Versenyképesség-növelés a gazdaságban
Increasing Competitiveness in Economy
Heves megyében 28 vállalat kötelezte el magát
abban a programban, amelynek keretében 13,5 milliárd forint értékben hajtanak végre beruházásokat,
és ehhez a kormánytól 6,4 milliárd forint támogatásban részesülnek – mondta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter július 3-án, a Magyar
Gomba Kertész Kft. szerződésátadási ünnepségén,
Demjénben.
Szijjártó Péter kifejtette, hogy a beruházásoknak
köszönhetően 4000 munkahelyet mentenek meg Heves megyében. Demjénben
az Egri borvidék és kultúra fellegvárának számító Egri Korona Borház is bejelentette beruházását, amely nem a klasszikus tevékenységéhez tartozik, hanem a
gombatermesztéshez. Ezáltal a vállalat több lábon áll majd, melynek köszönhetően nemcsak átvészeli a válságot, hanem az utána induló új világgazdasági versenyben olyan startpozícióból indul, amely még kedvezőbb a válság előttinél –
közölte.
A beruházás értéke 564 millió forintot tesz ki, amellyel az Egri Korona Borház
megteremti magának azt a lehetőséget, hogy a gombatermesztés esetében az alapanyagok rendelkezésre állása kiszámítható legyen. A raktárnak, a speciális gépeknek és technológiának köszönhetően a gombatermesztési kapacitások jelentős
mértékben növekedni fognak. Az egri borház által külföldön értékesített gomba
mennyisége az össztermelése felét adja jelenleg, és a kapacitás növekedésével a
magyar gomba újabb exportpiacokon jelenik majd meg – fűzte hozzá. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a világjárvánnyal szembeni védekezés első
szakaszát Magyarország megnyerte, ez az első szakasz alapvetően az egészségügyi
kérdésekre koncentrált, most azonban a gazdasági védekezés időszaka következik.
Hozzátette: a cél megvédeni az összes olyan munkahelyet, amely veszélybe került,
illetve pótolni minden elvesztett munkahelyet.
A miniszter szerint az elmúlt időszak teljesítménye feljogosít arra, „legyen
annyi önbizalmunk, hogy minden túlzás nélkül azt a célt is kitűzhessünk magunk
elé, hogy több munkahelyet teremtsünk, mint amennyi elvész a válság miatt”.
Szijjártó Péter emlékeztetett, hogy a versenyképesség-növelő támogatási programban országosan 806 magyar vállalat kötelezte el magát 377 milliárd forintnyi
beruházás mellett, amelyhez a kormány 169 milliárd forint támogatást ad, és
amellyel 143 ezer 618 munkahelyet véd meg.
Rácz József, a Magyar Gomba Kertész Kft. ügyvezető igazgatója arról beszélt,
hogy a veszélyhelyzet idején sem váltak meg egyetlen dolgozójuktól sem, és ezzel
az 564 millió forintos beruházással jelentős kapacitásnövelést érnek el, és jó reményeik vannak arra, hogy a legnagyobb német áruházláncok beszállítói lehetnek.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője hangsúlyozta: közel 100 nap telt el a veszélyhelyzet szorításában, ám az
időben meghozott kormányzati döntéseknek és a magyar emberek példamutató,
fegyelmezett és felelős viselkedésének köszönhetően sikeresen védekeztünk a
koronavírus ellen.
Nyitrai Zsolt arról is beszélt, hogy a térség a történelmi emlékek, kiváló borok
és a gyógyvizek fellegvára, ezért arra buzdítja a magyar családokat, látogassanak
el ide, s akár töltsék itt a vakációt, hiszen itthon biztonságos.
További örömhír, hogy július 20-tól már mindenki használhatja az Egert az
autópályával összekötő M25-ös utat, melynek köszönhetően 2×2 sávon, biztonságosan és gyorsan megközelíthető a megyeszékhely és térsége, valamint Budapest.
Így nem csupán a turistáknak, de a gazdasági vállalkozások számára is kiváló
befektetési terepet kínál a térség.
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In Heves County, 28 companies have committed to a programme which arranges investments
worth HUF 13.5 billion and also receives HUF 6.4
billion government support, as Minister of Foreign
Affairs and Trade Péter Szijjártó announced on the
3rd of July, at the contract release ceremony of Magyar Gomba Kertész Kft. in Demjén.
Péter Szijjártó explained that due to the investments, 4,000 jobs will be saved in Heves County.
In Demjén, Egri Korona Borház (Wine House), the stronghold of the Eger
wine region and culture, also reported on an investment which involves mushroom growing instead of more traditional activities. As a result, the company
will stand on several legs, and it helps them not only to survive the crisis, but
also to start from an even more favourable initial position in the new global
economic competition following the crisis, the report stated.
“The value of investment amounts to HUF 564 million, with which the
Egri Korona Borház creates the possibility to obtain raw materials for mushroom cultivation in a predictable way. Thanks to the warehouse, the special
machines and the technology, mushroom growing capacities will increase
significantly. The amount of mushrooms sold to other countries by the wine
house from Eger currently accounts for half of the total production, and as
capacity increases, Hungarian mushrooms will appear on new export markets,”
the Minister of Foreign Affairs and Trade explained. Mr Szijjártó also emphasised that Hungary had won the first stage of protection against the pandemic, with health issues in focus, and the second period of economic protection is ahead of us. He added that the aim is to save all jobs at risk and to make
up for any jobs lost.
According to the minister’s words, the achievements of the recent period
entitles us to “have so much confidence that, without any exaggeration, we
can set ourselves the goal of creating more jobs than were lost due to the crisis.”
Péter Szijjártó reminded everyone that within the competitiveness-enhancing
support programme, 806 Hungarian companies from around the country
undertook to invest HUF 377 billion, for which the government provides a
support of HUF 169 billion, and 143,618 jobs can be protected this way.
József Rácz, CEO of Magyar Gomba Kertész Kft. revealed that they did
not part with any of their employees during the state of danger, and with this
investment of HUF 564 million they will achieve a significant increase in
capacity and have good hopes to become suppliers to the largest German department store chains.
The Prime Minister’s Commissioner, MP of Demjén and its region Zsolt
Nyitrai stressed: the state of danger lasted for almost 100 days, but thanks to
the government decisions made in due time, and the exemplary, disciplined
and responsible behaviour of Hungarian people, we have successfully protected ourselves against the coronavirus.
Zsolt Nyitrai also emphasised that the region is a stronghold of historical
monuments, excellent wine and medicinal water, so he encourages Hungarian
families to visit the area and even spend their holidays there, since our home
country is safe and secure.
Further good news is that from the 20th of July everyone can use the M25
road connecting Eger to the motorway, so a new 2×2 lane road offers easy and
safe access to the county seat and its area, as well as Budapest.
Thus, the region serves as an excellent tourist destination and provides
outstanding investment opportunities for business enterprises.

