VÁZLATOK
VI. Központban a regionális integrációk

integráció: egységesülés, összefonódás
→ vállalatok között (országon belül, országok között)
regionális gazdasági integráció: országok között létrejött gazdasági integráció
→hasonló fejlettségű országok között
→ hasonló gazdasági érdekek alapján
következmény:

→ javuló versenyképesség
→ áru, munkaerő, tőke, információk szabad áramlása
→ előállítási ár csökken
→ kereskedés felgyorsul
→ vállalatok mérete nő
→ több pénz jut a K+F tevékenységre

AZ INTEGRÁCIÓ FOKOZATAI
6. politikai unió

→ szabad kereskedelem
→ szabad munkaerő áramlás
→ szabad tőkeáramlás
→ közös gazdaságpolitika
→ közös gazdasági szervezetek
→ közös valuta
→ közös politikai szervezetek

5. gazdasági unió

→ szabad kereskedelem
→ szabad munkaerő áramlás
→ szabad tőkeáramlás
→ közös gazdaságpolitika
→ közös gazdasági szervezetek
→ közös valuta

4. közös piac

→ szabad kereskedelem
→ szabad munkaerő áramlás
→ szabad tőkeáramlás

3. vámunió

→ szabad kereskedelem a tagországok között
→ más országokkal szembeni egységes vámszabályok

2. szabad kereskedelmi övezet

1. preferenciális övezet

→ nincs kereskedelmi korlátozás a tagok között
→ más országokkal szembeni egységes vámok

→ a kereskedelem megkönnyítése vámkedvezménnyel
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eurorégiók: Európára jellemző integráció, mely során nem országok között, hanem
különböző országok régiói között létrejött integrációk
pl.:
Alpok-Adria Közösség: 1978. november 20-án Velencében
alapították. Az alapító tagok: Bajorország, Friuli–Venezia
Giulia, Karintia, Horvátország, Felső-Ausztria, Salzburg (aktív
megfigyelő), Szlovénia, Stájerország és Veneto
Kárpátok eurorégió: határmenti együttműködés 1993. február
14-én alakult meg Debrecenben Lengyelország, Magyarország,
Szlovákia és Ukrajna részvételéhez. Az együttműködéshez 1997
áprilisában Románia is csatlakozott.

Európai Unió → a világ egyetlen regionális gazdasági integrációs szervezete

JELENTŐSEBB GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK/INTEGRÁCIÓK

NAFTA

(North American Free Trade Agreement) 1992: USA, Kanada, Mexikó →
célja: a szabadkereskedelmi övezet megteremtése

APEC

(Asia-Pacific Economic Cooperation) 1989: Ázsiai és Csendes-óceáni
Gazdasági Együttműködés → célja: a szabadkereskedelmi övezet
megteremtése → székhely: Szingapúr
szorosan kapcsolódik az ASEAN-hoz

ASEAN

(Assotiation of Sout East Asian Nations) 1967: Bankok → Fülöp-szigetek,
Indonézia, Malajzia, Szingapúr, Thaiföld csatlakozott még: Brunei,
Vietnam, Laosz, Mianmar, Kambodzsa; Pápua Új-Guinea megfigyelőként
van jelen → székhely: Indonézia, Jakarta

EURÓPÁBAN
EFTA

(European Free Trade Association) 1966: Stockholm; Az EU-ba be nem lépett
fejlett európai országok társulása: Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc
→ szabad áruforgalom csak az ipari termékekre érvényes
→ megőrzik szuverenitásukat az EU-val szemben
→ nem törekszenek az EU-val gazdasági integrációra
Tagok voltak, de ma már EU tagok: Ausztria, Dánia Egyesült Királyság,
Finnország, Portugália, Svédország
EFTA + EU = Európai Gazdasági Térség →cél: áru, tőke, munkaerő,
szolgáltatások szabad áramlásának biztosítása
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KÖZÉP-EURÓPA
CEFTA

(Center European Free Trade Agreement) közép- és délkelet-európai
országokat tömörít magában: 1992: Krakkó →Lengyelország, Magyarország,
Csehszlovákia → eredeti cél: az EU-hoz való csatlakozás előmozdítása
→2004: csatlakozás az EU-hoz = kilépés a CEFTA-ból. Ugyan ezt tette
Szlovénia, majd 2007-ben és Románia is.
Tagok: Horvátország, Macedónia, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Moldova,
Montenegró, Szerbia
→ egymással szabadkereskedelmi egyezményt kötöttek
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