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Töreki Milán

Az európai gazdasági integráció 
rendszere

Recenzió Halmai Péter akadémikus új könyvéről

The System of  the European Economic 
Integration

Book Review about Professor Peter Halmai's New Book

Összefoglalás

Jelen recenzió Halmai Péter Európai gazda-
sági integráció című (2020) több száz oldalas, 
nagyon részletes és adatgazdag művének is-
mertetésére vállalkozik. A könyvismertetés a 
mű összefoglalásán túl értékeli a monográfia 
legfontosabb fejezeteit, de azokat elsősorban a 
saját témája, a pénzkibocsátás jogának szem-
pontjából elemzi. A recenzió írója külön is fog-
lalkozik a közös valutával kapcsolatos részekkel, 
továbbá kitér azokra a nemzetközi forrásokra, 
amelyekre Halmai Péter művében támasz-
kodik. Mivel Halmai Péter műve tankönyv is, 
külön ki kell emelni a szöveg magas színvona-
lú megszerkesztettségét és a köz érthetőségét. 
A recenzió szerzője törekszik arra, hogy saját 
hozzászólásait szakirodalmi hivatkozásokkal tá-
massza alá, ezzel is bővítve a monográfia szak-
irodalmi spektrumát.
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summary

This review aims to present the hundreds of  
pages of  very detailed and data-rich work by 
Péter Halmai entitled European Economic In-
tegration. Beyond the summary of  the work, 
the book review evaluates the most important 
chapters of  the monograph but analyzes them 
primarily in terms of  its own topic, the right 
to issue money. The author of  the review spe-
cifically dwells upon the parts related to the 
common currency; furthermore, he gives an 
account of  the international sources on whi-
ch Péter Halmai also relies in his work. As the 
work of  Péter Halmai is also a textbook, the 
high-quality construction of  the text and its 
comprehensibility should be highlighted. The 
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author of  the review seeks to support his own 
contributions with literature references, thus 
expanding the bibliographic spectrum of  the 
monograph.

Journal of  Economic Literature (JEL) 
codes: A12, E02, G28
Keywords: EU, common currency, money is-
suance, economic integration, euro

bevezeTés

Halmai Péter Európai gazdasági integráció 
című munkája 2020-ban a Scientia Rerum 
Politicarum nevű sorozat elemeként, a Dialóg 
Campus gondozásában jelent meg Budapesten. 
A kötetet megalapozó széleskörű kutatások „A 
modern állam gazdasági szerepének legújabb 
dimenziói” elnevezésű, a szerző vezetése alatt 
működő Ludovika Kiemelt Kutatóműhely ke-
retében folytatott munkák részeként valósultak 
meg.  A könyv alapvető erénye a bonyolult té-
makör átfogó, logikus rendszerezése (lásd rész-
letesen Halmai, 2020g). A 11 fő téma (fejezet) 
számos altémára (alfejezetre) épül. A kötet 
alapvetően közgazdaságtudományi profillal 
rendelkezik, azonban számos további tudo-
mányterületet érint, többek között a közgazda-
ságtanon túl a gazdaságtörténeti kérdéseket is. 
A könyv eredeti funkciója szerint rendszerező 
kézikönyv, egyben tankönyv, amelyből könnye-
dén tanulhatják meg a hallgatók az európai in-
tegráció gazdaságtanának alapjait. Különösen 
elismerést igényel, hogy a szerző minden fejezet 
végén az ún. „áttekintő fogalmak” alatt össze-
gyűjti a téma megértéséhez szükséges legfonto-
sabb fogalmakat.

a gazDasági inTegráCió alaPjai, uniós 
PoliTikák

Az első fejezet a gazdasági integráció elméleti 
alapjait tárgyalja. Az egykori Római Szerződés 
rendelkezett az európai vámunióról, amely az-
tán 1968-ban megszüntette az Európai Gazda-
sági Közösség tagjai közötti határokon kivetett 
vámokat. Ma olyan egységes kereskedelmi tér-

ségről beszélhetünk, amelyen belül minden áru 
szabadon mozog, függetlenül attól, hogy az EU 
mely tagállamában állították elő. 1993. január 
1-től létrejött az egységes piac és megvalósult a 
négy alapszabadság, az áruk, a szolgáltatások, a 
személyek és a tőke szabad áramlása. 1986 óta 
több mint 200, az adópolitikára, az üzleti sza-
bályozásra, a szakképesítésekre és az átjárható 
határok előtti egyéb akadályok megszüntetésé-
re kiterjedő jogszabály harmonizációjára került 
sor (Európai Bizottság, 2018).

A második fejezet nagyon sok szempont 
alapján vizsgálja meg a közös kereskedelempo-
litikát, többek között azt, hogy miért van szük-
ség közös kereskedelempolitikára, mi a jelentő-
sége a nemzetközi kereskedelemnek az Európai 
Unióban, melyek az alapelvei és céljai a közös 
kereskedelempolitikának, s melyek az eszközei 
mindennek. Az EU kereskedelempolitikája ma-
gában foglalja az áruk és szolgáltatások keres-
kedelmét, a közvetlen külföldi befektetéseket, a 
szellemi tulajdon kereskedelmi vonatkozásait és 
a közbeszerzéseket. Három fő elemből áll: ke-
reskedelmi megállapodások az EU-n kívüli or-
szágokkal; a piac szabályozása az uniós vállala-
tok és termelők védelme érdekében; részvétel a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO) munkájá-
ban. Utóbbinak az uniós tagállamok egyenként 
is a tagjai, de a nemzetközi színtéren az EU 
képviseli az érdekeiket. A kereskedelmi egyez-
ményeket az EU az Unión kívüli országokkal 
köti, hogy jobb feltételekben állapodjon meg a 
tagállamok számára, és ösztönözze a beruhá-
zásokat (Piti, 2019; Európai Parlament, 2019). 
Külön kiemelést igényel: a szerző e fejezetben 
önálló alfejezetet szánt a dezintegráció témakö-
rére. Abban kitért a brexit hatásaira1 a közös 
kereskedelempolitika kapcsán. Mivel a brexit 
hatásai még napjainkban is formálódnak, ezért 
fontos lenne, hogy a könyv újabb kiadása külön 
figyelmet fordítson ezen folyamatok értékelésé-
re, mivel azok hosszú távú hatásai csak korláto-
zottan láthatóak előre.

Az ötödik fejezetben kiváló összegzést és kór-
képet kapunk a közös agrárpolitikáról. Mikép-
pen a kötet többi fejezete is, e rész is objektív 
és beható módon tárgyalja e témakört (Halmai, 
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2020c, d, e). E sorok írójának véleménye sze-
rint az EU-val szembeni esetleges fenntartások 
éppen az uniós mezőgazdasági politika miatt 
merülhetnek fel. Az 1962-ben létrehozott közös 
agrárpolitika partneri viszonyt teremt a mező-
gazdaság és a társadalom, valamint Európa és 
az európai gazdálkodók között. A KAP arra 
irányul, hogy támogassa az agrártermelőket 
és javítsa a mezőgazdaság termelékenységét, 
és ezáltal biztosítsa, hogy a fogyasztók folya-
matosan és megfizethető áron hozzájussanak 
a szükséges élelmiszerekhez. Fontos cél, hogy 
e tevékenység tisztességes megélhetést biztosít-
son az uniós gazdáknak, legyenek azok nyu-
gat-európai vagy kelet-középeurópai termelők. 
A fejlesztések, a közös mezőgazdasági politika 
megvalósítása során alapvető szempontként 
figyelembe veszik a klímaváltozást is. Ennek 
a politikának a célja, hogy életben tartsa a vi-
déki kistérségeket, bírjon népességmegtartó 
funkcióval, azaz képes legyen munkahelyeket 
biztosítani az ott lakók számára. Itt nemcsak a 
szűken vett mezőgazdasági termelésre kell gon-
dolni, hanem a szolgáltató szektorra is, azon 
belül pedig a falusi és gasztronómiai turizmus-
ra, amelyre szintén komoly fejlesztési kereteket 
biztosít az Európai Unió. A KAP az összes uni-
ós tagország közös szakpolitikája. Irányítása és 
finanszírozása uniós szinten, uniós költségvetési 
források felhasználásával történik. Itt meg kell 
említeni a két „tábort”, akik meghatározhatják 
a KAP jövőjét. A szerző ezt a két „tábort” ra-
dikális reformistákban és a status quo védelmét 
képviselőkben határozza meg. Ugyanakkor a 
reformirányzatok között jelentős különbségek 
is kimutathatók. A lopakodó renacionalizáció 
lehetősége a KAP hátterében mindvégig jelen 
volt, ám azt nyíltan senki sem vállalta. Felme-
rülhet a közvetlen támogatások részben renaci-
onalizált („visszanemzetiesített”) rendszerének 
lehetősége, de a teljes, a finanszírozásra is ki-
terjedő renacionalizáció igénye is.  A radikális 
reform alapvető célja lehet, hogy az uniós me-
zőgazdasági politikát minél inkább összehan-
golják a világkereskedelmi előírásokkal, és a 
további mezőgazdasági integráció egyúttal – a 
belső piac sérelme nélkül – rugalmasabb tagál-

lami implementációval kapcsolódhasson össze. 
Annak érdekében, hogy az európai mezőgaz-
daság jövőjét biztosítsa, a KAP az évek során 
továbbfejlődött, igazodva a változó gazdasági 
viszonyokhoz, valamint a polgárok elvárásai-
hoz és szükségleteihez. 2018. június 1-jén az 
Európai Bizottság előterjesztette a KAP 2020 
utáni jövőjére megfogalmazott javaslatait. Az-
által, hogy az Európai Bizottság meghatározza 
a KAP jövőbeli prioritásait, megindulhat a vita 
arról, hogyan lehetne rugalmasabban megva-
lósítani a szakpolitikai intézkedéseket annak 
érdekében, hogy jobb eredmények szülessenek.

A hatodik fejezet (Regionális politika) a regi-
onális fejlettségből adódó különbségek – a „gaz-
dag” és „szegény” régiók – elemzésével indul, 
amelyek jelenleg is komoly problémák forrása 
az Európai Unióban. Részletes és szemléletes 
elemzésre kerülnek az egy főre jutó reál GDP 
konvergencia időbeli és térbeli változásai, vala-
mint kiváltó okai (Halmai, 2009; 2019a, b; Hal-
mai–Vásáry, 2010a; 2012). Az EU regionális 
politikája fejlődésének ismertetését követően a 
strukturális politika és alapelvei, valamint az ez-
zel kapcsolatos támogatások rendszere, a struk-
turális és beruházási alapok, illetve a kohéziós 
politika és annak szerkezeti változásai kerülnek 
bemutatásra.

gazDasági és moneTáris unió, moneTáris 
PoliTika az euróÖvezeTben

Különösen érdekes és hasznos a hetedik feje-
zet, ami a Gazdasági és Monetáris Unió, ezen 
belül az egységes valuta, az euró kérdéskörét 
tárgyalja (Halmai, 2013, 2017, 2018c, 2020d, 
g, 2021). Történészként nagyon fontosnak gon-
dolom a kibocsátott pénzekben (érmékben, 
bankjegyekben) rejlő szimbolizmust, annak 
tudatos, felülről irányított folyamatát. Ennek 
bizonyítására szeretném idézni Brozovic hor-
vát politikus és nyelvész álláspontját, aki 1990-
es évek elején így vélekedett a nemzeti valuta 
fontosságáról: „A pénz a nemzetgazdaság 
alapköve, viszont egyúttal a nemzeti szuvere-
nitás egyik legfontosabb jelképe is, és mindez 
az adott pénzt használó országot tükrözi. A 
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pénz szimbolikus szerepének több összetevője 
is van, az egyik ilyen alapvető karakter, maga 
a valutának a neve. Emellett, azon államok 
számára, akik csatlakoztak, vagy csatlakozni 
kívánnak az Európai Unióhoz, és valutájukat 
majd euróra cserélik, csupán a nemzeti önkife-
jezés egy rövidke pillanatára van lehetőségük.” 
(Tim, 2017). A pénzek tökéletes lenyomatai az 
adott kor társadalmának, gazdaságának és po-
litikai állapotának. Az 1992. februárjában Ma-
astrichtban aláírt Maastrichti Szerződés 1993. 
november 1-jén lépett hatályba, amely az euró 
bevezetéséhez szükséges feltételekről rendelke-
zett. 1995. december 15-én és 16-án az Euró-
pa Tanács madridi ülésén elfogadták az euró 
bevezetésének forgatókönyvét és az új valuta 
neve az euró lett. Az euró elnevezéssel a pénz 
nemzetek feletti, közös európai és egységes vol-
tát kívánták hangsúlyozni, szemben más törté-
nelmi valutanevekkel; illetve az minden tagál-
lami nyelven könnyen kimondható és leírható. 
Szemben az euró elődjével az ECU-val, ami 
csupán számolási egység volt, ám emlékeztetett 
egy régi, középkori eredetű francia pénznemre. 
Az euró bankjegyek minden eurót bevezető or-
szágban azonosak. Az érmék előoldala szintén 
azonos, kizárólag az érmék hátoldalán jelennek 
meg nemzeti sajátosságok. 1998. május 3-án az 
Európa Tanács 975/98/EK rendeletének 10-
es pontja így fogalmaz: „mivel az, hogy az ér-
méknek egy európai és egy nemzeti oldala lesz, 
megfelelő kifejezése a tagállamok közötti euró-
pai monetáris unió gondolatának, és jelentősen 
növelheti az érmék elfogadottságát az európai 
polgárok körében”. Éppen ezért felértékelődik 
a pénzeken szereplő szimbolika szerepe is. Egy-
részt, ez az egyetlen felület, amelyet saját jog-
körében befolyásolhat a kibocsátó ország, más-
részt az adott veret túlmutat a kibocsátó ország 
határain. Minden euróövezeti tagállam által 
– az EKB által előzetes jóváhagyásával – előál-
lított forgalmi euró érme törvényes fizetőeszköz 
valamennyi eurót használó országban. Azaz 
egy adott ország euró veret nem csak a saját or-
szágában, hanem 19 másik európai országban 
is használható. Így megközelítőleg közel 338 
millió emberhez jut el. Érdekesség továbbá, 

hogy 2012 óta az Európai Központi Bank évi 
két jubileumi forgalmi euró érme kibocsájtását 
engedélyezi a tagországoknak, de hogy ne vál-
jon teljesen kaotikussá az éremkibocsátás, ezért 
a darabszámot a hagyományos forgalmi érmék 
darabszámának 5%-ában határozta meg (Eu-
rópai Unió). A legelső ilyen érmét 2004-ben 
Görögországban bocsátották ki az athéni olim-
piai játékok alkalmából. Ennél az érménél még 
nem volt meghatározva az 5%-os kvóta, éppen 
ezért közel 50 millió darab készült belőle.

Ez a fejezet kitér arra, hogy milyen előnyek-
kel járhat a kollektív központi bank valamely 
valutaközösség számára. Fontos szempont és 
kihívás viszont, hogy a központi bankok milyen 
viszonyban vannak az országuk kormányával 
és a közös kollektív bankkal. Itt érdemes lehet 
összehasonlítani az EKB-t a magyar pénzkibo-
csátás és a magyar jegybanki szabályozás szer-
kezetével. A magyar pénzkibocsátás mindig az 
állam közjogi feladatai közé tartozott. 

A pénz szerepe és megjelenése a történelem 
során folyamatosan átalakult: a kezdetleges ma-
teriális árupénztől fokozatosan fejlődött, míg 
végül a hangsúly az immateriális pénzeszközök-
re tolódott. Erre kiváló példa lehet Svédország, 
ahol a jelenlegi adatok szerint 2% alatt van a 
készpénzes fizetések aránya: ezzel az értékkel a 
világon az első helyen van a készpénzmentesség 
tekintetében. A legtöbb bank már nem fogad 
el készpénzt, sőt a templomokban és a hajlék-
talanoknak is már kártyával lehet adakozni 
(Internet-1, 2018). A svédországi jelenségnél 
sokkal meghökkentőbb folyamat játszódik le 
Kínában. 3 év leforgása alatt, 2016-ban a mo-
billal történő fizetések 5,5 billió dollárt tettek 
ki, ami nagyjából az amerikai piac ötvensze-
resének felel meg. „Kínában a változás a tele-
fonokon történt. Volt olyan ember, aki mind-
addig észre sem vette, mennyire függővé vált a 
mobilfizetésektől, amíg a bankja fel nem hívta, 
hogy három héttel ezelőtt egy ATM automatá-
ban hagyta a bankkártyáját és ez fel sem tűnt 
neki.” (Internet-2, 2017). Ez a fajta tendencia 
több, biztonságpolitikai, gazdasági és kulturális 
kérdést fog felvetni, ugyanis már a bankszám-
lapénz sem kizárólagos, mivel rengeteg új al-
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ternatív fizetési mód, kriptovaluta jelent meg, 
amelyek függetlenek nemzeti kormányoktól 
és a kontrollált bankrendszert megkerülve kí-
nálnak új lehetőségeket. Véleményem szerint 
fel kell készülni ezekre a változásokra, mivel 
már gyakorlatilag a mindennapjaink részeivé 
válnak. A fő kérdés az, hogy ebben a modern 
világban az állam pénzkibocsátási joga hogyan 
fog átalakulni. A különböző kriptovaluták elő-
retörésével egyre inkább növekszik az online 
valuták népszerűsége (2021. január elején az 
egyik legnépszerűbb kriptovaluta, a bitcoin új 
történelmi csúcsot döntött. Egy egység bitcoin 
40 ezer USA dollárba került!) és kereslete, ez-
zel egyenes arányban nő az aggodalom, hogy a 
szabályozatlanság milyen hatással van a gazda-
ságra globálisan. A kriptovaluta-hálózat jelen-
tős hiányokat mutat a szabályozások területén. 
Sok olyan felhasználó számára jelent vonzó 
alternatívát, akik a decentralizáltságból adódó 
előnyöket próbálják kihasználni. Nem beszélve 
a bűnözőkről, adókerülőkről, pénzmosókról. 
Kifejezetten nehéz a tranzakciók nyomon köve-
tése, néhány esetben szinte lehetetlen. Ugyan-
akkor az EKB is és az EU is szabályozási hálót 
szeretne a kriptovaluta világában, de ez átfogó 
és a nemzetállamokon átnyúló egyezményt 
igényelne. A könyv esetleges fejlesztése esetén 
fontos lenne erre a témakörre is kitérni. Ez a 
kérdés már csak azért is aktuális, mert az EKB 
új elnöke Christine Lagarde személyében olyan 
vezetője lett az EKB-nak, aki nem idegenkedik 
e témától, sőt támogatója a különböző kripto-
technológiák kifejlesztésének. Ezzel paradig-
maváltás történt az EKB történetében, ugyanis 
Lagarde elődje Mario Draghi többször felszó-
lalt a kriptopénzek ellen, sőt utolsó megszóla-
lásaiban is az észteket ostorozta leendő nemzeti 
kriptovalutájuk, az Estcoin miatt.

A pénzmosás és a közös európai valuta kap-
csolatának érdekes aspektusa: az 500 eurós 
bankjegyet a fekete pénzmozgások forgatói job-
ban szeretik és jobban is váltják, mint a kisebb 
címletű euró bankjegyeket. 2016-ban többek 
között ezért is döntött úgy az Európai Közpon-
ti Bank, hogy kivezeti a forgalomból Európa 
egyik legnagyobb címletű bankjegyét, mivel 

azok többségében a feketegazdaságban forog-
nak, azt táplálják. Ez a hír a magyar közvéle-
ményben a sajtó által úgy csapódott le, mintha 
kivonták volna a forgalomból az 500 euróst, 
pedig erről szó sincs. Mindössze megszűntetik 
annak további gyártását és forgalmazását, azaz 
amennyiben bekerül az EKB valamely bankfi-
ókjába azt már a Központi Bank tezaurálja, és 
nem adja már ki a forgalom részére. Ezentúl 
viszont „az 500 eurós bankjegy törvényes fize-
tőeszköz marad, és soha nem veszíti el értékét, 
továbbá a többi címlethez hasonlóan az 500 
eurós is korlátlan ideig meg fogja őrizni értékét, 
és az eurorendszer nemzeti központi bankjai-
nál bármikor beváltható.” (Európai Központi 
Bank, 2016). Amikor a fent részletezett kétes 
használat ténye jobban elterjedt, az EU Pénz-
mosás-elleni Hivatala már azt képviselte, hogy 
az ötszáz eurós bankjegyeket ki kellene vonni a 
forgalomból. Ezek ugyan darabszámra csak a 
forgalomban lévő bankjegyek 3 százalékát kép-
viselték, értékben azonban az összes bankjegy 
értékének 28 százalékát. További érdekesség, 
hogy minden negyedik ötszázas Spanyolor-
szágban van. Az ebből adódó következtetések 
komoly munkát adtak a spanyol és az EU-s 
pénzmosás elleni rendőri egységeknek (Brück-
ner, 2017).

euróPai nÖvekeDési Programok

A könyv utolsó fejezete foglalkozik a különbö-
ző európai növekedési programokkal és célki-
tűzésekkel (Az európai növekedési modellel és 
annak fő problémáival részletesen foglalkoznak 
az alábbi művek: Halmai – Vásáry, 2010b, 
2011, 2012; Halmai, 2011, 2014, 2015, 2018a; 
Elekes – Halmai, 2013a, b). E témakör egyik 
alapvető eleme az Európa 2020 stratégia. A 
2010-ben a spanyol EU elnökség alatt elfoga-
dott Európa 2020 Stratégia a növekedés három 
pillérét fogalmazta meg. Célul tűzte ki az intel-
ligens, fenntartható és befogadó növekedést, 
melyeknek együttesen kell érvényesülnie. Az 
EU2020 stratégia a különböző célok mentén 
célértékeket határozott meg, amelyekkel egysé-
ges szerkezetben és kibővítve rögzítette a külön-
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böző stratégiák célkitűzéseit. Ennek érdekében 
2020-ig az alábbi célokat kellett elérni: 75%-os 
foglalkoztatottság a 20-64 éves korosztályban, 
az EU GDP-jének 3%-át kutatás-fejlesztésre 
kell fordítani, az energiahatékonyságot 20%-
kal kell növelni, a megújuló energiaforrások 
arányát 20%-ra kell emelni, az üvegházhatású 
gázok kibocsátását 20%-kal kell csökkenteni, a 
korai iskolaelhagyók arányának 10% alatt kell 
lennie és a fiatal generáció 40%-ának felsőfokú 
végzettséggel kell rendelkeznie, illetve legalább 
20 millió fővel kell csökkenteni a szegények szá-
mát.

Nyilvánvaló, hogy ezeket a célokat a külön-
böző országokban és különböző fejlettségű ré-
giókban eltérő eséllyel lehetett megvalósítani, 
tehát a területi sokszínűség ismerete és a terüle-
ti szempontok figyelembevétele nagyon fontos 
a Stratégia végrehajtásában. A stratégia ere-
detileg összesen nyolc (később kilenc) kiemelt 
mutatót rendelt a fejlődés monitorozásához. A 
legutolsó ilyen értékelés (amely 2017. és 2018. 
évi statisztikákkal dolgozott, s amelyet nemrég 
mutattak be) egyelőre vegyes képet mutat. A 
károsanyag-kibocsátás vagy a felsőfokú végzett-
ségre vonatkozó célszám esetén az EU összessé-
gében már elérte a kitűzött célokat. Az éghaj-
latváltozási és energiaügyi célkitűzések vagy a 
foglalkoztatásra vonatkozó célok még teljesíthe-
tőnek tűntek, ugyanakkor a kutatás és innová-
ció területén jelentős volt az elmaradás. A hazai 
célokat tekintve Magyarország kicsit jobban áll: 
három célszámot már teljesítettünk, a kibocsá-
táscsökkentésre, a megújuló energiaforrások 
használatára, valamint a szegénységi küszöb 
alatt élőkre vonatkozót (Internet-3, 2019). E 
recenzió a kényszerű terjedelmi korlátokat be-
tartva törekedett e nagy és nagyon összetett, 
számos területre komplexen kitérő mű e sorok 
írója számára legfontosabb fejezeteit és értékeit 
kiemelni. A könyv ismeretanyaga, ábrái és di-
agrammjai naprakészek, azok könnyen hasz-
nálhatók. Bátran ajánlhatók nem csak egyetemi 
hallgatóknak, hanem a témakörrel foglalkozó 
szakembereknek és további érdeklődőknek is. 
Utóbbiak között az érdeklődő laikusoknak is, 
mivel nyelvezete könnyen érhető, témája pe-

dig minden magyar állampolgárt alapvetően 
érint, hiszen az Európai Unió állampolgárai 
vagyunk, azaz mindennapi életünket és jövőn-
ket nagyban meghatározzák az Európai Unió 
keretében meghatározott szabályok, létreho-
zott intézmények. A kötet szakirodalmi merí-
tése kiváló, területenként a legfrissebb, külföldi 
írásokat használja, amely a kutatók számára 
hasznos iránymutatás lehet. A legtöbb külföldi 
hivatkozás Richard Baldwin műveire történt2. 
A fentiekből következtetően joggal feltételezhe-
tő, hogy Halmai Péter alaposan lábjegyzetelt 
könyve nemcsak mondanivalója, hanem a hi-
vatkozott szakmunkák gazdagsága miatt is min-
den bizonnyal gyakran forgatott munka lesz.

Halmai Péter: Európai gazdasági integráció.
Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020.
ISBN 9786156020321
Terjedelem: 318 oldal
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