Agrárfejlesztés Székelyföldön

Bevezetés
• Hargita megye és Székelyföld gazdassági életében kiemelt
szerep jut a mezőgazdaságnak
• A foglalkoztatásban betöltött fontos szerep, 32%
• A mezőgazdaság mint megélhetési és jövedelemforrás
• A mezőgazdaság problémái a statisztikák szerint:
- Hargita megye mezőgazdasági területe az országos agrárhasznosítású terület
2,7%-át teszi ki, amely a statisztikai adatok alapján közel 400.000 hektárnyi
(396.552 hektár) agrárterületet jelent. A statisztikai adatok értelmében a
megyei agrárterület mintegy 97,16%-a van magántulajdonban. A
megművelt szántóterületek mérete csökkenő tendenciát mutat

Statisztikák
- A földrajzi jellemzőknek köszönhetően a mezőgazdasági területek művelési
szerkezete és a földek termőképessége kedvezőtlenebb képet mutat a
romániai átlagnál
- Míg az ország mezőgazdasági területeinek 64%-át szántóként művelik meg,
addig a megyében ez az arány csupán 23%. Bár az országos átlagnál
nagyobb arányban vannak jelen a legelőként (37%) és kaszálóként (40%)
hasznosított területek, a földminőség alapján ezek háromnegyede a
megyében a 4-es és 5-ös kategóriába sorolható (a szántóterületek
esetében az 1-es kategóriába 0%, míg a 2-es kategóriába is csupán 2,5%
tartozik).
- A földek alacsony termőképessége (egyéb termelési tényezők mellett) az egy
hektárra eső átlaghozamokat is befolyásolja.

Egy másik fontos kérdés – a jövedelem

Megoldás – tervezés és együttműködés
• Hargita megye agrárstratégiájának kidolgozása (2010)
• A stratégia indokoltsága (hiányzó tervdokumentumok
regionális, országos szint), megyei intézményrendszer
kiépülése, sok kezdeményezés
• Mi is valójában a stratégia – egy ágazatfejlesztési
tervdokumentum, de annál több mivel az egész
agrárvertikumra kiterjednek rendelkezései, ugyanakkor fontos
szerepet tulajdonít a mezőgazdaság alternatív funkcióinak
• Módszertan – integrált, kérdőívezés, fejlesztéspolitikai
dokumentumok áttekintése, kistérségi stratégiák figyelembe
vétele, térségi fórumok, társadalmasítás

A stratégia felépítése, A jövőkép
• 5 nagyobb fejezet: Helyzetértékelés, SWOT analízis, Jövőkép, Stratégiai
célok és stratégiai programok
Jövőkép:
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kiegyensúlyozottan teljesíti többfunkciós feladatát, méltányos megélhetést
biztosítva a gazdáknak és megőrizve a térség biodiverzitását. Az
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szolgál

a
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továbbélésének, az ezekre épülő együttműködéseknek, a vidéki
innovációnak, és hozzájárul a térség kiegyensúlyozott társadalmi-gazdasági

és természeti harmóniájának megvalósulásához.

Célok és programok
- A térségi mező- és erdőgazdálkodás hatékonyságának javítása és
a termelés fenntartható fejlesztése
- A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási termékek versenyképességének
növelése, exportképességük javítása és a belső piac fejlesztése
- A megyei lakosság életminőségének emelése a megfelelő
mezőgazdasági jövedelmek és az egészséges élelmiszerek biztosításával
- A természeti és társadalmi környezettel harmonikus mezőgazdasági
termelési módok fenntartása
- A mezőgazdaság élelmiszertermelésen túlmutató funkcióinak
erősítése: az energiatermelés, az agroturizmus és egyéb alternatív
tevékenységek elterjesztése
- A védett területeken való környezetkímélő gazdálkodás rendszerének
kialakítása

Programok
1. Racionális földhasználat kialakítását célzó program
2. Az agrárium pénzügyi erőforrásainak növelését és hatékony allokációját
célzó program
3. A mezőgazdaságban dolgozók szakértelmének növelését célzó program
4. A technológia színvonalának emelését és az agrár-innováció ösztönzését
célzó program
5. Agrárpotenciált figyelembe vevő termelésszerkezet kialakítását célzó
program
6. Bio- és öko- és organikus termelés támogatását célzó program
7. Agrár-intézményrendszer fejlesztését célzó program
8. Az agrártermékek feldolgozását ösztönző program
9. Szervezett termékértékesítés és egy hatékony agrármarketing kialakítását
ösztönző program
10. A mezőgazdaság alternatív funkcióinak erősítését célzó program

