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“REGIONAL INTEGRATION IN EURASIA” 
Örömmel várjuk azok jelentkezését, akiknek kutatási területe vagy érdeklődési köre e témához 
kapcsolódik. 

Vitathatatlan, hogy az eurázsiai régióban erősödő regionális együttműködésre van szükség. Az 
elmúlt években számos zászlóshajó kezdeményezés indult, köztük az Eurázsiai Gazdasági Unió, 
az Övezet és Út, a Regionális Átfogó Gazdasági Együttműködés, a 16+1 együttműködés stb., 
ugyanakkor nem ismerjük ezeknek az integrációs formáknak a világkereskedelemre gyakorolt 
együttes hatását. Az erősödő integráció egyrészt azzal indokolható, mert a közép-ázsiai országok 
esetében továbbra is jelentős az ebből eredő kiaknázatlan gazdasági haszon, másrészt a 
kereskedelmi és befektetési kapcsolatok diverzifikációja ésszerű válasznak tűnik a növekvő 
geopolitikai feszültségek mentén jelentkező fenyegetések mérséklésére. Ezek a fenyegetések 
rendkívül nyilvánvalóak, amennyiben az országok aszimmetrikus kapcsolatokat ápolnak. 

Olyan tanulmányok benyújtására számítunk angol nyelven, amelyek a következő kérdésekre 
keresik a választ:  

 Mennyire fontos a regionális integráció Eurázsiában? 

 Milyen típusú integráció válik fontossá ebben a régióban? 

 Mi a szerepe az Övezet és Út Kezdeményezésnek? 

 Mi a kapcsolat az Eurázsiai Gazdasági Unió és az Övezet és Út kezdeményezés között? 

 Milyen hatással lehet a Regionális Átfogó Gazdasági Együttműködés a régióra? 

 Mennyire képes Közép-Ázsia még nagyobb integrációra? 

 Milyen kihívásokat jelent az EU és a kialakulóban lévő regionális integrációk és kezdeményezések 
közötti együttműködés? 

 Hogyan látják Eurázsia regionális integrációját a világ más részein, és milyen válaszok születtek? 

A tanulmányok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:  

 A kivonat (legfeljebb 350 szavas absztrakt) leadásának határideje: 2022. március 7.  

 Az absztraktok elfogadásának határideje: 2022. március 11. 

 A végleges tanulmány benyújtásának határideje: 2022. május 27. 

 A kéziratokat e-mailen várjuk, MS word formátumban. 

 A tanulmányok hossza: 5000-7000 szó. 

 A szerzőknek szigorú tudományos követelményeket kell betartaniuk. A plágium bármilyen 
formában összeegyeztethetetlen a kutatási etikával és értékeinkkel. 

Az elfogadott tanulmányok a The Eurasia Series tanulmánykötet-sorozat részeként 
elektronikus és nyomtatott formában is megjelennek. A megjelentetett tanulmányok szerzői 
számára bruttó 50 000 Ft honoráriumot biztosítunk. 

A tanulmányokat az eurasiacenter@uni-neumann.hu címre várjuk. 


