
A Fejlesztéspolitikai Szakosztály összefoglalója a 2019 szeptemberi Vándorgyűlésen elhangzott 
előadások tartalmáról. 
 
 
A szekció ülés nagy érdeklődés mellett, igen érdekes és értékes előadásokkal gazdagította a 
fejlesztéspolitikai szakma általános és európai ismeretanyagát, az elhangzottak tematikailag jól 
egészítették ki az általános politikai üzeneteket hordozó megelőző szekció ülést. Az ismertetett 
kutatási és elemzési eredmények újszerűsége, az európai célrendszerek és eszközök változásának, 
folyamatainak hazánkra vetítése felelős döntéshozóink figyelmét is fel kellene, hogy keltse. 
 
A szekcióban öt, egymásra épülő, tudományos értékű előadás hangzott el Baráth Etele, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság tagja, volt Európa-ügyi miniszter, az MKT Fejlesztéspolitikai 
Szakosztályának elnöke vezetésével. A bemutatók az európai stratégiai kormányzásról, az 
integrációról, a fenntartható növekedésről, a tagállami gazdaságpolitikák koordinációjának 
szükségességéről és a kohéziós politikáról, az uniós források felhasználásának tapasztalatairól szóltak.  
 
Halm Tamás, a Közgazdasági Szemle főszerkesztője, a Budapesti Gazdasági Egyetem oktatója, az MKT 
elnökségi tagja bemutatta, hogy az elmúlt évtizedben az Európai Unió egésze, de különösen az euró-
övezet számára előnyös volt az a gazdaságpolitikai koordináció, amelynek gyökerei a Római 
Szerződésig nyúlnak vissza. Ez nem jelenti természetesen azt, hogy ne lenne égető szükség a 
többszintű gazdasági kormányzás megerősítésére, korszerűsítésére. Az Európai Bizottság által 
javasolt sokféle intézkedés fő iránya az euró-övezetbeli tagállamok közötti kapcsolatok még 
szorosabbra fűzése mind a bankunió, mind a tőkepiaci unió, mind a fiskális politika terén. 
 
Halmai Péter akadémikus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára 
véleménye szerint a konvergencia mechanizmus működése az európai integráció alapvető feltétele. A 
legutóbbi nagy krízis után – hosszú eróziót követően - annak működése megnehezedett. A 
mediterrán tagállamok esetében azóta a divergencia a jellemző. A konvergencia-mechanizmus 
újjáélesztése strukturális feltétele a teljes tényezőtermelékenység (TFP) folyamatos és fenntartható 
emelkedése, a tudást és az intézményeket is átfogó innováció; a társadalmi értékrendszer és a 
kultúra teljesítményalapú fordulata. A strukturális konvergencia előrehaladásához az EU-ban és a 
tagállamokban mélyreható strukturális reformok szükségesek. 
 
Heil Péter fejlesztéspolitikai szakértő, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség volt elnökhelyettese az MKT 
Fejlesztéspolitikai Szakosztályának titkára a kohéziós politikát magyar szemmel elemző előadása a 
2021-2027 közötti EU költségvetési időszak támogatási prioritásaival és szabályrendszerével 
foglalkozott. Az Unió költségvetésének nagyságáról szokás szerint éles viták dúlnak, de egyetértés 
van abban, hogy a strukturális alapok a jövőben is meghatározóak lesznek az EU politikái között. 
Ugyanakkor az Unió figyelme a kelet-európai országoktól dél felé fordul. Ennek oka egyfelől a déli 
tagállamok gyengébb gazdasági teljesítménye, másfelől a szolidaritás elvének megkérdőjeleződése a 
menekültválság nyomán. Az unió prioritásai továbbra is az intelligens, fenntartható és befogadó 
növekedés lesznek. Félő, hogy Magyarország helyzete a jelenlegihez képest jelentősen romlani fog, az 
EU-támogatás a tíz évvel ezelőttinek 60%-ára eshet vissza. 

Köves Alexandra ökológiai közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusának a 
fenntartható gazdasági fejlődésről szóló előadása rámutatott a gazdasági növekedés és a környezeti 
és társadalmi fenntarthatóság között feszülő ellentmondásokra, kockázatokra. Amennyiben azonban 
egy fenntarthatóbb működés érdekében meg kell haladni a gazdasági növekedés mindenhatóságát, 
úgy a kohéziós alapoknak nagy szerepe lehet abban, hogy a társadalmi működés területein az ilyen 
irányú átmeneteket támogassa és az átalakuláshoz szükséges társadalmi innovációknak biztonságos 
terepet nyújtson. 



Vértes András, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke és Czelleng Ádám, a GKI kutatásvezetője 
bemutatták, hogy bár a V-négyek (CZ, HU, PL és SK) hasonló történelmi-gazdasági háttérrel 
rendelkeztek a 30 évvel ezelőtti politikai változás idején, a gazdaság teljesítményében viszonylag 
nagy különbségek keletkeztek. Az Európai Uniós csatlakozás - 2004. május 1. - után ezek a 
különbségek, meglepő módon, még inkább kiugróak: a lengyel és a szlovák gazdaság GDP-je mintegy 
70, a cseh gazdaság 44, a magyar 27%-kal nőtt. Különösen érdekes, hogy mind a GDP-hez mérten, 
mind pedig egy főre esően Magyarország kapta a legtöbb európai uniós támogatást. A jelenlegi hét 
éves ciklusban a magyar GDP 4%-át érkezik évente, 1% befizetése mellett, így tisztán a magyar GDP 
3%-a jut netto a költségvetésbe. Minden bizonnyal a felhasználás mikéntje, a hazai költés struktúrája 
jelentősen befolyásolja az eredményeket. Fontos tudni, hogy a jelenlegi ismeretek szerint a 
következő ciklusban (2021-2027) az eddigi összeg mintegy felére, évente a magyar GDP 1,5-1,75-ára 
leszünk jogosultak. 
 
 
 


