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Beszámoló a II. East-West Cohesion
nemzetközi tudományos konferenciáról*
Csiszér Annamária
A Dunaújvárosi Egyetem 2007-től rendez nemzetközi tudományos konferenciákat
„Duna Térségi Kohézió” elnevezéssel. Ezek a már hagyományosnak számító rendezvények is hozzájárultak az Európai Duna Regionális Stratégia (EDRS) kialakításához
és működéséhez.
Építve a Duna-térségi eredményekre, a Dunaújvárosi Egyetemen 2014-ben kibontakozott Keleti Nyitás Stratégia jelentősen hozzájárult a nemzetközi együttműködések
fejlesztéséhez, a Kelet-Nyugat közötti kapcsolatok erősítéséhez és a társadalmi-gazdasági kohézióhoz. Ezen gondolatok jegyében 2017. november 16–17-én második
alkalommal rendezték meg az East-West Cohesion nemzetközi tudományos konferenciát. A rendezvény célja a felsőoktatási intézmények közötti nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a korszerű képzési formák népszerűsítése, tudományos együttműködések kialakítása, végül a doktoranduszok és fiatal kutatók munkájának elősegítése.
A konferencia résztvevői 7 különböző országból és 20 különböző felsőoktatási intézményből érkeztek. A kétnapos esemény plenáris üléssel kezdődött, melyen a fő témakörökhöz kapcsolódó, átfogó előadások hangoztak el, majd délután négy párhuzamosan futó szekcióval folytatódott. A második napon panelbeszélgetésekre került
sor, melyeken többoldalú konzultációra és eszmecserére volt lehetőség, elősegítve
ezáltal is a nemzetközi partnerség építését, közös kutatási projektek megalapozását.
A rendezvényt a Dunaújvárosi Egyetem rektora, András István nyitotta meg, aki
előadásában röviden bemutatta az egyetemet és működését, majd megemlítette
a Keleti Nyitástól stratégiailag várható lehetőségeket kutatási és fejlesztési területen is. A rektori köszöntő után Papp Antal, a BM Katasztrófavédelmi Országos
Központ Tudományos Tanácsának elnöke, a konferencia védnöke köszöntötte az
egybegyűlteket.
A plenáris ülésen kiváló hazai és külföldi előadók számoltak be tudományos kutatási eredményeikről, amelyek hozzájárultak a kelet-nyugati kohézió kérdésköréhez.
A plenáris előadásokat a Dunaújvárosi Egyetem főiskolai tanára, a Duna Stratégia
igazgatója, Veres Lajos átfogó tudományos előadása vezette be, „A kelet-nyugati
* A jelen kiadványban megjelenő írások a szerzők nézeteit tartalmazzák, ami nem feltétlenül egyezik a Magyar
Nemzeti Bank hivatalos álláspontjával.
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kohézió új kihívásai a globális gazdasági térben” címmel. Az előadó rámutatott a kohézió koncepciójának értelmezésében észlelhető változásokra, amelyek nyomán
nagyobb figyelem irányul a gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségekre.
Az előadás második része az európai értékek átalakulására, az új válságjelenségekre
összpontosított. Végül, de nem utolsó sorban a harmadik gondolatkör az elmúlt
évtizedben fokozódó pénzügyi és gazdasági válság hatására megváltozó biztonság fogalmával, valamint a következő időszakban a gazdasági biztonság megteremtésének
szükségességével, az ellátás biztonságának szélesebb értelmezésével foglalkozott.
Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora „Nemzetközi gazdasági
kihívások a transznacionális térben” című előadásában kiemelte, hogy a 2008-as
pénzügyi és gazdasági válságra adott új gazdaságpolitikai válaszok már nem a neoliberalizmus szellemében születtek, hanem a poszt-globalizációs időszak új követelményei szerint. Az Európai Unió válsága nem csupán a makrorégiók és országcsoportok
közötti együttműködést, hanem a korábbinál erősebb nemzeti gazdaságpolitikai
válaszokat állította a középpontba. A fejlődő geopolitikai környezetben fontosakká
váltak a gazdaságpolitikai törekvések, amelyek erősítik a nemzeti közvéleményt,
a monetáris politikát és az államháztartást. Végül a professzor kiemelte az állam
növekvő gazdasági szerepvállalásának fontosságát is.
A magyar határ menti aktuális és potenciális tőkebefektetésekkel foglalkozott előadásában Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem rektora. A tőkéről mint a gazdasági
modernizáció elengedhetetlen és szándékos eszközéről, a fejlődéshez szükséges
tényezőről beszélt. A gazdaság és a régió fejlődéséhez sok esetben szükség van
a külföldi tőke megjelenésére, illetve növelésére. De a tőke fordított irányú mozgása ugyanilyen fontos. A magyar vállalatok a hazánkba érkező külföldi tőkének
mintegy egyharmadát fektették be a régiós államokban, elsősorban Szlovákiában,
Lengyelországban és Romániában. Az ilyen tőkebefektetések ̶ amellett, hogy stratégiai jelentőséggel is bírnak, és egyes esetei igazolják a nemzeti politikai hatást
és előnyöket ̶ fontos tételt jelentenek az ország tőkemérlegében is. Az előadó
hangsúlyozta, hogy a hazai importtőke gazdasági szektorok és országok szerinti
megoszlása, valamint a magyar vállalkozói tőke eredményei fontos információkat
nyújtanak az új befektetőknek.
Korompai Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, a visegrádi (V4) országok
export-import függése és az EU kohéziós politikájának kiemelt célja – a területi
különbségek csökkentése – közötti kapcsolatot elemezte. A GDP/fő 1996–2015 közötti változásainak bemutatásával igazolta, hogy a V4 országok az EU dinamikusan
növekvő térségét alkotják, bár a felzárkózás üteme országonként és időszakonként
változó. A növekedés egyik kulcstényezője Lengyelországot kivéve az egyes országok magas, és a csatlakozás után Lengyelországot is beleértve fokozódó mértékű,
bár csökkenő ütemű külkereskedelmi függősége az EU 15 országaitól. A domináns
külkereskedelmi partner minden esetben Németország. A 2008-as válságot követő
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időszakban azonban csökken a V4 országok függése az EU15 csoporttól részben az
egymás közötti kereskedelem növekedése, részben a világpiac felé való nyitás, tehát
a dinamikus térségek irányába történő orientációváltás miatt. Így a GDP/fő növekedés dinamikája változatlanul biztosítja a kohéziós felzárkózási cél megvalósulását.
Keszi-Szeremlei Andrea és Kukorelli Katalin, a Dunaújvárosi Egyetem főiskolai tanárai érdekes előadást tartottak a gazdasági biztonságról, a magyarországi migrációs
problémáról és hatásairól az állami költségvetésre. Az utóbbi időben a kutatók és
politikusok érdeklődésének középpontjába kerülő migráció típusai közül kiemelésre
került a keletről nyugatra irányuló, különösen a háborús övezetekből menekülők
kérdése. Magyarország mint a schengeni övezet határországa a menekülők célországai közé tartozik, de legtöbben hazánkra csak mint tranzitországra tekintenek.
Komolyabb kihívás mind Magyarország, mind a többi kelet-európai ország esetében
a hazai lakosság migrációja Nyugat-Európába. A külföldön élők számának növekedése, a migránsok összetétele (többségük fiatal, azaz a 20–40 éves korosztályhoz tartozik, magasan képzett és egyedülálló) okozhat problémát a térségben. Az előadók
elemezték a migráció pozitív és negatív hatásait, különös tekintettel a munkaerőpiacra és az állami költségvetésre gyakorolt hatásokat.
Az első nap délutánján a konferencia panelbeszélgetésekkel folytatódott. A program első pontja a kínai Selyemút Európában témakörrel foglalkozott. A Nanovfszky
György volt moszkvai nagykövet által moderált beszélgetésben a fókuszba az Európai
Unió közlekedési folyósói kerültek. A beszélgetések új egyetemi együttműködések és
partnerségek lehetőségeivel foglalkozó második körét Simon Szilárd, a Dunaújvárosi
Egyetem innovációs igazgatója vezette. Szabó Attila, a Dunaújvárosi Egyetem docense által moderált szakasz az új innovációs lehetőségekkel és speciális kapacitások
bemutatásával foglalkozott.
A panelfórumok során a Selyemút közlekedési folyosó mint jövőbeli kulcsfontosságú
tényező került a figyelem középpontjába. Misur György, a V. Korridor Alapítvány
igazgatója kiemelte a Selyemútról folytatott vita fontos szerepét a gazdasági együttműködésekben. Az alapítvány alelnöke, Federico Botto hangsúlyozta a közép-európai
és olasz logisztikai kapcsolatok fontosságát, valamint az ezirányú vállalkozói érdeklődést. A felszólalók egyetértettek abban, hogy a gazdasági kapcsolatok kiaknázására szükség van, és ebben egyre fontosabb szerepet játszhatnak a felsőoktatási
intézmények.
A konferencia a második napon 3 szekcióüléssel folytatódott. Az Oktatás és innováció első szekciót Szabó Csilla, a Dunaújvárosi Egyetem docense, az Oktatási Központ
igazgatója vezette. Papp Antal, tűzoltó ezredes a BM OKF Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke a Biztonsági szekciót, Szabó Géza, a Pécsi Tudományegyetem docense pedig a Kulturális örökségek szekciót elnökölte. A három szekcióban
összesen 29 magyar és angol nyelvű előadás hangzott el.
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A konferencia jelentőségét növeli, hogy számos új együttműködési megállapodás
született. Ezek közül kiemelendő a Jan Amos Komeński Felsőfokú Szakképző Iskola
(Leszno, Lengyelország) és a Dunaújvárosi Egyetem között megkötött megállapodás
gépészmérnöki diákcseréről, az Dunaújvárosi Egyetem okleveles tanulmányi programjáról, valamint magyar diákok lengyelországi gyakorlati, gyakornoki lehetőségeiről. További megállapodás született a Dunaújvárosi Egyetem és az oroszországi
Ural Állami Közgazdaságtudományi Egyetem, Jekatyerinburg (USUE) között.
A megkötött megállapodások és a résztvevők pozitív visszajelzései alapján a Dunaújvárosi Egyetem vezetősége úgy határozott, hogy a III. East-West Cohesion nemzetközi tudományos konferenciát 2018. november 12–13-án rendezi meg.
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