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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa keskitytään konvergenssin käsitteeseen, ja tarkastellaan vähenevätkö rikkaiden ja köyhien maiden väliset tuloerot sekä mitkä ovat
tärkeimmät siihen vaikuttavat tekijät. Pääpaino tarkastelussa on Euroopan Unionin mailla, ja viimeisimmän laajenemisen vaikutuksilla ryhmään
homogeenisempia talouksia. Teoreettisen analyysin lisäksi esitellään empiirisiä havaintoja ja tarkastellaan sitä, onko maiden välinen kaupan
vapauttaminen edesauttanut konvergenssia. Tutkielma käsittelee EU:n laajenemisen vaikutuksia konvergenssiin, mutta tarkastelee myös
Euroopan maiden välistä konvergenssin historiaa.
Vuosien 1993–2004 välisenä aikana EU-maiden sisällä on tapahtunut sigma-konvergenssia, joten tuloerot maiden välillä ovat kaventuneet.
Beta-konvergenssia analysoitaessa saman ajanjakson aikana on löydettävissä negatiivinen suhde henkeä kohden mitatun BKT:n alkuperäisen
arvon ja maiden keskimääräisen kasvuvauhdin välillä. Kuten uusklassinen teoria konvergenssista olettaakin, EU10-maat ovat nopeimmin
kasvavien ja alkutilanteessa köyhimpien maiden joukossa, kun taas EU15-maiden kasvuvauhti on hitaampi. Estimoinnin perusteella EU-maat
konvergoituvat absoluuttisella beta-konvergenssilla mitattuna 2,1 %:n vuosivauhtia. Tämä osoittaa, että konvergenssiprosessi tulee kestämään
vuosikymmenien ajan.
Tutkittaessa sigma-konvergenssin ja taloudellisen integraation välistä yhteyttä, kaupan liberalisoinnilla on havaittu olevan vaikutusta
konvergenssiin EEC-maiden sisällä. Myös EU15-maiden välisellä kaupankäynnillä on havaittu olevan yhteyttä maiden välisten tuloerojen
kanssa. Kun tarkastellaan EU:n viimeaikaisinta laajenemista, voidaan havaita positiivinen suhde kaupankäynnin volyymin ja maiden
avoimuuden välillä. Kaupankäynti EU25 maiden välillä on vuosikymmenen aikana lisääntynyt, mikä lisää taipumusta konvergenssiin.
Tärkeimmät käytetyt lähteet ovat Barro, Robert J. ja Sala-I-Martin, Xavier (1995), Sala-I-Martin, Xavier (1996) ja Kaitila, Ville (2004)
tutkittaessa konvergenssin käsitettä, Economic and Social Data Service dataset empiiristen havaintojen pohjana, sekä Ben-David, Dan ja Kimhi,
Ayal (2004) tutkittaessa kaupan ja konvergenssin välistä suhdetta.
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