
Kisvállalkozóknak tartott előadást 
szombaton, október 8-án Szé-
kelyudvarhelyen Winkler Gyu la, 
a Romániai Magyar De mok rata 
Szövetség (RMDSZ) eu rópai par-
lamenti képviselője és Borbély 
Károly gazdasági államtitkár. A 
gazdasági fórumnak, ame lyet 
a Székelyudvarhelyi Mik ro vál
lalkozók Szövetsége (SZM VSZ) 
szervezett meg, az Európa és Ro-
mánia gazdasági, valamint pénz-
ügyi helyzete címet adták. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A székelyföldi kisvállalko-
zóknak fontos készíteniük 
egy jövőképet, annak elle-

nére, hogy jelen pillanatban mind a 
román, mind az európai gazdaság a 
túlélésért küzd – foglalhatjuk össze 
röviden a szombati gazdasági fó-
rum mondanivalóját. Az eseményt 
a Birtalan József kezdeményezé-
sére rendezte meg az SZMVSZ. 
Winkler Gyula képviselő elmond-
ta, szerinte a székelyföldieknek fel 
kell építeniük egy Erdély 2020-as 
stratégiát az európai minta szerint, 
ami alapján hathatnának arra, hogy 
milyen is legyen a székelyföldi gaz-
daság tíz év múlva. „Nem Bukarest 
és nem Budapest fogja ezt helyet-
tünk megoldani, hanem nekünk 
kell ezen dolgozni” – hangsúlyoz-
ta a képviselő. Winkler szerint el 
kell dönteni, hogy melyek azok 

az iparágak, amelyekkel nem érde-
mes foglalkozni, és melyek azok a 
területek, amelyeket érdemes tá-
mogatni a jövőben. „Abban kell 
gondolkodnunk, hogy Székely-
föld 2020. Lássuk, hogy hol lesz a 
helyünk 2020-ban” – fogalmazott 
Winkler. A képviselő szerint fon-
tos eldönteniük a helyi kisvállal-
kozóknak, hogy milyen területen 
tudnak eredményesen foglalkozni. 
„Szerintem a turizmus a kitörési 
pontja a Székelyföldnek az elkö-
vetkező tíz évben” – fogalmazott 
Winkler. Az EP-képviselő szerint 
az európai gazdaságokat nem a 
multinacionális cégek tartják élet-

ben, hanem a helyi kisvállalkozások, 
és bár a hivatalos európai állásfog-
lalás szerint a helyi vállalkozókat 
nem lehet előnyben részesíteni a 
nagy európai cégekkel szemben, 
ez a gyakorlatban nem így van. 
Példaként említette a német, svéd 
vagy a holland állam hozzállását, 
akik mással nem foglalkoznak, 
minthogy kiskapukat építenek a 
saját vállalkozóik számára, nagyon 
finom mechanizmusokat építe-
nek azért, hogy a kisvállalkozóikat 
hozzák előnybe. Ennek a mecha-
nizmusnak, vagyis a közösségen 
belüli kommunikáció fontosságát 
hangsúlyozta a képviselő.

hírfolyam

> Olaszországot és Spanyolországot is le-
minősítette pénteken a Fitch Ratings, az „egyre 
intenzívebbé váló” euróövezeti adósságválság 
hatásaival indokolva a döntést. A legnagyobb 
európai hitelminősítő péntek este Londonban 
bejelentette, hogy Olaszország hosszú futamidejű 
szuverén hazai és küladósságának osztályzatát az 
eddigi „AA mínusz”-ról egy fokozattal „A plusz”-
ra rontotta, további leminősítés lehetőségére uta-
ló negatív kilátással. Spanyolország hosszú távú 
államadósság-besorolását a Fitch Ratings „AA 

plusz”-ról két fokozattal „AA mínusz”-ra süllyesz-
tette, ugyancsak negatív kilátást érvényben hagyva 
az új, egyébként továbbra is magasan elsőrendű 
befektetői osztályzaton. Olaszország esetében a 
cég azzal a véleményével indokolta a leminősítést, 
hogy az euróövezeti válság intenzívebbé válása 
nagy pénzügyi és gazdasági sokkot jelent, amely 
gyengíti Olaszország szuverén kockázati profilját. 
Spanyolország leminősítésének indoklásában a 
cég az euróválság intenzívebbé válása mellett ki-
emeli azt a kockázatot is, amelyet az egyes régiók 
költségvetési teljesítménye jelent a spanyol kor-
mány konszolidációs erőfeszítéseire.

> Legalább 2012-ig nem fizeti vissza az 
osztrák államtól kapott 1,2 milliárd eurónyi tő-
két az Erste Group Bank – véli a Bloomberg által 
megkérdezett 15 elemzőből 12. Az osztrák állam 
csaknem hatmilliárd eurónyi tőkét vár vissza az 
ország bankjaitól. Korábban a harmadik negyed-
évben szerette volna visszafizetni a tőkét az Erste, 
ez azonban nem teljesült. Az elemzők szerint a 
bankok és az állami szereplők is hajlanak arra, 
hogy ne sürgessék a hitelintézetek állami forrása-
inak visszafizetését. Ennek fő oka, hogy az állam-
adósság-válságok miatt ennek épp ellenkezőjét, a 
bankok feltőkésítését sürgetik sok helyütt.
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Gazdaság
SenKi neM válASzoljA MeG helyettünK A KérdéSt

Milyen lesz a székelyföldi
gazdaság tíz év múlva?

Winkler Gyula, Birtalan József és Borbély Károly – tanácskozás a jövőképről fotó: berkeczi zsolt

tAnácSKozáS polGárMeStereKKel,
vállAlKozóKKAl

A fejlődés feltétele:
a lehetőségek

ismerete
Kis és közepes vállalkozók hetét szervezték az 
Európai Unióban, polgármestereket és vállalko-
zókat láttak el gazdasági tanácsokkal pénteken 
Gyergyószentmiklóson. A szakemberek között jelen 
volt Winkler Gyula. A tanácskozást követően az ep
képviselő csíkszeredában Gyerkó lászló szenátor és 
Moldován józsef távközlési államtitkár társaságában 
tartott előadást. 
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G yerg yói-medencei polgármesterekkel és 
vállal kozókkal találkozott pén teken Winkler 
Gyula európai par lamenti képviselő, gazdasági 

szakember; Ladányi Árpád, a pénz üg yőrség országos 
főfelüg yelője; Gyerkó László szenátor és Mol dován 
Jó zsef államtitkár.

A közeljövőben nagy fontosságú gazdasági kérdésekről, 
lehetőségekről kaptak tájékoztatást az önkormányzati ve-
zetők, az uniós tendenciákkal kapcsolatos információkat 
osztották meg vállalkozókkal a meghívottak. „Fontos szá-
munkra az az üzenet, hogy bele kell szólnunk azokba a fej-
lesztési stratégiákba, melyek 2020-ig meg fogják határozni 
az Európai Unió gazdaságát, nem mikro-, hanem nagyobb 
régiókban kell gondolkodnunk, ahhoz, hogy a gyergyói ér-
dekeket érvényesíteni tudjuk” – mondta szervezőként Barti 
Tihamér, a Gyergyószentmiklósi RMDSZ elnöke.

Kérdésünkre, hogy milyen tanáccsal lehet szolgálni a 
gyergyói-medencei vállalkozók specifikus problémáinak 
megoldására, Winkler Gyula EP-képviselő elmondta: „El-
sődleges feladatomnak azt érzem, hogy az Unióban történő 
dolgokról, a következő tíz évre érvényes tendenciákról tá-
jékoztassak. Azt látom, hogy a válság nem múlt el, további 
nehézségek várhatóak minden tagországban. De Székely-
földnek, Erdélynek a gazdasági alapjait úgy kell megalkot-
ni, hogy ne egymás ellen, hanem a külső vetélytársakkal 
versengjünk. 

Van mód arra, hogy a helyi önkormányzatok a helyi 
vállalkozókat, a tulajdonképpeni munkahelyteremtőket 
előnyben részesítsék, ezt meg lehet tenni, de ismerni kell a 
szabályokat.”

A Csíkszeredában tartott előadáson Winkler el-
mondta, hogy a helyi erőpólusoknak ki kell egyezniük, 
és közösen kell kitalálni a jövőképet annak érdekében, 
hogy a nehéz gazdasági körülmények között is helytáll-
hasson a régió. Gyerkó László a kormányzat beruházás-
élénkítő programjairól beszélt, Moldován József pedig 
az informatikai minisztérium által kiírt pályázatok lehe-
tőségeit mutatta be. 

A megyei tanács részéről felszólaló Hajdú Gábor el-
mondta, az önkormányzat felkarolja a helyi kezdeményezést, 
segít ennek termelési kapacitáshoz jutni, és piacot szerezni 
annak érdekében, hogy a helyi vállalkozások, gazdák jussa-
nak fejlődési lehetőségekhez. „Megvannak a helyi értékeink, 
ezek támogatásában vállaltunk szerepet, a helyi értékeinkből 
kell tőkét kovácsoljunk, és akkor dacolhatunk a válsággal” – 
mondta a megyei tanácsos.


