Fejlesztéspolitikai szekció
A közgazdász-vándorgyűlés fejlesztéspolitikai szekcióját, tekintettel a 2020 után kezdődő, de már
közvetlenül döntések előtt álló új európai politikai és pénzügyi perspektívára, a megszokottól eltérő
mélységben és szerkezetben szerveztük egyúttal előzményeként egy több elemből álló vitának.
A szekció ülés folyamán áttekintést kaptunk az európai fejlesztéspolitika új súlypontjairól, különös
tekintettel az európai városok megnövekedett szerepköreire, regionális jelentőségére.
Különös hangsúlyt nyert az előadások között a magyar fenntartható felzárkózás eszközrendszere, a
gazdaságpolitika kiteljesítése és a társadalmi-környezeti feltételek egyensúlya, építve az MNB hosszú
távú stratégiai elképzeléseire, kitekintve az Európai Unió 2020 utánra ajánlott kohéziós stratégiájára.
Megvitatásra került az Unió pénzügyi hozzájárulása a magyar felzárkózás erősítéséhez 2020 előtt és
után, annak előnyeit és hátrányait számba véve, kiélezetten az ország fejlődési motorját jelentő
Budapest és agglomerációjának, valamint a városok fejlesztési perspektíváira.
Előzőekkel összhangban előadás hangzott el a beruházásösztönzés jelentőségéről, eszközeiről a
településfejlesztés érdekében, a fejlesztési banki szerepekről a társadalom és a gazdaságpolitika
megvalósítási folyamatában. Kiemelt példaként az egyre hatásosabb, hatékonyabb debreceni
fejlesztési szándékok és eredmények szolgáltak.
Rendkívül érdekes összehasonlítást lehetett megismerni az elmúlt évtizedek központi fejlesztési
paradigmáinak eredményességéről, valamint Magyarország és az Európai Unió „mindennapi”
fejlesztési gyakorlatának kölcsönhatásairól, áthatásairól.

A fejlesztéspolitikai szekció főbb üzenetei:
1. Az Európai Unió regionális/kohéziós politikája több évtizedes múltra tekint ugyan vissza, mégsem
beszélhetünk az elmaradott régiók ugrásszerű fejlődéséről. A tagállamoknak, így Magyarországnak is
határozott fejlesztéspolitikát kell kidolgozniuk a maguk számára. Örvendetes, hogy hazánkban az
utóbbi években kezd kibontakozni ilyen komplex fejlesztéspolitika.
2. Az Európai Unióban is megfigyelhető az a világméretű irányzat, amelynek keretében a városok
lesznek a fejlődés fő színterei és hordozói. Ezért helyes, hogy Magyarországon is megjelent a
városokra összpontosító fejlesztéspolitika. Különösen üdvözlendő, hogy a nemzetközi színtéren szinte
egyedül jelen lévő magyarországi városra, Budapestre (és környékére) kiemelkedő figyelem jut a
hazai gazdaság- és fejlesztéspolitikában.
3. Örvendetes, hogy míg az Európai Bizottság jelentősen, mintegy 10%-kal csökkenteni kívánta a
2021–2027-es többéves pénzügyi tervben a kohézióra fordítandó forrásokat, addig az Európai
Parlament kiáll ennek a kiadási tételnek a fenntartása mellett.
4. Az elmúlt évtizedek uniós tapasztalatai arra intenek, hogy a versenyszférában inkább visszatérítendő támogatási formákat érdemes működtetni; erre jó példákat találni a magyar fejlesztéspolitikai gyakorlatban. A vissza nem térítendő támogatásban részesített vállalkozások nem tudnak
gyorsabb termelékenységnövekedést felmutatni, mint az ilyen támogatásban nem részesülők.
5. A fejlesztéspolitikának is szolgálnia kell a nemzeti, regionális és városi/helyi identitások
megerősítését. Erre kitűnő példa a főváros vagy Debrecen új fejlesztési stratégiája.

