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Rugalmasság és globalizmus

„M

indig voltak kisebb-nagyobb krízisek a szakmában, de jelenleg egy teljes globális átrendeződés folyamata zajlik. Talán épp az európai
mércével kicsi piacunk menthet meg minket,
ha rugalmasak vagyunk” – hangzik el lapunk e
havi számában az egyik nyilatkozó véleménye
(Hölgyek a fémkereskedelemben, 15. oldal). Az interjúalany ugyan a fémhulladék-szakmában dolgozik, s arról a
szegmensről beszélt, de nem nehéz kivetíteni mondandójának a lényegét az egész hulladékos szakmára (s egyébként akár a gazdaság egészére is). Merthogy átrendeződés
zajlik, globálisan is, idehaza is. Magyarországon ráadásul
semmiképpen sem csak a normális piacgazdaságban
amúgy is megszokott normális igazodások miatti folyamatos átrendeződésnek vagyunk a tanúi. A piaci és az állami szereplők közös „játszóterén” a nagyobb változások okozta komolyabb
átalakulás időszakát éljük, aminek a lefolyását éppen annyira nem láthatjuk még, amennyire nem tudhatjuk, hova, mibe fog ez végül kifutni. Vannak szándékok, vannak vélemények,
vannak elképzelések, de valójában egyelőre mindenki csak próbálja megtalálni a helyét az új
magyar hulladékos valóságban, amely – nem kell hozzá nagy látnoki képesség – két év múlva
gyökeresen másként fog festeni, mint napjainkban.
Az ma még megjósolhatatlan, hogy miként boldogulnak majd ebben az új világban az
egyes piaci szereplők. Ez nagyon sokban rajtuk múlik, azon, mennyire lesznek képesek – ahogy a
fent idézett interjúalanyunk is rámutatott – rugalmasan alkalmazkodni az új helyzet(ek)hez. Nem
egyszerű a feladat, s nem is csak a sok változás, hanem amiatt sem, hogy sok a bizonytalansági
tényező – s nem csupán a hazai terepen, a globális feltételekben, körülményekben is.
De a rég elcsépelt – de attól még bizony igaz tény szerint – az olyan kis országok, mint Magyarország, csakis a külfölddel ezer, millió szállal összekötve képesek létezni, s főként boldogulni. Az ezer szál nem csak és kizárólag az üzleti kapcsolatokat vagy éppen a szükséges fejlődéshez
elegendő önerő híján lehetőségként meglévő uniós pályázati pénzeket jelentheti, ennél kevésbé kézzel fogható eredményeket hozó, ám jelentőségében semmivel sem kisebb dolgot, mint a
részvételt a globális szakmai vérkeringésben.
S ez utóbbiban – szerencsére – tényleg nagyon jól állunk. Lapunk e havi száma is sok pozitív
példát szolgáltat erre. Nem csak nagy külföldi (világ)kongreszusokon vettek részt tevékenyen
magyar szakemberek az elmúlt hónapban, nem pusztán kiállításon jelentek meg a határainkon
túl a magyar cégek, idehaza is volt nemzetközi szakmai találkozó, s ide sorolnám az olyan, hazai
szereplők számára rendezett tanácskozást is, amelyen a nálunk megtelepedett külföldi cégek, s
persze a külföldi tapasztalatok is teret kaptak. S akkor még nem beszéltünk a nemzetközi versenyeken való sikeres részvételekről vagy éppen a nemzetközi kitekintésű kutatásokról.
Rugalmasság és globalizmus – ugye érthető a cím?

N. Vadász Zsuzsa
főszerkesztő
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