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A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben indította el Budapest Eurázsia Fórum névre hallgató rendez-
vénysorozatát, amelynek alapgondolata a multipoláris világrend kialakulása, benne az eurázsiai 
erőközpontok felemelkedése. Az elmúlt években egy átfogó történelmi folyamat újabb szakaszá-
hoz érkeztünk: a világgazdaság súlypontja az elmúlt 500 év atlanti korszaka (a Nyugat évszázadai) 
után visszafordult Kelet felé. Az eurázsiai erőtér különböző csomópontok (pl. Nyugat-Európa, Ke-
let-Ázsia) dinamikus egymásra hatásából és együttműködéséből bontakozik ki. Mindez nemcsak 
Kína megerősödéséhez és a kínai „Övezet és Út” projekt (Új Selyemút) megindításához, hanem más, 
fejlett vagy feltörekvő keleti központokhoz is köthető, például Dél-Korea, Szingapúr, az Egyesült 
Arab Emírségek, Kazahsztán. 

Az Eurázsia Fórum célja tehát a szuperkontinens országai közötti párbeszéd erősítése, a gazdasá-
gi-társadalmi kihívásokra adott közös válaszok ösztönzése tematikus panelek mentén, korunk olyan 
megatrendjeire fókuszálva, mint a fenntarthatóság, a digitalizáció és technológia, a pénzügyi rend-
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szer megújulása, valamint a geopolitika felértékelődése. A rendezvény olyan témákat jár körül min-
den évben, mint a pénzügyek, a geopolitika, a gazdaság, az infrastruktúra, a multilaterális együtt-
működés, valamint az oktatás. A fórum emellett Kelet-Közép-Európa, Magyarország és Budapest 
különleges szerepét, csomóponti jellegét is hangsúlyozni kívánja. 

A 2022. szeptember 19-20. között tartott Eurázsia Fórum a „Fenntartható növekedés és együttmű-
ködés – Hogyan nyerjük meg a 21. századot?” címet viselte, központi üzeneteként pedig a multila-
terális együttműködések fokozásának szükségessége említhető, amely a rövid és hosszú távú kihívá-
sokra egyaránt választ jelent. A Fórum idén 48 felszólalót sorakoztatott fel 18 országból, a legtöbben 
közülük személyesen is Budapestre látogattak.

Eurázsiai együttműködés egy prosperáló jövőért
Matolcsy György, az MNB elnökének ünnepélyes beszéde nyitotta meg az idei Fórumot, aki el-
mondta: napjainkban mindannyian a fenntartható növekedés és versenyképesség titkos receptjét 
keressük, meglátása szerint a titok az eredményre jutás folyamatában rejlik, amely jelen esetben az 
együttműködés. Véleménye szerint épp ezért fontos a nemzetközi párbeszéd és az olyan fórumok 
megtartása, mint az MNB éves konferenciasorozata. Az MNB elnöke napjaink kihívásaival kapcso-
latban fontosnak tartja, hogy tanuljunk az elmúlt gazdasági események tanulságaiból és új minták, 
szabályok kerüljenek kidolgozásra azért, hogy a fenntartható növekedés útján maradjunk.

A magyar kormány részéről idén Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszter vett részt 
a rendezvényen. A miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy a fenntartható növekedés érdekében, 
illetve a demográfiai problémákra válaszul több erősebb és innovatívabb vállalati szereplőre van 
szükség, biztosítva a hazai gazdaság növekedését. Ennek érdekében helyes és célzott tudományos 
és innovációs politikák kívánatosak, amelyek közvetve hozzájárulnak a családpolitika és az ország 
versenyképességének finanszírozásához is. 

Az ünnepélyes megnyitó első külföldi felszólalója Sethaput Suthiwartnarueput, a thai jegybank el-
nöke volt. A jegybankelnök véleménye szerint az olyan kisebb, nyitott gazdaságoknak, mint Ma-
gyarország vagy Thaiföld, elsősorban az innováció és digitalizáció területén kell élen járniuk, mivel 
így tudnak leginkább alkalmazkodni a változó globális gazdasághoz. A thai jegybankelnököt köve-
tően Zhu Jun, a Silk Road Fund elnöke beszélt a kínai „Övezet és Út” kezdeményezés fontosságáról, 
amely folyosót biztosít a Távol-Kelet és a Kelet-Közép-Európa között és fenntartható befektetések-
kel hozzájárul a Selyemút menti együttműködés gazdasági előnyeihez. A megnyitó utolsó előadója-
ként Simon Tay, a Singapore Institute of International Affairs elnöke megfogalmazta, hogy hatal-
mas potenciál rejtőzik az Ázsia és Európa közötti együttműködésben, amely által olyan új szabályok 
kerülhetnének kidolgozásra, amelyek nemcsak inkluzívak, hanem rugalmasak, funkcionálisak és 
racionálisak is. 
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A pénzügyi szektor sikerének kulcstényezői
A kétnapos szakmai program a pénzügy panellel kezdődött, amely 2022-ben a „A pénzügyi szektor 
sikereinek összetevői: hogyan erősíthetők a pénzügyi központok Eurázsiában?” címet viselte. A panel 
során a szakértők a sikeres pénzügyi központtá válás elengedhetetlen feltételeit vitatták meg, kitérve 
a szabályozási, infrastrukturális, valamint befektetési kérdésekre is. A panelt Végh Richárd, a Bu-
dapesti Értéktőzsde vezérigazgatója moderálta, aki a panelbeszélgetés legelején kiemelte a tőzsdék 
közötti nemzetközi együttműködés jelentőségét, amely a jelenlegi, felgyorsult technológiai fejlődés 
korában még inkább felértékelődik. A nyitóelőadást Ali Hassan, a Dubai International Financial 
Centre (DIFC) Európáért és Észak-Amerikáért felelős vezetője tartotta, amelyben hangsúlyozta, 
hogy az innováció, valamint a nemzetközi standardok elfogadása a DIFC sikerének két legfőbb 
kulcstényezője volt. A nyitóelőadást követően került sor a panelbeszélgetésre, amelyben Nurkhat 
Kushimov, az Astana Financial Services Authority vezérigazgatója; Michael Mainelli, a globális 
indexeket is készítő agytröszt, a Z/Yen Group elnöke; Yang Su Park, a koreai jegybank Gazdasági 
Kutatóintézetének igazgatója; valamint Jun Qian, a Fudan Egyetem Fanhai International School of 
Finance intézetének dékánja és professzora vettek részt és osztották meg gondolataikat. 

A szakértők mindannyian egyetértettek abban, hogy a siker legfontosabb kulcstényezőiként a tőke, 
a tudás, a szakképzett munkaerő országba vonzása említhetők, ezenkívül Kushimov rávilágított 
arra is, hogy szabályozási oldalról a különféle szabályozó hatóságoknak is világos állásponttal kell 
rendelkezniük arról, pontosan mi is a céljuk a szabályozással, ösztönzés, vagy éppen tiltás. Michael 
Mainelli a fair bánásmódot, a verseny szükségességét, ezenkívül a különféle pénzügyi szolgáltatások 
prudens szabályozásának esszenciális voltált emelte ki. Jun Qian szerint egy pénzügyi központ akkor 
lehet igazán sikeres, ha a döntéshozók innovatívan állnak a technológiai kérdésekhez és mernek új 
dolgokat kipróbálni. Yang Su Park és Nurkhat Kushimov a kis- és középvállalkozásokkal kapcso-
latban elmondta, hogy működésük leginkább a cégalapítási és operatív költségek csökkentésével tá-
mogatható a legjobban. A szakértők kiemelték, hogy a nagy nemzetközi cégek, valamint tehetségek 
Budapestre vonzása, ezenkívül a zöld pénzügyi hub létrehozásának elősegítése érdekében tett lépé-
sek nagyban járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a magyar főváros is felkerüljön a pénzügyi központok 
globális térképére. 

Új regionalizmus és a változó értékláncok
Az Eurázsia Fórum második panelje a „Globalizáció vs. regionalizáció? A változó értékláncok, kon-
nektivitás és prosperitás Eurázsiában” címet kapta. Az idei geopolitikai panel fő kérdése a változó 
geopolitikai viszonyok hatásait vizsgálta az ellátási láncokra, illetve a megavárosok szerepét ezekben 
a folyamatokban. A panelbeszélgetést megelőzően gondolatébresztőként Yan Xuetong, a pekingi 
Tsinghua Egyetem világhírű nemzetközi kapcsolatok szakértője, dékánja az ellenglobalizáció ten-
denciáját, valamint a gyengülő regionális együttműködéseket hangsúlyozta videóbeszédében, kü-
lönös tekintettel az „Övezet és Út” kezdeményezésre. Yan professzor kiemelte, hogy a populista 

tendenciák nem támogatják a nemzetközi együttműködést, ezért hatalommal párosítva antiglobali-
zációs hatást fejtenek ki. Hozzátette, hogy a hatékony regionális együttműködések megvalósításához 
napjainkban megfelelő vezetésre van szükség. Yan Xuetong végül hangsúlyozta, hogy a globalizáció 
jövőbeli újjáéledésének elősegítése csak szoros együttműködéssel valósítható meg.

A geopolitikai panelt Csizmadia Norbert, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) 
kuratóriumi elnöke moderálta; a panelbeszélgetésben Mehmet H. Bilgin, az Euro-Asia Forum in 
Politics, Economics and Business elnöke; Deborah Elms, az Asian Trade Center alapítója és ügyve-
zető igazgatója; valamint Henry T. Tillman, a Grisons Peak Services alapítója vettek részt a helyszí-
nen, akikhez online csatlakozott Su Changhe, a Fudan Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Köz-
kapcsolatok Karának dékánja. A meghívott szakértők a panelbeszélgetés keretei között a globális 
ellátási láncok COVID-19 okozta töréseit, illetve az azokból való kilábalási lehetőségeket vizsgálták, 
emellett pedig megvitatták a megavárosok jövő értékláncaiban betöltött szerepét. 

Mehmet H. Bilgin hangsúlyozta, hogy az eurázsiai régió kiemelten fontos szerepet tölt be a globális 
nemzetközi kapcsolatok kiegyensúlyozásában, illetve elmondta, hogy az értékláncokban bekövet-
kező változások Eurázsiának kedveznek, így a válság által teremtett lehetőségeket különösképpen 
a gazdaság és a kereskedelem területén kell megragadni a kontinensen. A kormányzatok a hazai 
termelés támogatásával és a technológiailag intenzív ágazatok fejlesztésével aktívan hozzájárulnának 
új eurázsiai kereskedelmi és logisztikai központok felemelkedéséhez. Deborah Elms elmondta, hogy 
a kormányzatok feladata a támogató gazdasági környezet megteremtése, mivel a kis- és középvál-
lalkozások csak így válhatnak az ellátási lánc részeseivé, elősegítve így a növekedést. A megavárosok 
előnyei közé sorolta egy részről, hogy a nagy népsűrűség kedvez a szolgáltatások fejlődésének, ami 
az ellátási és értékláncok kialakulásának alapjául szolgál, másrészről kiemelte, hogy az ez irányú fej-
lődés tovább erősíthető a tehetséggondozással. Hangsúlyozta, hogy a globális gazdasági növekedés 
motorja Ázsia marad, a térségen kívüli régiók növekedése pedig attól függhet, hogy milyen módon 
és mértékben képesek kapcsolódni Ázsiához. Henry Tillman szerint Kína előre gondolkodik, a jö-
vőt pedig a digitalizációban és az adatban látja. Kiemelte, hogy a Sanghaji Együttműködési Szerve-
zet (SCO) immár 9 taggal egy olyan proaktív együttműködéssé vált, amely saját befektetési alappal 
és mezőgazdasági stratégiával rendelkezik. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Sanghaji Együttmű-
ködési Szervezet (SCO) tovább bővülhet, illetve Kína tovább szélesítheti jelenleg a Délkelet-ázsiai 
Nemzetek Szövetség (ASEAN) tagállamai által dominált kereskedelmi partneri kapcsolatait, főleg 
Latin-Amerika és Afrika irányában. Su Changhe elmondta, hogy a kínai külpolitika kiemelt fi-
gyelmet fordít az eurázsiai országokkal való kereskedelmi és befektetési kapcsolatok megerősítésére, 
amely jelentősen hozzájárulhat az eurázsiai regionális együttműködési törekvésekhez. A megaváro-
sok tekintetében Su Changhe hangsúlyozta, hogy az infrastruktúra kiemelt szereppel bír, azonban a 
jövőben ez már nem csupán a fizikai, de a szoftver-infrastruktúrára is érvényessé válik.

A panel résztvevői egyetértettek abban, hogy a közeljövőben a növekedés motorja Ázsiában marad, 
illetve, hogy új típusú regionális együttműködési törekvések megerősödése várható, amelynek köz-
pontjában a hosszú távon fenntartható fejlődés és konnektivitás áll majd Eurázsiában.
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Az infrastruktúra a versenyképes és körkörös 
gazdaság szolgálatában
Az Eurázsia Fórum harmadik panelje a „Logisztika, infrastruktúra és technológiai fejlődés a ver-
senyképes és körkörös gazdaság szolgálatában” címet viselte, amelynek fireside chat felszólalója Ra-
ekwon Chung, a Ban-Ki Moon Foundation for a Better Future Nobel-békedíjas igazgatója volt, a 
moderátori feladatokat pedig Cséfalvay Zoltán, az MCC Technológiai Jövők Műhelyének vezetője 
látta el. Raekwon Chung a 2000-es évek során úttörő szerepet vállalat a klímavédelemben rejlő 
gazdasági potenciálok és lehetőségek feltérképezésében. Beszélgetésük fő vonalát azon fenntartha-
tósági modell nyújtotta, miszerint egyre nagyobb szükség van arra, hogy a jelenlegi és zöld piacok ne 
párhuzamosan, külön entitásként működjenek, hanem a lehetséges pontokon forrjanak egybe és egy 
piacot alkossanak. A Nobel-békedíjas igazgató elmondta, hogy ez bár bizonyos esetekben jelentős 
költségnövekedéseket jelenthet, azonban látható egy olyan trend, miszerint bizonyos közösségek 
hajlandóak vállalni a megemelkedett árakat a fenntarthatóság és zöld termékek előnyben részesítése 
révén.

A panelbeszélgetés során Fáykiss Péter, az MNB igazgatója a résztvevők között köszönthette Jian 
Chu-t, a Nanyang Technological University professzorát; Biliang Hu-t (online), a Beijing Normal 
University Belt and Road School ügyvezető dékánját; Bruno Lanvin-t, a Smart City Observatory 
elnökét és Seungho Lee-t, a Korea University professzorát.  

Beszélgetésük során a panelisták Raekwon Chung gondolatait kiegészítve megjegyezték, hogy egy 
fenntarthatóbb gazdaság elérése egyre nagyobb hangsúlyt kap. Jian Chu kitért Szingapúr egyik kez-
deményezésére, amelyben egy úgynevezett „Seawall” kerül kiépítésre a város mellett található öböl-
ben. A projekt több szempontból is azt a gondolatmenetet követi, miszerint a jövőbeli infrastruktu-
rális kezdeményezéseket ötvözni szükséges a környezetvédelemmel. Ennek nyomán a létrehozandó 
létesítmény példaértékű lehet a modern építészet számára. Biliang Hu beszéde során kiemelte Kína 
szerepvállalását a klímavédelem, valamint zöld energiafejlesztés szempontjából. Seungho Lee pro-
fesszor gondolatainak a középpontjában a vízkészlet szerepelt. Véleménye szerint elengedhetetlen, 
hogy a jövőben nagyobb figyelmet kapjon az ivóvíz kérdése az olyan országokban, térségekben is, 
ahol jelenleg nem tapasztalható hiány belőle. A stabil ellátás biztosítását abban látja, ha a magán és 
közszféra szereplői szorosan együttműködve menedzselik a készleteket. Ez a fajta együttműködés 
Koreában egyre erősebb testet ölt. A panel utolsó felszólalójaként Bruno Lanvin elmondta: vélemé-
nye szerint a korábbi évekkel ellentétben a piacon az innováció már nem a termékgyártás kapacitásá-
nak növekedését segíti, hanem a gyártott termék minőségében, valamint az outputba implementált 
technológiában nyilvánul meg, továbbá abban érthető tetten, hogy a termék elkészítése során milyen 
formában gazdálkodtak a felhasznált inputokkal. 

Ismeretlen vizeken – gazdasági térnyerés  
a 21. században
Az Eurázsia Fórum második napi programja Jeffrey Sachs, a Columbia egyetem Center for Sustai-
nable Development nevű központ igazgatójával folytatott fireside chat-tel kezdődött Virág Barnabás, 
az MNB alelnökének moderálásával. A beszélgetés során Sachs elmondta, hogy véleménye szerint 
a világ legnagyobb problémái között nem a blokkok vagy szövetségesi rendszerek közötti ellentét 
említhetők, hanem az olyan, az egész emberiséget is érintő kihívások, mint például a klímaváltozás. 
Ennélfogva az Egyesült Államoknak és Kínának ajánlatos lenne együttműködnie, ezenkívül égető 
szükség lenne valódi multilaterális kooperációra a nagyobb régiók között. Sachs és Virág eszme-
futtatását követően a program a gazdasági panellel folytatódott, amely a „Siker ismeretlen vizeken: 
hogyan tudnak a vállalkozások teret nyerni a 21. században az eurázsiai piacokon?” címet viselte. 
A panel elején Patrick Lau, a Hong Kong Trade Development Council ügyvezető igazgató-helyet-
tese osztotta meg gondolatait olyan témákról, mint Kína gazdasági helyzete, valamint világgazda-
ságban betöltött szerepe, ezenkívül Hong Kong világgazdasági vérkeringésben betöltött helyzete is 
terítékre került. A fireside chatet Baksay Gergely, az MNB ügyvezető igazgatója moderálta. A felve-
zető beszélgetést követően került sor a panelbeszélgetésre, amelyet Luca Miraglia, a The European 
House – Ambrosetti vezérigazgatója moderált, a panelbeszélgetésben pedig Banai Ádám ügyvezető 
igazgató; Arturo Bris, az IMD World Competitiveness Center igazgatója; Gene Ma, az Institute of 
International Finance Kína kutatásokért felelős vezetője és Huiyao Wang, a Center for China and 
Globalization alapítója és elnöke vettek részt.

A panelbeszélgetés során Luca Miraglia felvetette, hogy a sikeres üzletvitelhez és üzletfejlesztéshez 
elengedhetetlenül szükséges a működési környezet, valamint a fogyasztók szükségleteinek alapos is-
merete, amellyel a többi résztvevő is egyetértett. Arturo Bris ezzel összefüggésben azt is hozzátette, 
hogy a köz- és magánszféra együttműködésére, valamint a közöttük lévő megfelelő kommunikáció-
ra is szükség van ahhoz, hogy növelni lehessen a versenyképességet, illetve új piacokat lehessen meg-
hódítani. Kiemelendő, hogy Bris szerint a márkahűség egyre kevésbé fontos a mai vásárlók számára, 
a fogyasztók inkább azt veszik figyelembe, hogy egy termék vagy szolgáltatás megvásárlása milyen 
hatással jár a világra. Gene Ma a kínai gazdasági modellel kapcsolatban hozzátette, hogy szerinte 
az ázsiai óriásnak egy olyan gazdasági modellre kellene váltania, amely még zöldebb, még inkább 
tudásintenzív, illetve nagyobb hozzáadott-értékkel bír. Erre a gondolatmenetre rácsatlakozva Banai 
Ádám hozzátette, hogy a kínai ellátási láncban résztvevő cégek hosszú távon sokat profitálhatnak a 
kínai gazdasági sikerekből, amely egyre inkább technológia-alapon működik. Huiyao Wang egyet-
értett mindezekkel és hozzátette, hogy Kína feltett célja, hogy – igazodva a 21. századi megatren-
dekhez – az innováció és a tiszta energiaforrások terén központi szerepet töltsön be.
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Regionális együttműködés a versenyképesség 
növelése érdekében
Az Eurázsia Fórum ötödik, multilaterális együttműködések panelbeszélgetése a „Regionális és 
megaregionális integrációk: hogyan szolgálhatja a nemzetközi együttműködés a szuperkontinens 
versenyképességét?” címet viselte. A panel kiemelt felszólalója Shamshad Akhtar, a pakisztáni jegy-
bank a State Bank of Pakistan egykori elnöke volt. Dr. Akhtar felszólalásában hangsúlyozta, hogy 
Európa és Ázsia növekvő kölcsönös függése előmozdíthatja a regionális multilaterális rendszer re-
formját, a globális növekedést, a stabilitást és a regionális gazdasági jólétet. Véleménye szerint az 
eurázsiai szuperkontinens integrációja a pénzügyi integráció elmélyítésével, a regionális értékláncok, 
valamint a technológia és a digitális kapcsolódás fejlesztésével fokozható.

A panel moderátori szerepét Elena Rovenskaya, az osztrák International Institute for Applied 
Systems Analysis programigazgatója töltötte be. A panel résztvevői között köszöntötte Byung-il 
Choi-t, a Korea Foundation for Advanced Studies elnökét; Chris Humphrey-t, a szingapúri szék-
helyű EU-ASEAN Business Council ügyvezető igazgatóját; továbbá Christoph Nedopil-t, a Fudan 
Egyetem közgazdaságtudományi egyetemi docensét és Guiying Sun-t, a Credit Guarantee & In-
vestment Facility vezérigazgatóját. 

A beszélgetés kiindulópontjaként Byung-il Choi napjaink négy fő, egymással összefüggő globá-
lis válságát ismertette, úgy, mint a digitális átalakuláshoz kapcsolódó technológiai verseny Kína 
és az Egyesült Államok között; a tiszta energia és a klímaváltozás problémája; az élelmiszervál-
ság; valamint a pénzügyi rendszer válsága. Erre reflektálva Chris Humphrey hangsúlyozta, hogy a 
globális válságok leküzdéséhez mind a megablokkok, mind az EU, mind pedig a különböző ázsi-
ai csoportosulások közötti együttműködésre van szükség és együttesen kell megoldást találniuk a 
globális válságokra, beleértve a fenntarthatóság problémájára, ami egy komplex és sokrétű kihívás. 
A fenntarthatósággal összefüggésben Christoph Nedopil a régió fejlődésének elősegítése szempont-
jából ismertette a kínai „Zöld Selyemút” projektben rejlő lehetőségeket. Ezt követően Guiying Sun 
kiemelte, hogy az eurázsiai régió fejlődéséhez olyan biztonságos és stabil környezetre van szükség, 
ahol a nemzetközi szabályokat tiszteletben tartják és ahol csökkennek a kereskedelem és a befekte-
tések útjában álló akadályok. A válságok megoldására irányuló politikák végrehajtásához elenged-
hetetlen egy nemzetközi együttműködési keretrendszer. A panelbeszélgetés résztvevői egyetértettek 
abban, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények, a regionális pénzintézetek és egyéb partnerségek 
utat nyithatnak a szuperkontinens versenyképességének növeléséhez. Az Európa és Ázsia közötti 
multilaterális együttműködés növelheti Eurázsia globális befolyását, mint feltörekvő gazdasági és 
politikai blokk. Zárógondolatként a szakértők hangsúlyozták, hogy napjaink globális válságainak 
leküzdéséhez integrált nemzetközi együttműködésre és közös megoldáskeresésre van szükség.

Az oktatás az eurázsiai gazdasági fejlődés 
szolgálatában
A 2022-es Eurázsia Fórum oktatási panelje a „Hogyan tudják az emberek közötti kapcsolatok Eu-
rázsia gazdasági fejlődését szolgálni?” címmel került megrendezésre, amelynek idén az volt a célja, 
hogy bemutassa, az eurázsiai régió folyamatos és eredményes fejlődésének fenntartásához a gazdasá-
gi és infrastrukturális kapcsolatokon túl az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolatok elmélyítése 
ugyancsak elengedhetetlen. A panelt Eng Chye Tan, a világhírű National University of Singapo-
re rektorának, illetve Dubéczi Zoltán, a Magyar Rektori Konferencia főtitkárának és a Magyar 
Nemzeti Bank elnöki főtanácsadójának gondolatébresztő beszélgetése nyitotta meg. Eng Chye Tan 
kifejtette, hogy az egyetemek tehetséggondozói szerepének ellátásához nélkülözhetetlen az akadé-
miai mobilitás támogatása, amely így elősegíti az egyes régiók és kultúrák közötti konnektivitás 
elmélyülését is.  

Eng Chye Tan és Dubéczi Zoltán eszmecseréje után a panelbeszélgetésben Dan Li, a sanghaji Fudan 
Egyetem Global Partnerships Office igazgatóhelyettese; Séamus Ó Tuama, az ASEM Education 
and Research Hub for Lifelong Learning and Director elnöke és Jung Cheol Shin, a Seoul Natio-
nal University professzora vettek részt, a moderátori szerepet pedig Salát Gergely, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem egyetemi docense töltötte be. A panelbeszélgetésben a résztvevők egyetértettek 
abban, hogy a hallgatói, a tanári és a felsőoktatási intézmények munkatársainak mobilitása, a hatá-
rokon átnyúló oktatási innovációk, a két- és többoldalú egyetemi partnerségek, a csereprogramok és 
ösztöndíjprogramok elengedhetetlenek a versenyképes, fenntartható és tudásalapú eurázsiai gazda-
ságok felemelkedéséhez. Dan Li és Séamus Ó Tuama továbbá kifejtette, hogy az élethosszig tartó 
tanulás támogatásával, illetve a problémák megoldásának új aspektusokból való megközelítésének 
elősegítésével lehet sikeresen kezelni a 21. század kihívásait. Jung Cheol Shin ezt követően kiemel-
te, hogy az új ismeretek és kultúrák személyes tapasztaláson keresztüli megismerése továbbra is 
kulcsfontosságú, ezért az oktatási szereplőknek minden eszközzel hozzá kell járulniuk a felsőoktatás 
nemzetköziesítéséhez a jövőben.

A nagysikerű és a nemzetközi szakmai és tudományos közösség széles palettáját felvonultató ren-
dezvény Patai Mihály, az MNB alelnökének gondolataival zárult, aki elmondta, hogy az idei ren-
dezvény is rávilágított, hogy milyen fontos a nemzetközi együttműködés fokozása minden szférá-
ban, legyen az pénzügy, gazdaság, vagy éppen oktatás. Az eurázsiai nemzeteket összeköti a közös 
kulturális örökség, mindez pedig a későbbi együttműködés fokozásának is alapkövét jelenti.

A 2022-es Budapest Eurázsia Fórum a konferencia hivatalos honlapján (https://mnb.hu/eurasia), 
valamint a YouTube-on is visszanézhető. A nagy sikerre való tekintettel és immár a hagyományok-
nak megfelelően a rendezvényt 2023-ban is megrendezi a Magyar Nemzeti Bank. 


