
AZ IDŐK JELEI: FÓRUM A MAGYAR GAZDASÁGRÓL SZOMBATHELYEN

Országos konferenciasorozat első állomása volt Szombathely május 23-án. Itt mutatták be az Idők jelei kiadványt, amely számos területen próbál utat mutatni

a jövő Magyarországa számára. Szombathelyen a gazdaságról esett szó a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Professzorok Batthyány Köre és a

Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezésében.
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A kiadvány 16 területen – a hazai társadalom, gazdaság, kultúra, az egészségügy, a média – tekinti át az elmúlt évtizedeket, és az ország előtt álló

lehetséges megoldásokat. A felelősen gondolkodó keresztény értelmiség hangja ez a kiadvány, mondta Osztie Zoltán, a KÉSZ elnöke, aki fontosnak tartja,

hogy jó irányt mutassanak a magyar emberek és a döntéshozók számára. Külön kiemelte, hogy a fiatalok is nagy érdeklődést mutattak a témák iránt. Ez

óriási érdeme a megkezdett munkának. Az együttgondolkodást idén is folytatják. A cél, hogy egy szélesebb társadalmi vitát provokáljanak a vitaanyagról.

Ezért járják az országot, és mindenhol az különböző tájegységeket leginkább érintő kérdéseket vitatják meg. A tapasztalatokat és eredményeket összegezve

ősszel egy újabb kiadvány jelenik meg, mondta Osztie Zoltán, néhány új témával, mint pl. a migráció. De nem feledkeznek meg a fiatalokról sem, akik igénylik

a figyelmet és azt, hogy elmondhassák véleményüket. Ősszel az ő álláspontjaik is bekerülnek az új kiadványba.

A magyar gazdaságról Fodor István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Konzisztóriumának elnöke beszélt. A magyar gazdaságban erős

a nemzetközi vállalatok szerepe. És bár létszámban a hazai vállalkozások a dominánsak, szerepük, befolyásuk csekély. Ezt a dualitást kell feloldani a

jövőben, patrióta, a hazai vállalkozásokat támogató gazdaságpolitikát kell folytatni. Fontos az uniós támogatások hatékonyabb felhasználása, amelyben

nagyobb szerepet kell kapjanak a visszatérítendő támogatások aránya.

Cseresnyés Péter államtitkár kiemelte: az Orbán-kormány célja, hogy magyar emberek dolgozzanak a magyar gazdaságban, a magyar vállalkozások

erősödjenek, akik nem hagyják itt az országot egy válság idején. 2008-2009-ben nagyon nehéz helyzetben volt az ország, most pedig ott tartunk, hogy

felminősítették, a befektetésre ajánlott kategóriába sorolták Magyarországot. Az államtitkár beszédében sorra vette az elmúlt évek gazdaságpolitikájában

végrehajtott változtatásokat, eredményeket.

A jövőt érintve kiemelte: iparfejlesztési – a feldolgozóipar arányát növelő – stratégiát alkottak meg. Tovább kell növelni a foglalkoztatottak számát, elsősorban

a versenyszektorban. A hazai erőforrások – tudás, nyersanyag – minél hatékonyabb kihasználására kell ösztönözni a hazai vállalatokat. Erre építve lehet a

hazai gyógyszeripart, turizmust, járműgyártást – pl, buszgyártás, elektromos gépjárművek – erősíteni. De inkubátorházak, vállalatok együttműködésének

erősítésére is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben, ahogy a kutatásfejlesztésre és a képzésre is, mondta Cseresnyés Péter.
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