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Mire jó a z inkubátorház?

Csecsemőkorú vállalkozók
Egy-két éve feldobott téma a magyar gazdaságban az inkubáció, ponto
sabban az inkubátorház-rendszer. A tengernyi nyilatkozatnak, rendezvény
nek köszönhetően pedig már-már úgy ivódik e fogalom a köztudatba, mint
ha valójában “keltetők” garmadája várná az induló vállalkozókat, hogy
megóvja őket a piaci környezetben rájuk leselkedő megannyi veszélytől Pe
dig erről szó sincs. Mindössze próbálkozásokról beszélhetünk, hiszen a gya
korlatban egyetlen inkubátorház sem működik Magyarországon. Ahhoz,
hogy a kezdeményezésekből működő intézmények legyenek, a magánszektor
aktivitásán túl - úgy tűnik - a hivatalos, segíteni tudó szervek ébredésére is
nagy szükség lenne.
Ipari telephely, ipari park, techno
lógiai park, tudományos park, tech
nopolisz, üzleti központ, tanácsadó
központ - mind-mind olyan fogal
mak, amelyek mögött az rejlik, hogy
eltérő módon ugyan, de kivétel nél
kül a kis- és közepes méretű vállal
kozások talpraállftását serkentik. A
vállalkozás-támogatás eme változa
tos formái a tőkés országokban ala
kultak ki a 80-as évek eleje-közepe
tájékán. Mégpedig - az USA-ban
például - először azokon a területe
ken (közép-atlanti és középnyugati
államok), amelyeken a recesszió ha
tása a legerősebben érződött. Az ipa
ri termelés csökkenése ugyanis, a ne
hézipari üzemek bezárása nyomán
létrejött munkanélküliség, a kapaci
táskihasználatlansággal küzdő fel
dolgozóipar szociális gondokat is
termelt. Az említett intézmények pe
dig mindenekelőtt az állásteremtés, a
helyi erőforrások kihasználása terü
letén jelentettek nagy segítséget,
ugyanakkor közreműködésükkel új
technológiák és termékek is megje
lentek. Hovatovább, ott is jó ötletnek
bizonyultak, ahol a high-tech vagy a
biotechnológia igénye már előre
érezhető volt.

Kínában is van
Ebbe a sorba illeszthető tehát az
üzletsegítő inkubátorház is. A lénye
ge, hogy egy, esetleg több összefüg
gő épületben kapnak helyet a kezdő
vállalkozók, a piacinál általában ala
csonyabb bérleti díj fejében. A kü
lönféle szolgáltatásokat közösen ve
szik igénybe. Vagyis amíg a forga
lom és az üzleti tevékenység nem kí
vánja meg, hogy a vállalkozó teljes
munkaidejű titkárnőt alkalmazzon,
amíg nem tudná megfelelő m érték
ben kihasználni saját fénymásolóját,
telefaxát, nem tud önálló portást, ta
karítót foglalkoztatni, addig az inku
bátorház biztosítja számára mindezt,
elfogadható árszinten. így rezsikölt
sége természetesen alacsonyabb lesz,
mint a versenytársaié, s több időt,
energiát tud üzlete fejlesztésére for
dítani. Az sem mellékes, hogy az in
kubátorház nagyobb tételben tud
szolgáltatást és árut vásárolni, s
gyakran szervezik úgy az intéz
ményt, hogy a bentlakók egymás
ügyfeleivé váljanak. Az inkubátor
ház úgynevezett menedzsment szol
gáltatásaival kapcsolatban (ide érten
dő a segítség az üzleti terv elkészíté
sében, pénzforrások felkutatásában, a
fejlett technológia megszervezésé
ben, adózási kérdésekben) célszerű
kiemelni, hogy a menedzsment óva
tos, nagyon vigyáz arra, hogy azokat
a feladatokat, amelyek ellátása a válalkozót vállalkozóvá teszik, még fi
zetség ellenében se vállalja át. Kü
lönben saját érdekeivel kerülne el
lentétbe: két-három év után sem tud
ná kitenni az önállótlan lakót.
Nem véletlen, hogy az Egyesült
Államokban - miután számos helyen
kipróbálták az inkubátorház-koncepciót -, ma már mintegy 300 helyen
alkalmazzák. Egyedül Pennsylvaniá
ban harminc inkubátorház várja az
“újszülötteket”, de több mint 100 mű
ködik a Közös Piac országaiban,
vannak inkubátorházak Japánban,
Jugoszláviában és nemrég már Kíná
ban is alakult néhány. Fontos tudni
azonban, hogy a világon két egyfor
m a inkubátorház nem létezik.
Különböznek egymástól először is
abban, hogy ki az alapító - vállalat,
helyi tanács, más helyi közösség, ér
dekképviselet, nagyvállalat, vagy ép
pen az amerikai Small Business Ad
ministration - kisvállalkozássegítő
iroda - , s ez egy sor további eltérést
is meghatároz. Például a célokat adott régió fejlesztésének elősegíté
se, munkanélküliség csökkentése - , a
lehetséges pénzforrásokat, s nem
utolsósorban azt is, hogy nyereségér
dekeit vagy non-profit rendszerben
funkcionál-e. További különbség le
het, hogy milyen formában működik
- általában költségvetési szervként,
alapítványként vagy kft-ként.
Amennyiben a helyi közösség
hozza létre a házat, akkor saját cél
jaira használja, például az egyesült
államokbeli Albuquerque-ben az in
diánok, Denverben pedig az ottani
puerto-ricóiak és mexikóiak foglal
koztatására szerveztek inkubátorhá
zat. Ha viszont vállalat az alapító,
akkor jó reklámlehetőséget lát az in

kubátorházban, vagy “mindössze”
felelősséget érez volt dolgozói iránt.
A magánalapítók vágya viszont - és
ez az érdekesebb a magyar gyakorlat
szempontjából - előbb-utóbb min
denképpen a profitszerzés. Általában
akkor szerveznek inkubátoiházat, ha
van pénzük hosszú távú befektetésre,
ha megfelelő kockázati tőkét is talál
nak a működéshez és ha önkormány
zati kapcsolataikat hasznosítani tud
ják a profitszerzésben. A kérdéskör
kapcsán bizonyára sokakban merül
fel az aggály, hogy egy profitérde
kelt inkubátorház miként segítheti a
kezdőket? Valóban, ezek általában
csak olyan bérlőket tudnak befogad
ni, akik nem igazán kezdők, vagy rö
vid időn belül jelentős nyereségre te
hetnek szert. Áz sem előnye ennek a
változatnak, hogy az inkubátorház
ban lakók jövője a magánalapító
anyagi lehetőségeitől válik függővé.

Itthon siralmas
Ami a magyarországi helyzetet
jellemzi, leginkább a siralmas jelző
vel illethető. Tevékenykedik néhány
innovációs park, amelyek régebben részben még most is - inkubátorház
feladatokat láttak el, azonban helyze
tük ellentmondásossá vált: idővel
teljesen mássá lettek, mint aminek
alakultak. Ennek fő oka, hogy inno
vációs céllal, állami erőből vagy ösz
tönzésre költségvetési szervektől
szerzett forrásokból jöttek létre, fő
leg műszaki fejlesztési céllal, de az
állami támogatás csökkenése, az ala
pítók nyereségigénye a célrendszert
többnyire alaposan átalakította. Le
het, hogy a kormány azt hiszi: kivo
nulhat a kisvállalkozás-támogatás
rendszeréből...
Mindenesetre a SEED Kisvállal
kozás-fejlesztési Alapítvány felkarol
ta a kezdeményezéséket. Á témában
kiadványt is készített, amelyben töb
bek között leszögezik: hiú ábránd
lenne azt hinni, hogy a kis- és középvállalkozások gazdaságélénkítő ha
tást képesek kifejteni állami segítség
nélkül... Minden működő gazdaság
ban létezik vállalkozástámogató kor
mányprogram... A fejlettebb orszá
gokban a kormány mellett a helyi
önkormányzatok vagy a különféle
kamarák is részt vesznek a vállalko
zást segítő intézményrendszer kiala
kításában. Magyarországon pedig
azért is különösen szükség lenne in
kubátorházakra, mivel ismeretes, mi
lyen helyiséggondokkal küzdenek a
vállalkozók, nehezen hozzáférhetők
számukra az irodai szolgáltatások és
az információk, ezer helyre kell ro

hangálniuk drága tanácsadásért, egy
szóval nagyon magányosnak érzik
magukat.
A gondokat az okozza, hogy nincs
olyan szervezet, amely alkalmas épü
lettel, elegendő pénzzel, megfelelő
menedzsmenttel, szaktudással, vál
lalkozói kultúrával, rugalmassággal
rendelkezne. A kisvállalkozások ter
mészetesen speciális tudást és bánás
módot igényelnek. A fő problémát
mégis az épületek megszerzése je 
lenti - válaszolta kérdésünkre Tibor
Ágnes, az alapítvány vezetője. Ezen
valamelyest segíthet az önkormány
zati törvény, azonban mit sem ér a
tulajdonviszonyok tisztázása hajlan
dóság, eltökéltség, szándék nélkül.
Az inkubátorház-szervezőknek rá
adásul garancia kellene arra, hogy
később sem vehetik tőlük vissza az
épületet, vagyis nem használhatók
más célokra. (Többnyire e félelmek
eloszlatására működtetnék a házakat
alapítványi formában.)

Feladók
és rem énykedők
Természetesen anyagi támogatás
ra is szükség lenne, hiszen az első
néhány évben még nemigen tudja
magát fenntartani az inkubátorház.
Nemrégiben sikerült a SEED Alapít
ványnak megegyeznie a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal
(MVfA), hogy 50 millió forintot el
különítenének az inkubációs program
támogátására, azonban ezt a pénzt
még mielőtt szétoszthatták volna, Ti
bor Ágnes szerint beolvasztották ab
ba az összegbe, amelyet a Phareprogram keretében kapott az alapít
vány. (Egy közelmúltbeli rendezvé
nyen viszont Marosán György, az
alapítvány titkárságának vezetője azt
álította, hogy él a program, csak
éppen nem kaptak elfogadható pá
lyázatokat.) Tudni kell, hogy míg az
MVfA konkrét pénzeszközökkel tá
mogatja a magyar kisvállalkozókat,
addig a SEED inkább tanácsadással,
képzéssel, lobbizással. Az inkubáto
rok megerősödését is műhelyviták,
rendezvények szervezésével igye
keznek' elérni,- ahol egy más tapaszta
latait megismerhetik az érdeklődők,
továbbá külföldi tanulmányutakat,
konferenciákat szerveznek.
Az MVfA-val folytatott újabb tár
gyalások eredményeképpen úgy néz
ki sikerül pénzt is szerezni az egyik
kezdeményezés megvalósulásához, s
némi külföldi támogatást is kilátásba
helyeztek. Csak remélni lehet, hogy
ezek valóra válnak, hiszen Miskol
con és Kaposvárott - mindkét helyen
eléggé előrehaladott állapot után már feladták. Pedig nem kellene már
nagy erőfeszítés a kezdeményezések
beindításához. Jelenleg Ózdon, Sze
geden, Nyíregyházán, Kecskeméten,
Tatabányán és Budapesten áll közel
a starthoz az inkubátoiház, amelyben
az elképzelések szerint 2-3 évig kap
nának helyet a kezdő vállalkozók.
Füsi Piroska

Vendégfogadó
„A kik m ég nem ülnek, azok
hozzanak m ag u k n ak gyorsan
széket!” - vezeti be a soron kö
v etk ez ő in te rjú t a N apközben
rád ió m ű so r szerk esztő je. E rre
m ár a hallgató is felkapja fejét.
M egint csak v icce lő d n ek vele
vagy netán tényleg valam i „iz
galm as” következik? - m orfon
d íro zik m agában. A rip o rte r
annyit m indenesetre elért, hogy
h allg ató n k csu p afü l. V árja az
elkövetkezendőket.
A tém a mi m ás is leh etn e,
m in t az a d ó ü g y. A jo g á s z -ri
porter a helyi lapból idéz: „Jú
lius elsejétől N yíregyházán be
v e zették az ideg en fo rg alm i
adót. Ezt m indazok kötelesek f i 
zetni, akik nem állandó lakos
ként 48 ó rán ál tö b b et ta rtó z 
kodnak az önkorm ányzat terü
letén”.
Az illeték es önko rm án y zati
k ép v iselő - az in terjú alan y tö red elm esen beism eri: az ú j
ság valós adatot közölt. Az adó
bev ezetésén ek k o rrek tség ére
irán y u ló kérd ések özöne alatt
látszó lag k icsit m egtörik. E n
ged m én y t tesz:
felaján lja,
am ennyiben az eljárást illetően
problém ák m erülnek fel a k ö 
v etk ez ő h etek b e n , úgy, íg éri,
m ódosítani fo g já k a rendeletet.
Kicsit szabadkozva még hozzá
fűzi m on d an d ó jáh o z, hogy az

ö n k o rm án y zat, sa jn o s, rá van
szorulva arra, hogy kiegészítse
kicsinyke bevételét. Erre a cél
ra p edig jo b b ad ó tech n ik ai
m egoldást egyszerűen nem le
hetett kitalálni. S különben is,
eddig is szedtek adót, csak an
nak m ás v o lt a neve. A régi
m ódszer sem volt hát sem m ivel
jo b b ...
Hmm, hát ez érv?? Hát lehet
azzal e lő jö n n i, hogy a rég i is
rossz volt - a mai sem sikerült
m ásképp?
A rról van tehát szó, hogyha
július elsejétől egy nyíregyházi
lakos két napnál hosszabb időre
m eghívja nem helybéli barátját,
akkor az illető után adót kell fi
zetnie. Az m ár az ő dolga, hogy
késő b b b eh a jtja -e ezt a b a rá 
ton. (Szép kis vendéglátás len
ne, m ondhatom .) P ersze, tu 
dom , az önkorm ányzat rá van
szorulva a pénzre. De hát ilyen
erővel igazán b ev ezeth etn é a
kém én ya d ó t, a fü s ta d ó t, vagy
akár a d ézsm át - hisz azzal is
je le n tő s összeg et lopna ki a
honpolgárok zsebéből. Nem ér
tem , m iért épp az üdülési adó
ju to tt eszéb e...
H acsak nem azért, hogy a
szegény dolgozó m ár m egérde
m elt szabadságát se élvezhesse
odaadó lelkesedéssel...
D urst Ju d it

Többségi
magántulajdonban
az Ybl Bank
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A régi monopóliumok tovább élnek

A kétszázak klubja

(MTI) Megjelent a Figyelő gazda
sági hetilap toplistája, amelyet a
szerkesztőség munkatársai sajtótájé
koztatón mutattak be szerdán. Dr.
Varga György főszerkesztő elmond
ta, hogy a lista az idén először 200
gazdálkodó szervezetet rangsorol pi
aci gazdálkodói mutatóik alapján. Az
előző évek 100-as listájának kibőví
tését az indokolja, hogy 1990-ben 1989-hez képest - mintegy kétszere
sére, 29 47(j-re nőtt a jogi személyi
ségű gazdálkodó szervezetek száma.
Ezen belül az iparvállalatok és vál
lalkozások száma 3686-ról 7847-re
emelkedett. A 200-as, méretnagyság
szerint összeállított lista az APEH tá
mogatásával, a vállalatok hozzájáru
lásával az 1990-es mérlegadatok
alapján készült.
Ä lista jól tükrözi a gazdasági
rendszerváltást kísérő mozgások ket
tősségét. Miközben egyre szaporod
nak a kisebb, mozgékonyabb gazda
sági egységek .kimutatható a szocia
lista tervgazdaság monopol szerveze
teinek továbbélése is. Ugyanakkor
1991-ben ezek szerkezeti átalakulása
nagyobb lendületet vett.
Áz összeállítás az idén először vagyonarányos eredménymutatót is kö
zöl. A 200 legnagyobb cég a bruttó
hazai termelés (GDP) 42 százalékát
adta 1990-ben, a 200 legnagyobb
ipari szervezet pedig az ipari terme
lés 74 százalékát nyújtotta. Ezek a
cégek az iparban dolgozók létszámá
nak 26 százalékát foglalkoztatták.
Jellemző, hogy a tőkearányos nyere
(MTI) Idén a másfél milliárd dol
ség szempontjából csupa kis cég ke
lárt is élérheti a magyarországi kül
rült az élre. Az ilyen szempontból
földi befektetések értéke, a korábban
rangsorolt első 31 cég közül egyik
becsült 1 milliárd dollár helyett - írta
cég sem tagja a 200-asok klubjának.
szerdán a Financial Times brit gaz
A legnagyobb nyereséggel gazdálko
dasági napilap Dicházi Bertalant, a
dó cégek közül azonban tízen beke
miniszterelnök gazdasági tanácsadó
rültek a 200-ak közé. Megkétszerezte
ját idézve. Ezzel több mint megkét
a nyereségét például a BHG, a Pécsi
szereződik a külföldi beruházások
Dohánygyár és az EGIS Gyógyszerértéke Magyarországon - tavaly év
gyár.
végén 1,25 milliárd dollárt tettek ki
- , és tovább erősödik Magyarország
helyzete, mint vezető európai befek
tetési célország a nyugati tőke szá
mára - írta a Financial Times.

(MTI) Az Ybl Bank Rt. részvénye
inek 51,7 százaléka, vagyis a bank
többségi részvénytulajdona magántu
lajdonosok kezébe került. Erről sajtótájékoztón számoltak be kedden a
befektetőket képviselő Gewinn Kft.
és Autó-Klinik Kft. vezetői. Amint el
mondták, közel 40 vállalkozás, kö
rülbelül 20-25 természetes személy
tőkéjét képveseli az a csaknem 600
millió forint, amellyel sikerült a
többségi részvénypalkettet megsze
rezniük. Céljuk olyan banktevékeny
ség kialakítása, amely elsősorban az
ígéretes magánvállalkozásokat segíti
hitelekhez. Ezt úgy kívánják elérni,
hogy a bank tulajdonosai gyakorott
vállalkozóként segítik annak eldönté
sét, hogy a bank mely vállalkozáso
kat támogassa, és szükség esetén sa
já t vagyonuk terhére történő garanci
avállalással is könnyíteni fogják a hi
telkihelyezést. A részvényeket a be
fektetők a névértékhez közelítő árfo
lyamon vásárolták, amely magas árat
jelent magyar viszonylatban. Válasz
tásuk azért esett az Ybl Bankra, mivel
annak tavalyi nyeresége elérte a 44
százalékot. A bank kiválasztásánál az
is fontos szempont volt, hogy jelenlegi
vezetését alkalmasnak látják céljaik
megvalósítására.

Emelkedő
befektetések

A tavalyi listához képest jelentős
belső mozgások is történtek a rang
sorban. Előre ugrott a Magyar Gör
dülőcsapágy Művek a tavalyi 50-ről
a 39. helyre, a Chinoin a 24-ről a 18ra, a Borsodi Sörgyár a 102-ről a 67.
helyre. Hátracsúszott a Rába Vagon
és Gépgyár a 8-ról a 11-re, a BHG a
43-ról az 56-ra és a Telefongyár a
92-ről a 140. helyre. A 200-ak klub
jának 18 új tagja van, illetve ugya
nennyien távoztak.
A 100 legnagyobb belkereskedel
mi vállalatból nettó árbevétel szerint
56 nagykereskedelmi cég, 39 kiske
reskedelmi, 5 pedig idegenforgalmi,
illetve szálodavállalat. Ez arra utal,
hogy a privatizáció egyelőre legin
kább a kiskereskedelemre jellemző.
E cégek közül 21 foglalkozik ter
melőeszköz-kereskedelemmel a régi,
monopolhelyzetben lévő cégek utó
daként.
A száz legnagyobb árbevételű ke
reskedelmi vállalat közül tízben vesz
részt külföldi tőke, ugyanakkor a ve
gyesvállalatok felöl nézve az első
100-ban 31 belkereskedelmi cég van.
A belkereskedelmi vegyesvállalatok
között mindössze ötben haladja meg
a 20 százalékot a külföldi tőke része
sedése, azonban jellemző, hogy ahol
nagy a külföldi tőke aránya, ott na
gyobb az árbevétel is. Mindez azt
jelzi, hogy az idegen tőke a kisebb
vállalkozásokba megy, itt is inkább a
beszállításokban, nem pedig a tőke
hozamban érdekelt. A külföldi part
nerek egyelőre inkább a gyorsan
megtérülő kereskedelmi tevékenység
iránt érdeklődnek.
A Figyelő most közzétett listája
világméretű publicitást kap az Euró
pai Gazdasági és Pénzügyi Lapok
Szövetségének közvetítésével, s en
nek során az adatokat európai listán
is feldolgozzák.

Véget ért a párizsi értekezlet

Magyar-román
együttműködés
(MTI) Megállapodásokkal zárult
szerdán Szegeden az a kétnapos vállakozói, üzleti szimpózium, amelyet
a szegedi Transylvan Trade Kft. és a
brassói International Business Com
pany rendezett. Különböző cégek
képveselői megegyeztek abban, hogy
építőipari anyagokat szállítanak Ro
mániából Magyarországra és koope
rációban gyártanak autóalkatrésze
ket. Gazdasági együttműködésre kö
töttek szerződést a mezőgazdaságot
érintően is, amelynek keretében első
sorban a magyar technikákat és tech
nológiákat használják fel a román
földeken. Megállapodás született to
vábbá a kölcsönös idegenforgalom
szervezésére, amelyen belül Erdély
szép tájaira és gyógyfürdőibe, vala
mint Magyarország nevezetes váro
saiban, tájaira, így a Balatonra láto
gathatnak a turisták csereüdültetés
formájában. A szakmai találkozó amely a harmadik alkalom volt a
gazdasági tapasztalatcserére és üzlet
kötésre - októberben Temesváron
folytatódik.

Takarmánykeverés
otthon
(MTI) Magántermelők részére há
zi takarmány daráló- és keverőberen
dezések folyamatos gyártását kezd
ték meg a Bábolnai Mezőgazdasági
Kombinátban. A kisgéppel a gazdák
otthonukban saját terményükből ál
líthatnak elő bábolnai takarmánykon
centrátum hozzáadásával magas táp
értékű takarmánykeveréket. Az így
készülő takarmány húsz százalékkal
olcsóbb, mint a készen forgalomba
kerülő keverékek. A kombinát veze
tői a bankoknál és a kölcsönzőválla
latoknál kedvező, a fejlett országok
ban már jól bevált pénzügyi konst
rukciókat kezdeményeztek annak ér
dekében, hogy a gazdák minél elő
nyösebb feltételekkel vásárolhassák
meg a berendezést. A vállalkozók lí
zing, azaz bérlet formájában is hoz
zájuthatnak mindössze húsz százalék
előleg befizetésével az új bábolnai
kisgéphez, ami a bérleti idő leteltével
tulajdonukba kerülhet. A bábolnaiak
arra törekednek, hogy előbb-utóbb
minden faluba eljusson a házi daráló
keverő gépük, és árusítsanak garan
tált minőségű tápkoncentrátumot. E
cél érdekében a kombinát kiépíti or
szágos gazdabolt-hálózatát.

Növekszik a világ
olajkereslete

(MTI, AP, AFP) Befejeződött Pá
rizsban az a nemzetközi, miniszteri
szeminárium, amelyen 25 kőolajter
melő és felhasználó ország vitatta
meg együttesen a kőolajtermelés, a
piac és az árak kérdését. Ez volt az el
ső alkalom arra, hogy termelők és fo 
gyasztók ilyen szinten tanácskozzanak
együttesen, s döntés született arról,
hogy folytatják a konzultációt, legkö
zelebb Norvégiában ülnek össze.
A tanácskozást az Öböl-háború ta
pasztalatai nyomán a teremlek közül
Venezuela, a fogyasztók közül Fran
ciaország kezdeményezte, az Egye
sült Államok azonban nem támogatta,
mivel attól tart, hogy a termelők és
fogyasztók végső soron a szabadpiaci
szabályok megszegésével jutnak
egyezségre. Párizs tagadta, hogy ilyen
tervei lennének az értekezlet összehí
vásával.
- Az elkövetkező egy éven belül
nőni fog a világ olajkereslete, mint
egy reakcióként a gazdasági világ
szintű lábadozására - jósolta Michel
Camdessus, a Nemzetközi Valutaa
lap (IFM) vezérigazgatója. Az olaj
termelő és -fogyasztó országos két
napos párizsi konferenciáján felszó
laló Camdessus ugyanakkor úgy vél
te, hogy a kereslet és az éves olajfo
gyasztás évi' 1,5 százalékos növeke-

dése nem fog automatikusan áremel
kedést előidézni, mert egyes OPEC
országok vélhetően növelni fogják
kínálatukat.
Quincey Lumsden, a Nemzetközi
Energiaügynökség (IEA) olajpiaci
osztályának igazgatója ugyanezen a
konferencián egy olyan új kezdemé
nyezést jelentett be, amely az olajter
melő és -fogyasztó országok energiapolitikájának felülvizsgálatára ösz
tönzi az érintett államokat. A kezde
ményezés szerint az olajexportőr és importőr országok képviselői —sza
kértői szinten - az IEA vezetésével
ülnének össze, és vitatnák meg a kő
olajfogyasztás, illetve alternatíváinak
jelenlegi szerepét és jövőjét, s ennek
fényében hangolnák össze energiaés fejlesztési politikájukat.
Roland Dumas külügyminiszter
sajtóértekezletén sikeresnek minősí
tette a szemináriumot és kijelentette,
hogy azon „megnyilvánult az együtt
működési készség”. A miniszter szük
ségesnek tartotta leszögezni, hogy
szemináriumról, nem pedig formális
tárgyalásokról volt szó, s ez „semmi
képpen sem helyettesítheti a piac erő
inek szabad alakulását” a kőolaj-ellá
tásban, de .javíthat a piac helyzetén,
áttekinthetőbbé teszi azt, javít annak
tendenciáin és működésén”.

Óceánon túli piacot ígérnek

Amerikai ajánlat
a nyíregyházi
konzervgyárra
(M Tl) Amerikai befektető cég, a
New Yoik-i Salamon C. Ο. I. N. C.
tett vásárlói ajánlatot a nyíregyházi
Nyírség Konzervipari Vállalatra,
melyet az Állami Vagyonügynökség
döntése értelm ében privatizálni
lehet.
Buglyó Tibor, a nyíregyházi vál
lalat vezérigazgatója az MTI érdek
lődésére elmondta: a New York-iak
ajánlatát már továbbították a Va
gyonügynökséghez, jóváhagyást
kérve. Az amerikai tőkével rész
vénytársasággá alakulna át a kon
zervgyár, melynek éves árbevétele
több, mint négymilliárd forint. Az
Rt. 1 milliárd 633 millió forint alap
tőkével jönne létre, s a tengerentúli
partner 51 százalékos tulajdonnal
rendelkezne. A társaságnak tagja
lenne a nyíregyházi, a tyukodi, az újfehértői és a vajai polgármesteri hi-

vatal is, mivel az említett szabolcsi
településeken a vállalatnak üzem
egységei működnek.
A
nyíregyházi
konzervgyár
egyébként 1983-tól van jelen az
amerikai piacon, ahová évente mint
egy 8 millió dollár értékű terméket
exportált tavalyig. Az idei esztendőre
csaknem megháromszorozódott a
megrendelés, 18 millió dollár értékű
dzsemet, pritamin paprikasalátát, pu
dingot és almaié koncentrátumot
szállítanak az Amerikai Egyesült Ál
lamokbeli vásárlóknak. A részvénytársaság megalakulása után - ked
vező vagyonügynökségi válasz ese
tén - egy hónap múlva, a tulajdonospartner ígérete szerint további piaci
lehetőségeket kutatna fe l az óceánon
túl, így a konzervgyár akár növelheti
is a mezőgazdasági termékfeldolgo
zást.

