
A MÓDSZER KORLÁTAI, 
AVAGY A FELSZÍNES ISMERETEK

Nem lepôdnék meg, ha a türelmes és
figyelmes olvasó itt némi csalódással
állapítaná meg, hogy az elemzés kifi-
nomult technikáit mesteri módon al-
kalmazó szerzô eléggé lapos, triviális
következtetésekre jutott. Bizonyára
kevésbé elégedetlenek az átmenetrôl
szóló irodalom rendszeres olvasói.
Ôk ugyanis tudják, hogy az e tárgy-
ban az elmúlt két évtizedben megje-
lent tengernyi könyv, elemzés, tanul-
mány vagy cikk jelentôs hányada saj-
nos nem felel meg a tudományos köz-
lés vagy a szakszerû elemzés alapvetô
szabályainak. Menthetetlenül kevere-
dik bennük leírás és program, a sza-
bályozási terv és a szabályok által ki-
váltott hatás. Hozzájuk mérten Blan-
chard könyve színvonalas olvasmány,
mert itt legalább rendre megtudjuk,
mire vonatkoznak és milyen határok
között érvényesek az állítások. Ám ha
egy nemzetközi hírû, nagy tekintélyû
mester, aki hibátlanul és elegánsan
alkalmazza a makroökonómiai elem-
zés eszközeit, közhelyes és ma már
korántsem kikerülhetetlenül fontos
következtetésekre jutott, akkor nem a
módszerrel van-e baj? 

A makroökonómiai elemzés techni-
kái – mint általában a tudományos
vizsgálódás módszerei – nem csoda-
szerek. Korlátaik és elônyeik állandó
vita és újraértelmezés tárgyai. Mind-
ezt figyelembe véve a csalódás fô for-
rását nem a módszerben, hanem az
alkalmazó felszínes történelmi és kul-
turális ismereteiben vélem felfedezni.
Blanchard nem ismerte kellô alapos-
sággal a szocialista gazdaság mûködé-
sét. Láttuk, mennyire leegyszerûsítet-
te a tervhivatal gazdaságszabályozó
szerepét. Nem keltették fel az érdek-
lôdését sem a tervgazdaság defektu-
sait (pl. Soós Károly Attila: Terv, kam-
pány, pénz. Szabályozási és konjunktú-
raciklusok Magyarországon és Jugoszlá-
viában. KJK, Bp., 1986.), a hiánygaz-
daság mûködését (vö. Kornai János:
A hiány. KJK, Bp., 1980.) ellensúlyo-
zó módszerek, sem a vállalatok közöt-
ti kölcsönös kisegítések bonyolult há-
lózatai, vagy az állami vállalatok szo-
ciális gondoskodásának, kulturális-
oktatási szerepének társadalmi-gazda-
sági hatásai. Így azután szerinte „az

állami vállalatok sok dolgozója gya-
korlatilag véletlenszerûen került az
adott vállalathoz” (107. old.).

A formális-hivatalos viszonyokat
Blanchard összetéveszti a mûködés-
hez szükséges valóságos kapcsolatok-
kal, amikor abból indul ki, hogy „[a]
vállalatoknak jellemzôen minden
alapanyagra csak egy beszállítójuk,
minden késztermékre csak egy vásár-
lójuk volt” (47. old.). Ilyen feltétele-
zéseken alapul modellje, melyben a
homogén magánszektor jobban telje-
sít, mint a tagolatlan és a hivatalos
önképével azonos állami szektor.

Az így kreált modellgazdaságról
tett közhelyes állításai azonban nem
rongálták meg Blanchard reputáció-
ját. Gyors és látványos sikere az át-
menetkutatás területén arra utal,
hogy napjainkban a közgazdászok
karrieresélyeit többnyire nem törté-
nelmi, kulturális tudásuk, hanem
sokkal inkább a tudományos élet be-
folyásos intézményeiben elfoglalt po-
zíciójuk befolyásolja.
nnnnnnnnnnnnnn LAKI MIHÁLY

Fertô Imre: 
Az agrár-
kereskedelem 
átalakulása 
Magyarországon
és a kelet-közép-
európai 
országokban
Magyar Tudományos Akadémia Köz-
gazdaságtudományi Intézet, Budapest,
2006. 160 old.

Fertô Imre a magyarországi agrárgaz-
dasági kutatás nemzetközileg elis-
mert képviselôje. Ebben a könyvében
a legújabb elméleteket és módszer-
tant alkalmazva, a BUKSZ hasábjain
bemutatott elôzô könyvéhez (ld. Šte-
fan Bojnec recenzióját Fertô Imre
The Agri-Food Trade between Hungary
and the EU címû könyvérôl. BUKSZ,

2006. tél, 379–380. old.) képest négy
fontosabb irányban lépett tovább. 1.
Az EU-val folytatott magyar agrárke-
reskedelem vizsgálatát több alternatív
piacra terjesztette ki (világpiac, fejlett
országok, fejlôdô országok, kelet-kö-
zép-európai országok piaca). 2. Meg-
hosszabbította a kutatások idôtarta-
mát az 1992 és 2002 közötti perió-
dusra. 3. A hazai agrárkereskedelem
teljesítményét az Európai Unióhoz
csatlakozó posztszocialista országok-
kal is összehasonlítja. 4. Külön fejeze-
tet szentel a „sima alkalmazkodás hi-
potézise” empirikus tesztelésére, amit
korábbi könyvének végén még kuta-
tási célként fogalmazott meg.

A hazai agrár-közgazdasági elemzé-
sek döntô többségében a kutatási kér-
dések, problémák nem kapcsolódnak
semmilyen elmélethez, megállnak a
jelenségek felszíni leírásánál. Például
megállapítják, hogy csökkent vagy
növekedett a termelés, de az okokat
nem keresik, s csak legritkább eset-
ben használnak komolyabb statiszti-
kai vagy ökonometriai módszereket.
Az agrár-közgazdaságtan fôáramának
módszertani és közlési szabályait kö-
vetô Fertô írásait mindennek az el-
lenkezôje jellemzi.

Könyve két ponton is kapcsolódik a
nemzetközi irodalomhoz. Egyrészt
csatlakozik a posztszocialista orszá-
gok mezôgazdasági átalakulásáról
szóló kutatásokhoz, noha ezek furcsa
módon nem mutatnak kellô érdeklô-
dést a mezôgazdasági kereskedelem
kérdései iránt. Másrészt Fertô a nem-
zetközi agrárkereskedelemmel foglal-
kozó szakértôknek és tudósoknak az
alapkérdésekkel foglalkozó kisebbsé-
géhez tartozik. Azt kutatja és elemzi,
hogy a nemzetközi kereskedelem el-
méletének különbözô irányzatai tesz-
nek-e felhasználható, releváns állítá-
sokat a mezôgazdasági külkereskede-
lem magyarázatához. Az agrárkeres-
kedelemmel foglalkozó bevett iroda-
lom ugyanis inkább politikai tényezô-
ket vizsgál.Többnyire azt, hogy az ag-
rárkereskedelem liberalizálása, az ag-
rárprotekcionizmus csökkenése ho-
gyan hat a világpiacra és a legfonto-
sabb agrárkereskedelmi szereplôk
helyzetére. Fertô munkái csak látszó-
lag kapcsolódnak ehhez az irányzat-
hoz, mivel a vonatkozó szerzôk több-
ségétôl eltérôen ô az elmélet felôl kö-
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zelíti meg az agrárkereskedelem
problémáit.

Új könyvének alapkérdése: hogyan
hatott a mezôgazdasági kereskedelem
részleges liberalizálása a szóban forgó
országok agrárkereskedelmi folyama-
taira? Nagy figyelmet szentelt annak,
hogy a mezôgazdaság átfogó és igen
gyors ütemû átalakulása hogyan be-
folyásolta a volt szocialista országok-
ban kibontakozó agrárkereskedelmi
folyamatokat. Fontos, hogy a tulaj-
donviszonyoknak a kárpótlási törvé-
nyek, a szövetkezeti törvények, a föld-
törvény és a privatizáció meghatároz-
ta átalakulása az élelmiszer-elôállítás
minden lépcsôjén – termelés, feldol-
gozás, nagy- és kiskereskedelem – kö-
vetkezményekkel járt. A kínálati lánc
egyes lépcsôi közötti együttmûködési
és kooperációs rendszer is megválto-
zott. Ma már nálunk is a kiskereske-
delmi láncok diktálnak nemcsak a
termelôknek, hanem a feldolgozók-
nak is. A magyar és a többi közép-
európai gazdaság és benne a mezô-
gazdaság külpiaci kapcsolatrendszere
is átalakult. A KGST megszûnésével,
a volt szovjet piacok fizetôképességé-
nek elbizonytalanodásával párhuza-
mosan a mezôgazdasági külkereske-
delmet fokozatosan liberalizálták.Vé-
gül az EU-tagság elérésének folyama-
tában fontos lépcsôt jelentett minden
ország számára a társulási szerzôdés,
a külkereskedelmi klíma megváltozá-
sában pedig a WTO-megállapodás.

A rendelkezésre álló adatok meg-
határozták, hogy a felmerülô kutatási
kérdésekre milyen megközelítésben
és mely államok esetében lehet vála-
szolni. A hagyományos empirikus ke-
reskedelemelemzés módszere nyolc
kelet-közép-európai országra volt al-
kalmazható, az ágazaton belüli keres-
kedelem elemzésére viszont csak Ma-
gyarország esetében nyílt lehetôség.

A nemzetközi kereskedelem elmé-
letének fontosabb vonulatai, továbbá
az empirikus elemzés módszerei ala-
kították a könyv szerkezetét. A szerzô
elôször a kelet-közép-európai orszá-
gok mezôgazdasági kereskedelmét
elemzi a világpiacon, majd számba
veszi a vizsgálatba bevont országok
agrárkereskedelmének világpiaci tel-
jesítményét. Ezután következnek a
komparatív elônyök mérését és a ma-
gyar mezôgazdaság komparatív elô-

nyeit taglaló fejezetek, az agrárkeres-
kedelem dinamikájának elemzése és
az ágazaton belüli kereskedelem mé-
rését bemutató elemzés.

Fertô a magyar élelmiszer-kereske-
delem példáján mutatja be a vertiká-
lisan differenciált kereskedelem és a
tényezôellátottság terén megfigyelhe-
tô eltéréseket, a hazai dinamikus ága-
zaton belüli kereskedelmet és az al-
kalmazkodási költségeket. Végül
összefoglalja elemzései eredményeit.

Az így kialakított feszes szerkezet-
ben Fertô az alábbi kérdésekre keres-
te a választ:

1. Milyen volt a kelet-közép-európai
országok világpiacra irányuló mezô-
gazdasági kereskedelmének szerkeze-
te, melyek voltak fontosabb jellemzôi? 

2. Milyen tényezôk magyarázzák a
kelet-közép-európai országok agrár-
kereskedelmének 1992 és 2002 kö-
zötti teljesítményét a világpiacon? 

3. A magyar mezôgazdaságnak
mely termékek esetében volt kompa-
ratív elônye a különféle piacokon, és
hogyan alakult a komparatív elônyök
dinamikája az 1992 és 2002 közötti
években? 

4. Miként alakult át a komparatív
elônyök szerkezete a kelet-közép-euró-
pai országok agrárkereskedelmében?

5. Mi a kapcsolat a tényezôellátott-
ság és a vertikális ágazaton belüli ke-
reskedelem között a Magyarország és
az Európai Unió más országai közöt-
ti agrárkereskedelemben?

6. A magyar külkereskedelem libera-
lizálása milyen alkalmazkodási költsé-
geket követelt az élelmiszer-ipari ter-
mékek esetében az 1992–2002-es idô-
szakban?

A kereskedelem szerkezetére vonatko-
zó kérdést illetôen Fertô megállapít-
ja, hogy a vizsgált országok mezôgaz-
dasági kereskedelme jelentôsen bô-
vült az 1992–2002-es idôszakban. A
régió legnagyobb agrárexportôrei
Lengyelország és Magyarország, míg
a legjelentôsebb -importôrök között
ismét Lengyelországot, illetve Cseh-
országot találjuk. Mindössze Lettor-
szág és Magyarország agrár-külkeres-
kedelme mutatott többletet. Az ex-
port szerkezetét elemezve kitûnt,
hogy a lengyel, a litván és a magyar
kivitelben az elsôdleges mezôgazda-
sági termékeknek, az észt, a lett, a
cseh, a szlovén és a szlovák exportban

a feldolgozott mezôgazdasági termé-
keknek jutott nagyobb szerep. Az ag-
rárbehozatal szerkezete viszonylag
hasonló volt ezekben az országokban:
mindenhol a mezôgazdasági árucik-
kek játszották a fôszerepet. Az export
és az import szerkezete inkább egy-
mást kiegészítô jellegû volt. A kivitel
valamennyi országban magasabb
koncentrációs fokot mutatott, mint a
behozatal. Az agrárexport koncentrá-
ciója csökkenô volt Csehországban,
Lengyelországban, Litvániában és
Magyarországon, miközben Szlová-
kiában növekedett. A behozatal kon-
centrációs foka a cseh, a lett és a lit-
ván esetben kisebb lett, a lengyel és a
szlovén pedig nôtt.

A teljesítményt befolyásoló tényezôkre
vonatkozó kérdést Fertô a konstans
piaci részesedés (CMS) modelljének
alkalmazásával vizsgálta. Az elemzés-
be vont országok esetében eltérô volt
a mezôgazdasági kivitel bôvülésének
forrása. Valamennyi országban szere-
pet játszott ugyan a nemzetközi élel-
miszer-import általános bôvülése, ám
ez a hatás elsôsorban a magyar és a
szlovén export esetében érvényesült.
Itt ugyanis a kivitel zömét azok a ter-
mékek képviselték, amelyek import-
keresletének emelkedése meghaladta
a világátlagot. Másfelôl mind Ma-
gyarországon, mind Szlovéniában a
gazdaságok és a termékszintû ver-
senyképesség gyengülése elônytelenül
hatott az exportteljesítményre. Azaz a
mezôgazdasági export növekedési
potenciálját behatárolja az adott ter-
mékszerkezet. Figyelemre méltó vi-
szont, hogy a többi kelet-közép-euró-
pai országban az agrárkivitel elsôdle-
ges mozgató ereje a versenyképesség
javulása volt. A szerzô arra is rámu-
tat, hogy az érzékenységi vizsgálatok
szerint az adatok aggregáltságának
mértéke és a vizsgálati idôszakasz
hossza nagymértékben módosítja a
számítási eredményeket. A teljes tíz-
éves elemzési szakaszra kalkulált
eredmények sem vetíthetôk ki a rövi-
debb részperiódusokra.

A szerzô a Balassa-index felhasz-
nálásával elemezte a komparatív elô-
nyök szerkezetének alakulását a ma-
gyar mezôgazdaságban, mégpedig öt
referenciapiacon és három aggregált-
sági szinten. Az 59 termékcsoportra
kiterjedô vizsgálat kimutatta, hogy a
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hazai mezôgazdaságnak csupán ki-
lencben van komparatív elônye, de ez
a kilenc termékcsoport adja a teljes
agrárkivitel mintegy felét.Vagyis a ki-
vitel közel fele olyan termékekbôl áll,
amelyeknek – referenciacsoporttól
függetlenül – komparatív elônyük
van. A hazai agrárágazatban lezajlott
alapvetô változások ellenére a Balas-
sa-indexek eloszlása stabil; a magyar
agrárkereskedelem az összes referen-
ciacsoportban a mérséklôdô speciali-
záció folyamatát mutatja. Ez azt je-
lenti, hogy függetlenül az elemzett re-
ferenciapiactól, az ország több ter-
mékcsoportban elveszítette kompara-
tív elônyeit.

A kelet-közép-európai országok ag-
rárkereskedelmi szerkezetének 1992
és 2002 közötti dinamikáját vizsgálva
a szerzô azt találta, hogy azon ter-
mékcsoportok, amelyeknek kompa-
ratív elônyük van, a piacok liberalizá-
lásával javuló versenyképességet mu-
tatnának. A Balassa-indexek eloszlása
arra utal, hogy a vizsgált államok egy
részének (Lengyelország, Magyaror-
szág, balti államok) több termék ese-
tében van komparatív elônye, s e ter-
mékek szerepe számottevô is a keres-
kedelemben. Csehország, Szlovákia
és Szlovénia viszont kevesebb kom-
paratív elônyt felmutató termékkel
rendelkezik, s azok hányada is szeré-
nyebb a kereskedelemben.

Balassa-indexek stabilitása az egyes
termékek szintjén sokkal kiegyensú-
lyozottabb. Az átmenetmátrixok kiér-
tékelése rávilágított: az agrárkereske-
delem specializációja egyik országban
sem volt olyan mértékû, hogy lehetô-
vé tette volna a nemzetközi kereslet
bôvülésébôl adódó lehetôségek ki-
aknázását.

A tényezôellátottság és az ágazaton
belüli vertikális kereskedelem viszo-
nyát vizsgálva Fertô az ágazaton be-
lüli kereskedelmet horizontális és ver-
tikális összetevôkre bontotta, s meg-
állapította, hogy Magyarország hori-
zontális, ágazaton belüli kereskedel-
me az uniós országokkal alacsony, lé-
nyegileg inkább vertikális jellegû volt.
Ez arra utal, hogy a magyar mezôgaz-
daság alkalmazkodási költségei felte-
hetôen nagyobbak, mint ha a keres-
kedelemben a horizontális jelleg do-
minált volna. Kiderül, hogy a relatív
tényezôellátottság különbsége és a

vertikális ágazaton belüli kereskede-
lem közötti pozitív kapcsolat vizsgála-
tában alkalmazott szokásos módszer
értelmezési gondokat okoz, ha nem
különböztetik meg a magas és az ala-
csony minôségû exportot.
A liberalizálás alkalmazkodási költsé-
geinek elemzése azt mutatja, hogy a
foglalkoztatás alakulására a hazai ke-
reslet változása kedvezôen, a termelé-
kenység javulása viszont kedvezôtle-
nül hatott. Nem sikerült viszont szo-
ros összefüggést találni a jó szektorá-
lis teljesítmény, az ágazaton belüli
marginális kereskedelem és a foglal-
koztatás változása között. A vizsgálat
szerint nem igazolható az az állítás,
hogy a külkereskedelmi változók rö-
vid távon hatnak a munkaerô-piaci
alkalmazkodásra. Mindent egybevet-
ve, a külkereskedelem liberalizálása
nem gyakorolt meghatározó befolyást
a foglalkozatásra a hazai élelmiszer-
iparban. Ugyanakkor e téren a számí-
tási módszer elemeinek megválasztá-
sa érzékelhetôen befolyásolja az ered-
ményeket, ezért további kutatásokra
van szükség az ágazaton belüli keres-
kedelem indexeinek kimunkálására, a
külkereskedelmi és a munkaerô-piaci
folyamatok közti összefüggések idô-
beliségének elemzésére.
nnnnnnnnnn MOHÁCSI KÁLMÁN

B. Erdôs Márta: 
A nyelvben élô
kapcsolat
Typotex, Budapest, 2006. 317 old.,
2500 Ft

„Lenni vagy nem lenni: az itt a kér-
dés” – vívódik Hamlet a világiroda-
lom talán leghíresebb monológjában.
S ha lett volna már akkor lelki elsôse-
gélyt nyújtó telefonszolgálat, kérdé-
seivel, dilemmáival talán oda fordul.
Ahogy teszi ma sok, hasonló problé-
mával küzdô ember. „Mert ki viselné
a kor gúnycsapásit, / Zsarnok bosszú-
ját, gôgös ember dölyfét, / Útált sze-
relme kínját, pör-halasztást, /A híva-
talnak packázásait, / S mind a rugást,
mellyel méltatlanok / Bántalmazzák a
tûrô érdemet.” Ám ott a bökkenô. A

halál alvás, elszunnyadás, de talán ál-
modás is. Hamlet metaforákban gaz-
dag szövege és az öngyilkosság-meg-
elôzô sürgôsségi telefonszolgálatot
igénybe vevôk fogalmazásmódja kö-
zött számos hasonlóság fedezhetô fel.
S akkor még nem említettük a – mai
kifejezéssel élve – befejezett öngyil-
kosságot elkövetô Ophelia szövegét,
melyrôl Laertes így beszél: „Értelem
az örültségben; összeillesztve gondo-
lat és emlékezet.”
B. Erdôs Márta azt ígéri, írásából
többet tudhatunk meg „a válságos
élethelyzetben zajló kommunikáció
természetérôl”. Doktori disszertáció-
ján alapuló könyve a pécsi S. O. S
Élet Telefonszolgálathoz beérkezô te-
lefonhívásokra támaszkodva elemzi a
krízishelyzetben zajló kommunikáció
sajátosságait.

Izgalmas témát választott, hiszen
kit ne érdekelne annak az embernek a
drámája, aki egy szélsôséges határ-
helyzetben, élet és halál közti válasz-
tásban segítségért fordul valakihez.
Ahogy azt a valóságshow-k sikere is
jól mutatja, a legtöbb emberben ele-
ven a mások életére irányuló kíván-
csiság, a kukkolás, voyeurködés vá-
gya. Alapvetôen közösségi lényként,
önmagunkat mindig a másokhoz való
viszonyainkban definiálva, érdeklôd-
ve hallgatjuk a buszon mellettünk ál-
ló ember hétköznapi telefoncsevelyét
is, hogyne érdekelne hát a lelki prob-
lémáit soroló, esetleg halálra készülô
ember beszélgetése a segítô szakem-
berrel. B. Erdôs Márta azonban a
legkevésbé sem kíván rájátszani bul-
város s egyben mélyen emberi kíván-
csiságunkra. Cím és borító egyaránt
messze kerüli az utalást az öngyilkos-
ságra, és a könyv a legszûkebb szak-
mai közönséget célozza meg.

A szerzô A nyelvben élô kapcsolat
címet adta könyvének, s ez valóban
fedi is a témát, amennyiben a mû in-
kább szól a nyelv, a kommunikáció
természetérôl, s ezen belül kapcsolat-
teremtô funkciójáról, mint az öngyil-
kosságról, annak okairól és megelôzé-
sének lehetséges módjairól. A borító
Albrecht Dürer Fûcsomó címû képé-
nek felhasználásával készült. A meg-
nyugtató zöld szín, a szép természeti
kép távolról sem utal az öngyilkosság
drámai témájára, miközben az össze-
gabalyodó, hajlékony, mégis erôs fû-
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