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A nagyszabású monográfia hazánk sorstársairól szól, akárcsak elődje, amit hasonló 
szerkezettel – A közép-európai átalakuló országok gazdaságának és mezőgazdaságának 
össze hasonlító elemzése címmel – tárt elénk a szerző 2001-ben. Az összehasonlító jelleg 
és az agrárvonatkozások kiemelt tárgyalása az idén megjelent könyvben is megmaradt (ez 
jogosít fel, hogy írjak róla!). 

De nagyot változott a könyvben leírt világ és benne az államok gazdasága is. Míg az 
elődkönyv a rekapitalizálódó országokról adott úttörő elemzést; az utódkönyv már EU-
tagokká, sőt euróval fizetőkké felnőtt, és így már egyre több „felnőtt” gonddal küszködő 
népekről szól.

Az impozáns könyv 56 oldalas I. (általános) része először – úgymond – a „népgazda-
ságok” fejlődését elemzi. Mindjárt az elején az országok GDP-növekedését hasonlítja 
össze, reáláron százalékban évenként az előző évhez viszonyítva. Igen érdekes ez a rend-
szerváltozástól 1997-ig, majd folytatása 2007-ig terjedő táblázat. Követi ezt az egy főre 
jutó GDP-t bemutató és sok más jól áttekinthető táblázat, ezáltal a hasonló problémákkal 
küszködő országokkal vethetjük össze saját adatainkat, és nem a fejlettebb, gazdagabb, 
már régóta Európai Unióhoz tartozó gazdaságok teljesítményével.

Az általános rész második fejezete az országok mezőgazdaságát hasonlítja össze. 
Különösen a birtokpolitika és a szövetkezetügy áttekintése érdekes és jogosan kriti-
kus elemzés. Ez a súlypont érthető, hiszen a szerző nemrég tudományos tanulmányt 
publikált a hazai földkérdésről (Még egyszer a földtulajdonról. Gazdálkodás, 2010. 
54. évf. 5. sz. 548–560. o.). Szerintem Magyarország gazdagsága szántóföldben olyan 
előny, ami nem is tűnik ki eléggé a területi adatokból, és fontos gazdaságpolitikai 
célkitűzéseket tehetne szükségessé és megvalósíthatóvá. Ezekre remélhetőleg előbb-
utóbb sor kerül.

A könyv II. (részletes) része valóban méltó címéhez: gazdag adathalmazt közöl 240 
oldalon az EU-hoz 12 újonnan csatlakozott és 3 még „várományos” országról. Az, hogy a 
földrajzi adatokkal, térképpel kezdi az országismertetőket, érthető, hiszen a szerző gaz-
daságföldrajzzal is foglalkozó tudós is. De az már külön említést érdemel, hogy közli az 
országok történelmét, éspedig minden ország saját felfogása szerint. Hiszen minden tör-
ténelem kissé torzított, átszínezett, csak az a kérdés, kinek a szemszögéből az. Így aztán 
magam részéről mindegyikkel egyet tudok érteni, legfeljebb a sajátunkon változtatnék 
néhány jelentéktelen szót.

A szerző az egyes országok gazdasági ismertetésére az összehasonlítást megkönnyítő 
hasonló témasort alkalmaz, de mindig a különöset, a jellemzőt emeli ki. Így az országok 
leírása kellően differenciált, a hazánk viszonyait elemző rész különösen figyelemre mél-
tó. Európa hozzánk közelebbi részének jobb megismerése válik lehetővé e könyvből, ami 
minden gazdasági szakembernek hasznos, sőt nélkülözhetetlen. A szerző a véleményét 
markánsan fejezi ki, ami gondolkozásra késztet a vitatható esetekben is. A könyv mon-
danivalóját egy tartalmas összefoglalóban tekinti át, aminek angol fordítását külországi 
szomszédaink is olvashatják.
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Burgerné Gimes Anna új könyvét hatalmas adat- és információdokumentációnak te-
kinthetjük, amit saját értékelő, magyarázó kommentárral látott el, alkalmazva az össze-
hasonlítás, viszonyítás módszerét. A közölt ismeretanyag rendkívüli méretét a nagyszámú 
szakirodalmi hivatkozása is bizonyítja. Ezt a könyvet minden közép-európai, gazdaságta-
ni érdeklődésű szakember örömmel tarthatja könyvespolcán.

Egyetlen kérdésem maradt csak megválaszolatlan: kik és mit csinálnak a borítón mo-
solygó fehér főkötős, kötényes népies hölgyek? (Megtudtam: virágcsokrot kötő litván 
asszonyok- lányok, a könyv szerzőjének eredeti fényképfelvételén.) 
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