2011. október 11., kedd

hargitanépe | 9. oldal

hírfolyam
> Több mint 70%-kal nőtt Románia
gázimportja idén. Az idei első nyolc hónapban Románia gázimportja 70%-kal növekedett, mennyisége meghaladja a kétmillió tonnát kőolaj-egyenértékben kifejezve
– derült ki az Országos Statisztikai Hivatal
(INS) adataiból. A hazai földgázkitermelés
ugyanezen időszak alatt majdnem 3%-kal
csökkent. Romániában a fogyasztás 70 százalékát hazai kitermelésű földgázból fedezik,
ami 40 százalékkal olcsóbb, mint az impor-

tált gáz. A hazai tartalék a British Petrol
becslései szerint megközelíti a 600 milliárd
köbmétert, a hivatalos adatok szerint azonban csak 185 milliárd köbméter gáztartaléka
van az országnak, ami a kitermelés jelenlegi
ütemében 15 évre elegendő.
> Marosvásárhely helyett Kolozsváron
fektethet be az IBM? Dragoş Popa Maros
megyei PSD-elnök szerint Dorin Florea
marosvásárhelyi polgármester megállapodott Emil Boc miniszterelnökkel abban,
hogy az IBM – a Nokia távozása után –

Nemeszsukon építsen kutatóközpontot. A
képviselő szerint ismét előbbre helyezték a
felsőbb politikai érdekeket a város és a térség
érdekénél. Korábban a Nokia a Maros megyei Ipari Parkban akart megtelepedni, ám
végül a polgármesteri hivatal hibájából mégis Nemeszsukot választották.
> 627 millió euróval csökkenti le az
Erste a BCR értékét. 627 millió euróval
(adózás utáni értéken számolva) amortizálta le az Erste a BCR cégértékét, mivel az
előzetes várakozásaihoz képest gyengébben

növekedik a hazai gazdaság. A könyvelésben
szereplő goodwill értéke így 1,8 milliárd euróról 1,1 milliárd euróra csökkent, a BCR
értéke ennek értelmében 2,2 milliárd euróra
esett. Ehhez a goodwill mellett még 0,3 milliárd eurós brandérték és a 0,8 milliárd eurós
ügyfélportfólió is hozzájárul. Az intézkedés
egy „drasztikus csomag” része, amely a teljes
csoportra kiterjed. „Az elmúlt két hétben jelentősen lecsökkent annak az esélye, hogy az
európai szuverén adósságválság megoldódik.
A helyzetnek következménye lesz a régió reálgazdaságára” – jelentette be Andreas Treichl.

Gazdaság


hirdetés

Befejező szakaszához érkezett a FIDIBE projekt

Utolsó szakaszához érkezett a FIDIBE projekt, amely a
Délkelet-európai Nemzetközi
Együttműködési Program keretében indult 2009-ben, európai uniós támogatással. A projekt fő célja a délkelet-európai
régió innovatív potenciáljának
és versenyképességének növelése a térség kis- és középvállalkozásainak fejlesztésével és
támogatásával, az innováció és
a vállalkozó szellem ösztönzése
és a tudásgazdaság fejlesztése,
valamint a regionális különbségek csökkentése. A projekt
eddigi tevékenységei során elkészült a régió innovációs potenciáljáról szóló tanulmány,
a megyei tanács munkatársai
hasznos tapasztalatokat szerezhettek és jó példákkal ismerkedhettek meg az üzleti támogató infrastruktúra kialakításának módszereit illetően. A
nemzetközi partnerség pedig
olyan kézikönyvet dolgozott
ki, amely a térség számára megmutatja, mik a legfontosabb
feltételei és lépései egy üzleti
innovációs park létesítésének.
Mindezen tapasztalatok
alapján a projekt utolsó részében a Hargita megyei beruházásokat megalapozó gazdasági
tanulmány és a vállalkozók
felmérése készül el. A külföldi
partnerektől, illetve a tanulmányutakon szerzett tapasztalatok tehát olyan beruházások
előkészítésében hasznosulnak,
amelyek már közvetlen hatással lehetnek a megye gazdasági
életére.
Hargita Megye Tanácsának
tehát az a szándéka, hogy az
ilyen tudásátadást és -halmozást célzó projektek mindegyikének olyan gyakorlati haszna
legyen megyénkben, amely
képessé teszi a megyei hivatal
szakembereit gazdaságélénkítő projektek megtervezésére
és kivitelezésére. Minderről
Borboly Csaba beszélt azon a
székelyudvarhelyi egyeztetésen, amelyen a helyi inkubátor-

ház-beruházásról tájékoztatták
a térség vállalkozóit, amely
projekt szintén a FIDIBE közvetett „termékének” tekinthető. A megyei tanács elnöke már
többször kifejtette azt is, hogy
2009-ben azért léptünk partnerségre egy ilyen témakörű
projektben, mert felismertük,
hogy a gazdaságfejlesztési programok hosszú távú tervszerű
cselekvést igényelnek, amelyek
a szükséges tudás megszerzésével indulnak, ezt a lépést
nem lehet kihagyni. Ötletek
korábban is léteztek, sokszor
még a források is rendelkezésre
álltak, de épp a kivitelezéshez
szükséges tudás hiánya miatt
nem hasznosultak megfelelően. Mi ezzel a gyakorlattal kívánunk szakítani és érvényesíteni a Hargita Megye Tanácsa
gazdaságfejlesztési stratégiájában megjelenő prioritásokat,
a kis- és középvállalkozókat
támogató környezet kialakítását, valamint az innováció és a
befektetések ösztönzését.
A projektpartnerség által
kialakított egységes módszertan alapján most megrendelt
tanulmányok azt szolgálják,
hogy a megyénkbe tervezett
ipari park jellegű beruházások
is végre konkrétummá válhassanak. Az előtanulmány a gazdasági környezet, a munkaerőpiac helyzete, a hagyományosan végzett tevékenységek és
az aktuális folyamatok alapos
elemzését követően meg fogja
határozni, hogy milyen profillal és méretben érdemes megvalósítani a beruházást. Mindemellett információt szolgáltat
arról is, hogy az infrastruktúra
megteremtése mellett még milyen gazdasági adottságokon
szükséges javítani célzott programokkal. Az ipari parkszerű
beruházások gazdaságfejlesztő
hatása ugyanis csak akkor érvényesül, ha a helyi gazdasági
folyamatokba sikerül jól beágyazni, és szervesen hozzátartozik a képzés és továbbképzés

átalakítása, a humánerőforrásfeltételek biztosítása is.
A szakembereknek természetesen arra is választ kell találniuk, hogy az ipari parkszerű létesítmények marketingstratégiáját hogyan kell kialakítani annak érdekében, hogy
térségünk előnyeit kiemelve
külső beruházók vonzására is
alkalmas eredmény szülessen.
Az előtanulmányok alapján térségünk joggal kérheti a
következő pályázati kiírások és
támogatások oly módon való
kialakítását, hogy finanszírozni lehessen belőlük a szükséges infrastruktúra kiépítését
is. Ez a FIDIBE projekt másik
fontos célja, ezért tartottak
február végén, Budapesten a
témát a politikai döntéshozóknak bemutató nemzetközi
konferenciát, és ugyanebből a
célból rendezik meg hasonló
tematikával és meghívottakkal
a projekt zárókonferenciáját is
novemberben.
A megyei tanács más témákban is folyamatosan
keresi a hasonló „tudásbehozatalt” szolgáló pályázati lehetőségeket, mert ezek
érezhetően hozzájárulnak
a fejlesztési ötletek és beruházások megalapozásához.
Ennek megfelelően idén két
témában, a vallási értékek
turisztikai hasznosítása és a
kulturális értékek gazdasági
életbe való bekapcsolása terén indult projekt a megyei
tanács partnerségével, európai uniós támogatásból.

Külön kell választani a gyümölcsléés a lekvárkészítést

Gyümölcsfeldolgozó készül
Zetelakán
A farkaslaki gyümölcsfeldolgozó manufaktúra mintájára
Zetelakán egy újabb létesítmény kialakításába kezdett
a Székelygyümölcs Egyesület partnerségben a zetelaki
közbirtokossággal. A Civitas Alapítvány által irányított
projekt főként azt a célt szolgálja, hogy a helyi kerti és
erdei gyümölcsöket, gombákat hatékonyabban felhasználják a lakók, így többé ne a külföldiek vásárolják fel
azt potom áron.
Antalfi József
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rbán Árpád, az alapítvány igazgatója kifejtette a Hargita Népének, hogy Udvarhelyszék feltérképezésével
azonnal kiderült, hogy a megnövekedett igények
miatt külön kellene választani a gyümölcslé és a lekvárok készítési helyét. A gyümölcslevek továbbra is Farkaslakán készülnének, a lekvárkészítés pedig a jelenleg utolsó simítások alatt
levő farcádi manufaktúrában folytatódna. Mivel az erdei gyümölcsök igencsak fontos komponensét képezik a termésnek,
versenyt hirdettek meg a közbirtokosságok közt, hogy melyik
lenne hajlandó részt venni ebben a projektben. Mint mondta,
a zetelaki közbirtokosság bizonyult a legjobbnak területeinek
nagysága miatt, sőt akár a közbirtokossági unió is társulna ehhez a kezdeményezéshez. Amint átalakítják az épületet a kijelölt célra, kiválóan szolgálna az erdei gyümölcsök és gombák
feldolgozására is. „Ha minden az elképzelések szerint halad,
legkésőbb a jövő nyári szezon előtt beindulna a zetelaki manufaktúra is. Az is megtörténhet, hogy például az áfonyát gyorsfagyasztással tartósítanánk. Hogy milyen igény lesz áfonyára
és gombára, a piackutatás után fog kiderülni” – részletezte Orbán Árpád. Arra is kitért, hogy a farkaslaki üzemben minden
jól halad, csupán azért álltak le a gyümölcslékészítéssel október
4-én este, mert a rengeteg megrendelés miatt egy nagyobb kapacitású gépet helyeztek üzembe.
Erőss József, a közbirtokosság igazgatójának tájékoztatása szerint a Zetelakához közigazgatásilag tartozó települések (Deság,
Zeteváralja, Ivó, Küküllőmező és Sikaszó) területe mintegy
20 500 hektár. Ebből 10 700 hektár erdős terület. „Az erdőből
származó erdei gyümölcsök, gombák és gyógynövények hasznosítása jelen pillanatban részben külföldi cégek által értékesítődik. A beruházással helyben megoldható lenne ezen termények
begyűjtése, feldolgozása, valamint értékesítése is. Az állattartás
csökkenésével, a kaszálók felhagyásával egyre nagyobb igény
mutatkozik a gyümölcstermesztésre, amely fejlődésnek indult”
– áll a közbirtokosság szándéknyilatkozatában. A gyümölcsfeldolgozó Zetelaka 987. szám alatt készülne, a Zetelaki Gazdakör
tulajdonában lévő 5180 négyzetméteres ingatlanon, egy meglévő 600 négyzetméter alapterületű kétszintes tégla épületben.

