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KONFERENCIA BESZÁMOLÓ 

BESZÁMOLÓ A „TERÜLETI EGYENLİTLENSÉ-
GEK KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN” CÍM Ő  

KONFERENCIÁRÓL 

(Szlovák Tudományos Akadémia, Smolenice, Szlovákia,  
2010. november 17–19.) 

ZSIBÓK ZSUZSANNA 

A szlovákiai Smolenice (Szomolány) festıi környezetben épült kastélya adott ott-
hont a Szlovák Tudományos Akadémia Gazdaságkutató Intézete által „Területi Egyen-
lıtlenségek Kelet-Közép-Európában – Elméleti modellek és empirikus elemzések” 
címmel rendezett nemzetközi konferenciának. Smolenice a Kis-Kárpátokban,  
Pozsonytól mintegy 50 kilométerre fekszik, vára a 14. században épült gótikus stílus-
ban. Számos tulajdonváltás és az államosítás után a kastély 1953-ban a Szlovák  
Tudományos Akadémia tulajdonába került, és azóta konferenciaközpontként egy rep-
rezentatív találkozóhelyet kínál a világ bármely pontjáról érkezı tudományos szak-
emberek számára. A konferenciát rendezı Gazdaságkutató Intézet 1953-as megalaku-
lása óta többféle kutatási profillal rendelkezett, melyeket a korábbi nevei (Gazdaság-
elméleti Intézet, illetve Szlovák és Világgazdasági Intézet) is tükröznek. A kutatások 
jelenlegi fókuszában a szlovák gazdaság állapota, mőködése és fejlıdési irányai áll-
nak, és emellett foglalkozik Szlovákia gazdasági potenciáljának kiaknázásával és fej-
lesztésével, a globalizált gazdaságba való integrálódás veszélyeinek elhárításával. 
Kutatásaikban az elméleti megközelítést empirikus módszerekkel egészítik ki, ennek 
megfelelıen a konferencia-felhívásban a szervezık elsısorban empirikus és szakma-
politikai vonatkozású tanulmányok benyújtását várták. 

A rendezvény célja volt, hogy a szakmai közönség megvitassa a kelet-közép-
európai területi egyenlıtlenségek trendjeit, okait, következményeit és mérséklésük 
lehetıségeit. A legfontosabb vizsgált kérdések érintették egyrészt a területi egyen-
lıtlenségek mérését, mutatóit, a felzárkózási folyamat fenntarthatóságát és a gazdag 
és szegény régiók viszonyát, másrészt a regionális politika pénzügyi eszközeinek 
hatásosságát, a gazdag országok szerepvállalását és az Európai Unió elıtt álló ki-
hívásokat. A résztvevık a Szlovák Tudományos Akadémiától, egyetemekbıl és 
kutatóintézetekbıl érkeztek összesen 11 ország képviseletében, melyek között a 
visegrádi országok mellett például az Egyesült Királyság, Németország és Japán is 
szerepelt, míg Magyarországot heten képviselték. 
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Forrás: Slovakia.Travel. 

A konferencián elhangzott elıadások alapvetıen három témakör köré épültek:  
a legnagyobb részük az Európai Unió régiói közötti és azokon belüli konvergencia 
(divergencia) folyamatával foglalkozott, másik részük a kohéziós politikának a területi 
egyenlıtlenségek mérséklésében játszott szerepét elemezte, a harmadik csoportban az 
európai régiók munkaerıpiacainak a változásait és a humán tıke szerepét vizsgálták. 

A konferencia szakmai rangját emelte, hogy a résztvevık között voltak az Európai 
Bizottság Közös Kutatóközpontjának (Joint Research Centre) szakemberei Sevillából, 
az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) munkatársa Thessalonikibıl 
és a Japán Kobe Egyetem professzora. 
 

Menbere Workie Tiruneh és d’Artis Kancs Pavel Ciaian 

Forrás: SAS IER. 
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Az elsı napon plenáris elıadásokat hallgathattak meg a résztvevık, melyek során 
elıször d´Artis Kancs és Pavel Ciaian az Európai Bizottság sevillai Közös Kutató-
központjában kidolgozott, az európai kohéziós politika hatásainak értékelésére 
szolgáló, RHOMOLO (Regionális Holisztikus Modell) nevet viselı modelljüket 
mutatták be, ezt követıen pedig Vladimír Kvetan (CEDEFOP) az európai munka-
erıpiac kihívásairól tartott elıadást. A konferencia második napján párhuzamos 
szekciókban közel 30 elıadás hangzott el a regionális fejlıdés, a fenntartható fejlı-
dés, a társadalmi és jövedelmi egyenlıtlenségek, a felzárkózó országok humán tıkéje 
és versenyképessége, valamint az uniós kohéziós és regionális politika hatásai témá-
jában. A plenáris szekcióban Mikuláš Luptáčik (Bécsi Közgazdaságtudományi Egye-
tem) a humán tıke és a gazdasági növekedés kapcsolatát elemezte. Az utolsó nap 
programjában ismét plenáris elıadások kaptak helyet. Jarko Fidrmuc (Osztrák Nem-
zeti Bank) az üzleti ciklusok nemzetközi összefüggéseit vizsgálta a dinamikus korre-
láció módszerével; Milan Buček (Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem) a  
humán tıke, a fizikai tıke és a háztartások fogyasztásának kapcsolatát vizsgálta; 
Kentaro Iwatsubo (Kobe Egyetem, Japán) az egyenlıtlenségek elméleti kérdéseivel és 
az empirikus manipulációs lehetıségekkel foglalkozott. A konferenciát a két fıszer-
vezı elıadása zárta le: Menbere Workie Tiruneh az európai uniós jövedelem alakulá-
sáról és a felzárkózáshoz szükséges idıtartamról, végül pedig Marek Radvanský a 
gazdasági elırejelzések bizonytalanságairól és összehasonlításairól beszélt. 

A konferenciára benyújtott tanulmányokat bírálat után egy konferenciakötetbe 
szerkesztették, melyet már a helyszínen kézhez kaphattak a résztvevık. A szakmai 
programot kiegészítı színvonalas kulturális programok és Smolenice kastélyának 
különleges környezete tette teljessé a rendezvény sikerét. 
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