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Convergența ciclurilor economice din Europa Centrală și de Est în creștere
PIB/locuitor (% UE 28) (paritatea puterii de cumpărare)
sursa: Eurostat
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Economiile din Europa Centrală și de Est sunt puternic integrate (economic,
financiar și investițional) cu Zona Euro (nucleul dur al Uniunii Europene).
Această regiune s-a evidențiat în ultimele două decenii printr-un ritm ridicat de
creștere economică, în contextul procesului de convergență economică europeană
(principiul de bază al integrării europene).
Privind retrospectiv se poate spune că acest proces a fost încununat de succes, cu
mențiunea că viteza convergenței a fost, în general, mai redusă în ciclul economic
post-criză, comparativ cu ciclul anterior (dat fiind impactul Marii Recesiuni, cea
mai severă criză economico-financiară globală de după Al Doilea Război
Mondial).
Convergența europeană a țărilor din Europa Centrală și de Est va continua și în
deceniul următor, dat fiind că încă există decalaje importante între regiune și
media europeană. Pe de o parte, se evidențiază Cehia unde PIB/locuitor la
paritatea puterii de cumpărare a depășit 90% din media Uniunii Europene. La
polul opus, în Bulgaria acest indicator se situa în 2018 la jumătate din nivelul
mediu european, după cum se poate observa în primul grafic alăturat.
Am estimat econometric evoluția PIB potențial și deviației PIB, precum și
contribuția factorilor de producție la dinamica PIB potențial în șase țări din
Europa Centrală și de Est: grupul Visegrad (Polonia, Cehia, Ungaria și Slovacia),
România și Bulgaria.
Conform rezultatelor obținute dinamica anuală a PIB potențial în aceste țări a
inițiat o traiectorie ascendentă în 2013, în convergență spre nivelurile de dinainte
de incidența crizei economico-financiare globale (după cum se poate nota în al
doilea grafic alăturat).
Se evidențiază România cu o dinamică anuală a PIB potențial estimată la peste
4.5% în 2018, cel mai ridicat nivel din rândul economiilor analizate.
În Ungaria și Polonia ritmul anual al PIB potențial este estimat la aproximativ
4%.
Nu în ultimul rând, în Bulgaria, Cehia și Slovacia acest indicator este estimat la
(3%-3.5%).
Totodată, conform analizei elaborate, în ultimii ani am asistat la o convergență a
ciclurilor economice din aceste țări, aspect reflectat în al treilea grafic din partea
dreaptă (indicatorul abaterea medie pătratică la minime istorice).
Subliniem însă faptul că această convergență a ciclurilor economice din regiune
are la bază integrarea din ce în ce mai puternică cu ciclul economic din Zona Euro
și nu implementarea de măsuri pentru ameliorarea gradului de integrare
regională.
De altfel, analiza convergenței componentelor PIB potențial evidențiază
divergența din perspectiva productivității totale a factorilor de producție la
nivelul țărilor din regiune (aspect evidențiat în al ultimul grafic din partea
dreaptă).
Această evoluție reflectă divergența politicilor economice implementate în cadrul
ciclului economic post-criză.
Cu alte cuvinte, convergența economică nominală nu este suficientă pentru
convergența economică reală, aspect verificat în trecut și la nivelul țărilor
membre ale Zonei Euro.
În încheiere considerăm că performanța macro-financiară a țărilor din Europa
Centrală și de Est va depinde pe viitor și de implementarea de politici care să
conducă la o mai bună integrare în regiune (în materie de infrastructură, piața
forței de muncă, sector financiar, cercetare-dezvoltare, etc) prin promovarea
spiritului convergenței reale, mai ales că în perioada următoare zona se va
confrunta cu finalul ciclului economic post-criză și cu confruntarea economică
totală SUA-China.
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