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HHalmai Péter új könyvének alcíme: európai 
modell, strukturális reformok. a főcímbe fog-
lalt két nagy témával, nevezetesen a válság és 
a növekedés ügyével együtt ezzel immár négy 
nagy kérdéskör áll előttünk. mindezt pedig 
egy olyan bonyolult szerkezetű intézményre 
alkalmazza a szerző, mint amilyen a jelen eu-
rópai Uniója.

ez a témagazdagság – miközben a gazdasá-
gi elemzés, a gazdaságelmélet, a gazdaságpo-
litika, a nemzetközi tanulmányok és még egy 
sor potenciális érintett szakterület művelője 
számára lehet érdekes a munka – azt a nyil-
vánvaló veszélyt rejti magában, hogy a szer-
ző túl sokat markol. További kockázat, hogy 
a szerző egyetemi emberként, csakúgy, mint 
jelen recenzense, nem egyetlen közönség szá-
mára alkot: könyvei írásakor egyaránt gondol 
diákjaira és az érdeklődő szakközönségre. eb-
ben a munkában az első fejezet (a növekedési 
elmélet rendszere) és a második fejezet (euró-

pai integráció és a gazdasági növekedés) ha-
tározottan tankönyvi jellegű: sorra veszi a té-
makör meghatározó irodalmát, irányzatait és 
azok fejlődési útjait. Nem követel meg túlzott 
módszertani előképzettséget az olvasótól, de 
a széles szakirodalmi kitekintés próbára teszi 
azt, aki a napi égető gondok és a heves viták 
hatására európa mai bajainak okairól és a gaz-
dasági kilátásokról kíván többet megtudni.

mégsem egyetemi tankönyvről van szó és 
nem is lazán kapcsolódó témák kötetbe ren-
dezéséről. az olvasó esetleges aggályai foko-
zatosan elhalványulnak, amint átjut az első 
két fejezeten. a harmadik nagy rész, mintegy 
ötven oldal, az addig követett általános érvé-
nyű, szinte intézménynélküli tárgyalásmódba 
belevonja azt az aktuális és nagyjelentőségű 
kérdést: mi áll az európai országok többségére 
jellemző növekedési ütemcsökkenés mögött. 
ez valóban a jelen közgazdasági, gazdaságpo-
litikai, sőt tisztán politikai vitatémái között 
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az egyik legégetőbb. az európa-kérdés nap-
jainkban úgy hangzik, hogy az egyesült Álla-
mokból, (Nyugat-) európából és Japánból álló 
fejlett triász, vagyis a gazdasági fejlődés eddi-
gi centruma (magja) és azon belül államközi 
jellege miatt sajátos esetnek számító európai 
Unió vajon tartósan, netán végleg elvesztette-e 
a gyors gazdasági növekedésre való képességét? 
Ha igen, milyen okok miatt? Ha nem, akkor 
mit kell tenni a növekedési képesség mai ha-
nyatlásának megállításáért, a folyamat vissza-
fordításáért? mindezen kérdések, amelyek fel-
vetésével egyébként kezdhette is volna a művét 
a szerző, sorra kerülnek ebben a fejezetben.

 a növekedési képesség tényezői azután új 
megvilágítást nyernek a negyedikben (Válság 
és potenciális növekedés az európai Unióban). 
ez a rész exponálja a triász jelenleg legproble-
matikusabb tagjának a másik kettőtől teljesen 
különböző sajátosságát: európa sok államból 
áll és ezek − a gazdasági fejlettséget és szerkeze-
tet, a társadalmi fejlődési útvonalakat tekintve 
− egymástól igencsak eltérnek. Ám éppen a po-
litikai és történelmi kapcsolódás, a mindennapi 
életszférák erős integráltsága következtében ért-
hető, hogy az érintett nemzetekben erős a fej-
lettebbekhez, gazdagabbakhoz való felzárkózás 
vágya. sőt maga az európai Unió is politikai 
célként tekint a konvergenciára, amelynek elő-
mozdításához komoly erőforrásokat rendel. az 
utolérési, felzárkózási folyamat azonban nem 
automatikus, országonként eltérő minta szerint 
alakul, amint ezt a könyv ötödik fejezete (Fel-
zárkózás és konvergencia az európai Unióban) 
alaposan dokumentálja és elemzi. Társadalmi 
percepciója is eléggé eltérő: az utóbbi két év-
tized folyamataira visszatekintő lengyel nyilván 
igenlő, a magyarok többsége hajlik a nemleges-
re, míg a görög válasz hangos nem. kétségtelen, 
hogy az európai déli periféria a 2008-as válság-
gal különösen nehéz helyzetbe került.

az új tagországok, a kelet-közép-európai 
térség növekedési teljesítménye azonban egé-

szében véve egyáltalán nem rossz, amint ezt a 
hatodik fejezet (az új tagállamok növekedési 
modellje. kihívások és kilátások) bemutatja. 
a felzárkózás korábbi sebessége azonban már 
valóban a múlté a válság óta. ezzel együtt ke-
let-közép-európa jobb növekedési potenciált 
mondhat magának, mint az unió egésze.

majd a hetedik fejezet tárgyalja azokat a 
gazdaság-és fejlesztéspolitikai teendőket, ame-
lyek az unió gazdasági növekedésében beálló 
ütemcsökkenés visszafordításához szükségesek 
lennének (strukturális reform és növekedési 
potenciál).

Visszatérve a könyv kiinduló fejezeteire: 
nem csak pedagógia érv szól amellett, hogy 
a munka a gazdasági növekedés elméletei-
nek tárgyalását Solow modelljével, a termelé-
si tényezők függvénykapcsolatának leírásával 
kezdje. a neoklasszikus növekedési felfogásba 
ugyan nehéz beilleszteni a technológiai válto-
zásokat, a gazdasági működési hatékonyságát 
befolyásoló intézmények szerepét, a gazda-
ságpolitikai kezdeményezések jelentőségét, 
és emiatt csupán a termelési tényezők alaku-
lásával nehéz megmagyarázni a sikeres és si-
kertelen felzárkózási eseteket, mégis érdemes a 
kínálati oldali tényezők felől indítani az elem-
zést. ma ugyanis leginkább a keresletről, an-
nak elégtelenségéről esik a legtöbb szó. a fej-
lett világ növekedési teljesítményének mostani 
gyengélkedése idején, amikor a szekuláris 
stagnálás veszélyéről értekeznek a szakértők 
(Teulings – Baldwin, 2014), a hatóságok a ke-
resletélénkítés régebbi és új eszközeinek együt-
tes alkalmazásától remélik a növekedés újbóli 
beindulását. a számos, egymással versenyző 
és feleselő növekedéselméleti irányzat itteni 
áttekintéséből viszont az olvasható ki, hogy a 
gazdasági növekedés trendjeit alapvetően a kí-
nálati oldal tényezői határozzák meg. másfelől 
pedig az intézményi tényezők, politikák, akár 
a földrajzi és történelmi komponensek mind 
hatással vannak a gazdaság „leadható teljesít-
ményének” a mértékére. És pontosan ez áll 
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Halmai Péter elemzésének középpontjában: 
a potenciális kibocsátás, valamint a gazdasági 
élet egyszeri és ciklikus tényezőitől megtisztí-
tott potenciális növekedési ütem.

a növekedési képesség nekilódulását és 
erózióját konkrét gazdaságra és időszakra vo-
natkoztatva csakis az érintett országok külső 
körülményeinek és belső viszonyainak isme-
retében lehet helyesen értelmezni. Nyilván 
nem ok nélkül idézi a szerző az első fejezet 
végén az európai gazdaságok aranykorára, a 
német Wirtschaftswunder időszakára vissza-
utaló gazdaságtörténész szavait: Eichengreen 
a növekedési csoda tényezői között egyaránt 
említi a megfelelő társadalmi-gazdasági mo-
dell (a szociális piacgazdaság) megalkotását, a 
marshall-segélyből eredő növekedési tényező-
ket, a Bretton Woods-i intézmények által sza-
vatolt nemzetközi együttműködési kereteket 
(eichengreen, 1996). Ha alkalmas intézményi 
keretek és a pragmatikus gazdaságpolitikák 
voltak szükségesek az európai aranykorhoz, 
nyilván ugyanezen tényezőket kell tanulmá-
nyoznunk a mai európai bajok megértéséhez.

Hol kezdődtek az európai bajok, és mik 
okozták? Nem a 2008-as válság óta következett 
be európa növekedési lemaradása a világ gyor-
san növekvő országaihoz vagy akár az egyesült 
Államokhoz képest, hanem már az 1990-es 
évek közepén. az európai növekedési hátrány 
a teljes tényezőtermelékenység (TFP) terén 
néhány iparágra koncentrálódik, de léteznek 
általános magyarázó tényezői is a lendület-
vesztésnek: ezek a termék- és munkapiacok 
működési rendjében, az amerikaitól elmaradó 
versenyintenzitásban és az európára hagyo-
mányosan jellemző kormányzati túlszabályo-
zásban ragadhatók meg. Hátrányos következ-
ménnyel járnak az innovatív szektorokba való 
belépés adminisztratív és pénzügyi korlátai is 
európában. mivel a „szokásos” termelési té-
nyezőknek, azaz a tőkének és a munkának a 
kínálata demográfiai okokból, a megtakarítási 

és befektetési szokások merevségei miatt már 
aligha nő, így a teljes tényezőtermelékenység 
emelkedésének lassulása önmagában megma-
gyarázza az európai potenciális növekedési 
ütem csökkenését.

az adatok ugyanakkor világosan mutat-
ják, hogy korábban az európai integrációs, 
liberalizációs folyamat nagyban hozzájárult 
a termelékenység és a gazdasági teljesítmény 
imponáló üteméhez, egészen az 1990-es évek 
elejéig, különösen az eU feldolgozóiparában. 
a szolgáltatásokra mindez már nem áll. ami 
nem csoda, hiszen a termékek szabad áram-
lását ugyan elfogadta, megemésztette az euró-
pai közvélemény és politika, ám a szolgáltató 
ágazatoknak a külföld előtti megnyitása egyéb 
feltételek mellett emberek jelenlétét is feltéte-
lezi (lengyel vízvezeték-szerelő, magyar hen-
tes). a migrációs folyamat bonyodalmait már 
a válság előtti években is megtapasztalhattuk. 
azóta még erősebb lett az ellenállás a migráci-
óval szemben.

 Jelen és jövő. ezzel eljutottunk a válság 
utáni időkhöz, a jelenhez. az európai gazdaság 
kibocsátása a 2008-tól kifejlődő válság alatt 
drámai mértékben esett, de különös módon 
nemcsak a tényleges teljesítés csökkent cikli-
kus vagy dekonjunkturális módon, hanem a 
növekedési potenciál mértéke is. a ténylege-
sen mért gazdasági teljesítmény pedig csak 
lassan közeledik a potenciális szinthez, még 
mindig fennáll a negatív rés (output gap).

a szerző modellszámításai nem sok jót ve-
títenek elő az unióra és benne hazánkra nézve 
sem. az új tagállamok potenciális növekedési 
üteme a 2015‒2018-as években a projekciók 
szerint a válság előtti ütemnek a felét sem éri el 
‒ jelentős országonkénti különbségek mellett. 
a baltiaknál a válság kezdetén a potenciális ki-
bocsátás évi 5–6 százalékos növekedése átme-
netileg a negatív tartományba ment át, hazánk 
és szlovénia esetében a korábbi 3–4 százalékos 
évi dinamika 1 százalék alá esett.
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az empirikus elemzések változatlan po-
litikák feltételezése mellett történtek. Ter-
mészetesen a tagállami és uniós politikák 
megújíthatók, mindazon által komolyan 
elgondolkodtató adatok állnak előttünk. 
a konvergenciaszámítások alapján hazánk a 
sérülékeny új tagországok csoportjába tartozik 
Bulgáriával és romániával egyetemben. meg-
jegyzem, a mű nem szentel kiemelt figyelmet 
magyarország ügyének, és nem reflektál ér-
demben a magyar növekedési potenciállal és 
az európa gazdag feléhez való konvergálásunk 
állapotával foglalkozó hazai szakirodalomra 
sem, holott sok érintkező pontot tartalmaz 
például Oblath Gábor munkássága (oblath, 
2013).

ami a térségi viszonyokat, a magyar növe-
kedési képességről kirajzolódó képet illeti, a 
borúra okot adó vonatkozások mellett látha-
tunk kedvezőbb árnyalatokat is. Így azt, hogy 
az új tagországokból álló kelet-közép-európai 
régió a külgazdasági nyitottság mértékét, a 
globális értékláncban való részvételt és a mak-
rogazdasági mutatókat tekintve jelenleg egé-
szében véve felkészültebb és érettebb, mint a 
déli periféria volt az eurózónába való belépés 
pillanatában. következésképpen az európai 
magországokhoz való erősebb kapcsolódás 
gazdaságpolitikai irányzatának követéséhez, az 
eurózónába való belépés térségi teljesítéséhez, 
a szorosabb európai gazdaságpolitikai koor-
dináció vállalásához jórészt meglennének az 
objektív feltételek. az objektív képesség egy 

dolog, a politikai szándék és a társadalom af-
finitása egy másik dolog: ezeket a vonatkozá-
sokat nem tárgyalja a szerző, csupán kifejtés 
nélkül megemlíti a populista politikák elterje-
désének veszélyét.

az európai növekedési képesség javításához 
szükséges strukturális reformokkal, gazdaság-
politikai opciókkal, intézményi változások-
kal foglalkozó legutolsó fejezet megmarad 
az általánosság elég magas szintjén. a szerző 
említés nélkül hagyja a magyar közéletet és 
szakmát foglalkoztató vitaügyeket (újraipa-
rosítás, államosítás és recentralizálás, keleti 
nyitás stb), ami a fő témakörök számossága 
miatt érthető is. Ám az európai közgazdasági 
és gazdaságpolitikai színtéren immár évek óta 
zajlik a vita a feszes makrogazdasági politika 
(austerity) és a további keresletélénkítés hívei 
között; erre lehetett volna reagálni. Nem azzal 
a szándékkal, hogy igazságot tegyen a német 
makrogazdasági felfogás és a megszorító poli-
tikát elvető szakmai nézetek között, de talán 
a szerző modellszámításai eligazítást adnának 
abban a vonatkozásban, hogy az egyik vagy 
a másik irányzathoz rövid és hosszabb távon 
milyen potenciális növekedési pálya tartozik. 
Ám nem ildomos újabb vonatkozásokat szá-
mon kérni egy olyan művön, amely 370 oldal 
terjedelmű és gyors becslésem szerint mintegy 
ezer (!) bibliográfiai forrást dolgoz fel.
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