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NAGY ANDRÁS

A dél-európai országok európai integrációja
és annak tanulságai – I.

A három dél-európai ország: Görögország, Spanyolország és Portugália európai in-
tegrációs tapasztalatai az Európai Unióhoz csatlakozni készülõ országok számára
nemcsak azért rendkívül hasznosak, mert – a különbségek ellenére – igen sokban
hasonlóak voltak, amikor az Európai Közösséghez csatlakoztak, hanem azért is, mert
az azóta bekövetkezett fejlõdésük jól mutatja, hogy a fejlett országok utolérése terén
milyen különbségek keletkezhetnek és azok mennyire a végrehajtott reformoktól és
az alkalmazott gazdaságpolitikától függenek. A dél-európai országok csatlakozása-
kor még nem lehetett tudni, hogy az európai gazdasági integrációban való részvéte-
lük milyen következményekkel jár, és az ettõl várható elõnyökkel kapcsolatban igen
erõs kételyek is éltek. Több mint tíz év tapasztalatai bebizonyították, hogy helyes
gazdaságpolitika esetén a csatlakozásból származó elõnyök is és az azzal párhuza-
mosan végbemenõ intézményi és modernizációs változások is olyan fejlõdésre ve-
zettek, ami a várakozásokat jelentõsen felülmúlta.*

Kutatásunkban arra vállalkoztunk, hogy megvizsgáljuk, hogyan alakult a három dél-
európai ország részvétele az európai gazdasági integrációban, és tapasztalataikból levon-
juk az Európai Unióhoz ezután csatlakozni kívánó országok számára hasznosítható tanul-
ságokat. Részletesebben azt elemeztük, hogy a csatlakozásnak középtávon milyen hatása
van a külkereskedelem dinamikájára, piac- és áruszerkezetére – eredményeinket a tanul-
mány második részében fogjuk ismertetni.1 Kutatásunk keretében három országtanulmány
készült (Hamar [1998], Nagy [1998], Somogyi [1998]), tanulmányunk elsõ részében
ezeket hasonlítjuk össze, és összegezzük fõbb megállapításainkat.

Amikor a három dél-európai ország: Görögország, Portugália és Spanyolország a nyolc-
vanas évek elején, illetve közepén csatlakozott az Európai Közösséghez (EK), a vita
fõleg arról folyt, hogy mi a fontosabb: a gazdasági integráció földrajzi kiterjesztése,
vagyis a kevésbé fejlett országok felvétele, vagy az integráció elmélyítése, vagyis a gaz-
dasági tényezõk EK-n belüli áramlásának még szabadabbá tétele és a pénzügyi unió meg-
teremtése. Az az ambiciózus döntés, hogy egyszerre próbálják megoldani az integráció
kiterjesztését és elmélyítését, jelentõs és még nagyrészt ismeretlen kockázatokat rejtett
magában: nem lehetett tudni, hogy a három dél-európai ország hogyan fogja elviselni azt
a kettõs sokkhatást, amit az EK-hoz való csatlakozásuk és az egységes piac létrehozására
irányuló újabb reformok okoznak. Nem lehetett elõre látni, és igen különbözõ jóslatok

* Kutatásunkat a Gazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztési célelõirányzata keretében elnyert pályázat
és az OTKA T025688 sz. témája támogatta.

1 Lásd a Közgazdasági Szemle jövõ havi számában.
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születtek akkoriban arról, hogy ez vajon a fejletlenebb periférikus országok gazdaságát
hanyatlásba taszítja-e, vagy meggyorsítja a modernizálódásukat?

A közgazdász szakértõk véleménye erõsen megoszlott, egyaránt érveltek a konver-
gencia és a divergencia erõsödése mellett: az optimisták szerint a szélesebb és mélyebb
integráció minden résztvevõ számára jelentõs elõnyökkel jár, a pesszimisták attól tar-
tottak, hogy az a gyengébb, periferikus országok fokozódó további relatív elszegénye-
sedéséhez vezet.

Nyilvánvaló, az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó kelet-közép-európai országok
számára rendkívüli jelentõsége van annak, hogy ténylegesen mi is történt, kinek lett
igaza, és milyen tanulságok vonhatók le a korábban csatlakozó országok tapasztalatai-
ból? Az elmúlt több mint másfél évtized tényei és az elkészült sokoldalú elemzések vá-
laszt adnak ezekre a kérdésekre, de a válasz nem foglalható egyetlen mondatban össze,
hacsak azzal nem elégszünk meg, hogy: „attól függ”. Összefoglalóan azt állapíthatjuk
meg, hogy a fejletlenebb országok csatlakozásának egyaránt lehetnek jelentõs pozitív és
negatív hatásai, és ezek idõben kumulálódva, egyaránt vezethetnek gyors fejlõdésre és
modernizációra, valamint a nehézségek és a relatív lemaradás fokozódására. Vagyis az
eredmény nem automatikus és egyértelmû, hanem az nagyrészt az alkalmazott gazdaság-
politikáknak, a reformok bevezetésének, illetve a különbözõ társadalmak és gazdaságok
azokra való reagálásainak a következménye.

Ragadjunk ki néhány példát arra, hogy a következmények mind a kétféle eredmény-
re vezethetnek. Krugman–Venables [1990] azzal érvelt, hogy egy kis, korábban erõsen
protekcionista, perifériás gazdaság különösen sokat nyerhet a gazdasági jólét terén, ha
egy nagyobb, hatékony gazdaságba integrálódik. Alacsony bérszínvonala ugyanis erõs
beruházási és iparáttelepítési vonzást gyakorolhat. Ezzel ellentétben érvelni lehet amellett
is, hogy a protekcionista védelem megszûnése a fejlett országok ipari termelésének és
értékesítésének bõvítését teszi lehetõvé a periférikus piacokon. A legvalószínûbb, hogy
mindkét folyamat végbemegy az integráció bõvülése során, és mivel igen sok tényezõ
együttes hatásától függ, nem lehet elõre megjósolni, hogy melyik lesz erõsebb hatású a
másiknál. A dél-európai országok fejlõdése mindkét típusú folyamatra számos példával
szolgálhat.

Az integráció egyik fõ feladata a piaci torzulások kiküszöbölése, ennek elõnyei azon-
ban csak átfogó, az egész gazdaságra kiterjedõ reform keretében valósulnak meg. Ha
azonban csak egy-egy részterületen szüntetik meg a piac torzulásait, és más területeken
meghagyják azokat, akkor az elõnyök igen bizonytalanokká válnak, sõt a részleges refor-
mok súlyos károkat is okozhatnak. A dél-európai országok csatlakozásakor a reformok
csak egyes területekre terjedtek ki, fõként az áruk, a szolgáltatások és a tõkék áramlásá-
ra, de a munkaerõ-piacra, a közszolgáltatásokra és a pénzügyi szektorra nem, vagy alig.
Ezért a csatlakozással együtt járó változások koherenciája nem volt biztosított. A kelet-
közép-európai országok csatlakozásakor az Európai Unión belüli integráció és liberalizá-
lódás már sokkal szélesebb körû, viszont a korábban szovjet típusú rendszerek intézmé-
nyei és jogi keretei nagyobb változásokat igényelnek, ezért nem lehet tudni, hogy a
csatlakozás után a részleges reformokból összeálló rendszer koherenciája mennyire teszi
lehetõvé az integrálódásból nyerhetõ elõnyök kiaknázását.

Egy harmadik példa lehet az uniós támogatások felhasználásának hatékonysága. A
strukturális alapokat ugyanis éppen úgy fel lehet használni arra, hogy állami vagy ma-
gáncégek járadékvadászó elõnyökre tegyenek szert, mint arra, hogy a termelékenységet
növeljék, az infrastruktúrát javítsák, a szakképzettséget bõvítsék. Nyilvánvaló, hogy mind-
két törekvéshez erõs érdekek fûzõdnek, és ezért a különbözõ érdekcsoportok igyekeznek
erõteljesen befolyásolni a gazdaságpolitikát. Hogy a kormányok ezek közül melyiknek
fognak inkább engedni, arra nem lehet elõre válaszolni.
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A példákat még lehetne folytatni, de nyilvánvaló, hogy a csatlakozás egyaránt tartal-
maz nagy lehetõségeket és nagy kockázatokat. Ha a változások okozta hatások nagy
része pozitív, és egymást erõsíti, olyan szinergikus hatások kumulálódhatnak, amelyek
átfogóan hatékonyabbá teszik a csatlakozó ország gazdaságát, és a fejlettebbek utolérése
felgyorsul. Ellenkezõ esetben, ha a versenyhatások nem tudnak érvényesülni és az erõ-
forrásokat az életképtelen tevékenységektõl nem sikerül átcsoportosítani, az átállás költ-
ségei igen magasak lehetnek, és idõben elhúzódhatnak. A három dél-európai ország pél-
dája azt mutatja, hogy Spanyolország és – ha lassabban is – Portugália inkább az elsõ
esetre példa, míg Görögország hosszú ideig a másodikra.

Az európai integrációhoz való csatlakozás elõnyei

Az európai gazdasági integrációban való részvételre, különösen pedig az Európai Unió-
hoz való csatlakozásra abban a reményben vállalkoznak az egyes elmaradottabb orszá-
gok, hogy az elõsegíti számukra a gyorsabb növekedést és így a fejlettebb gazdaságok
utolérését.2 Így volt ez a dél-európai országok esetében is, amelyeknek az egy fõre jutó
jövedelme a csatlakozás idõpontjában jóval az EK-országok átlaga alatt volt. A hatvanas
és hetvenes években gazdasági növekedésük ugyan viszonylag gyors volt, de ezt követõ-
en lelassult, és lényegesen elmaradt a nyugat-európai országok átlagos fejlõdéséhez ké-
pest. A csatlakozást követõen Spanyolország és Portugália gazdasági növekedésének üte-
me meghaladta a nyugat-európai átlagot, és ezáltal e két ország számottevõen elõrehaladt
a fejlettebb országok utolérése terén, ezzel szemben Görögországban, ahol elõbb került
sor a csatlakozásra, stagnálást lehetett megfigyelni. Már csak ez a kontraszt is felveti a
kérdést, hogy mitõl függ az integráció elõnyeinek kihasználása a különbözõ országok
esetében.

Ha a devizaárfolyamok stabilak és a kereskedelmet korlátozó akadályok jelentõsen
csökkennek vagy eltûnnek, akkor az integráció azzal jár, hogy az árak középtávon foko-
zatosan kiegyenlítõdnek, és az egy fõre jutó jövedelmek is közelednek egymáshoz. Ma-
gyarország és a többi csatlakozó országok számára fontos kérdés, hogy ez milyen ütem-
ben és idõtávon következik be, spontán módon, magától megy-e végbe, illetve milyen
tényezõkkel és eszközökkel lehet elõmozdítani a kiegyenlítõdés elõrehaladását.

Larre–Torres [1991] vizsgálata szerint 1960 és 1990 között valamennyi OECD-ország
egy fõre jutó jövedelme közeledett az – idõszak elején leggazdagabb – Egyesült Államok
szintjéhez, és bár ez a folyamat országonként jelentõs különbségeket mutatott, meg lehe-
tett állapítani, hogy a szegényebb országok esetében ez a tendencia erõteljesebben érvé-
nyesült, mint a magasabb jövedelmûek esetében.3 Az országonkénti jelentõs különbségek
lehetõvé teszik azoknak a strukturális és intézményi tényezõknek a vizsgálatát, amelyek
ezeket az eltéréseket okozzák. A három dél-európai gazdaság az akkor az OECD-hez
tartozó országok közül a legelmaradottabbaknak számított, ezért eltérõ fejlõdésük ma-
gyarázattal szolgálhat arra, hogy az egyes tényezõknek mi volt a tényleges hatása.

1960 és 1973 között mind a három ország egy fõre jutó jövedelme gyorsabb ütemben
emelkedett, mint a fejlettebb OECD-országokban, ezért az utolérés tendenciája jól meg-
figyelhetõ volt ebben az idõszakban. Az elsõ olajsokk negatív hatása a dél-európai orszá-
gok fejlõdésére azonban sokkal erõteljesebb volt, és jóval tovább érvényesült, mint a

2 A politikai zsargonban elterjedt kissé katonás „felzárkózás” kifejezés helyett inkább a szakirodalomban
használatos utolérést használjuk.

3 Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ez a megállapítás csak az OECD-országokra érvényes, ha az
összehasonlítást az elmaradott vagy „fejlõdõnek” nevezett országokra is kiterjesztjük, akkor a jövedelmek
és életszínvonalak konvergenciáját nem lehet megfigyelni (lásd Helliwell és szerzõtársai [1990]).
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fejlettebb országok esetében, ami bizonyos hasonlóságot mutat ahhoz, ami a kelet-közép-
európai országokban is bekövetkezett. Ennek az lett a következménye, hogy az utolérési
folyamat mintegy tíz évre félbeszakadt a dél-európai országokban. Ez egyébként megfe-
lelt annak az általánosabban megfigyelt tendenciának, hogy a gazdaságok konvergenciája
expanzív idõszakokban következik be, vagy akkor erõsebben érvényesül, és a gazdasá-
gok stagnálása vagy hanyatlása idején lelassul, esetleg megáll (Darwick–Nguyen [1989]).

A nyolcvanas évek elején, részben a második olajsokk hatására, a makrogazdasági
egyensúlyzavarok mind a három dél-európai országban súlyosbodtak: Spanyolországban
a munkanélküliség tartósan húsz százalék fölé emelkedett, Görögországban és Portugáli-
ában magas infláció alakult ki, megnõtt a fizetési mérleg és a költségvetés deficitje. A
nyolcvanas évek közepétõl, vagyis az Európai Közösséghez való csatlakozástól kezdve
azonban Spanyolország és Portugália gazdasága újra növekedésnek indult, és a fejlettebb
országok utolérési tendenciája ismét megfigyelhetõvé vált. Ezzel szemben Görögország
gazdasági növekedésének üteme a nyugat-európai országok átlaga alatt maradt, és ezért a
helyzete relatíve nem javult.

Elméletileg könnyen belátható, hogy egy gazdasági integrációhoz való csatlakozás a
jövedelmeket a kínálati és a keresleti oldalról is növeli. A kereskedelmi akadályok meg-
szûntével ugyanis a belföldi termeléshez felhasznált importanyagok arányában csökken-
nek a termelés átlagos és marginális költségei, ami növeli a tõke jövedelmezõségét. A
kínálati oldalon jelentkezõ hatás mellett a kereslet is emelkedik, mivel a liberalizálás
hatására csökken az importtermékek árszínvonala, ami bõvíti a keresletet.

Az Európai Unióhoz való fokozatos csatlakozás ezen túlmenõen számos további és
közvetett hatással is jár. A verseny erõsödése nyomán a termelési tényezõk átáramlanak
a komparatív elõnyökkel rendelkezõ ágazatokba, illetve tevékenységekbe, ami növeli a
hatékonyságot az egész versenyszférában. A termelés kevesebb versenyképes vállalatba
való koncentrálódása méretelõnnyel és költségcsökkenéssel jár, másrészt a kedvezõbb
intézményi környezet megkönnyíti és bõvíti az új vállalkozások indítását, fokozza a ver-
senyüket. A hatékonyság javulása nagyrészt attól függ, hogy milyen mértékben helyette-
síthetõk a belföldi termékek importcikkekkel, illetve a termelési tényezõk mennyire moz-
gékonyak, vagyis mennyire könnyen áramlanak át ágazatok és országok között. Ezen
nem csak a munkaerõ- és a tõkeáramlás mozgékonyságát, illetve annak akadályait kell
érteni, szorosan idetartozik a közösségi javak alkalmazkodóképessége is, így például az
infrastruktúráé vagy a képzési és átképzési rendszereké.

Makroökonómia szempontból a piaci korlátok leépítése azzal jár, hogy míg a nemzet-
közi kereskedelemben részt vevõ cikkek árai fokozatosan kiegyenlítõdnek az országok
között, ezzel szemben a nemzetközi kereskedelemben részt nem vevõ (non-tradable)
termékek és szolgáltatások árai alacsonyabbak maradnak a fejletlenebb országokban. Ez
okozza, hogy – amint Balassa Béla feltárta – fordított arány van az egy fõre jutó jövedel-
mek és a vásárlóerõ-paritás között (Balassa [1964]). Ezenkívül a relatív bérarányok is
még hosszabb ideig eltérhetnek országonként a munka termelékenységétõl függõ mérték-
ben. Ahogy azonban a fejletlenebb országok termelékenységének növekedése az integrá-
ció hatására felgyorsul, úgy a reálbérek a csatlakozást követõen várhatóan gyorsabban
nõnek, mint az Unió többi országában. Közben a fogyasztói árak szintje is viszonylag
gyorsan emelkedik, mivel a nemzetközi kereskedelemben részt nem vevõ cikkek és szol-
gáltatások relatív árai közelítenek a versenyszféra termékeinek áraihoz. Ez okozza, hogy
az utolérési szakaszban az áremelkedés üteme magasabb a fejletlenebb országokban,
amit mérsékelhet, ha a valutájukat – bizonyos korlátok között – hagyják felértékelõdni.

Az elméleti megfontolásokból is az következik tehát, hogy az integráció hatására a
fejlettebb országok utolérése hosszabb idõt vesz igénybe, nem egyenletes folyamat és a
reformok alkalmazásától, illetve az intézményi környezettõl függõen országonként igen
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eltérõ ütemû lehet. Az utolérési folyamat két fõ elõmozdítója a technikai haladás és a
tõkefelhalmozás, ezek mellett azonban igen lényeges tényezõnek számít az intézmények
szerkezete, a piaci mechanizmusok fejlettsége és alkalmazkodóképessége. Mint látható,
mindezek olyan tényezõk, amelyeket lehet állami, illetve jogi és gazdasági eszközökkel
befolyásolni: hatásukat elõsegíteni vagy hátráltatni, méghozzá nemcsak a nemzeti gazda-
ságpolitika keretei között, hanem regionálisan is, valamint az Unió közös intézkedéseivel
és politikájával is.

Ha az integráció hatásával kapcsolatos elméleti tételeket összevetjük a dél-európai or-
szágok európai integrációs csatlakozásának tényleges következményeivel, azt látjuk, hogy
a sikeresen integrálódó országokban számos tényezõ ténylegesen és jelentõsen hozzájá-
rult relatív helyzetük javulásához. Soroljunk fel ezek közül néhányat röviden!

– A munkaerõpiacon jelentõs mobilitás volt megfigyelhetõ a vidékrõl az ipari közpon-
tok felé, illetve a Közösség fejlettebb országaiba. Ugyanakkor a bérek viszonylag lassan
emelkedtek, a munkások szervezettsége és jogai korlátozottak voltak. A lakosság jelen-
tõs részének alacsony képzettsége viszont a technikai fejlõdés és specializáció komoly
akadálya volt.

– Igen jelentõs volt a külföldi mûködõtõke beáramlása, amit vonzott az alacsony bér-
költség, a különféle kedvezmények és a stabil politikai helyzet.

– A gazdaságok fokozott nyitottsága, valamint a nyugat-európai felvevõpiacok kedvezõ
konjunktúrája hosszabb idõn keresztül viszonylag magas exportnövekedést tett lehetõvé.

– A beruházások magas színvonalának finanszírozását a külföldi tõkebeáramláson
kívül a belföldi megtakarítások magas hányada és a külföldön dolgozók átutalásai is
segítették.

– Átalakult a termelés szerkezete, amelyet az átmenet kezdetén olyan kettõsség jellem-
zett, amelyben az exportszektor nagyrészt munkaintenzív, az importtal versenyzõ és a
külföldi befektetõk számára nyitott kis- és középvállalatokból állt, és mellettük mûködött
egy (részben vagy egészben) állami szektor, fõként a kitermelõ- és nehéziparban, amely
védett volt a versenytõl és a külföldi befektetésektõl.

Az OECD vizsgálatai szerint a nyolcvanas évek közepe óta a két ibériai országban
megfigyelhetõ gyors utolérési folyamat Spanyolországban fõként a foglalkoztatotti arány
növekedésének és nem a termelékenység átlagosnál magasabb növekedésének volt kö-
szönhetõ, míg Portugáliában az összes termelési tényezõ termelékenységének növekedé-
se volt a fejlõdés motorja. Görögországról azt állapították meg, hogy az összes vizsgált
tényezõ az egy fõre jutó jövedelmek stagnálásához, illetve relatív csökkenéséhez járult
hozzá (Larre–Torres [1991] 192. o.).

A dél-európai országok jellegzetességei

Spanyolország és Görögország egészen a nyolcvanas évek közepéig viszonylag védettek
maradtak a külföldi versennyel szemben, annak ellenére, hogy a spanyolok már 1970-
ben kereskedelmi megállapodást kötöttek az Európai Közösséggel, a görögöket pedig
már 1981-ben fel is vették. Mindkét ország számára erõsen aszimmetrikus viszonyt tar-
tottak fenn, miközben Spanyolországnak és Görögországnak viszonylag magas maradt a
vámszintje (vagy az azt kiegészítõ speciális adóinak és illetékeinek a mértéke), az EK az
exportcikkeik nagy részénél eltörölte vagy csökkentette a beviteli korlátozásait velük
szemben. Ez a protekcionista védelem nagyrészt megmagyarázza, hogy Görögország
termelési szerkezete és kereskedelmének specializációja hosszú ideig változatlan maradt,
és ebben az idõben Spanyolországé is csak lassan változott.

Ettõl eltérõ volt a helyzet Portugália esetében, amelynek kereskedelmi nyitottsága – az
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EFTA-tagság és a gyarmataival, valamint Brazíliával folytatott intenzív kereskedelme
következtében – a nyugat-európai országokéhoz hasonló volt már a nyolcvanas évek
elején. Az EK-hoz való csatlakozása idején az átlagos vámszintje például csak ötszázalé-
kos volt, a spanyolok 17 százalékával szemben, igaz ugyan, hogy az importengedélyezés
rendszere és a mennyiségi korlátozások jelentõs része ekkor még érvényben volt.

Fontos jellegzetessége volt a három országnak, hogy csatlakozásuk idején a mezõ-
gazdaság részaránya a termelésben és foglalkoztatásban viszonylag magas volt. Ez is
igen hasonlatossá teszi õket a csatlakozásra készülõ kelet-közép-európai, illetve kelet-
európai országok gazdasági szerkezetéhez. 1980-ban a mezõgazdaságban foglalkozta-
tottak részaránya például Görögországban és Portugáliában a kétszerese volt az OECD-
országok átlagának, a mezõgazdasági termelés részesedése pedig két-háromszor akko-
ra volt a GDP-n belül. (Spanyolország esetében a különbségek kisebbek ugyan, de
azért igen jelentõsek voltak.) Mindez természetesen összefüggött a mezõgazdaság ter-
melékenységének alacsony színvonalával, az agrártermékek árainak erõs támogatottsá-
gával, a mezõgazdaságban dogozók alacsony képzettségével, elavult technológiai eljá-
rások alkalmazásával, az elmaradott vidéki infrastruktúrával és az értékesítési módsze-
rek alacsony hatékonyságával.

Elmaradottságuk jellegzetes vonása volt az, hogy a pénzügyi piacok igen fejletlenek
voltak. A bankok között alig volt, vagy egyáltalán nem volt verseny, az állam nem
piaci módon igen gyakran és erõteljesen avatkozott be a pénzügyi intézmények ügyvi-
telébe, különösen a hitelezési eljárásokba. Szûk tõkepiac, korlátozott megtakarítási
lehetõség, központilag rögzített kamatok és széles körû kamattámogatás jellemezték
ezeket a gazdaságokat. Mindez természetesen torzította az erõforrás-eloszlás szerkeze-
tét, csökkentette a hatékonyságát, a tõkemegtérülést és a jövedelmeket, és növelte a
tranzakciós költségeket.

A szociális és gazdasági infrastruktúra egyaránt lényegesen elmaradottabb volt mind-
három dél-európai országban, mint az Európai Közösség többi tagjánál, ami szintén je-
lentõs akadálya volt annak, hogy utolérjék azokat. A társadalombiztosítás elmaradottsá-
ga miatt az egészségügyi és szociális mutatók mind sokkal kedvezõtlenebbek voltak,
mint a fejlettebb európai országokban, az iskolázottság szintje és a szakképzettek aránya
is igen alacsony szinten állt. A beruházásokat drágította és nehezítette, a gazdaság fej-
lesztését erõsen akadályozta az elmaradott út-, közlekedési és telekommunikációs háló-
zat. Az infrastrukturális elmaradottság megszüntetése – a társadalombiztosítás, az okta-
tás és a közlekedés terén egyaránt – igen beruházásigényes, és mivel ezekhez a források
csak nehezen teremthetõk meg, az elmaradottság mértékétõl függõen ez igen hosszadal-
mas folyamat.

Talán ennyi is elég annak bemutatására, hogy egyrészt mennyi a hasonlóság az európai
integrációhoz korábban csatlakozott a dél-európai és a csatlakozásra készülõ kelet-kö-
zép-európai országok társadalmi-gazdasági jellegzetességei között, másrészt az is kitû-
nik, hogy hol vannak az eltérések, például a gazdaság nyitottsága vagy a társadalombiz-
tosítás terjedelme, valamint az oktatás szintje között.

A csatlakozást követõ reformok

A dél-európai országok csatlakozása sokrétû reformok bevezetésével járt, egyrészt a
korábban erõsen befelé forduló és államilag erõsen ellenõrzött gazdaságokban a piaci
intézmények kiépítésére és vállalkozások mûködési feltételeinek liberalizálására, más-
részt a jóléti rendszerek fejlesztésére, illetve megteremtésére volt szükség.

Az Európai Közösséghez való csatlakozás a kereskedelem liberalizálását igényelte, de
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ez a három dél-európai ország esetében igen fokozatosan ment végbe. Már a csatlakozás
elõtti kereskedelmi egyezményekben, majd a csatlakozási szerzõdésekben mindhárom
ország számára jelentõs idõtartamú átmeneti idõszakot biztosítottak a kereskedelmi korlátaik
leépítésére, amelyet országonként és termékenként differenciáltak. A kereskedelem libe-
ralizálásával párhuzamosan a vállalatok széles körére kiterjedõ mikrogazdasági reform-
programokat valósítottak meg, s ezek a liberalizálás által nehéz helyzetbe kerülõ ágaza-
tok strukturális alkalmazkodását könnyítették meg. Spanyolországban még jóval a csat-
lakozás elõtt, a nyolcvanas évek elején megkezdték az importverseny által fenyegetett
iparágak reorganizációját és a munkaerõpiac megreformálásával mérsékelték a bér-
emelkedések nyomását. Portugáliában a nyolcvanas évek közepétõl erõsödött meg a
pénzügyi szektorra is kiterjedõ piacgazdasági reformfolyamat. Görögországban ment
végbe legvontatottabban a kereskedelmi korlátok felszámolása, és a másik két ország-
nál csak sokkal késõbb kezdték meg a strukturális alkalmazkodást elõsegítõ intézkedé-
sek bevezetését.

Spanyolország és Portugália 1986. évi csatlakozását követõen számos jelentõs változás
következett be, amelyek közül a kereskedelmükre erõs hatással volt, hogy:

– Spanyolország eltörölte az összes mennyiségi korlátozást, és vállalta, hogy a saját és
az EK külsõ vámjai közötti különbség felét három év alatt leépíti;

– Portugália megszüntette az importengedélyezés rendszerét és a speciális importilleté-
keket, eltörölte a kvóták egy részét, és vállalta, hogy hét év alatt az összes mennyiségi
korlátozást megszünteti;

– Görögország sem számolta fel elõbb a kereskedelmi korlátokat, mint a másik két
ország, holott öt évvel elõbb csatlakozott az Európai Közösséghez, az EK-vámokat csak
1986-tól kezdte alkalmazni, az importcikkek különadóját csak 1989-ben törölte el.

A korábbi erõsen differenciált adók helyébe 1986-ban az egységes értéktöbblet-adó
(VAT) bevezetése Spanyolországban és Portugáliában automatikusan csökkentette a lát-
hatatlan exporttámogatások és importkorlátozások jelentõs részét. Görögországban egy
évvel késõbb került sor az értéktöbblet-adó bevezetésére, de az exportõröknek nyújtott
szubvenciók, adókönnyítések és kedvezményes hitelek fokozatos kiküszöbölése még
hosszabb ideig eltartott.

Az Európai Közösség már a nyolcvanas évek elejétõl kezdve fokozatosan csökkentette
a dél-európai országok fõbb exportcikkeire vonatkozó importkvótáit. A belépést követõ-
en a kereskedelmi korlátozások megszüntetése a kereskedelmi áramlások jelentõs átala-
kulását vonta maga után: mindhárom országban a bevitel növekedése gyorsabb volt a
kereslet emelkedésénél, a kereskedelemteremtõ-hatás (trade-ceation) erõsebb volt, mint
a kereskedelemterelõ-hatás (trade-diversion), különösen Spanyolországban és Portugáli-
ában. Ugyanakkor a kivitel részaránya az összes termelésen belül emelkedni kezdett,
Portugáliában elõbb, a másik két országban némi késéssel.

A csatlakozáshoz kapcsolódó – azt megelõzõ, illetve követõ – reformok természetesen
a gazdaság és jogrendszer igen széles körére terjedtek ki, és nagyrészt azok alkalmazásá-
tól, illetve végrehajtásától függött, hogy a versenyképesség alakulása és a komparatív
elõnyök kihasználása milyen eredményekre vezet az integrációt követõen. Így például
igen lényeges, hogy mikor és hogyan számolják fel a tõke ki- és beáramlásának akadá-
lyait. Feltételezhetõ például, hogy Spanyolország jobb eredményei összefüggenek azzal,
hogy elõbb és teljesebben szüntette meg a tõkeforgalom korlátozását, mint Portugália.

A gazdasági növekedés fokozása és a fejlettebb országok utolérése szempontjából nagy
jelentõsége volt a szakképzés és a munkaerõ-piaci szabályozás reformjának a dél-európai
országokban. Az átképzési programok és a meghatározott idõre szóló munkaszerzõdések
bevezetése, a részidõs foglalkoztatás és a munkanélküli-segélyezés reformja például je-
lentõsen növelte a munkaerõ-kínálat alkalmazkodását a keresleti oldal változásaihoz, ami
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a termelés és a külkereskedelem strukturális átalakulását gyorsabbá és simábbá tette Spa-
nyolországban és Portugáliában. Ezzel szemben Görögországban hosszú ideig nem tör-
téntek lényeges változások a munkaerõpiacon, ami a másik két országtól való elmaradá-
sának egyik tényezõje lehetett.

Nem térhetünk itt ki részletesebben a reformfolyamat olyan fontos elemeire, mint a
pénzügyi ágazat átalakítása vagy az állami, illetve köztulajdonban lévõ vállalatok ársza-
bályozásának, finanszírozásának, hitelezésének és tulajdoni-érdekeltségi viszonyainak
ésszerûbbé és hatékonyabbá tétele, de nyilvánvaló, hogy ezeknek is igen nagy szerepük
volt abban, hogy a három ország fejlõdése hogyan alakult. A bank- és biztosítási szektor
reformjai terén éppen úgy, mint az állami vállalatok helyzetének átalakítása kapcsán is
megfigyelhetõ volt, hogy míg a két ibériai országban a piacosításnak megfelelõ változá-
sok viszonylag lendületesen folytak, addig Görögországban hosszú ideig e téren alig
történt valami.

Az Európai Közösséghez való csatlakozásukat követõen mindhárom dél-európai or-
szág jelentõs pénzügyi segítséget kapott gazdaságuk korszerûsítéséhez. Ennek hasznos-
sága nagyrészt attól függött, hogy a kormányok mennyire ésszerû kritériumok alapján
használták fel e pénzeket, s azokra a célokra fordították-e ezeket, amelyek a fejlõdés
gyorsítását szolgálták. Az Európai Közösség strukturális alapjaiból származó átutalások
– amelyek a segélyezés legjelentõsebb tételei voltak – például a spanyol GDP fél százalé-
kát, a görög és portugál GDP 1,5-2 százalékát tették ki 1988-ban (Larre–Torres [1991]
185. o.). Ezek igen nagy összegek, amelyeken belül külön keretek támogatták az infrast-
ruktúra-fejlesztéseket, a szakképzés és foglalkoztatás reformjait, a mezõgazdaság struk-
turális alkalmazkodását és egyes konkrét ipari és mezõgazdasági fejlesztési programokat.
Az Európai Közösség által támogatott programokhoz az egyes országoknak is hozzá
kellett járulniuk, ami a költségvetésüket idõnként erõsen megterhelte.

Nehezen állapítható meg, hogy a strukturális alapokból nyújtott támogatások milyen
mértékben járultak hozzá a három országban a fejlettebbek utoléréséhez és a gazdaságuk
modernizálásához, de kétségtelennek látszik, hogy a jelentõségük igen nagy volt. Alig-
hanem sokkal nagyobb, mint amit a transzferek és hitelek összege mutat, mert felhívták
a kormányok figyelmét és ösztönözték õket a legfontosabb reformintézkedések bevezeté-
sére. Az Európai Unió által nyújtott támogatások felhasználásának hatékonyságával kap-
csolatban az általunk megkérdezett szakértõk azt hangsúlyozták, hogy e téren igen nagy
a kormányok felelõssége. Éppen a pénzügyi transzferek nagy volumene miatt igen nagy
a veszély, hogy egyrészt azt a politikai erõkhöz vagy/és az állami szervekhez közelálló
érdekcsoportok meg akarják kaparintani a maguk számára, másrészt egyes vezetõ politi-
kusok vagy köztisztviselõk korrupciós érdekeik szerint oszthatják szét. Az EU is igyek-
szik ugyan ellenõrizni a támogatások felhasználását, de ez távolról sem elegendõ biztosí-
ték. Ezért igen lényeges, hogy a támogatások felhasználása a nyilvánosság és a sajtó
számára átlátható legyen, hogy a közbeszerzést kellõen szabályozzák, és azokat betart-
sák, és – ahol ésszerû – versenyeztessék azokat, akik részesülnek belõlük.

A csatlakozással párhuzamosan bevezetett sokrétû reformok Spanyolország és Portu-
gália esetében viszonylag gyorsan egyértelmûen pozitív eredményekre vezettek: növe-
kedtek a beruházások, elõsegítették a termelési és külkereskedelmi szerkezetnek az or-
szágok adottságait jól kihasználó átalakulását. Korábban mindhárom országban a terme-
lés és a külkereskedelem specializációja fõként a vámtámogatások és más kedvezmények
eloszlását tükrözte. Ezek mérséklése, illetve megszüntetése nyomán nõtt az átlagos ter-
melékenység, mivel azokban az ágazatokban emelkedett a termelés és a kivitel, amelyek
nemzetközileg versenyképesek voltak, vagy a változások és új beruházások nyomán azzá
váltak. Az ipar termelési struktúrájának átalakulása és bõvülése az ország tényleges kom-
paratív elõnyeinek megfelelõen alakult, ami alátámasztja azt az elméletet, hogy a fejlett
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országok utolérése nagyrészt endogén folyamat (Abrmovitz [1986]). Vagyis sokban függ
ugyan a külsõ feltételek változásától, de alapvetõen a korábban elmaradott ország belsõ
gazdasági és intézményi szerkezetének, erõforrás-eloszlásának, valamint maguknak az
erõforrások fejlõdésének köszönhetõ. Az, hogy Görögországban hosszú idõn keresztül
szinte változatlan maradt a termelési szerkezet, jól mutatja annak a következményeit, ha
a megfelelõ reformokat a csatlakozás ellenére sem vezetik be, fenntartják a gazdaság
protekcionista védettségét és állami túlszabályozását.

Az elemzésekbõl az a következtetés adódik, hogy az a jelentõs különbség, ami a két
ibériai ország és Görögország életszínvonalának javulása között megfigyelhetõ az EK-
hoz való csatlakozásukat követõen – különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy Gö-
rögország jóval elõbb vált taggá –, nyilvánvalóan a fentiekben ismertetett reformok be-
vezetése közötti különbségekre és különösen a kereskedelmi nyitás eltéréseire vezethetõ
vissza. Többen rámutattak arra, hogy a fejlettebb EU-országok utolérése terén nagyobb
eredményeket is el lehetett volna érni, ha a társadalmi és gazdasági infrastruktúrák javu-
lása gyorsabb lett volna. A javulás ütemét e téren sokan nem tartják kielégítõnek, még
akkor sem, ha figyelembe vesszük, hogy a változás lényegesen nehezebb és lassabb,
mint például az ipari beruházások terén.

A nem kielégítõ közlekedési és távközlési infrastruktúra-fejlesztés, illetve az, hogy ez
fõként a nagyvárosokra koncentrálódott, azzal a következménnyel járt, hogy a külföldi
beruházások ezekbe a városokba áramlottak, ami egyrészt fokozta zsúfoltságukat, más-
részt növelte az egyébként is jelentõs szakadékot a nagyvárosok és az elmaradottabb
vidékek között. Az oktatás és szakképzés fejlesztésének lassúsága és a munkaerõ jelentõs
részének alacsony mozgékonysága arra vezetett, hogy egyaránt nõt a munkanélküliség és
szakképzett munkaerõ hiánya. Fontos tanulság, hogy a fejlettebb jóléti államok utolérése
jelentõs részben az infrastruktúra-fejlesztésen és a munkaerõ alkalmazkodóképességének
növelésén múlik, ami viszont a költségvetési kiadások emelését igényli, vagyis az állam
feladatai nem csökkennek, hanem nõnek ezeken a területeken. Nehéz probléma a kor-
mány számára, hogyan tudja ezeket a költségvetés deficitjének a növekedése nélkül meg-
oldani. Az állami kiadások többi területeinek szigorúbb ellenõrzése és hatékonyságának
növelése látszik az egyedül lehetséges megoldásnak ebben a dilemmában, továbbá az,
hogy egyes igen költséges állami tevékenységek – mint például a hadsereg vagy a titkos-
szolgálatok fenntartása – finanszírozásának részaránya csökkenjet a költségvetésben.

A három dél-európai ország EK-csatlakozásának következményei

A következõkben röviden összefoglaljuk, hogy a három dél-európai országnak a nyugat-
európai integrációhoz való csatlakozása milyen feltételekkel ment végbe és mire vezetett.
Itt csak néhány fõbb kérdésre tudunk kitérni, a részletesebb elemzések a Hamar [1998],
Nagy [1998], Somogyi [1998] tanulmányokban találhatók.

Spanyolország

Az általunk vizsgált három dél-európai ország közül Spanyolország kétségtelenül a leg-
kevésbé „déli” ország, vagy másként fogalmazva, a csatlakozás idõpontjában a három
közül gazdaságilag a legfejlettebb volt. Egy fõre jutó jövedelme lényegesen magasabb
volt, mint Görögországé, Portugáliáé vagy Írországé, de az infláció üteme, eladósodott-
sága és számos más társadalmi fejlettségi mutatója is közelebb állt a többi EK-országé-
hoz. Sok szempontból viszonylag közel állt Magyarország fejlettségéhez is, a hasonlósá-
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got e téren növeli, hogy a csatlakozás elhatározása és a teljes jogú tagság elnyerése között
kilenc év telt el, esetünkben a csatlakozási menetrend alighanem hosszabbnak ígérkezik.

Lényeges különbség e téren azonban, hogy Magyarország most kevesebb és a gazda-
ságnak jóval szûkebb területét érintõ mentesítésekre, rövidebb türelmi idõre számíthat.
Eltérõ a helyzet abban is, hogy a kereskedelem liberalizálására Spanyolországban valójá-
ban csak az Európai Közösségbe való belépéskor került sor, és még akkor is – Portugá-
liához hasonlóan – például a mezõgazdaságban hét-, illetve tízéves átmeneti idõszakot
kapott az ország az alkalmazkodásra. Magyarország esetében a külkereskedelem libera-
lizálása – viszonylag gyorsan – már 1989 és 1991 között lezajlott.4 A külföldi mûködõtõke
liberalizálására is viszonylag sokkal korábban és jóval gyorsabban került sor Magyaror-
szágon, mint Spanyolországban.

A spanyol gazdaság európai integrálódásának egyik különös sajátossága, hogy a hosszú
idõn keresztül tartó elzárkózás után a nyitás politikáját – a tankönyvi elõírásoktól és a
szokásos fejlesztéspolitikai tanácsoktól eltérõen – a tõkék áramlásának felszabadítása te-
rén elõbb hajtották végre, mint az áruforgalom liberalizálását. Az elemzõk között máig is
vitatott téma, hogy ez mennyiben járult hozzá a sikerekhez. Aligha kétséges azonban,
hogy a külföldi tõke beáramlásának nagy szerepe volt a turizmus és az ahhoz szükséges
infrastruktúra fejlesztésében, ami természetesen továbbgyûrûzött a gazdaság számos más
területére és ágazatába.

Spanyolország kereskedelmi mérlege a csatlakozás elõtt krónikusan jelentõs hiányt
mutatott, amit csak részben ellensúlyoztak az idegenforgalomból származó bevételek és a
külföldön dolgozó vendégmunkások átutalásai. A csatlakozást követõen gyorsan nõni
kezdtek az exportbevételek és a mérleghiány relatíve lecsökkent. A többi dél-európai
országhoz képest kereskedelempolitikai szempontból Spanyolország kevésbé volt nyi-
tott, viszonylag magas volt a nominális és az effektív vámvédelme is. Ez bizonyos érte-
lemben azzal az „elõnnyel” járt, hogy az alkalmazkodás akadályait elhárítva, a kereske-
delem liberalizálása nyomán felszabaduló komparatív elõnyök kihasználása erõteljeseb-
ben gyorsíthatta a növekedést.

Az EK-hoz való csatlakozás óta eltelt tizenhárom évet áttekintve, azt állapíthatjuk
meg, hogy a fejlõdés nagyrészt felülmúlta a várakozásokat. Spanyolországot az elmúlt
években stabil, az Európai Unió átlagos növekedési ütemét rendre meghaladó gazdasági
fejlõdés jellemezte. A gazdasági aktivitás 1995 óta folyamatosan gyorsult, és az OECD
elõrejelzése szerint a következõ években is várhatóan a leggyorsabban növekvõ gazdasá-
gok közé fog tartozni (OECD [1998a]). Az infláció ütemét sikerült jelentõsen mérsékel-
ni, és az a többi dél-európai országénál alacsonyabb volt.

Ugyanakkor a spanyol gazdaságra évtizedek óta jellemzõ kiemelkedõen magas mun-
kanélküliség gondját a mai napig sem sikerült megoldani, bár az elmúlt években
némi lassú javulás megfigyelhetõ. A nagymérvû munkanélküliség ellenére a bérkö-
vetelések csak lassan alkalmazkodtak az alacsony inflációs körülményekhez, ezért a
bérek reálértéken jelentõsen emelkedtek. Az egységnyi munkaerõköltség (unit labour
costs) jobban emelkedett ugyan, mint a legfõbb kereskedelmi partnereknél, de ez a
nemzetközi versenyképességet nem befolyásolta lényegesen a peseta effektív leérté-
kelõdése következtében.

Annak, hogy Spanyolország az Európai Közösség tagjává vált, az lett az eredménye,
hogy a kilencvenes évek közepére a fogyasztás korábban nem látott mértékû növekedést
mutatott, és fõként a magánszektor élénkülése jelentõsen emelte a háztartások reáljöve-
delmét, úgy, hogy az egy fõre jutó GDP (14 272 dollár) vásárlóerõ-paritáson számolva

4 Lásd bõvebben Lányi–Szabó (szerk) [1993] és Nagy [1995]. Azóta ugyan a liberalizáltság mértékében
történt némi visszalépés, de annak visszavonására mindeddig nem került sor (lásd Hamar [1997]).
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ekkorra a német szint 67 százalékát érte el, és erõsen megközelítette például az Egyesült
Királyság mutatóját. Ilyen gyors jövedelememelkedést az európai integrációhoz csatla-
kozott egyetlen más ország sem tudott felmutatni. A jövedelmek emelkedése nyomán a
lakosság megtakarítási hajlandósága is jelentõsen nõtt. A kapacitások kihasználtsága a
nyolcvanas évek óta a legmagasabb szintet érte el, így a nagy megtakarítási hányad
következtében élénk a beruházási tevékenység, a beruházások a GDP 22 százalékára, az
OECD-országokhoz képest is magas szintre nõttek. Kedvezõ a tõke megtérülési mutató-
ja, és a profitkilátások továbbra is magas hozamokat ígérnek.

A jelenlegi helyzetet összefoglalva elmondható, hogy Spanyolországban az erõteljes és
széles alapokon nyugvó gazdasági növekedés számos új munkahely létesülésével, ala-
csony inflációval és gyakorlatilag kiegyensúlyozott folyó fizetési mérleggel párosult. E
kedvezõ eredmények mögött a gazdaságpolitika, azon belül is elsõsorban a pénzügyi
konszolidáció sikere húzódott. Ezt segítette, hogy a pénzpiacok felértékelték Spanyolor-
szág Európai Pénzügyi Unióhoz való csatlakozásának kilátását. Ezek a tényezõk egymást
erõsítve, olyan mértékben növelték a fogyasztói és az üzleti köröknek a gazdaság jövõjé-
be vetett bizalmát, amelyet korábban nem lehetett tapasztalni.

Portugália

Ez ugyan a „legnyugatibb” a három dél-európai ország közül, de fejlettség és az integrá-
ciós sikerek szempontjából valahol középen helyezkedik el közöttük. Portugália esetét
elemzve5 az tûnik ki, hogy az európai integráció szükségességét és módját még a csatla-
kozást követõen is hosszabb ideig bizonyos kétértelmûséggel kezelték a kormányok, ami
némi hasonlóságot mutatott a brit magatartáshoz. Az okok azonban egészen másfélék
voltak. A Salazar jobboldali diktatúráját megdöntõ, a hetvenes évek közepén lezajlott
forradalom elõtt ugyan már érlelõdött Portugáliában is az európai integrációhoz való
csatlakozás gondolata, de a forradalom ellenkezõ irányú fordulatot vett: szembe fordul-
tak a nyugati típusú tõkés fejlõdéssel, és a kelet-európaihoz hasonló államosításokat és a
népgazdaság központi tervezését igyekeztek bevezetni. Bár ez a kísérlet nem tartott soká-
ig, mégis azzal járt, hogy egyrészt igen nagyra nõtt az állami szektor a portugál gazda-
ságban, másrészt az hosszabb idõre erõsen megmerevedett.

A forradalom politikai célkitûzéseinek és az integrációval járó liberalizáció gazdasági
következményeinek konfliktusa okozta azt, hogy a csatlakozást követõen a termelési és
külkereskedelmi szerkezet átalakítása még a szükségesnél is nagyobb nehézségekre veze-
tett. Ennek ellenére ma már a portugál csatlakozást sokan sikertörténetként értékelik,
mivel például Portugália egy fõre jutó jövedelme – vásárlóerõ-paritáson számítva –1986-
ban az EK átlagának még csak alig több mint a fele volt, és onnan 1997-re az Európai
Unió tizenöt országa átlagának közel hetven százalékra emelkedett (Fontoura [1998] és
OECD [1998b]).

Számos más tényezõ és eredmény alapján is mind az eddig megtett utat, mind a jelen-
legi helyzetet igen pozitívnek tarthatjuk. A portugál gazdaságot a kilencvenes évek köze-
pe óta szokatlanul kiegyensúlyozott növekedés jellemzi, ami jelentõs javulásra vezetett
az összes alapvetõ gazdasági mutatóban. A gazdaságpolitikába vetett bizalmat fokozta a
devizaárfolyam stabilitása és a költségvetési hiány csökkenése. Minden jel szerint Portu-
gália képes lesz teljesíteni a maastrichti kritériumokat, és az Európai Pénzügyi Unió
alapító tagjává válhat. Az elõrejelzések szerint a következõ két évre is a gazdaság erõtel-

5 Lásd bõvebben Macedo [1990), Hamar [1993], Kovács [1994] és Nagy [1998].
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jes további növekedése és a munkanélküliség csökkenése várható anélkül, hogy az inflá-
ció növekedne.

A sikerek egyik oka, hogy a munkaerõnek a többi dél-európai országhoz képest na-
gyobb a flexibilitása, annak ellenére, hogy a munkaügyi rendelkezések a forradalmat
követõen igen megnehezítették az elbocsátásokat. Erre a munkáltatók azzal válaszoltak,
hogy megnövelték a meghosszabbítható rövid lejáratú munkaszerzõdések körét, ami a
munkaerõpiac merevségét oldva szegmentálttá tette azt. Részben ez, részben a viszony-
lag nagymérvû külföldi munkavállalás az oka annak, hogy a portugál munkanélküliség
az EU országai között kiemelkedõen alacsony szinten van, éles ellentétben a spanyol
helyzettel. A sikerek okaihoz tartozik természetesen, hogy az egy fõre jutó jövedelmek
említett gyors emelkedése ellenére a portugál munkások bérszínvonala jóval a fõ európai
partnerországoké alatt mozog – részben emiatt versenyképesek a portugál exporttermé-
kek, és ez teszi lehetõvé az alacsonyabb termelékenység ellenére a viszonylag magas
tõkejövedelmeket. Ez gyakorol jelentõs vonzóerõt a külföldi tõkebefektetésekre és az
állami vállalatok privatizálására is.

Portugália gazdasági növekedése az EU-országok közül kiemelkedõen gyors, amit a
belföldi kereslet és a kivitel bõvülése egyaránt serkent. Ennek nyomán az ipar kapacitás-
kihasználása 80 százalék fölé emelkedett, ami természetesen kedvez a beruházásoknak,
így az is a gazdasági növekedés egyik fontos hajtóerejévé vált. A lakossági fogyasztás
emelkedését a csökkenõ inflációs ráta, a növekvõ foglalkoztatottság és a külföldrõl szár-
mazó átutalások gyarapodása okozza, a kereslet várható további emelkedése viszont ser-
kentõleg hat a beruházási hajlandóságra. A tõkejövedelmek is egyenletes emelkedést
mutatnak, részben az egységnyi bérköltségek relatív csökkenése, másrészt a jobb kapaci-
táskihasználás nyomán.

Az európai integrációhoz való portugál alkalmazkodás nehézségei fõként a gazdaság
duális szerkezetére vezethetõk vissza. A gazdaság minden területére kiterjedõ, sokrétû
adminisztratív szabályozás olyan kettõs szerkezetet hozott létre, ahol egymás mellett
létezett egy versenyzõ és egy, a versenytõl megvédett, nem alkalmazkodó állami szek-
tor. Ez az egész gazdaságban nagy hatékonyságromlást okozott. A kereskedelem libe-
ralizálása feltárta, hogy a portugál gazdaságban létezik export- és versenyképes ipari
szektor, emellett azonban az állami iparpolitika fenntartott és védelemben részesített
olyan ipari konglomerátumokat, amelyeket azelõtt csak az afrikai gyarmatokkal való
privilegizált kereskedelem tudott életben tartani. A gyarmatok felszabadulása után ki-
derült versenyképtelenségük, s részben emiatt kerültek állami tulajdonba. A szocializ-
mus megvalósítására törekvõ „balos” követelések így estek egybe egyes kiváltságos
helyzetben lévõ, de versenyképtelen nagyvállalatok érdekeivel. Ezért is van Portugáli-
ában nagy jelentõsége az ipar szerkezeti átalakításának, modernizálásának, ami ott is
jelentõs tõkebefektetéseket és privatizációt igényel, kisebb méretekben ugyan, de ha-
sonlóan a volt szocialista országokhoz (Iking [1997] és Somogyi [1996]). Ez a folyamat
az utóbbi években ugyan jelentõsen felgyorsult, de a portugál szakértõk szerint még
igen sok e téren a teendõ.

Az portugál alkalmazkodás nehézségei között kiemelkedõ szerepe volt annak, hogy
a pénzügyi szektor és a tõkeáramlás liberalizálása – ellentétben a spanyol gyakorlattal
– igen elhúzódott, részben azért, mert a nagybankok állami kézben voltak, és konszo-
lidálásuk ott is nehéz és költséges feladat volt, mivel a versenyképtelen állami nagyvál-
lalatoknak nyújtott hitelek nagy részét ott sem lehetett behajtani. A kelet-közép-euró-
pai országok várható alkalmazkodási problémáihoz hasonló portugál tapasztalatokból
az is kiolvasható, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás leszûkíti és korlátozza
ugyan az egyes országok gazdaságpolitikai intézkedési lehetõségeinek körét, de meg
nem szünteti azokat.
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Görögország

Görögországot tartják több szempontból is a „legkeletibbnek” a dél-európai országok
közül, ami azt is jelenti, hogy a három ország közül a legkevésbé volt sikeres az alkal-
mazkodása az európai integrációhoz.6 Ezt annál is inkább meglepõnek lehet tartani, mi-
vel 1961-ben elsõként írta alá az Európai Közösséggel a társulási megállapodást, és a
kevésbe fejlett dél-európai országok közül elsõként lett az Európai Közösség teljes jogú
tagja 1981-ben, vagyis közel húsz éve volt a felkészülésre. Görögország gazdaságilag is,
társadalmilag is viszonylag elmaradott ország volt a csatlakozás idején a nyugat-európai
országokhoz képest, és korainak tûnõ csatlakozásának mind görög, mind az Európai
Közösség részérõl fõként politikai és nemzetközi stratégiai okai voltak. Kényes üggyé
vált nemcsak a Ciprus ügyében Törökországgal kialakult feszültsége, de a katonai dikta-
túra visszatérésének veszélye is. Ugyanakkor a hidegháború kiélezõdése, Afganisztán
megszállása és az újabb olajárrobbanás miatt stratégiailag fontossá tette a helyzetét.

Sem az EK, sem Görögország nem volt kellõképpen felkészült a csatlakozásra: az
„ezredesek uralma” idején az ország nemzetközileg erõsen elszigetelõdött, és gyakorla-
tilag felfüggesztette a társulási megállapodásban rögzített program végrehajtását, az EK
pedig ezt nem kérte számon. De ezeknél az okoknál talán még lényegesebb volt, hogy a
csatlakozással szinte egy idõben hatalomra került baloldali kormány erõsen jövedelem-
és fogyasztásorientált, jóléti jellegû gazdaságpolitikát vezetett be, anélkül, hogy ehhez a
nyitás és a versenyképesség növelése útján, a gazdaság jobb teljesítményével megterem-
tette volna a feltételeket. Görögország ezzel leszakadt Nyugat-Európa éppen ellentétes
irányú fejlõdésérõl, és hosszú idõre elzárta az utolérés forrásait. Az 1990 körül megkez-
dett korrekció, amely a jelek szerint széles társadalmi támogatáson alapszik – idáig hossza-
dalmas és rögös útnak bizonyult.

A gazdaság késõbbi megrekedése miatt nem szabad elfeledkezni arról, hogy a görög
gazdaságot az ötvenes évek közepétõl a hetvenes évek közepéig igen erõteljes növekedés
jellemezte, akkor a gazdasági elmaradottságból gyorsan kiemelkedõ országok közé so-
rolták, a lemaradás csökkentése ennek a korszaknak egyik sikertörténete volt. Számos
elemzés látott napvilágot arról, hogy ilyen kezdetek után mi okozhatta a görög vállalatok
versenyképességének tartós gyengülését, az európai integrációhoz való alkalmazkodás
hosszas elmaradását, a gazdaság stagnálását. A legtöbben ezt a másik két dél-európai
országtól annyira eltérõ „fejlõdést”, fõként a görög gazdaság „államkorporatista” jelle-
gére vezetik vissza, vagyis arra, hogy a gazdaság szabályozását az állami szervekbõl,
pénzügyi intézményekbõl és a nagybefolyású, hagyományos „ipari családokból” álló
összefonódó oligarchiák irányítják. Ebben a rendszerben az állami és a magánszféra
közötti határvonal elmosódik, az állam erõsen beavatkozik a magánvállalatok mûködésé-
be, a nagytõkés csoportok pedig hatékonyan tudják érvényesíteni befolyásukat az állami
intézkedésekre.

Katzenstein [1983] szerint az állami korporatizmus lényegében a konfliktusok kollek-
tív szabályozásaként írható le, amikor az állam, a bankok, az üzleti szféra, késõbb pedig
a szakszervezetek és a pártok képviselõi nagymértékben strukturált és egymást átfedõ
politikai függések hálóján keresztül hozzák meg és érvényesítik döntéseiket. Ennek az
erõs társadalmi partnerség gondolata az alapja, amelyben az erõsen központosított intéz-
mények által kollektíven megfogalmazott érdekek érvényesülnek, kirekesztve a dönté-
sekbõl a lakosság nagy részét.

Az állami tulajdonban lévõ bankok politikailag irányított hitelpolitikája az a fõ eszköz,

6 Lásd bõvebben Somogyi [1998], Bliss–Macedo (szerk.) [1990] Bevezetés, Babanaszisz [1998], Katselí
[1990].
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amivel a hagyományosan családi irányítás alatt álló, szerkezetváltásra nagyon is meg-
érett, túladósodott vállalatok jó kapcsolataik révén folyamatosan forrásokhoz jutottak.
Ez természetesen a Kornai [1986] által puha költségvetési korlátként leírt jelenségre
vezetett, és a piaci mechanizmusoknak azokat az adottságait bénította meg, amelyek
biztosítják a tevékenységek dinamikus fejlõdését: nem a versenyképesség biztosítása ha-
tározta meg a vállalatok magatartását és nem a hatékonyság volt a fennmaradás legfõbb
feltétele.

A hagyományosan védett ágazatok számára az Európai Közösséghez való csatlakozás
és fõként a közösségi szabályokhoz való alkalmazkodás által igényelt reformok nagy
veszélyt jelentettek, nem lehetett volna fenntartani az állami korporatista irányítást, a
veszteséges nagyvállalkozások támogatását, a dirigista hitelpolitikát és a puha költségve-
tést. Nem csoda ezért, ha ezekkel szemben nagy – és hosszabb ideig „sikeres” – volt az
ellenállás. A csatlakozással egy idõben hatalomra került szocialista kormány jövedelem-
politikájának eredményeként jelentõsen nõtt ugyan a hazai fogyasztás, de ez nagyrészt
növekvõ importkeresletben csapódott le. A belföldi vállalatok a termelés és a beruházá-
sok szûkítésével válaszoltak a nyitás következtében elszenvedett piacvesztésre.

Az új kormány egyrészt expanzív költségvetési, monetáris és jövedelempolitikát foly-
tatott, növelte a béreket, a nyugdíjakat és egyéb juttatásokat, másrészt megnövelte az
állam szerepét és beavatkozását a gazdaságba, és jelentõs államosításokat hajtott végre.
Ez természetesen – a lakossági jövedelmek számottevõ növekedésével párhuzamosan – a
költségvetésben és a folyó fizetési mérlegben óriási hiányra vezetett, felgyorsult az inflá-
ció, a vállalkozói szféra gazdálkodási feltételei jelentõsen romlottak, a beruházások vissza-
estek, a termelés stagnált, a munkanélküliség megnõtt, a drachma elértéktelenedett, a
kivitel elveszítette korábbi dinamikáját, az ország egyre jobban eladósodott.

Mindezek következtében a görög gazdaságot a nyolcvanas évek közepéig a termelési
szerkezetátalakítás, az európai integrációhoz való alkalmazkodás elmulasztása és a világ-
gazdasági irányzatoktól való elszigetelõdés jellemezte. Gyakorlatilag elmaradt az EK-
csatlakozás kereskedelemteremtõ hatása. A közösségi támogatások – amelyek például
1990-ben közel 3 milliárd dollárt tettek ki – felhasználása nem járultak számottevõen
hozzá sem az ipari, sem a mezõgazdasági termelés korszerûsítéséhez, és csak kis részü-
ket fordították az infrastruktúra fejlesztésére. A konzerválódott ipari szerkezet természe-
tesen rányomta a bélyegét a kivitel szerkezetére. Tovább emelkedett az alacsony tudást
és minõséget megtestesítõ, fõként munka- és nyersanyagigényes termékek aránya. A
spanyol vagy a portugál kivitel szerkezetváltozásával ellentétben a görög exportban még
a kilencvenes években is alig volt magasabb színvonalú technológiát megtestesítõ, K+F
tevékenységgel megalapozott ipari termék. Mindezek következtében a fejlettebb európai
országok utolérése terén a hetvenes évek közepéig elért eredmények is szertefoszlottak.

A kilencvenes évek elején hatalomra került konzervatív kormány gazdaságpolitikai
fordulatot hajtott végre, amely a régóta húzódó egyensúlyi problémák megoldásával azt
tûzte ki célul, hogy Görögország is feleljen meg a maastrichti feltételeknek. A fordulat
tehát nemcsak a gazdaságpolitikában, hanem az EU-val szembeni magatartásban is bekö-
vetkezett: Görögország felhagyott „külön utas” politikájával és az integrációban való
szorosabb részvétel mellett kötelezte el magát. Az 1994–1999-es évekre kidolgozott
konvergenciaprogram a költségvetés hiányának leszorítását, a stabil árfolyam fenntartá-
sát és a béralakulás erõteljes befolyásolását tûzte ki célul.7

A gazdaságpolitika változása sikeresnek ígérkezik: az infláció jelentõsen csökkent
(1997 közepén a fogyasztói árindex 5,4 százalékra, 1998 elején pedig 4,5 százalékra),

7 Az állami alkalmazottak bérének „példamutató” alakításával kívánnak hatni a magánszektor jövedelme-
ire, ezzel is erõsítve a nominális árfolyam stabilitását.
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a költségvetési hiány mérséklõdött (1997-ben a GDP 4,2 százalékra csökkent az elõzõ
évi 7,5 százalékról), és a gazdaság növekedése – hosszú évek óta elõször – magasabb
volt, mint az EU-átlag (1997-ben a GDP 3,5 százalékkal emelkedett, az EU-átlag 2,6
százalék volt). A növekedés fõ hajtóerejét a hazai kereslet, ezen belül elsõsorban az
Európai Unió által is támogatott állami beruházások jelentették. A stabilizáció kétség-
telen eddigi eredményei ellenére a görög gazdaság tényleges modernizálásához és a
fejlettebb európai országok utoléréséhez a megkezdett reformok gyorsabb ütemû foly-
tatására és fõként az állami korporatizmus még meglévõ maradványainak a felszámolá-
sára lenne szükség. Hogy lesz-e ehhez a kormánynak elég ereje és társadalmi támoga-
tottsága, az még nyitott kérdés.

A három dél-európai ország fejlõdésében az európai integráció hatására végbement
változások igen szemléletesen jelennek meg azokban a különbségekben, amelyeket a
külkereskedelem dinamikája, piac és áruszerkezete terén megfigyelhettünk, és amelynek
eredményeit a tanulmány második részében fogjuk ismertetni.

Néhány tanulság

Áttekintettük a három dél-európai ország csatlakozását az európai integrációhoz, ennek
alapján a következõkben tömören összefoglaljuk azokat a fõbb tanulságokat és következte-
téseket, amelyeket vizsgálatunkból a csatlakozni kívánó országok számára le lehet vonni.8

– A három dél-európai ország gazdasága és társadalma az EK-hoz való csatlakozásuk
idején számos hasonlóságot mutatott a most csatlakozásra készülõ kelet-közép-európai
országokéhoz. Gazdasági fejlettségük nagyrészt hasonló szinten, jóval a nyugat-európai
országoké alatt állt, mindegyik hosszú idõn keresztül nagymértékben védett volt a nem-
zetközi versenytõl, ezért a gazdaság szerkezete számos súlyos torzulást mutatott, a ter-
melés jelentõs része nem volt versenyképes, és a fogyasztói kereslet egy része kielégítet-
len maradt. Különös elmaradottság jellemezte a mezõgazdaságot, és a munkaerõ jelentõs
részének alacsony képzettsége akadályozta a fejlõdés által igényelt mobilitásukat.

– Természetesen a különbségek is igen jelentõsek: bár a dél-európai gazdaságok is
erõsen etatisták és centralizáltak voltak, mégsem kellett végigjárniuk a szovjet típusú
tervgazdaságok kudarcos útját. Az államosítások nem ölelték fel a gazdaság olyan nagy
hányadát, a teljes piacot, s különösen nem zárták ki annyira szélsõséges protekcioniz-
mussal a külföldi versenyt, mint ahogy ez történt a volt szocialista országokban. A
piaci áralakulás, valamint a hatékonyság-, illetve nyereségérdekeltség sem volt annyira
korlátozott.

– Hasonló az is, hogy a dél-európai országoknak is viszonylag hosszú ideig kellett
várakozniuk a teljes tagság elnyeréséig, viszont egyrészt az Európai Közösség akkor még
kevésbé volt felkészült és tapasztalt a fejletlenebb országok felvételének kezelése terén,
másrészt a kelet-európai országok áru-, szolgáltatás- és tõkeforgalmának nyitottsága,
vagyis integrációs alkalmassága már most nagyobb mértékû, mint a dél-európai országo-
ké volt csatlakozásuk idején.

– Az infrastruktúra viszonylagos elmaradottsága terén is sok a hasonlóság, ennek
felszámolása az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik legfontosabb, de csak nagy
áldozatokkal és viszonylag lassan megoldható feladata volt, illetve lesz. Ehhez ugyan
az Unió jelentõs támogatására lehet számítani, de ez – éppen úgy, mint a mezõgazda-
ság elmaradottságának felszámolása vagy a munkaerõ képzettségi szintjének emelése –

8 Az integrációnak a külkereskedelemre gyakorolt hatásából levonható tanulságokra a tanulmány követ-
kezõ részében térünk ki.
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a közkiadások növelését igényli, vagyis az állam feladatai nem csökkennek, hanem
nõnek ezeken a területeken. Spanyolország és Portugália sikereinek egyik magyaráza-
ta, hogy ezeket a kiadásokat a költségvetés deficitjének a növekedése nélkül tudta
emelni, amit részben a veszteséges állami vállalatok és bankok költségvetési támogatá-
sának a megszüntetése tett lehetõvé.

– Az integrációs követelményekhez való alkalmazkodásban és a megnõtt lehetõségek
kihasználásában, vagyis a gazdaság fejlõdésének felgyorsításában nagy szerepe volt a
külföldi befektetéseknek és a privatizálásnak, ami viszont attól függött, hogy a befekte-
tõk mennyire bíztak a gazdasági és politikai stabilitásban. Ez a bizalom pedig egyrészt
azon múlott, hogy mennyire sikerült a makrogazdaságot egyensúlyiba hozni, az állami
adósságállományt, a költségvetés hiányát és az inflációt lecsökkenteni, másrészt mennyi-
re volt eltökélt a kormány a strukturális és piackonform intézményi reformok végrehajtá-
sára, illetve hogyan tudta a társadalom többségével elfogadtatni az azokhoz nélkülözhe-
tetlen népszerûtlen intézkedéseket.

– A csatlakozási tárgyalások folyamán a három ország kormányainak meg kellett érteni-
ük, hogy a tárgyalások nem egyenlõ felek között folynak, arról nem lehetett szó, hogy a
közösségi feltételeket ne fogadják el, vagy átalakítsák azokat. Csak az lehetett az alkudozás
tárgya, hogy milyen feltételek mellett, mennyi idõ alatt tudják alkalmazni azokat, vagyis
mely estekben és mennyi idõre kaphatnak halasztást az EK-szabályok alól, illetve milyen
segítséget kaphatnak a csatlakozási feltételek fokozatos alkalmazásához. Fontos tanulság
volt e téren, hogy a kormányhivataloknak nagyon gondosan kell mérlegelniük, hogy mely
területen, milyen mértékû könnyítéseket (derogációkat) tartanak szükségesnek, és határo-
zott ellenállást kell tanúsítaniuk az érdekcsoportok indokolatlan igényeivel szemben.

– A görög alkalmazkodás negatív tapasztalataiból azt a tanulságot lehet levonni, hogy
a csatlakozásra készülõ országoknak – saját érdekükben – érdemes a gazdaságot a lehetõ
legalaposabban átvilágítani, még akkor is, ha ez lassítja a csatlakozási tárgyalásokat,
bonyolítja az alkudozási folyamatot. A kevésbé fejlett gazdaságok rejtve maradt gyenge-
ségei ugyanis a csatlakozás után viharosan felszínre kerülnek, és nagy nehézségeket okoz-
hatnak. Ma már természetesen a maastrichti feltételek alapján jobban el lehet igazodni
abban, hogy mely területeken és miképpen készítsék fel a gazdaságot a tagságra.

– Érdekes megfigyelés, hogy az egyes országok számára elõnyösebb egyedül, és nem
más országokkal egy csoportban folytatni a tárgyalásokat a brüsszeli szakértõkkel, mert
õk hajlamosak néha azért ellenállni bizonyos engedmények megadásának, hogy ezzel ne
szolgáltassanak precedenst más országok számára. A több országgal folytatott párhuza-
mos tárgyalások összekapcsolása megnehezíti és lelassítja a csatlakozási folyamatot.

– A csatlakozási tárgyalások gyorsasága és sikere sokban múlik azon, hogy a kormány
mennyire határozottan törekszik az integrációhoz szükséges reformok megvalósítására.
Az, hogy Portugália alkalmazkodása például lassúbb volt és kevésbé eredményes, mint
Spanyolországé, azon is múlt, hogy eleinte a csatlakozás céljának és az integrációhoz
való alkalmazkodás szándékainak elfogadását erõs kétértelmûség jellemezte. A gyakori
belpolitikai változások és kormányválságok a tapasztalatok szerint hátráltatják a csatlako-
zást, különösen, ha ennek nyomán gyakran változtatják az integrációért felelõs kormány-
tisztviselõket és tárgyalóküldöttségeket.

– A dél-európai országok gazdasági alkalmazkodásának sebessége jelentõs részben
azon múlott, hogy milyen gyorsan tudták felszámolni a gazdaság duális szerkezetét,
amelyben egymás mellett mûködtek a versenyképes kis- és középvállalkozások és a ver-
senytõl megvédett, monopolisztikus állami nagyvállalatok. Ennek a dualitásnak legjob-
ban az „államkorporatista” berendezkedés felelt meg, amelyben elmosódott az állami és
magánszféra közötti határvonal, és amelyet az állami tulajdonban vagy befolyás alatt álló
nagybankok politikailag irányított hitelpolitikája tartott életben. Ez a jelenség a kelet-
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közép-európai országokban is igen ismerõs, és felszámolása nagyon nehéz feladat. A
privatizálásra, a tõkeáramlás felszabadítására és a bankok mûködésébõl az állami befo-
lyás kiküszöbölésére azért is van szükség, hogy a gazdaságnak ez a kettõssége és a vele
járó hibás forrásallokáció megszûnjön.

– A három ország gazdaságpolitikailag – mint láttuk – nemcsak a csatlakozás elõtt, de
azután is igen különbözõ utat járt be, és ez jelentõsen eltérõ eredményekre vezetett.
Ebbõl az a tanulság, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás ténylegesen korlátozza
ugyan az egyes országok szuverenitását a gazdaságpolitika terén is, leszûkíti a lehetséges
intézkedési lehetõségek körét, de távolról sem szünteti meg azokat. Ez a helyzet várható-
an még az után is fennmarad, hogy az Európai Unió integrációját elmélyítõ reformok,
különösen az egységes pénz bevezetése tovább fogja szûkíteni a nemzeti gazdaság- és
fõleg a pénzügyi politikák mozgásterét. Másként fogalmazva, a kelet-közép-európai or-
szágok csatlakozása meg fogja változtatni, de nem fogja csökkenteni a kormányok gaz-
daságpolitikai felelõsségét.

– A dél-európai országok csatlakozásától az Európai Közösség politikusai elsõsorban a
demokratikus berendezkedések megerõsítését és biztonságpolitikai érdekeik szolgálatát
várták, és nem számítottak jelentõs gazdasági elõnyökre. Az utóbbi téren azonban vára-
kozásaikat a gyakorlat jelentõsen felülmúlta, a fejlett európai országok vállalatai és me-
zõgazdasági termelõi számára komoly piacbõvítési lehetõségek nyíltak és nagy elõnyöket
jelentett a termelés egy részének a dél-európai országokba való kitelepítése és a tõkekivi-
tel útján történõ bõvítése.

– A sikeresen alkalmazkodó országok ipari termelése jelentõsen kibõvült, szerkezete
jelentõsen átalakult a csatlakozás következtében. Megállapíthattuk, hogy ezek a változá-
sok nagyrészt az ország tényleges komparatív elõnyeinek megfelelõen mentek végbe.
Bár a külsõ piaci hatásoknak is nagy volt a szerepük, a fejlett országok utolérése terén
elért eredmények mégis nagyrészt endogén változásoknak köszönhetõk: vagyis a koráb-
ban elmaradott belsõ gazdasági és intézményi szerkezet, az erõforrás-eloszlás és maguk-
nak az erõforrások átalakulásának a következménye volt.

– Igen sok függ attól, hogy az EU támogatásait (a transzfereket) mire fordítják, és
milyen hatékonyan használják fel. A dél-európai országok tapasztalatai szerint érdemes a
megjelölt célokra fordítani. A görög alkalmazkodás elmaradása részben azzal is magya-
rázható, hogy az igen jelentõs támogatásokat nem az ipari vagy mezõgazdasági termelés
korszerûsítésére és csak kis részben az infrastruktúra fejlesztésére fordították, ehelyett
azokat a jövedelmek emelésére használták. Rövid távon bármennyire népszerû is az ilyen
politika, hosszabb távon súlyos árat kell ezért a társadalomnak fizetnie.

– Bár mind a három országban erõs támogatottsága volt az európai integrációhoz
való csatlakozásnak, sokakban erõs kételyek éltek a csatlakozás elõtt és a hosszú tár-
gyalási folyamat alatt is, az attól várható elõnyöket illetõen. A tõkebeáramlás növeke-
désére, a termelés korszerûbbé válására, exportpiacaik bõvülésére és a közösségi ala-
pokból jelentõs transzferekre is számítottak, de a várható hasznokkal szemben kétsé-
gesnek tartották, hogy a tagságból származnak-e jelentõs további elõnyök a korábbi
szabadkereskedelmi megállapodásban biztosítottakhoz képest, és érdemes-e ezért vál-
lalni az importverseny további erõsödését, illetve az abból származó kockázatokat és
hátrányokat. Ezzel szemben természetesen mérlegelniük kellett a nyugat-európai integ-
rációból való kimaradás igen jelentõs hosszú távú hátrányait is. A tapasztalatok bebizo-
nyították, hogy helyes gazdaságpolitika esetén ezek a kételyek megalapozatlanok, a
csatlakozásból származó elõnyök is, valamint az azzal párhuzamosan végbemenõ in-
tézményi és modernizációs változások is olyan fejlõdésre vezettek, amely a legtöbb
szakértõ várakozásait felülmúlta. Ez talán a dél-európai országok európai integrációjá-
ból levonható legfontosabb tapasztalat.
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