
vállalkozás számára jelent kitörési 
pontot a bezárult hazai piacról a 
szomszédos vagy távolabbi orszá-
gokban való termeltetés, ami sta-
bilizálhatja a hazai anyacéget, ami 
a munkahelyek megőrzését vagy 
továbbiak megteremtését teszi le-
hetővé, arról nem is beszélve, hogy 
a hálózatban való gondolkodás fej-
lődésének ösztönzése mellett nem-
zetközi tapasztalatokat hoz, építi a 
határokon átívelő együttműködé-
seket, illetve új, az Európai Unió 
által is támogatott projekteknek 
ad teret, indirekt módon forráshoz 
juttatva az anyaországot.

A tegnapi konferencia hom-
lokterében a térség kis- és közép-
vállalatok szektora képviselőinek 
lehetőségei álltak, de külön figyel-
met szenteltek a kezdő vállalkozá-

sok és a pályakezdő szakemberek 
sajátos problémáinak, valamint 
az önkormányzatok tőkevonzó 
képességének is. A romániai vi-
szonyok kapcsán elhangzott, hogy 
országunk számos lehetőséget rejt 
a befektetők számára, viszont óri-
ási verseny folyik az itteni piacon, 
ugyanakkor viszonylag kis befek-
tetéssel, partnereket keresve van 
esély a sikerre. Hídvégi Balázs, a 
magyar külgazdasági minisztéri-
um helyettes államtitkára elmond-
ta, az elmúlt nyolc év káros volt a 
magyar gazdasági életre is, korrigá-
lása pedig hosszú folyamat. Hídvé-
gi elmondta, létrejött a külgazda-
sági hivatal, s hamarosan elkészül 
egy külgazdasági stratégia, amely 
tízéves távlatban gondolkodik, s 
amelyben értelemszerűen helyet 
kapott a teljes Kárpát-medencei 
gazdaságstratégia. Baranyay Lász-
ló, a Magyar Fejlesztési Bank el-
nök-vezérigazgatója azt emelte ki, 
folyamatosan „dolgoznak azon”, 
hogy a háttér-feltételrendszert az 
itteni kormány is segítse elő. Az 
OTP Bank részéről Wolf László 
arra hívta fel a figyelmet, hogy vár-
hatóan átalakul az EU támogatási 
rendszere: a pénzeket valószínűleg 

visszafizettetik, de azok benne ma-
radnak a rendszerben és további 
fejlesztésekre fordítják. „Az Unió 
meghatározó országai ebbe az irány-
ba akarják tolni az eseményeket. Ez 
új kihívásokat eredményez, erre fel 
kell készülni” – mondta Wolf.

Kapacitásegyesítés 
a Kárpát-medencében
Gulyás László, a nemzetközi tő-

keexport-konferencia főszervezője 
szerint minden vezető közgazda 
egyetért már abban, hogy a ma-
gyarországi kis- és középvállalatok 
szereplőinek az egyik legfontosabb 
kitörési lehetősége az exportpiaco-
kon van. „Természetesen az export 
egy gyűjtőfogalom, hiszen az nem-
csak az árukra vonatkozik, hanem 
a szolgáltatásokra, átmenetileg le 
nem kötött kapacitásokra, mérnö-
ki, szervezői, informatikai tudás-
ra, sőt a tőkére is. De az export a 
közhiedelemmel ellentétben nem 
feltétlen jelent külföldre szállítást 
sem, hiszen a beszállítói programok 
révén számos vállalat olyan hazai 
cégeknek szállít, akik a termelésük 
túlnyomó többségét a határainkon 
túl értékesítik. Ennek a helyzetnek 
speciális példája a belföldi turizmus 
is. Mindez statisztikailag lehet, hogy 
nem export, de gyakorlatilag az. 
Az sem vita tárgya már régen, hogy 
a magyar piac kicsi ahhoz, hogy a vi-
lággazdaságban versenyképes mére-
tű, közép- vagy nagyvállalatok nevel-
kedjenek fel rajta tömegesen. Persze 
itt is vannak kivételek, de gazdaság-
stratégiailag nem ők a jellemzőek. 
Ha külső piacokat keresünk, ha a 
kapacitásainkat egyesíteni kíván-
juk más piaci szereplőkkel, akkor 
nem kell messzire mennünk, hiszen 
természetes kulturális, földrajzi kö-
zegünk a Kárpát-medence, a szom-
szédos országok, illetve, a velünk 
szoros történelmi kapcsolatban 
lévő nyugat-balkáni régió. Ez a le-
hetőség persze nem azt jelenti, hogy 
a számunkra meghatározó német, 
vagy a potenciálisan legígéretesebb 
távol-keleti, akár az orosz piacokra 
ne kellene figyelni. Ez azt jelenti, 
hogy a külpiaci kapcsolatokat még 
csak most kereső, egyébként ígé-
retes termékekkel rendelkező kkv-
szektor ne Kínában próbáljon sze-
rencsét először, hanem a környező 
országokban, ahol kis szerencsével 
még a szavát is értik a magyarnak” 
– hangsúlyozta Gulyás.

hírfolyam

> Több mint 20 százalékkal csökken-
tek a külföldi beruházások. 22 százalékkal 
csökkentek a közvetlen külföldi tőkeberuhá-
zások, az első negyedévben 379 millió euró-
ra rúgtak. A Román Nemzeti Bank (BNR) 
tegnap tette közzé az első negyedévre vonat-
kozó adatokat, e szerint a csökkenés 22,01 
százalék volt, miután tavaly ugyanebben az 
időszakban a külföldi beruházások elérték 
a 486 millió eurót. A BNR egy hónappal 
ezelőtt még kedvező adatokról számolt be, 

ugyanis az első két hónapban a külföldi be-
ruházások megkétszereződtek éves viszony-
latban, viszont a teljes negyedévre vonatko-
zó éves összehasonlítás már csökkenést mu-
tat. A beruházások zömét (290 millió eurót) 
vállalatoknak nyújtott tulajdonosi hitelek 
képezték, a tőkerészesedés révén végrehaj-
tott beruházások 89 millió eurót tettek ki.  A 
külföldi beruházások a folyó fizetési mérleg 
hiányának mintegy 60 százalékát fedezték, 
a deficit elérte a 634 millió eurót. Tavaly a 
közvetlen külföldi beruházások értéke 2,596 
milliárd euró volt, 25,5 százalékkal csökkent 

2009-hez képest, amikor 3,488 milliárd euró 
áramlott Romániába.

> Románia sereghajtó az EU-s források 
felhasználásában. A KPMG az uniós források 
felhasználására vonatkozó felmérésének ered-
ményei alapján a sereghajtók továbbra is a leg-
újabb tagállamok: Románia és Bulgária, 45 és 
37 százalékos szerződéskötési és 10, illetve 17 
százalékos kifizetési rátákkal. A KPMG által 
vizsgált tíz kelet-közép-európai országban az 
uniós költségvetési ciklus félidejéig kötött szer-
ződések összege meghaladja a 110 milliárd eu-

rót, melyből 36,3 milliárd eurót már kifizettek 
a kedvezményezetteknek. Arányaiban ez azt je-
lenti, hogy a rendelkezésre álló források 53 szá-
zalékát leszerződték és 17 százalékát kifizették. 
A korábbi évekhez hasonlóan a balti államok 
produkálták a legjobb időarányos eredménye-
ket: Lettországban a rendelkezésre álló források 
76 százalékát kötötték le és 30 százalékát fizet-
ték ki. A legnagyobb, 32 százalékpontos növe-
kedést a szerződésekben Szlovákia érte el, míg a 
kifizetésekben Csehország javult a legtöbbet, 18 
százalékpontot. Kelet-közép-európai összeve-
tésben a magyar pozíció romlott.
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zajlott tegnap Szovátán

egymásra utalt partnerek

A konferencia homlok-
terében a térség kis- és 
középvállalati szektora 
képviselőinek lehetősé-
gei álltak,

Gazdaság

a KKvHáz szervezte 
a konferenciát

Az idei konferenciát a magyar-
országi kis- és középvállalatok 
szektorának egy új tömörülése, 
a KKVHÁZ Zrt. szervezte. A 
zrt.-be tömörült vállalatok nem 
rejtik véka alá piacépítési, pro-
fitmaximalizálási törekvéseiket. 
A megyei rendszerben szerve-
ződő vállalat tervszerűen építi 
a határon átívelő kapcsolatait is. 
Az, hogy a KKVHÁZ szereplői 
mennyire komolyan gondolják 
a bel- és külpiaci összefogást, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy beterjesztették  a Nemzet-
gazdasági Minisztériumba egy 
„Külgazdasági Klaszter” meg-
valósíthatóságára vonatkozó ta-
nulmányukat, ami megoldás le-
het a kkv-szektor dinamizálásá-
ra. A KKVHÁZ  vezetése számít 
arra, hogy a magyar kormány 
támogatja a klaszterelképzelést 
és annak a Kárpát-medencei 
régióra való kiterjesztését is. 
A konferencián elhangzott 
az is, hogy a tőkeexport ver-
senyében Magyarország nem 
áll rosszul, főleg ami a romá-
niai piacot illeti. Ugyanakkor 
a kis- és középvállalatoknak 
felkészültebbeknek kell lenni 
ahhoz, hogy a külpiacra lépje-
nek, s mint többen is megfo-
galmazták, Románia továbbra 
is kiemelt szerepet játszik – kü-
lönös tekintettel Erdélyre.

hirdetések


