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Burgerné Gimes Anna: Az Európai Unióba újonnan belépett és jelölt országok 

gazdasága 

Dialóg Campus, Studia Regionum sorozat, Pécs, 335 oldal, kötve, név-, tárgymutató és 

ár föltüntetése nélkül, 134 táblázattal és 20 ábrával 

Burgerné Gimes Anna fél évszázados tudományos pályafutása alatt 14 kötetet és 150 fölötti 

önálló tudományos közleményt tett közzé, mindenekelőtt az agrárgazdaság és annak 

nemzetközi összefüggései témakörében. Számos egyetemen volt katedrája. S bár a Szegedi 

Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszékéről nyugalomba vonult, a 

kutatáshoz mégsem lett hűtlen. Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében folytatja tovább 

tevékenységét, hisz a kutató kíváncsisága az idővel aligha csökken, inkább növekszik 

ismeretei bővülésével.  

A szerző legújabb kötetével hiányt pótol, hiszen a tágan értelmezett közép-európai térség 

országainak fejlődését bemutató átfogó referenciakötet már régóta nem jelent meg. A 

monográfia a gazdaságföldrajzban kialakult, túlnyomóan leíró tárgyalásmódot követi, bőséges 

statisztikai alátámasztással és a tanulhatóságot megkönnyítő ábrákkal szemléltetve az 

országcsoport fejlődését. A tárgyalás értelemszerűen a rendszerváltozást követő időszakra 

összpontosít, bár némelykor a szükséges mértékben a történelmi előzményekre is kitér. A 

tudományos művek átfutási idejét ismerve nem meglepő, hogy a legutóbbi világgazdasági 

válság kérdéseinek és hatásának izgalmas kérdéseit nem taglalja. Ez az elemzés egységessége 

szempontjából nyilván előny, hiszen csak lezárt történeti szakaszt lehet megnyugtatóan 

bemutatni. Ugyanakkor talán mód lett volna a kérdéskört taglaló, fölöttébb izgalmas 

kérdéseket felvető és már nem csekély vitát kavaró elemzések – mindenekelőtt Szentes 

[2009], Magas [2009] és Muraközy [2009] – munkáira legalább utalni, hiszen az idézettek 

tanúbizonysága szerint ez a sokk aligha múlt el nyomtalanul térségünk felől.  

Kétségtelen, hogy a végleges mértékekről nem is tudunk még biztosat, az fölöttébb valószínű, 

hogy a csatlakozó országok növekedési potenciálja az előttünk álló évtizedben lényegesen 

kisebb lesz az ökonometriai modellekkel korábban becsült mértékeknél. A magyar esetben 

például a korábban várt/remélt 4-4,5 százalékos – vagyis az egy nemzedéken belüli 

fölzárkózást kézzel fogható közelségbe hozó – ütem helyett a reálisan várható érték közelebb 

lehet a gyenge 2 százalékhoz évente (Erdős, 2009). Ez bizony jelentős kihívást jelent a térség 

felzárkózási bódulatban élő társadalmai számára. De nem kevésbé megrázó azon uniós 

politikusok és üzletemberek/döntéshozók számára, akik épp az új tagállamok bevételétől 

várták volna az elmeszesedő EU új erőkkel, energiákkal és növekedési impulzusokkal – no 

meg nem utolsó sorban lendületesen bővülő piacokkal – való fölélénkítését. E remények 
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meghiúsulása összefüggésében a 2010. évi – épp soron lévő – görög válság csak a jéghegy 

csúcsa, és az integrációs politikák egészének – talán magának az integrációs modellnek is – az 

újragondolására sarkallhatna. Ennek ugyan még nincs nyoma az EU 2020-ig terjedő, a 

lisszaboni stratégiát felváltó – 2010 februárjában közzétett és 2010 júniusában véglegesített –

távlati programjában, viszont elkerülhetetlennek tetszik már legkésőbb a 2014-gyel kezdődő – 

és jelenleg a kormányzati egyeztetés szintjén körvonalazódó – új távlati pénzügyi 

keretfeltételek alapján.   

Burgerné Gimes Anna könyve – nem meglepő módon – kiemelt jelentőséggel és a 

megszokottnál nagyobb terjedelemben foglalkozik a csatlakozó országok agrárgazdasági 

szférájával, az agrárium tulajdonváltásával, átalakulásával és külkereskedelmi 

teljesítményével, bemutatva az országonként megfigyelhető jelentős eltéréseket. Ez indokolt 

sajátosság, és korántsem csak a szerző évtizedes kutatási profiljából adódóan. A közös 

agrárpolitika léte, nemléte, valamint a kialakuló reformelképzelések végleges formája ugyanis 

mind az EU egészének modelljére, mind a világkereskedelemre, mind pedig az új tagállamok 

uniós tagságának költség-haszon arányaira és azok eloszlására közvetlen és jelentős hatással 

van évtizedünkben is (Elekes–Halmai, 2009).   

A könyv három fő részből áll. Az első, általános rész a nemzetgazdaságok általános fejlődési 

irányzatait és külön, hasonló terjedelemben a mezőgazdaság teljesítményét mutatja be. A mű 

háromnegyedét adják a hasonló arányokban fölépített részletes országtanulmányok, majd a 

könyvet egy rövidke – alig 4 oldalas – összefoglaló rész zárja. Elismerve minden szerzőnek 

azt a jogát, hogy arról és annyit írjon, amiről és amennyit akar, számomra meglepő, hogy a 

kötet két neves lektora együttesen sem tudta vagy akarta a szerzőt az összképet megrajzoló 

zárszó kimerítőbb megírására rávenni. Mert noha igaz, hogy a kézikönyv és a tankönyv 

műfaja nem igényli, és nem is tűri a közvetlen normatív állásfoglalást – aminek fő elemei 

egyébként kitetszenek a szerző részletes fejtegetéseiből –, azért a felhasználóval szemben 

barátságosabb megoldás az, ha a tanulságokat nem magának kell levonnia. 

Utóbbi különösen igaz arra az új egyetemista és főiskolás olvasóközönségre, amely a mű 

elsődleges célközönségének tűnik. Az ő esetükben- az elmúlt évtized oktatáspolitikai 

kísérletezésének nagyobb dicsőségére – ma már egyáltalán nem lehet építeni az általános és a 

közismereti előképzettség és műveltség ama szintjére, amit az elit gimnáziumok még a 60-as 

és 70-es években is nyújtottak. A tanteremben hallottak kiegészítésére és önálló értelmezésére 

való készség pedig végképp kiveszőben van, hisz a legtöbb intézmény eleve nem is tartja 

feladatának a hagyományos, szélesebb értelemben vett értelmiségképzést, a humboldti 

egyetemi ideák megközelítését. Saját oktatói tapasztalataim szerint ma már korántsem csak az 
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Erasmus-program keretében hozzánk – esetlegesen – betérő külföldi hallgatóknak hasznos az, 

ha – korábban szájbarágósnak vélt módon – az oktató vezeti rá őket arra, hogy egy adatsor, 

egy esemény, vagy egy politikai döntés milyen tartalmat hordoz, és milyen 

következményekkel jár. Sőt, egy 300 oldalt meghaladó könyvben szinte kikerülhetetlen lenne 

a jövő válaszútjainak, az egyes megoldások lehetséges költségeinek és hasznának, 

haszonélvezőinek és kárvallottjainak legalább részleges, vázlatos bemutatása. Sajnos 

ilyesfajta összegzéseket az egyes országtanulmányok végén is hiába keresünk, és így az 

olvasó a maga fejét követve vonhat le némely tanulságokat, már ha belső késztetése erre viszi. 

Minél inkább arra gondolunk, hogy a vidék gazdasága – és korántsem csak az agrárium – a 

következő évtizedek nagy kérdőjele szerte Európában és a mi hazánkban is, annál inkább 

várnánk az eligazítást attól, aki a tényeket és folyamatokat oly szakszerűen ismertette meg 

velünk, olvasókkal. Például igen érdekes és kevéssé ismert az a meglátása (323. o.), hogy a 

gyors növekedési időszakban a balti államok, valamint a délkelet-európaiak esetében nem a 

szociális és jóléti kiadásokat faragták le, hanem az állam gazdasági és működési – azaz jóléti 

modelljét közvetlenül nem érintő – tételekből vettek vissza. Ez némileg ellentmond a hazai 

közbeszédet sokáig uraló vulgáris közgazdasági szemléletnek, amely szerint minden 

kiadáscsökkentés eleve a „nép jólétét érintené”,1 bár ettől még – e könyvben is bőven 

dokumentált – tény marad. Ugyanilyen fontos az összefoglaló ama megállapítása, amely 

szerint a bérversenyben a Távol-Kelettel aligha lehet felvenni a versenyt, ezért a kétezres évek 

közepéig folytatott olcsó bérek politikája előre jól láthatóan zsákutcás stratégia volt és maradt 

mikro- és makroszinten egyaránt.  

A mezőgazdaság a viszonylag jó adottságok és a jelentős arányú termőképes terület ellenére a 

vizsgált két évtizedben rendre gyengén muzsikál. Ez mind a termelés szintjén, mind a 

versenyképességi mutatók tekintetében kimutatható. Más oldalról azt is jelenti, hogy 

végeredményben indokolatlan (volt) ezt a területet az új EU-tagállamok egészében kitörési 

pontnak tekinteni. A hatékony termelést a szerző szerint (324. o.) sok esetben a 

birtokreformok révén létrejött termelési szerkezet is akadályozza, hisz a régi tulajdonosok 

helyén létrejött bérleti rendszer drága, hasonlóképp a kisbirtokon folyó termelés is. A 

birtokkoncentráció és a külföldiek tulajdonszerzésének korlátozása nem az általános uniós 

gyakorlatot követi. Ezért ez az EU-ban – a négy szabadság alapelve miatt – általános 

                                                 
1 Más oldalról ugyanezt jelenítette meg – ellenkező előjelű értékítéletként - a maga idején Bokros Lajos és az 

Oriens csoport által megfogalmazott túlfogyasztási tézis is. 
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jelleggel2 nem lesz fenntartható, és már ma is a nemzetgazdasági szintű versenyképességet 

gátló hatású (325. o.).  

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy Burgerné Gimes Anna legújabb írásával a magyar 

közgazdasági irodalom a felsőoktatásban is hasznosítható, alapos referenciakötettel 

gazdagodott. A témával foglalkozók érdeklődéssel forgathatják ezt a szép kivitelű, 

tárgyszerűen megirt kötetet a következő évek során is. 

Csaba László  
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