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H

almai Péter könyve – az elméleti
megalapozás után – elsősorban
korunk egyik leginkább időszerű közgazdasági kérdését boncolgatja:
van-e, és tartósan fennmarad-e a felzárkózás és konvergencia az újonnan csatlakozott és a régi EU-s tagországok között?
A mű a növekedési elmélet rendszerezésének megfelelően részletesen tárgyalja a kérdés legkorszerűbb megközelítéseit. Az elméleti alapozás során különös
figyelmet fordít a konvergenciavita, a
növekedési számviteli megközelítések áttekintésére, továbbá részletesen elemzi a
növekedési tényezőket.
A hét fejezetből álló kötet az európai
növekedési potenciál erózióját, majd válságát, illetve ez utóbbiból való lassú és
részleges kilábalását, továbbá ennek
hosszú távú mozgási pályáit tárja fel.
A prognózis közép- és hosszú távú kitekintést is tartalmaz. A hosszú távú kitekintés (2060-ig tartó időhorizont) egyik
aspektusa az EU-13, azaz a legkésőbb
csatlakozott országok potenciális növekedési ütemének a vizsgálata. A szerző kiemeli, hogy e csoportnak az EU15-höz mért felzárkózási üteme az idő
előrehaladtával mérséklődik, majd 2035
után megszakad. A projekció szerint
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2041 és 2060 között az EU-13 potenciális kibocsátása kisebb ütemben nő, mint
az EU-15 országaié. Ez pedig azt jelenti,
hogy a hőn áhított további konvergenciát
távolodás válthatja fel. E tény viszont a
gazdaságpolitikai döntéshozókat és közgazdászokat további elemzésre, kutatásra
kell, hogy sarkallja.
Halmai Péter szerint a pénzügyi és gazdasági válság tartósan rányomja a bélyegét a következő időszakra is. A mérlegkiigazítás szükségességének elhúzódása az
optimális erőforrás-allokációt nehezíti,
továbbá a pénzügyi közvetítés lehetőségeit is korlátozza.
A szerző kiemeli, hogy a krízis szó
nemcsak a veszély, hanem az új lehetőségeket magában foglaló szituáció szinonimája is. Azaz benne van a fordulat
kényszere is, az erősödő alkalmazkodás
és akkumuláció, az erőforrások hatékonysági alapú reallokációja pedig a termelékenység növekedésének új lehetőségeit nyithatja meg.
„A növekedési elmélet rendszere” című
fejezet jelenkorunk egyik legnagyobb
makroökonómiai és gazdaságpolitikai
kérdésére keresi a választ – arra, hogy mi
az alapja és melyek az összetevői valamely
ország/régió gazdasági növekedésének.
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Az „Európai integráció és gazdasági növekedés” című fejezet egy tankönyv vagy
szakkönyv alaposságával, részletesen
tárgyalja az európai növekedési folyamatot, és kijelöli a könyv további témáit.
A szerző az európai integráció növekedési vonatkozásait a preferenciális liberalizációtól a mélyebb integrációs lépcsőfokokig terjedően elemzi. Részletesen
tárgyalja a tényezőpiaci integráció növekedési elméletét és az integráció termelékenységi hatásainak mechanizmusát.
Mindezek alapján azonosítja a több mint
fél évszázada működő európai növekedési modell fő sajátosságait, melynek mai
alapvető jellemzője a felzárkózási növekedés mint meghatározó irányzat. E felzárkózás mindenekelőtt az integrációba
lépő, kevésbé fejlett európai gazdaságok
gyorsabb növekedését, erőteljes reálkonvergenciáját jelentette évtizedeken át.
A felzárkózás a közgazdaságtudomány,
azon belül a növekedési elmélet egyik
kulcsfontosságú területévé vált.
A harmadik fejezetben Halmai Péter
a potenciális kibocsátás, a potenciális
növekedés és a növekedési számvitel
fogalmak és az elméleti keretek tisztázása után a potenciális növekedés
alakulását vizsgálja. Úgy véli, e növekedés akár 2060-ig is eltart. A szerző
az elérhető adatok és összefüggések
használatával, azok alapos körüljárása
után végez projekciót, becsli a jövőbeni folyamatokat. (Itt fontos kiemelni, hogy a szakirodalomban a legtöbb
elemzés csupán az aktuális növekedést
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vizsgálja.) A projekciók során becsült
értékek meghatározott keretrendszerben
értelmezhetőek. A jövőbeni várható folyamatok megismertetése, a hosszú távú
kitekintés révén a kötet talán az európai
gazdaságpolitikai döntéshozókat is inspirálhatja – többek között – a strukturális
reformok végrehajtására.
E fejezet az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közti termelékenységi rés okait is tárgyalja. A különbségeket magyarázó fő tényezők a
termék- és munkapiacok működési eltéréseiben, az Egyesült Államok magasabb intenzitású versenyviszonyaiban,
illetve az európai részpiacok túlszabályozásában azonosíthatóak. Lényegesek
az itteni innovatív szektorok adminisztratív és pénzügyi belépési korlátai is.
A „Válság és potenciális növekedés az
Európai Unióban” című fejezetben különösen értékes a következtetéseket felsoroló rész, amely a fejezet eredményeinek
összegzésén túl további kutatásra is ösztönöz.
A „Felzárkózás és konvergencia az Európai Unióban” című rész elsősorban a
reálkonvergenciát és a felzárkózást taglalja. Nem tér ki részletesen a nominális
konvergenciakritériumok teljesítésének
és euró adaptációjának a problémakörére. Ugyanakkor fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a szerző a felzárkózás
lassulására, leállására és a divergencia
veszélyeire már a krízis előtt is felhívta
a figyelmet.
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Az elemzések sorra azt igazolták, hogy
az európai felzárkózási növekedés központi szerepet töltött be az integráció felívelő szakaszában, ám fokozatosan kifulladt az 1980-as évektől kezdődően. A rejtett erózió a „nagy megnyugvás” (great
moderation), a látszólag zavartalan fejlődés periódusában sem csökkent, majd
egyre inkább szembetűnővé vált. Az
európai növekedési potenciál fokozatos
eróziója több évtizednyi látens folyamat
után, az új évezred kezdetén – az európai versenyképesség és a globalizációhoz
történő alkalmazkodás problémáinak kiéleződésével párhuzamosan – egyre nyíltabb formában jelent meg.
A 2008-ban megkezdődött pénzügyi
és gazdasági válság során a növekedési
feszültségek az európai országokban is
felfokozódtak, s új szakaszba kerültek,
egyes tagállamokban növekedési krízis
alakult ki. A kilábalás már megindult,
ám a helyreállás lassú és részleges lehet.
A hatodik – és talán a legizgalmasabb –
fejezet azt vizsgálja, hogy az új EU-tagállamok, amelyek magas növekedési ütemet és
erős reálkonvergenciát értek el a válság előtti évtizedben, mire lesznek képesek a krízis
után, a kilábalás időszakában – tekintettel
ezen országok nagyobb sebezhetőségére.
A zárófejezet a tárgyalt folyamatok befolyásolásának a lehetőségeit elemzi. Fő
következtetése szerint az európai növekedési potenciál és a növekedési modell
újjászületésének kizárólagos eszköze a
gazdaságnak és a társadalomnak a potenciális növekedést támogató strukturális
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reformok révén történő mélyreható megújítása. Ez elsősorban a termelékenység
javításának előmozdításával és a foglalkoztatási ráta fenntartható növelésével képzelhető el. Fontos kiemelni,
hogy – paradox módon – éppen a legszerényebb indikátorértékekkel rendelkező
országok (Lengyelország és Magyarország) lehetnének a strukturális reformok
vonatkozásában a legeredményesebbek.
Halmai Péter, aki a Magyar Tudományos Művek Tára adatai szerint az egyik
legtöbbet idézett közgazdász Magyarországon, jelentős mennyiségű, mintegy
700 forrást használt fel a kötet megírása,
az elemzések elvégzése során. A legkiválóbb külföldi és hazai klasszikus és kortárs közgazdászokat idézi a saját munkájában megfogalmazottak alátámasztására.
A szerző jelentős mennyiségű saját
számítást végzett el, továbbá országok
közötti komparatív elemzést, illetve
olyan projekciót, kitekintést adott, amely
alkalmas lehet a jövőbeni folyamatok
megbecslésére. Mindezek alkalmazásával az olvasót az egyes részterületek továbbgondolására, módszertani vitára és
új részterületek elemzésére sarkallja.
A könyv egy közgazdász és ökonométer
teljes eszköztárát felvonultatja annak érdekében, hogy a benne levő számítások
követhetőek, az irodalmi hivatkozások
könnyen visszakereshetőek és következtetései levezethetőek legyenek. Ez fontos
is, hiszen jelenkorunk egyes közgazdasági irányzatai talán túlzottan is csak a
matematikára alapoznak. A mű másik
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fő érdeme a mértéktartás, illetve hogy
a közgazdászok, ökonométerek mellett
a gazdasági kérdések iránt érdeklődő
minden olvasóknak kiváló olvasmányul
szolgál.
Hiánypótló műként ajánlom az írást
minden, az európai gazdaság és az európai integráció iránt érdeklődő olvasó
számára, mivel széles körű áttekintést
ad az Európai Unióban végbement krízis
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és növekedés témakörében. A mű sokrétű vizsgálatok alapján elemzi az európai modell megújításának lehetőségeit,
s meggyőzően érvel a mélyreható strukturális reformok alkalmazása mellett. Ez
utóbbiak az európai és a nemzeti szakpolitikáknak az alapokig terjedő megújítását is igénylik.
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