
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Budapest, 2012. május 30.— A Globális Fejlesztési Hálózat (GDN) (Global Development Network) 
2012. június 16. és 18. között  Budapesten  tartja az év várva várt eseményét, az immár tizenharmadik 
éve megrendezésre kerülő Globális Fejlesztési Konferenciát (Global Development Conference). „Az  
urbanizáció és a fejlődés: mélyebb betekintés e két tényező kapcsolatába” (Urbanization and 
Development: Diving Deeper into the Nexus) című konferenciát a GDN és a Közép-európai 
Egyetem (CEU) közösen szervezi. 
 
A körülbelül 350 meghívott vendég közt az volt szocialista és fejlődő országok számos befolyásos 
kutatója, vállalatvezetője és szakembere, valamint nemzetközi adományozók vesznek részt. 
 
A konferenciát Dr. Martonyi János, Magyarország külügyminisztere nyitja meg szombaton, június 
16-án, délelőtt 8.30-kor a Magyar Tudományos Akadémián. 
 
A CEU elnök-rektora, John Shattuck elmondta: „Mind a CEU, mind a GDN elkötelezett a fejlődést 
és a demokráciát szolgáló olyan kutatás és képzés mellett, amelyek képesek választ adni a mai világ 
sokrétű és egymással összefonódó kihívásaira.”  
 
Kézdi Gábor docens, CEU Közgazdaságtani tanszékvezető, a konferencia program- és a helyi 
szervezőbizottság tagja szerint „a releváns közgazdaságtani kutatásoknak fontos kérdéseket kell 
vizsgálniuk, új összefüggéseket kell feltárniuk, és hiteles eredményeket kell produkálniuk ahhoz, 
hogy  hatásuk legyen a nemzetközi tudományos gondolkodásra és a helyi szakpolitikákra.” 
 
A háromnapos találkozó megnyitó előadását Saskia Sassen szociológus tartja, aki a globalizációról és 
az emberek migrációjaról készített analíziseivel vált ismertté. Sassen többek közt a nagynevű The 
Global City című könyv szerzője, a szociológia Robert S. Lynd professzora, valamint társelnöke a 
Kolumbia Egyetem Globális Gondolat Társaságnak (Committee on Global Thought, Columbia 
University). A  Foreign Policy magazin a 43. helyen rangsorolta a Top100 Globális Gondolkodók 
2011-es listáján. 
 
A plenáris ülések további előadói: Isher Ahluwalia (ICRIER), Robert Buckley (New School for 
Social Research), Teresa Caldeira (University of California, Berkeley), Susan Fainstein (Harvard 
University), J. Vernon Henderson (Brown University), Matthew Kahn (University of California, 
Los Angeles), Ravi Kanbur (Cornell University), Christine Kessides (World Bank Institute), 
Eduardo Lora (Inter-American Development Bank), Mario Pezzini (OECD Development Centre), 
Thomas Sevcik (Arthesia), Simon Snoxell (Canadian International Development Agency), Carlos 
Vainer (Federal University of Rio de Janeiro) és Anthony Venables (Oxford University). 
 



Gerardo della Paolera, a GDN elnöke, a konferencia témájának kortalanságára utalt amikor azt 
hangsúlyozta: „A múltban a városok a társadalmi kohézió és fejlődés természetes színterei voltak. 
Manapság a rendkívüli sebességgel végbemenő urbanizációs folyamatok arra hívják fel a figyelmet, 
hogy őrizzük meg a városoknak olyan értékes jellemzőit, mint a társadalmi mobilitás és 
befogadókészség.” 
  
Dr. George Mavrotas, a GDN vezető közgazdásza, valamint a konferencia igazgatója hozzátette: 
„Minden jel szerint, az urbanizáció és fejlődés közötti átfogó kapcsolat hosszú évekre dominálja majd 
a kutatást és a szakpolitikákat. A GDN konferencia célja, hogy jelenlegi tudásunkat új irányokba 
tágítsa a fejlődő világ (és azon túl is) jövője miatt ezen az abszolút életbevágó területen.” 
 
2007 óta,  az emberi történelemben először, a világ lakosságának több mint 50%-a él urbánus 
körülmények között. Különböző előrejelzések mind egyetértenek abban, hogy 2030-ra ez a szám a 
teljes lakosság közel 60%-ára fog emelkedni, és 2050-re eléri a megközelítő 80%-t. Mialatt a városi 
területek világszerte a népesség nagy többségének megélhetési forrásai, hatalmas károk keletkeznek a 
természeti erőforrásokban. A városi területek megtervezése és azok környezetre gyakorolt hatása 
égetően fontos, megfontolandó témákká váltak. Más szóval, a fejlődés az urbanizáció szinonimájává 
vált.  
 
A világ jövője minden bizonnyal az urbanizációban rejlik, ami valószínűleg jó. Azoknál a 
nemzeteknél, ahol a lakosság több mint 50% városiasodott, az egy főre jutó jövedelem ötször 
magasabb, a csecsemőhalandóság pedig kétharmaddal alacsonyabb mint azoknál a nemzeteknél, ahol 
a városiasodás 50% alatt van. Bár ez az összefüggés nem foglal magaban ok-okozati kapcsolatot, 
szinte lehetetlen elképzelni, hogy a világ szegényebb országai gazdag országokká váljanak anélkül, 
hogy maguk is nagy mértékben városiasodjanak.Törtenelmileg igazolt, hogy a városok által kínált 
koncentráció elősegítette a tudás áramlását, a munka megosztását, az áruk mozgatását, valamint a 
munka és tőke olyan kombinációját, ami a szegény helyeket prosperálóvá változtatta. 
 
Sok esetben azonban az urbanizáció kormányzati kapacitásokat meghaladó, nehezen megoldható 
problémakat is teremt, mint például fertőző betegségek, túlnépesedés, bűnözés. A nagyvárosok (de a 
kicsik is) világszerte azzal küzdenek, hogy gyorsan növekvő lakosságuknak megfelelő életteret, tiszta 
vizet és más alapvető létszükségleteket biztosítsanak. Ezek az urbánus problémák nemcsak a jelenelgi 
lakosokra vannak káros hatással, de másokat is eltántorítanak attól, hogy a városokba áramoljanak és 
élvezzék az agglomerációból fakadó gazdasági előnyöket. A városok élhetőbbé tétele nem csak az 
életminőség szempontjából, hanem a gazdasági fejlődés szempontjából is fontos.  
 
Ezzel a háttérrel, a konferencia az urbanizáció és fejlődés teljes egészét átfogó fontos kapcsolatra 
kívánja felhívni a figyelmet mind holisztikus, mind interdiszciplinálris megközelítésből, valamint 
továbbmegy az urbanizációs folyamatok csak gazdasági szempontból való vizsgálatán. 
 
Az 1991-ben alapított Közép-európai Egyetem a nemzetközi oktatás egyik új modellje, napjaink 
közgazdaságtan-, társadalom- és politika által felvetett kérdések megvitatásának jelentős műhelye; az 
emberi jogokat tisztelő nyitott és demokratikus társadalmak kiépülésének támogatója. A CEU egy 
globális társadalomtudományi, bölcsészettudományi, jogi, üzleti, környezetvédelmi, kormányzati és 
közpolitikai posztgraduális felsőoktatási intézmény közel 100 országból érkező hallgatóival és a világ 
legjelentősebb egyetemeiről érkező tantestületével.  
 

#...#...# 
 
Kérem sajtóval kapcsolatos kérdésekkel keresse Rüll Ildikó sajtóreferenst a CEU-n: rulli@ceu.hu, 
míg más kérdések kapcsán Niharika Verma, GDN konferencia asszisztens áll rendelkezésére: 
nverma@gdn.int 
 
A konferenciával kapcsolatos részleteről a GDN honlapján tájékozódhat: www.gdn.int 


