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Pécs, 2011. február 24–25. 
 

Meghívó 

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja,  
a Magyar Regionális Tudományi Társaság 
és a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara tisztelettel meghívja 

a “Regionális átalakulási folyamatok a nyugat-balkáni országokban” 
 címő konferenciára. 

A konferencia 2011. február 24–25-én zajlik majd Pécsett, a PTE Közgazdaságtudományi 
Kar Aulájában. 

A konferencia-részvétel ingyenes, de regisztrációköteles. 

A konferencia „A regionális tudomány társadalmasítása” címő projekt keretében kerül meg-
rendezésre, melynek kedvezményezettje a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kuta-
tások Központja. 

A konferencia az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Nemzeti 
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium társfinanszírozásával valósul meg. 

Célok 

A konferencia a Nyugat-Balkán államainak területi szerkezetére, valamint az azt befolyásoló 
tényezıkre összpontosítja a figyelmet. A korábbi évtizedekben megmutatkozó területi diffe-
renciák növekedésének lehetünk tanúi. A modern területpolitika alkalmazásának elıfeltétele 
a területi különbségek alapos számbavétele.  

Az egyes régiók közötti korábbi tízszeres jövedelembeli különbségek mára növekedést mu-
tatnak a volt Jugoszláviában. Vitathatatlan azonban, hogy a Balkán fejlıdésének egyik kulcs-
eleme, a békés politikai fejlıdés mellett, a kohézió erısítése, a strukturális politika hatékony 
alkalmazása lehet.  

A konferencia az MTA Regionális Kutatások Központja, a Magyar Regionáls Tudományi 
Társaság és a PTE Közgazdaságtudományi Kara együttmőködésében a Pécsi 
Tudományegyetemen kerül megrendezésre.   

A konferencia céljai az alábbiak: 

• A regionális különbségek alakulásának bemutatása; 

• Eszmecsere a súlyosbodó egyenlıtlenségek okairól;  

• Összegzés a Nyugat-Balkán rendszerváltó országainak politikai és intézményi átala-
kulásáról; 
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• A térség fejlıdési perspektíváinak áttekintése; 

• A tudományos együttmőködést szolgáló lehetséges kutatási témák megjelölése.  

Az elıadások az MTA Regionális Kutatások Központja és az OECD LEED Helyi Fejlesztési, 
Foglalkoztatási és Munkaerı-piaci Központ (Trento) közös kutatási programjának ered-
ményeit mutatják be. Az angol és magyar nyelven megjelenı könyvek a konferencia során 
kiosztásra kerülnek, a résztvevıknek lehetıségük lesz a fı eredmények megvitatására.   

A konferencia célja, hogy lehetıséget kínáljon a politikai döntéshozók, a kutatók, a hallgatók, 
a felsıfokú oktatás résztvevıi, a szakmai csoportosulások, az akadémiai szektor és más 
szereplık közötti vitára és párbeszédre. 

Elızetes program 

Három plenáris ülésre kerül sor. A konferencia nyelve magyar. Angol és szerb nyelvő szink-
rontolmácsolást biztosítunk.  

Bevezetı elıadások 

BARBIERI, STEFANO, OECD LEED Trento, igazgató, Trento 
Új Balkán az új Európában  

BECSEY ZSOLT, államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium, Budapest 
A magyar állam Balkán-politikája  

DUBARLE, PATRICK, az OECD volt kormányzati és területfejlesztési fıtanácsadója, az OECD 
Regionális Fejlesztéspolitikai Munkapcsoportjának titkára, Párizs 
Regionális fejlıdés és vállalkozások 

HAJDÚ  ZOLTÁN tudományos tanácsadó, MTA RKK, Pécs 
Politikai átalakulás és az új balkáni államok  

HORVÁTH GYULA  egyetemi tanár, PTE, igazgató, MTA RKK, Pécs 
A Balkán térségben fellelhetı egyenlıtlenségek formái és okai  

PÁSZTOR ISTVÁN, a vajdasági tartományi végrehajtó tanács alelnöke, tartományi gazdasági 
titkár, Újvidék  
Egy balkáni régió fejlıdési nehézségei: a Vajdaság példája  

SCHAUSBERGER, FRANZ egyetemi tanár, a Európai Régiók Intézetének (IRE) testületi elnöke, 
Salzburg 
Szubszidiaritás, regionalizmus, decentralizáció a Balkán térségben 

Az Európai Bizottság képviselıje (felkérés alatt) 
EU-tárgyalások a Balkán országaival 

A további szekciók témái  

– Területi és helyi kormányzás 
– Város- és vidékfejlesztés  
– Regionális támogatások és segélyek 
– Munkaerıpiacok és demográfia  
– Helyi gazdaságfejlesztés  
– A nemzetgazdaság fı ágazatainak regionális alkotóelemei (mezıgazdaság, ipar, köz-

lekedés) 
– A szolgáltató ágazat fejlesztése (bankszektor, turizmus, felsıoktatás és K+F)  
– Természeti erıforások, környezet 
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A konferencia helyszíne  

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar, Aula 
Pécs, Rákóczi út 80.  

Regisztráció 

A konferencia ingyenes, de regisztrációköteles a konferencia internetes oldalán:  

www.rkk.hu/hu/vezeto_hirek/balkan_konferencia.html 
 

Helyi szervezık 

Az MTA Regionális Kutatások Központja, www.rkk.hu 

RÁCZ SZILÁRD, tudományos titkár 
E-mail: szracz@rkk.hu 
Tel:  +36 72 523 841 
Fax: +36 72 523 803 
 

Szállás 

Egyénileg foglalható.  

A konferencia szolgáltatója a Hotel Palatinus City Center***, amely kedvezményes árakat 
kínál a konferencia résztvevıinek. 

Egyéb lehetıségekrıl tájékozódhat a www.booking.com címen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 


