Ai + c*Yi + m*Y2 + h*e - q*Yi. 

A másik ország keresleti függvénye hasonló módon írható fel: 

Y 2 = A 2 + C*Y 2 + m * Y I + h * e - q * Y 2 , 

itt A2 a 2. ország termékei iránti kereslet autonóm része, c azt mutatja meg, hogy mennyivel nő a 

2. ország fogyasztása egységnyi jövedelem-növekedés esetén, m azt fejezi ki, hogy milyen 

mértékben nő az első országba irányuló export az 1. ország egységnyi jövedelem-növekedése 
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esetén, h a 2 .ország harmadik országokba irányuló kivitelének növekedését mutatja egységnyi 

árfolyam-változás esetén, q pedig megadja, hogy a 2. ország jövedelem-növekedése milyen 

import-többletet von maga után. 

A monetáris unió pénzpiacát illetően feltételezzük, hogy a pénzkereslet (Li, L2) mindkét ország 

esetében a jövedelemtől függ. (Li = k*Yi; L2 = k* Y2.) A pénzkínálatot a monetáris unióban a 

közös jegybank határozza meg. A pénzkínálat egyenlő a pénzkereslettel, tehát a pénzpiacra az 

alábbi egyenlet írható fel: 

M = k* Yi + k* Y2. 

Az első két egyenlet különbségét ezen harmadik összefüggés figyelembevételével fejezzük ki: 

Yi = M/2*k + (A! - A2)/2*(l-c+m+q), 

ahol mivel c<l, ezért l-c+m+q>0. Amennyiben az első két egyenlet összegét vesszük és abból e-

t kifejezzük, azt kapjuk, hogy 

e = ((l-c-m+q)*M/k - Aj - A2)/2*h, 

ahol tekintettel arra, hogy c<l és m<q, ezért teljesül az, hogy l-c-m+q>0. 

A modell szerint a monetáris unióban a jövedelmet a pénzmennyiség határozza meg. 

Amennyiben az egyik országban pozitív keresleti hatás lép fel, például az állami beruházások, az 

állami kereslet növekedésének köszönhetően, az adott országban jövedelem-növekedést okoz, de 

a monetáris unió egészének jövedelmi szintjére nincsen hatással. Ebből következően a másik 

ország jövedelmi szintjére negatívan hat. 
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3. sz. melléklet 

58. sz. táblázat: Egy foglalkoztatottra jutó GDP átlaga, szórása és relatív szórása a tíz új 

tagországok NUTS II. régióiban folyó áron és vásárlóerő-paritáson 
GDP/foglalkoztatott (folyó áron) GDP/foglalkoztatott (vás. erőp.) 

1999 2000 2001 1999 2000 2001 
Átlag EU-15(€) 46563,31 48791,46 50783,27 47352,86 47124,54 48655,55 
Átlag EUR-12(€) 46399,69 47806,02 50145,88 48223,72 47921,06 49319,03 
Szórás EU-15(€) 10059,17 10455,29 10390,4 8420,191 8641,308 8582,749 
Szórás EUR-12(€) 10731,78 10935,96 11020,7 8807,284 9038,053 8994,667 
Rel. sz. EU-15 0,216032 0,214285 0,204603 0,177818 0,183372 0,176398 
Rel. sz. EUR-12 0,23129 0,228757 0,219773 0,182634 0,188603 0,182377 
Átlag EU-25(€) 40810,9 42874,21 44781,45 43407,59 43736,1 45221,71 
Átlag EU-22(€) 39363,36 40741,29 42906,68 43202,25 43599,33 44968,56 
Szórás EU-25(€) 16118,3 16527,57 16654,15 12123,95 11491,73 11590,66 
Szórás EU-22(€) 17208,87 17251,76 17584,12 13124,51 12365,01 12456,56 
Rel. sz. EU-25 0,394951 0,38549 0,371898 0,279305 0,262752 0,256307 
Rel. sz. EU-22 0,43718 0,402381 0,409822 0,303792 0,282719 0,277006 
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Forrás: EUROSTAT (2005h, 2005Í) alapján saját számítások 



4. sz. melléklet 

59. sz. táblázat: FDI-beáramlás egyes eurózóna-tagországokba (millió euró) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Ausztria 
Összes beáramlás 1395 3405 2354 4078 2792 9595 6574 379 6514 
Eurózónából 677 2929 1441 4143 2011 7274 2651 -1449 3043 
Finnország 
Összes beáramlás 781 857 1846 10915 4327 9588 4172 8415 n. a. 
Eurózónából 45 210 688 -212 1650 1377 140 961 n.a. 
Franciaország 
Összes beáramlás 10712 17128 20618 27866 43688 46945 56407 51965 41627 
Eurózónából 3587 8561 8403 16496 33620 23799 33379 22703 23798 
Hollandia 
Összes beáramlás 8965 12747 9859 33252 38676 69307 58029 26604 17128 
Eurózónából 3932 3281 3845 9726 18136 26121 16786 14613 14280 
Németország 
Összes beáramlás 8811 5057 10856 22127 52634 215209 23622 38269 11400 
Eurózónából 2762 1588 5013 10338 34579 144699 24905 22801 13075 
Olaszország 
Összes beáramlás 2437 5392 16398 14293 17232 12757 446 -2312 15548 
Eurózónából 1389 2507 7389 6616 8504 8428 1997 939 9239 
Portugália 
Összes beáramlás 495 1145 2166 2825 1158 6998 6585 1960 852 
Eurózónából 96 892 1441 980 876 6146 3073 1405 -524,7 
Spanyolország 
Összes beáramlás 4710 5193 5620 10592 14791 40728 31296 38154 22705 
Eurózónából 3554 3195 3612 8864 4516 9929 23489 16174 8012 
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Forrás: UNCTAD (2005) 
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