
Bulgária, Magyarország, Moldávia, 
Románia, Szerbia, Szlovákia, Uk-
rajna gazdasági szakemberei kap-
tak meghívást a tegnapi – immár 
negyedik alkalommal megrende-
zett – nemzetközi tőkeexport-kon-
ferenciára. A szovátai esemény fő 
témája a kis- és középvállalatok 
régiónkbeli bővülő gazdasági lehe-
tőségei volt.
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Becsey Zsolt, a magyar nem-
zetgazdasági minisztérium 
külgazdaságért felelős ál-

lamtitkárának és Borbély Károly, 
a román gazdasági és kereskedel-
mi minisztérium államtitkárának 
fővédnökségét élvező konferencia 
az évek során kifejezetten a kelet-

közép-európai régió államainak 
a működő tőke fogadásával és ki-
bocsátásával kapcsolatos sajátos 
érdekeit, nehézségeit vette gór-
cső alá. Amint a konferencián is 
elhangzott, a tőkeexport a régió 
államainak egyik legújabb gazda-
sági kihívása. Az érintett nemzet-
államok vállalatainak – a hazai pi-
acok alacsony mérethatékonysága 
miatt – a világpiacon kell elérniük 
a versenyképességhez szükséges ka-
pacitás-lekötést. Sokáig az áru- és 
szolgáltatásexport tűnt az egyetlen 
megoldásnak, mára sok esetben az 
anyaországban felhalmozott tőke 
vagy az ott felvett hitel fedezetével 
a vállalatok a határon túli piaca-
ikon beruháznak és hoznak létre 
termelő üzemeket vagy képviseleti 
pontokat. „Az országok között óri-

ási verseny tapasztalható a működő 
tőke megszerzéséért. Az államok a 
keretszabályozások révén szereplői 
a versenynek, de a konkrét beruhá-
zási döntések mindig a kistérségek 
és helyi önkormányzatok tőke-
vonzó képességének függvénye” 
– állapították meg a jelenlévők. A 
konferencia egyébként éppen ezen 
verseny, illetve a térségre jellemző 
nagyon hasonló történelmi hatá-
sok miatt választotta a „Verseny-
társak és egymásra utalt partnerek” 
szlogent.

A tőkeexport hasznos 
a nemzetgazdaságnak
A tőkeexport hasznos a nem-

zetgazdaságnak – hangzott el a 
Danubius Hotelben megtartott 
eseményen. Számos kis- és közepes 

hírfolyam

> Május közepétől lehet igényelni a 
támogatást anyajuhokra és kecskékre. 
A mezőgazdasági minisztérium honlap-
ján közzétett rendelettervezet értelmében 
2011. május közepétől lehet majd benyúj-
tani az anyajuhokra és anyakecskékre vo-
natkozó támogatási kérelmeket. A jogsza-
bálytervezet csak a Hivatalos Közlönyben 
való megjelenést követően lesz hatályos. 
A tervezet értelmében, hasonlóan a tavaly 
megjelent 2010/98-as szakminiszteri ren-

deletben foglaltakhoz, az olyan anyajuhok 
és anyakecskék után jár támogatás, amelyek 
folyó év március 31-ig betöltötték az egy 
évet, és a kérelmezés pillanatában a kérel-
mező nevén szerepel az Országos Farmnyil-
vántartó (RNE) adatai szerint. Minimum 
50 anyajuh vagy 25 anyakecske után kér-
hető támogatás. Az előzőleg kézzel kitöl-
tött kérelmeket, a mellékletekkel együtt, a 
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési 
Ügynökség (APIA) Hargita megyei köz-
pontjában vagy a lakhely szerinti APIA 
területi irodában lehet benyújtani. A ké-

relmezőnek a kérelemhez és a fülszámokat 
tartalmazó melléklethez csatolniuk kell a 
személyazonossági másolatot, a farmszámra 
vonatkozó igazolást (card de exploataţie), il-
letve jogi személyek és bejegyzett magánsze-
mélyek esetében a cégbejegyzési másolatot/
bírósági végzés másolatát, illetve a cégvezető 
személyére vonatkozó dokumentum másola-
tát. Újdonságnak számít, hogy – a 2009-es 
évhez hasonlóan – idén is láttamozniuk kell 
a törvényes keretek között létrejött juh- és 
kecsketartó egyesületeknek a támogatási ké-
relmeket. Ehhez a kérelmezőknek a juh- és 

kecsketartó egyesülettől egy bélyegzővel és 
aláírással ellátott bizonylatot kell csatolniuk 
a kérelmekhez. Figyelembe véve a jogsza-
bálytervezet előírásait, amely szerint a kérel-
meket elektronikusan újra kell generálni a 
kézzel kitöltött növekvő vagy csökkenő sor-
rendben felvezetett fülszámok alapján, a tor-
lódás elkerülése végett és a kérelmek gördü-
lékeny feldolgozása végett, a gazdáknak tele-
fonon előjegyzési számot kell igényelniük az 
APIA megyei központjánál 0266–310148 
vagy 0725–544074-es telefonszámok vala-
melyikén (8.30–15.00 óra között). 
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Versenytársak és
A gAzdAsági Növekedésről

Biztató, de még 
nem meggyőző

Románia kilépett a recesszióból, de egyes makrogazda-
sági mutatók továbbra is kedvezőtlenül alakultak. 
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Az Országos Statisztikai Intézet közleménye szerint 
az első évnegyedben a megelőző esztendő utolsó 
évnegyedéhez képest a GDP 0,6 százalékkal nőtt. 

Tekintettel arra, hogy két egymást követő évnegyed során 
kimutatható volt ez a tendencia, Románia kilépett a recesz-
szióból. Ez viszont nem jelenti azt, hogy sikerült kilábalni a 
gazdasági-pénzügyi válságból, ahhoz más makrogazdasági 
mutatóknak is jobbulniuk kell. A most közölt számadatok 
kapcsán hangsúlyozandó, hogy azok ugyan hivatalosak, de 
csupán statisztikai becslésen alapulnak. Minden EU-s ország-
ban június 8-án hozzák nyilvánosságra a GDP-re vonatkozó 
ideiglenes számadatokat, majd a későbbiek során a véglege-
seket. Az Unió szintjén a GDP átlagnövekedése 0,8 százalé-
kos volt, tehát országunknak nem sikerült erre az átlagszintre 
felemelkednie. Ugyanakkor azonban egyes országoknál jobb 
dinamikát értünk el, Bulgáriában 0,4, Spanyolországban 0,3, 
volt a növekedés, hogy a portugáliai mínusz 0,7 százalékról 
ne is beszéljünk. Vannak olyan országok is, ahol látványosnak 
bizonyult a növekedés. Köztük Németország, ahol 1,5 száza-
lékos volt, Észtország 2,1 százalék, Franciaország és Szlovákia 
1-1 százalék. Magyarországon a szóban forgó időszakban a 
GDP 0,7 százalékkal növekedett. A megelőző esztendő azo-
nos időszakához viszonyítva az uniós átlag 2,5 százalék volt, 
országunkban viszont alig 0,3 százalékos. 2010 első évnegye-
déhez viszonyítva a legiramosabb növekedést Németország és 
Litvánia jegyezte, 4,8, illetve 6,8 százalékkal. Magyarországon 
pedig 2,2 százalékos volt a növekedési arány. Az viszont igaz, 
hogy Görögország esetében jelentős, 4,8 százalékos vissza-
esést jegyeztek, Portugália esetében pedig 0,7 százalékost. 
A felsorolt számadatok tükrében elmondható, hogy a hazai 
GDP-alakulás biztató, de továbbra sem megnyugtató. Egyes 
makrogazdasági mutatók továbbra is kedvezőtlenül alakul-
tak. Az infláció 2,1 százalékkal gyarapodott az első évnegyed 
folyamán, az átlagos reálbér 2,3 százalékkal csökkent, a kiske-
reskedelmi áruforgalom pedig 5,4 százalékkal. Az export 39,4 
százalékkal bővült, az import pedig 24,8 százalékkal. Ugyan-
akkor a GDP viszonylag kedvező alakulásában a döntő szerep 
az ipari termelésé volt, amely 11,4 százalékkal gyarapodott, de 
nem így az építkezési szektoré, amely továbbra is „lejtőn van”, 
4,4 százalékkal zsugorodott. Az a tény, hogy a kereskedelmi 
áruforgalom továbbra is lejtmenetben van, akárcsak az építke-
zési szektor, arra enged következtetni, hogy az általános gaz-
dasági fellendülés még várat magára. A gazdasági növekedés 
egyelőre még nem érzékelhető a vásárlóerőben. A kormány-
zati illetékesek szerint legjobb esetben is csak a jövő esztendő 
első évnegyedében lehet majd számítani a reáljövedelmek 
növekedésére. Ez viszont annak is függvénye, hogy sikerül-e 
megfékezni az inflációt, illetve annak, hogy milyen mezőgaz-
dasági évet zár majd az ország. Miként konszolidálható a gaz-
dasági növekedés? A szakelemzők szerint a banki hitelnyújtás 
„fellazítása”, az uniós alapok erőteljesebb lehívása, az export 
további serkentése, valamint a külföldi befektetések fokozása 
révén. És mi jelenthet veszélyt a jövőre nézve? A vártnál gyen-
gébb mezőgazdasági terméshozamok, az élelmiszerárak „krí-
zise”, az ipari termelés esetleges visszaesése nemzetközi szinten, 
a lej/euró árfolyam kedvezőtlen alakulása az exportra nézve.


