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Szecsei Mihaly
A szerbiai stratt~giai fejlesztesi terv
regionalis fejlesztesi vonatkozasa

Tisztelt HOlgyeimes Uraim! Egeresi Sandor eloadasa
titan, aid r6zsaszfnbenlatottmindent,bizonyosfokli kura-
zsi kell ahhoz, hogy en leengedjema labakat a fOldre,s
valahogyelmondjam,hol is vagyunkvagyhovajutunk.

Kiindul6pontnaka szerbiaistrategiaitervet vettem.Ez
a fejlesztesi terv 201O-iglatja elo a jovot. Azert 201O-ig,
mert ligy terveztek,bogy akkor kerlil be Szerbia az Eur6-
pai Uni6ba. A parameterek ligy vannak titemezve, bogy
arra az idore egyenslilybajusson Szerbia gazdasaga,illet-
ve felzark6zzonEur6pahoz.Hadd mondjamel, bogymost
mar nem eleg esak Eur6pabangondolkodni,bar egyezek
Egeresi Sandomak azzal a megl<itasaval,bogy Eur6pa az
elso lepes. De bogymast ne mondjak,Kina uraljaa textil-
ipart az egesz vilagon, a vilag pamuttermelesnek a
nyolcvanvalahanyszazalek<it0 adja. Ez a volumeDkb.
230 milli6 tonna. Hozza legkozelebb India es
Oroszorszag all mintegy 30 valahany milli6 tonnaval.
Ahol ok megjelennek,nem esak naIunk, hanem az egesz
vilagon, ott at kell szervezni a textilipart. Innen erectaz
6riasi vita Szerbia es Montenegr6kozott is. El kell don-
teni: a textilipartvedjtik,vagy ne vedjtik? Szerbia vede-
ne, egy elavult iparagr61van sz6, ami szerkezetilegrossz.
Montenegr6nak lenyegeben veve semmi koze siDeseh-
hez, ott a kfnaiakbehoznak mindent,ami esak kell. Van-
flak ilyen dolgok, amelyeket figyelembe kellett venDi a
strategiai tervezesnel. Ez kihat - nyilvan ezert kerliltem
veletlentilaz eload6k soraba-, mert ez kihat a regionalis
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fejlesztesre,akar a szukebb teriiletfejlesztesre,akar a sze-
lesebb tersegfejlesztesre.

A strategiaifejlesztesitervkidolgozasamilnehez kiva-
lasztani, eldonteni, hogyan fogalmazzak meg a celokat.
Hogyan tUzzekki azokat?Es a hogyan fogalmazzakmeg
a megval6sfrnsiakci6kat?Nagyonkomplex feladatjelen-
leg strategiai tervet keszfteni. A globalizaci6 folyarnata
olyan 6riasi technol6giai,piaci es szerkezetivaItozasokat
hajt vegre, bogy nem lehet pontosan elalatni egy nernzet-
gazdasag helyzetenekalakulasat,hiszen ot ev mulva mar
nem lesz ilyen nernzetgazdasag,nem lesz az a fajta nem-
zetgazdasag,arniral ma beszeliink.Egy fogalom lesz csu-
pan, tOrtenelrnifogalom.

El kenett hatarozni,bogy rnilyentervet keszftiink,
rnilyen strategiatdolgozunkki, rnilyen szerkezeties piaci
vaItozasokat latunk ela. A lehetseges m6dozatok egy
strategiai tervezetnel,ami kihat a teriiletireis, a regionaIis
fejlesztesre is, a kovetkezak. Vagy at ken engedni a gaz-
dasagot a piaci mechanizmusnak,a fejlesztesi strategiat a
piac intezmenyeireken alapozni, ez az egyik m6dozat, a
masik, hosszu tavu progn6zist ken keszfteni a strategiai
opci6kfeltarasara.

Szerbia, az en nernzedekemmeg ugy tanulta, terrne-
szeti kincsekben igen gazdag. Ez a konyv most az fIja,
bogy 20lO-tal Szerbia szfnesfemimportar lesz. Gyorsan
itt lesz az mar. De tObbolyan terrnek is van, arnelyekral
ugy tanultuk, bogy Szerbia gazdag keszletekkel rendel-
kezik, s most ezeket a terrnekeket20I0 titan Szerbia im-
portalni fogja,kiveve a szenet.

A masik nagy kerdes, teriiletilegis, regionalisanis na-
gyon fontos, bogy tulajdonkeppen melyik z6nat ken
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el6nybe helyezni: a feher zomlt, a tOrvenyesnagyipart,
mez6gazdasagot, szolgaltarnsokat, amelyek tOrvenyes
keretek kozott miikodnekvagy a sztirkezonat, az amyek-
gazdasagot?A kormanybevallasaszerintaz amyekgazda-
sag a tarsadalmitermek42 szazalekatadja. Biztos vagyok
benne, bogy tObbet.De aIIjunkmeg itt, a 42 szazaleknaI.
Ez is majdnem fele a tarsadalmi termeknek. A sztirke
zona egyes folyamataitOrvenyeskeretekenbeltilzajlanak,
tehat nem lopnak,nem rabolnak,hanembehozzak az arut,
aruljak es fizetnek mas aruval. De vannak mas folyama-
tok, amelyek az illegaIis tizleteles fogalornkorebetartoz-
nak. Ezeket zfujuk ki? Nem. Ezek a folyamatok az elet-
szfnvonalra kozvetlentil kihatnak. A szakszervezet a
multkor megkertea penztigyminiszteriumot,bogyne hoz-
zak meg azokat az intezkedeseket,amelyekkelmegsztin-
tetik az uteai arusfrnst,a feketepiaeot,mert ebb61600 ezer
ember el esak Be1gractban.

Ez kihat rank is, hiszen ami a piaeot, a kereskedelmet
illeti Novi pazar titan Szabadka a legnagyobb kozpontja
ennek a sztirke zonanak. Ha valaki megnezi az un. bol-
hapiaeot Szabadkan, tObbszazmillio dinaros befektetese-
ket talaI. Nem nevezem meg a beruhazokat,jo barataim,
jo ismer6seim, tObbszazmilliotfektetnekbe, es en, mint
kozgazdasz szegyenkezem, tenyleg annyira kifizet6d6
lesz meg tfz evig a feketegazdasag,a feketepiae,a sztirke
zona? Nem kell err61,bogy tObbet beszeljek.

Ez a strategiai terv 23 szektort OlelreI, azzal, bogy a
hangsulyt a feher zonara helyezi, tudomasul veszi, bogy
van sztirke zona, van amyekgazdasag,de a hangsulyt a
feher zonara helyezi.Ebb61sem minden szektort, hanem
esak 23 szektort emel ki. Persze, bogy nem mindegyik
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egyfonmin hat ki a regionaIis fejlesztesre. Ha a Duna-
Koros-Maros- Tisza-euroregi6r6lbeszeliink, akkor nyil-
van az elelmiszergazdasagrragyobbmertekben hat ki a
regionaIis fejlesztesre, a szenfeldolgozas pedig kisebb
mertekben. De azert mindegyik intezkedes, amelyet a
strategiai terv megval6sfrnsarafoganatosftanak, kihat a
regionaIis fejlesztesre,a tersegfejlesztesreis. A 23 szek-
tor, amelyetkivaIasztottak,adja a tarsadalmitermeknek, a
GDP 70 szazalekat.Mint kozgazdaszmondom onoknek,
bogy nyugodtan elfogadhatjuk,eleg ennek a 23 szektor-
nak az atfogasa.

Nem tudjuk, milyen lesz a vilaggazdasag alakulasa.
Most nem beszelek se recesszi6r6l,se ujjaeledesr6l,de a
vilaggazdasagegesz mashogyfog kinezni 201O-ben,mint
ahogyan azt gondoljuk, kes6bb majd egy-ket adattal ezt
alatamasztom.

Egy masik kerdes, bogy Szerbia gazdasag<itrekonst-
maIni ken. Teljesen ujja ken epfteni.Ez egy olyan tOnk-
rement gazdasag, bogy nem tudom osszehasonlftani a
vilaghaborUutfuIi gazdasagok koziil egyikkel sem. Na-
gyon tOnkrementa gazdasagunk,es ezt rekonstruaIniken.

A harmadik, ami miatt azt hiszem (H6di) Sandor fOl-
kert el6adasra, pedig az, bogy a fOnntarthat6fejlesztessel
csokkenteni ken az elkepeszt6ennagy regionaIiskiilonb-
segeket.Ezt is szamszerusftveel fogom mondani. Azokat
az 6riasi kiilonbsegeket,amelyeka tersegfejlettsegeben,a
regi6k fejlettsegi szintjeben jelentkeznek Szerbiaban,
csokkenteniken.

Tisztelt hallgat6sag, ebben a strategiai tervben nem
minden a mi javunkra tOrtenik,mert a gazdasagpolitika,a
mechanizmus, a koncepci6, a vegrehajtas, az operatfv
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tervek nem valami megktiWnboztetettfigyelemmelvisel-
tetnek Vajdasag irant, amely most a legfejlettebbtertilete
az orszagnak.A strategianaktulajdonkeppenegy szocialis
tervetkellenemegoldania.

Vannak korlatozo tenyezok,mint mondottam, az elso
a leromlott gazdasag. A masik, bogy Szerbia szegeny
erOforrasokban.Koszovo akkora szentartalekokkal ren-
delkezik,bogy ennek az orszagnak285 evig biztosftanaa
szenellatottsagat. Igen am, de Koszovo az Koszovo es
nem Szerbia. En ugyan nem merem megmondani, bogy
most hova tartozik, de nem lehetett bevenni ebbe a stra-
tegiaba. Tehat egy ilyen erOforrasvan, es meg sincsen.
Kfvtilvan.

Tovabba el kell mondani,bogy a szakmunkas igenyes
szektorokbanelegtelenaz ellatottsag.En tudom, olvasom,
bogy Magyarorszagon sem megfelelo a munkaero-
szerkezet. Nalunk meg rosszabb, nagyon rossz a helyzet.
Nem akarom elvenni masok kenyeret,bogy a kepzettsegi
szintekrolis beszeljek.

A kovetkezo problema a szolgaltatasiszektoroknak a
fejletlensege. Fejletlenek a szolgaltatasi szektoraink, hi-
szen nalunk 27 es 34 szazalekban vesznek reszt a tarsa-

dalmi termekben. A fejlett orszagokbanez mindentitt 60
szazalek faWttvan. En tfz eve konyorgok Szabadkan, es
nem csak konyorgok, most mar bele is szoltam, bogy ki
ken epfteni a logisztikai kozpontot. Sokkal jobb feltete-
ltink van, en mondom, mint Szegednek,vagy mint Baja-
nak, es ott mar van ket logisztikaikozpont. Mi nem tet-
ttink semmit. J0, nem mondta senki, bogy nem kell, de
maradtminden a regiben.

66



STRA TEGIAI FUZETEK - 4.

Szerbhibanaz egesz szolgaItatissalez a helyzet. Tud-
DUnkken tovabba azt is, hogy a fejlesztesegy halmoz6d6
folyamat, amelyben halmoz6dnak a teehnol6giai innova-
ei6s ismeretek.Ezt Szerbiabanbe ken indftani.Nem lesz
konnylidolog.

Az en feladatomaz lenne, hogybemutassam,az egyes
szektorok hogyan jarulnak hozza a regionaIis fejlettsegi
ktilonbsegekneka megsztintetesehez.Ha peldaul a szek-
torok, mondjuk az elelmiszergazdasag, olyan feladatot
kapnak, hogy "a nemzet onenatasat" ken biztosftaniuk,
szerbtil ugy van, hogy "naeionalna samodovoljnost", az
katasztr6fa. Ebben az esetben a szektor nem esokkenti a
regi6naka ftiggosegeta tObbihezviszonyftva.

Vannak vilaggazdasagitendeneiak, amelyek Magyar-
orszagon, de most mar a tObbigazdasagon kereszttil, ki-
hatnak rank is. Ezek a vilaggazdasagitendenciak bizony
nagyon kihatnak a jovo gazdasagfejlesztesilehetosegere.
Miert? Kerem azert, mert mind nagyobb es nagyobb a
reszesedese a vilag GDP tarsadalmi termekeben azoknak
az agazatoknak,amelyekko1csonosenftiggosegiviszony-
ban vannak egymassal. Nines mar onaIl6 szektor. (Az
eddigi magyar kormanynak volt egy ilyen beszallft6i
programja.Nagyonj6 program volt. Es ezt masok is ha-
sonl6keppen esinaIjak.) Az egymassal ko1csonosftiggo-
segi viszonyban levo gazdasag adja a vilag tarsadalmi
termekenek 50 szazalekat.Ez egzakt kimutatis, a Vilag-
bank egyik elnoke ktildte el az elemzest. Akatjuk, nem
akatjuk, ez a tendenciaerosodik.Az elkovetkezendoido-
szakban olyan ipari termelesnek van eselye, amelynek a
termelesi kOltsegei,az onkoltsegea termeles megketsze-
rezodeseeseten 20 szazalekkalesokken.Ez az elso kove-
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telmeny. Es ezt a Vilagbank, a Nernzetkozi Valutaalap,
mindenki elfogadta. Meg egy adatotmondok. 2027-ben a
vihig GDP wsadalmi tennekenek 80 szeizalekaa globali-
san helyezkedo,egymassalko1csonosenfiiggoviszonyban
levo tennelo agazatokb61fog eredni. 91 ezermilliard dol-
lar lesz akkora GDP, ebbol 73 ezermilliarddollar ezekbol
az agazatokb61fog szarmazni.

Kerem, arr61akartam csak onoket meggyozni,bogy a
nernzetgazdasag,meg a helyipiac, meg amirol mi beszel-
tiink, bogy Vajdasag majd ellatja egesz Eur6pat, ez meg-
sziinik. Ez volt. Nem tudtuk kihasznalni, mikor lehetett
volna, ez most mar nem ismet1odikmeg. Az egesz stra-
tegianak, igy a regionalis beilleszkedesnekis, abb61kell
kiindulnia, bogy van egy atszervezodes,a ko1csonosfiig-
gosegiviszony teIjednagyongyorsan.

Meg valamitkell mondania modem aIlamszerepenek
valtozasar61a gazdasagban. Ezt Szerbia es Montenegr6
nagyon nehezen fogja tudomasul venni. Tudjak miert?
Azert, mert a koltsegvetesi beveteleknek 6riasi tetele a
yam es a jovedeki ad6k. Es ettol nem tud megszabadulni
Szerbia. Igen am, de a tObbiekmegsztintetikaz aIlamnak
ezt a szerepet.Az inputnak, a bearamlasnak a feltigyelete
nem allami dolog. Az, aki vette, az nezze meg az amt,
reklamaljon, ha nem tetszik, de ehhez semmi koze a va-
mosoknak. Ha valaki Innsbruckb61Bolzan6ba megy, az
olasz-osztrakhataronazt gemkerdezik,bogy hovelmegy'

Ezzel szamolnia kellett ennek a strategiai tervnek is,
nem azert, mert Magyarorszages Szerbia kozott a haw
megsziinik, hanem azert, mert az egesz vihigon ez a fo-
lyamat,es ezt tudomasulkell venni.
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Szerbia gazdasagi szerkezetemost olyan, amiIyennek
orokOlttik:az ipari termeles 40 szazaleka beruhazasi ter-
mekeket gycirt.Ha nines forras beruhazasra,ha nines nye-
reseg, nines hiteI,akkor ki az ordognekIeheteladni ezt az
6riasi mennyisegu beruhazasi termeket? Tudjuk, az adai
Potisje gycirtottaeloszorJugoszlaviabana szamjegyvezer-
lesu gepeket. Btiszkek voltunk mindannyian, hogy az
onnan erect.No es most mit ertink eI veIe? Nines a gyar-
nak feIhalmozasi forrasa, amit felhasznalhatnaa befekte-
tesre. Es ez az egesz orszagbannagybaj.

JeIenIegigen alaesonyszinruaz export. Most ugy ter-
vezztik,hogy 20IO-bena tarsadalmi termek 50 szazalekat
exportra kell keszfteni.Ez 6riasi feladat. A mi I milliard
8-9 szazmilli6 dollaros exportunk mellett Magyarorszag
34-35 milliard dollcirtexportaIt tavaly. De masokat is
hozhatnak feI peIdanak.Oriasi az elteres, amit nektink be
kell hozni. Ehhez persze nemesak a gazdasagiszerkezetre
kell hatni, az erOforrasokjobb kihasznaIasara, hanem
penztigyi reformra, bankreformra is sztikseg van. Az 55
bank helyett 5 bank is eIeg Ienne ennek a gazdasagnak.
Lehet, hogy20, de tObbegyse kell.

Ujabb problema a ktilfOlditokenek a vonzasa. Ktil-
foldi take nelktil ezzel a bolhapiaciprivatizaci6val- bo-
esanat, ha valakit megsertek a privatizaci6jellernzesevel,
ami szerintembolhapiaciszinru- semrniresem megytink.
Ehelyett komoly tulajdonszerkezet vaImsra van sztikse-
gUnk,a ktilfolditokeneka behozatalara.

Es meg valami: hianyzik a monopolellenes tOrveny.
NaIunk nines versenyhivatal,nem is hallottunk r6la. Na-
lunk a monopolhelyzetbenlevo vaIlalatainkdiktaIjak az
arakat.
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Meg valamit a munkaero-helyzetro1.A haborUelott
ebbeDaz orszagban2 milli6 250 ezer foglalkoztatottvolt.
Most a regisztraltmunkanelktiliekszama 923 ezer, a vaI-
lalaton beltili munkanelktiliseg,a belso munkanelktiliek
szama 800 ezer. Ezt abb6l tudjuk, hogy amikor elkel a
gyar, az uj tulajdonoselboescitjaa felesleget.Tovabba 34
ezer 200 vallalat fizeteskeptelen,ami 424-425 ezer mun-
kast erint. Nem kapnak az emberek fizetest, ami utan
nines jamlek, sem egeszsegtigyi,sem nyugdfjbiztosftas
sib. A munkaero-helyzet olyan katasztrofaIisan rossz,
hogy peldaul Szabadkan23 500 ember dolgozik a gazda-
sagban, es erre 19ezer munkanelktilijut. Majdnem annyi
a munkanelktili,mint amennyiena gazdasagban dolgoz-
oak. De Zentanes masuttsem sokkaljobb a helyzet.

Ami a regionalis vettiletetilleti, azt mondtarn,hogy a
strategiaitervnek az a feladata,hogy azokat a szektorokat
serkentse, arnelyek a regi6k kozotti fejlettsegi szintet
esokkentik. A legfejlettebbes a Iegfejletlenebbkozti kti-
lOnbseg6,08 szoros,. Vagyis az arany 6,08:1-hez.Torok-
orszagban a Iegfejlettebbes a Iegfejletlenebbkozti kti-
lOnbseg 2,20:I-hez. A vilagatlag - a Vilagbank adatai
szerint - 3,70:1-hez.Ez is eIeggenagy ktilonbseg,de na-
Iunk sokkaltanagyobbenne1.

A lakossag 30 szeizalekaorszag tertiletenek45 szeiza-
lekcine1.Ha megnezem, hogy ezek az emberek hogyan
vesznek reszt a gazdasagban,a kovetkezot tapasztaIjuk.
Belgrad Szerbia ossztertiletenek 3,6 szeizalekatadja, a
nepesseg 16,2szeizalekaeI itt, es 24 szeizalekkaljaml hoz-
za az orszag gazdasagierejehez.Ezzel szemben az elobb
emlftett 45 szeizaleka gazdasagipotenciaI 10-18 szeizale-
kat adja.Nos, kerem ez a regionaIisfejlesztestakadaIyoz6

70



STRATEGIAI FOZETEK - 4.

egyik fontos tenyez6. Nezztik tovabb: Koszov6 nelktil
Szerbiaban 4705 teleptiles van. Ebb61 Szerbia kozponti
reszen 4239, Vajdasagbanpedig 466 teleptiles van. Vaj-
dasagban van tehat a teleptilesek 9,9 szazaleka. Miert
mondtam ezt el? Azert kerem, mert ha a gazdasagi koz-
pontokat nezem, amelyek visszahatnak a fejlesztesre,
akkor mas kepet kapunk. Szerbiabanosszesen 553 gazda-
sagi kozpont van, ebb61Szerbia sziikebbtertileten(vagyis
Vajdasag nelktil) 457 kozpont, Vajdasagbanpedig 96. A
teleptilesek 10 (9,9) szazalekosreszesedesevelszemben a
fejleszt6 gazdasagikozpontok21 szazalekatalaIhat6Vaj-
dasagban. Itt van tehat a regionaIisfejlesztesneka motor-
ja. Szerbia gazdasagi motOlja Ujvidek, Szabadka,
Becskerekstb. Es ezt figyelembeken venni.

Csak. ., Csakhogy Szerbia nepessege csokken. Ez a
tanulmanykimutatja,bogy 1955es 1999kozott 29,5 ezre-
lekr61 11,6-ra esokkent a nepesseg szaporulata. A koz-
ponti Szerbia tertileten 28,1 ezreIekr619,3-ra, Vajdasag-
ban 25,5-r619,4-re esett vissza. Nehez azt mondani, bogy
ez korrelaci6ban van a gazdasaggal. En se tudnam ezt
bizonyitani. Akkor sem, ha 1000 megkotOtthazassagra
Szerbiaban 154 villas jut, Zentan 371, Kanizsan 363.
Mindegy. Nem bizonyithatok semmit. Nines bizonyite-
kom a gazdasagi fejlettsegiszint es a vaIasok gyakorisa-
ganak a korrelaci6jakozott.

A fejlesztesi feltetelekkelkapesolatban azt mondtam,
bogy Szerbianak201O-igelegend6eka termeszetikinesei.
Onnan szines femek importja sztikseges. Ha Koszov6
kivaIik,szenprobIemainkis lesznek.

Vizhiany.Mindig azt mondtuk,bogy termeszetiforra-
sokban gazdagok vagyunk. 16 milliard kobmeter viz all
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rendelkezestinkreSzerbiabanevente. Ez azt jelenti, bogy
1550m2jut egyf6re. Eur6paban3000m2/f6.

ArueszkozokelhasznaItsagaSzerbiaban59,1%, a ge-
peke 82,8%. HasznaIatonkivtil all t5bb, mint 1100 gyar,
es 1,8milli6 m2tizletifeltilet.

Ami benntinket kozvetlentil erint, es sert is, az az
elelmiszergazdasagfejlesztese. A szerbiai strategiai fej-
lesztesi terv e16latja,bogynagyonj6 fOldtinkvan, nagyon
j6 az id6jaras, sok a napfeny, j6 a besugarzas, az es6,
mindeDj6, tehat termelhettink,ellathatjuk nepessegtinket
elelmiszerrel.Es itt a baj. Az elelmiszergazdasagnakcsak
20 szazaleka kertil exportara. A tervezet beruhazasokra
osszesen 2 milliard dollart lat e16 201O-ig. Ebb6l 530
milli6 dollart ont5z6rendszerekre.Nemregiben,ket-jarom
evvel eze16tt 42 milli6 markaert kiepftetttik a Tisza-
Palics-csatomat,az6ta sem hasznaIjasenki. Az agraripar,
amelyr6lez a tanulmanybeszel, ellatjaa lakossagot.Elvi-
leg tavaly is ellatta, megis importaItunkfelsertest,e16ser-
test, tejport ktilfOldr61.Tehat nem mindig az agraripar
kinaIambanvan a hiba. Az a gond, bogy ez az agraripar,
amely csak a 20 szazalekot exportaI, honnan fedezze a
ktilonbsegetaz importra.Mert importaI:novenyved6sze-
reket, mutragyat, adalekokat sib. Azon kivtil itt is, mint
mindentitt, sztikseg van agrarbtidzsere,intervenci6ra. A
tanulmany 150milli6 dollart lat e16evente- ennyi van az
idei tervben is -, a terftmenyek,premiumok sib. kifizete-
sere. Ezzel kapcsolatbanaz a gond, bogy az egyeb agaza-
tokban 32,9 milliard dollart lat e16,ebb6l 8,3 milliard
dollart az energetikarafordft,es infrastrukturara3,2 milli-
ard dollart,ktilonvasut-es aut6utra5 milliardot.
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Itt meg kell aIlnom,ugyanis a mi teriiletlinka 10-es
koITidomak a tengelye. Hiaba pr6balta Milosevic
rendszere egy tOrvennyel(Zakon 0 prostomom razvoju
Srbije) kiiktatni az Ujvidek-Szabadka-Budapest tengelyt
es helyette a Panesova-Beeskerek-Kikinda, majd a
Zombor-Baja-Bees vonalat elol<itni,Eur6pa nem fogadta
eI. Ez egy jelentos regionaIis fejlesztesi tenyezo, azt hi-
szem, igaza van Surnameumak, amikor azt mondta, hogy
kb. 100ezer uj munkahelyettud biztosftaniennek a lO-es
koITidomaka fejlesztese.Tud. Ezen a videken, en meg-
neztem, ha nem fejlesztjtikki a hajdujarasi termaIfiirdot,
akkor is 10-15 ezer uj munkahelyettud teremteni. Ebben
benne van a szolgaItatasis, amirol az eloadasom elejen
azt mondtam, hogy nagyon gyenge, nagyon fejletlen, el-
maradott.Tehat ilyenlehetosegekvannak.

12 milliard dollar esak a telekommunikaci6ra van

elOlatva.Vannak aztan olyan tetelekis ebben a konyvben,
mint pI. az informatikafejlesztese.Ez minden orszagban
ott all valaholetol, ha nem a legelejen.A konyv szerint az
informatika fejlesztesebena kovetkezo kozpontok jeles-
kednek: Szabadka, Belgract,Ujvidek, Kragujevae, Nis.
Nos, ne vegyek tolem rossz neven, ha kihangsulyozom
Szabadka szerepet. Szabadkan volt az elso szamft6gep
kozpont Han Stjepan professzomak koszonhetoen. A
fiatalok ma is nagyon j6l kepzettek informatikab61.Van
tehat lehetoseg arra, hogy ha nem regionaIis, de
szubregionaIis kozpontta fejlodjon Szabadka. Ez persze
nem esak att61fUgg,hogy Szabadkamit tesz, hanem att6l
is, amirol Egeresi Sander beszelt, eur6pai forrasokra is
sztikseg van. Az eur6pai forrasoknak a lekotesevel na-
gyon kell vigyazni, konnyen lemaradunk, Iepeshatranyba
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kertilhetiink.Mi kotottiinkegy szerz6dest,a harom kama-
fa: a temesvan, a szegedies a szabadkai,egy infonmici6s
rendszer kiepftesere. Sajnos csak azert, mert Szabadka
nem volt rajta az euroregi6slistan, Muraszombatottettek
be helyettlinkBrtisszelben.Elment a vonat. Nagyon fon-
tos tehat felkeszftenia fiatalokat,bogy az ilyen struktura-
lis alapokra, meg masra paIyazni tudjanak. Tanuljanak
meg paIyazatokatkesziteni,es adjak is be azokat.

En nagyon megkoszonom a figyelmliket,kitiintettek
vele, de hat ezt nem lehetett rovidebben elmondani. Ko-
szonom.
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