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Аналіз зв’язку між макроекономічним дисбалансом та конвергенцією: досвід ЄС
для України
У статті проаналізовано механізм оцінки макроекономічного дисбалансу та досягнення
конвергенції національної економіки. Для цього авторами узагальнено основні підходи до
визначення макроекономічного дисбалансу. Крім того, визначено основні фактори впливу на
макроекономічний дисбаланс. На основі отриманих результатів авторами запропоновано
застосувати для дослідження механізм оцінки макроекономічного дисбалансу, що
використовується в країнах ЄС. Для цього автори проаналізували зовнішні та внутрішні
показники зайнятості у ЄС. Крім того, з метою визначення позиції України та порівняння з
країнами ЄС, зокрема з країнами Вишеградської групи, автори розрахували основні показники
ефективності функціонування механізму оцінки макроекономічного дисбалансу для України.
Згідно з результатами, автори роблять висновок про те, що економіка України може бути
охарактеризована як нестабільна (як у Болгарії, Угорщині та Словаччині). Крім того, для
майбутніх досліджень автори наголошують на необхідності розуміння сили впливу країн одна на
одну з метою досягнення та збереження конвергенції національної економіки.
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Анализ связи между макроэкономическим дисбалансом и конвергенцией: опыт
ЕС для Украины
В статье проанализирован механизм оценки макроэкономического дисбаланса и достижения
конвергенции национальной экономики. С этой целью авторы обобщают основные подходы к
определению макроэкономического дисбаланса. Кроме того, определены основные факторы
влияния на макроэкономический дисбаланс. Беря за основу полученные результаты, авторы
предлагают применить для исследования механизм оценки макроэкономического дисбаланса,
используемого в странах ЕС. Для этого проанализированы внешние и внутренние показатели
занятости в ЕС. Кроме того, с целью определения позиции Украины при сравнении с ЕС, в
частности со странами Вышеградской группы, авторы рассчитали основные показатели
эффективности функционирования механизма оценки макроэкономического дисбаланса для
Украины. В соответствии с результатами авторы делают вывод о том, что экономика Украины
может быть охарактеризована как нестабильная (как в Болгарии, Венгрии и Словацкой
Республике). Кроме того, для будущих исследований авторы подчеркивают необходимость
понимания силы влияния стран друг на друга с целью достижения и сохранения конвергенции
национальной экономики.
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