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Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési kérdésekről tanácskoztak külhoni magyar vezetők és
anyaországi szakpolitikusok a július 9-én megszervezett Kárpát-haza Fejlesztési Fórumon. A magyar
Parlamentben megrendezett találkozón Mátis Jenő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke a
Mikó Imre Tervet ismertette.
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által szervezett konferencia céljául tűzte ki, hogy olyan fórumot
biztosítson a közélet határon túli formálóinak, melyen a gazdaságpolitikai kérdések megvitatásán
túl, lehetőség nyílik a hosszabb távú stratégiák kidolgozására és összehangolására is. A
tanácskozás résztvevői szorgalmazták a Kárpát-medencei társadalmi-gazdasági integrációt,
valamint bemutatták az általuk kidolgozott fejlesztési koncepciókat és programokat.
Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: a magyar kormány a következő évben
kiemelten szeretné kezelni a Kárpát-medencei szakképzést, melyre olyan stratégiai pontként
tekintenek, ami meghatározó szerepet tölthet be a külhoni magyarság gazdasági fellendülésében is.
Mivel a nemzetpolitika sarkalatos kérdéseit az elmúlt kormányzati ciklusban sikerült tisztázni, így –
Potápi szerint – a közeljövőben csak mindezek finomhangolására lesz szükség. E munka
elvégzésében számítanak a külhoni szervezetek képviselőire is, hiszen a határokon átívelő magyar
együttműködés egy átfogó gazdasági stratégiai kidolgozásának is záloga lehet. A Nemzetstratégiai
Kutatóintézet által kidolgozott Kárpát-haza fejlesztési koncepció a magyar Országgyűlés által
elfogadott területfejlesztési koncepcióra épül 2030-as kitekintéssel, melyet a külhoni szervezetek
ide vonatkozó elképzeléseivel egészítenek ki.

Mátis Jenő az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnökeként vett részt a konferencián, ismertetve a
2013-ban elkészült Mikó Imre Tervet. A Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai támogatásával
elkészült dokumentum megalkotásában, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácson kívül, részt vett a
Nemzetgazdasági Minisztérium Kárpát-medencei Térség Gazdaságfejlesztési Főosztálya, a VÁTI
Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság, valamint a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal is. Az
erdélyi szakemberek bevonásával elkészült tervezet célja volt, hogy egyrészt átfogó módon
térképezze fel Erdély gazdasági helyzetét, valamint rávilágítson azokra a stratégiai pontokra,
melyek kitörési lehetőségként határozhatóak meg a gazdasági térben. Mivel a 2010-es
magyarországi kormányváltás óta beállt gazdasági fordulatnak köszönhetően nagyobb szerephez
juthatnak a külhoni magyarság javaslatai, így esélyesnek tűnik, hogy a Mikó Imre Tervben
megfogalmazott javaslatok is kellő támogatást szerezhetnek. Mátis Jenő véleménye szerint a
gazdaságfejlesztést kulcsfontosságú területként kell kezelnie mindannak, aki hosszútávon
gondolkodik a magyarságot illetően. Az EMNT alelnöke rámutatott: Erdély egy átgondolt fejlesztési
tervvel Magyarország egyik legfontosabb üzleti partnerévé válthat, különösen akkor, ha a Mikó Imre
Tervben megfogalmazottak szerint, sikerül a régiót „Kelet Svájcává” tenni. Mátis Jenő kiemelt
területként határozta meg az agráriumot, egyúttal problémaként hozva egy átfogó értékesítési lánc
hiányát.
Horkay Nándor, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kutatási Stratégiai és Koordinációs
Igazgatóságának vezetője a rendezvényen bemutatta A Kárpát-haza Fejlesztési Koncepció 2030
című dokumentumot. Az abban megfogalmazott új nemzetpolitikai paradigma alapeleme a
nemzetegyesítés, valamint a Kárpát-medencei társadalmi-gazdasági integráció. A koncepcióban
megfogalmazott célok egyike egy magyar fejlesztési ügynökség létrehozása, melynek hatásköre
átnyúlna az anyaország határain, ezzel is integrálva a külhoni térségek magyarok lakta vidékeit.
A megszervezett tanácskozáson, a külhoni vezetők közül, jelen volt Farkas Iván, a felvidéki Magyar
Közösség Pártjának alelnöke, valamint Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetséget vezetője is.
Kósa Lajos, a FIDESZ alelnöke a Megyei Jogú Városok Szövetségét képviselte, Jakab István, a
parlament alelnökeként Kövér László házelnök üzenetét tolmácsolta.

© Copyright Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 2015

