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Burgerné Gimes Anna: A közép-
európai átalakuló országok
gazdaságának és mezõgazda-
ságának összehasonlító elemzése

A Századvég Kiadó tankönyvsorozatának
harmadik köteteként látott napvilágot a
magyar agrár-közgazdaságtan egyik vezetõ
szaktekintélyének tollából az átalakulás-
gazdaságtan egy kevésbé feltárt témakörét
rendszeresen körbejáró elemzés. Az írás mo-
nografikus jelleggel és átfogóan taglalja az
Európai Unióba készülõ posztkommunista
országok agrárgazdaságának szerkezeti, szer-
vezeti, tulajdoni és teljesítmény-elemeinek
változását, s mindezt makroökonómiai
összefüggésbe helyezi.

Az elsõ részben a szerzõ a vizsgált orszá-
gok nemzetgazdasági fejlõdésének legfon-
tosabb mutatóit elemzi, bemutatja a transz-
formációs visszaesés mélységét és a kilábalás
fokozatos létrejöttét is. Az átalakulás straté-
giájáról folyó szerteágazó vitákat a szerzõ
lényegre törõen ismerteti, a washingtoni
konszenzus szempontrendszere köré cso-
portosítva az érveket és az ellenérveket. A
viták mérlegét megvonva a fokozatos átala-
kulást pártolók érveit véli meggyõzõbbek-
nek, és elveti azt a többségi nézetet, amely
az átalakulás sebességével, radikalizmusával
vagy átfogó voltával magyarázza a kilábalás
sikerét vagy sikertelenségét. Súllyal szól a
Közép-európai Szabadkereskedelmi Tár-
sulás, a CEFTA jelentõségérõl és a regionális
kereskedelem, a kölcsönös nyitás – kissé az
EU-tól is ösztönzött – szempontjáról. Az átala-
kulás gerincét jelentõ privatizálás természete

szerint mindenütt sokféle érdek ütközésének
terepévé vált, ezért lelassult, így hatékony-
ságnövelõ hatásai is csak késleltetve és töre-
dékesen bontakozhattak ki (33-34. pp.).

A második rész a mezõgazdasági ágazat
helyzetérõl szól. A szerzõ bemutatja, hogy e
területen a visszaesés minden országban
meghaladta a nemzetgazdasági átlagot,
vagyis különösen mély és elhúzódó volt. Eb-
ben az irányítás alkalmazkodóképtelensége,
a keleti piacok összeomlása, az amerikai és
EU eredetû túlkínálat, a különösen erõteljes
nemzetközi – részben szubvenciós – ver-
seny is szerepet játszott. A privatizáció e terü-
leten is lassan ment végbe, a földforgalom
és a piaci viszonyok sokrétû korlátozása min-
den országban jellemzõ – és hatékonyság-
korlátozó – maradt. A privatizáció hatására
hosszabb távon ebben az ágazatban is megfi-
gyelhetõvé vált a hatékonyság növekedése.
Az agrárágazat részaránya a GDP-ben min-
denütt mérséklõdõ irányzatot mutat. Más a
helyzet a foglalkoztatással. Míg az élenjáró
reformországokban az ágazat foglalkozta-
tásban játszott szerepe is mérséklõdött, ez –
mutat rá Burgerné – részben statisztikai át-
sorolásokra vezethetõ vissza (47. p.). A ke-
vésbé fejlett és a lassabb reformtempóval
rendelkezõ délkelet-európai országokban a
társadalom demodernizációs alkalmazkodási
stratégiáját jelenítette meg az, hogy átmene-
tileg jelentõsen – akár 30 (!) % fölöttire is –
megnõtt az ágazat részaránya a nemzetgaz-
dasági foglalkoztatás egészében (ez az uniós
átlag tízszerese).

E kép kiegészülhet azzal, amit a mezõ-
gazdasági külkereskedelem mutat: a forga-
lom egészének Nyugatra terelõdése elle-
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nére a FÁK-országok jelentõs piaci része-
sedést õriztek meg/szereztek vissza: a bolgár
agrárkivitel 34, a lengyel 32, a litván 47
százaléka továbbra is a keleti piacokon talál
fölvevõre (58. p.). A továbbiakban sor kerül
a birtokszerkezet elemzésére, ahol minden
átalakuló országban egyértelmûnek mutat-
kozik az egykori szövetkezetekbõl átalakult
társas nagyvállalkozások versenyképességi
elõnye (78. p.).

A kötet legnagyobb részét kitevõ harma-
dik fejezetben az egyes átalakuló országok
mezõgazdaságáról olvashatunk tömör le-
írást. Ebbõl részletesen megismerhetõ az
egyes országok eltérõ átalakulási pályája, ami
részben az eltérõ történelmi és földrajzi adott-
ságokra, részben viszont az eltérõ gazdaság-
politikai prioritásokra vezethetõ vissza.

Az ágazati elemzéseket összefoglalva a
szerzõ kiemeli (183. p.), hogy az ágazat terme-
lése még sehol sem érte el a 80-as évek telje-
sítményét, tehát – különösen a Jánossy-féle
értelmezést követve – a recesszió e területen
még messze nem ért véget. Az uniós csatla-
kozás összefüggésében különösen fontos
adottság, hogy a tizenkét térségbeli tagjelölt
közül csak Magyarország és Bulgária agrár-
szaldója pozitív (bár a magam részérõl az ága-
zati szaldó közgazdasági jelentõségét sosem

tudtam értelmezni). Burgerné meggyõzõen
emeli ki: a belsõ kereslet mértéke és a hazai
termelés versenyképtelensége erõs korláto-
kat szab(ott már) a CEFTA-beli piacnyitásnak
is. A mennyiségi többlet a minõségi, higiéniai,
választéki és értékesítési nehézségekkel tár-
sult, és ez a magyarázata a – különösen az
orosz válságot követõen terjedõ – agrárpro-
tekcionizmusnak. Érdekes lett volna megtud-
ni, mit gondol a szerzõ, várhatóan mennyiben
tud az efféleképp évtizedes szinten is „gyer-
mekcipõben” maradó ágazat az EU-piac erõs
versenyének megfelelni.

Mindent egybevéve a kötet tárgyszerûen
és kiegyensúlyozottan szól egy, a közbe-
szédben az érzelmi túltelítettség, a költõi túl-
zások és a fékezhetetlen álmodozás jelle-
mezte témakörrõl, reprivatizációról, nyerte-
sekrõl és vesztesekrõl, sok-sok tényt és ada-
tot reálisan olvasható terjedelemben egybe-
gyûjtve. Nemcsak az egyetemi hallgatóknak
érdemes elolvasniuk! (Burgerné Gimes
Anna: A közép-európai átalakuló országok
gazdaságának és mezõgazdaságának
összehasonlító elemzése. Századvég Kiadó,
Budapest, 2001. 196 p.)
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 az MTA doktora, egyetemi tanár,
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Fodor István: Környezetvédelem
és regionalitás Magyarországon

A szerzõ két, logikusan összekapcsolódó, a
gyakorlatban mégis alig találkozó cselekvés-
sort helyez tudományos vizsgálódása közép-
pontjába: a környezetvédelmet és a regioná-
lis fejlesztést. Mindkét cselekvéssor soksze-
replõs, ugyanazokkal a szereplõkkel, az ál-
lamigazgatástól a civil szervezeteken át a
vállalatokig, háztartásokig, egyénekig. Mind-
két cselekvéssor konkrét földrajzi terekben
fejti ki hatását, gyakran összehangolatlanul,
egymás célkitûzéseit gyengítve. Maga a
„környezetvédelem” szakkifejezés is defen-

zív értelmû: a gazdasági növekedés kárte-
véseitõl kell óvni környezetünket. A regio-
nális fejlõdés alatt meg többnyire az egyes
régiók gazdasági növekedésére gondolunk
– pedig a fejlõdés és a növekedés nem szino-
nímák. A kompromisszumot kínáló fenntart-
ható fejlõdés fogalom ugyan már két évti-
zedes, s elterjedése is kétségtelen, de még
mindig erõsebb a koncepcióalkotásban, mint
a gyakorlati tervezésben.

A szerzõ a környezetvédelmet állítja vizs-
gálódásainak középpontjába. A környezet-
védelembõl hiányzik az átfogó regionális
szemlélet. A vízvédelem vízgyûjtõk szerint
rendezõdik, a felszín alatti vizek védelme
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