
Nem fog bekövetkezni a mezőgaz-
dasági földterületek jelentős mére-
tű koncentrációja a Székelyföldön 
még középtávon sem, derül ki egy, 
a térségi családi gazdaságok hely-
zetét vizsgáló kérdőíves kutatás 
adataiból. Mivel egyelőre a kiske-
reskedelemben nemcsak a nagy 
üzletláncok vannak jelen, a kisfel-
dolgozók is piachoz jutnak.
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Kérdőíves kutatást készített 
egy szakembercsoport a szé-
kelyföldi mezőgazdasági tu-

lajdonviszonyokról, illetve a családi 
gazdaságok helyzetéről. „Azt vizsgál-
tuk, hogy milyen hatással volt a csalá-
di gazdaságokra az EU-s csatlakozás, a 
csatlakozást követő időszakban bekö-
vetkezett a gazdasági válság is, így a je-
lenségekről nem tudni biztosan, hogy 
a csatlakozás generálta őket, vagy a 
válság, de mindenképpen egy komoly 
képet alkottunk arról, hogy milyen 
trendek tapasztalhatóak” – mondta 
el a Hargita Népének dr. Elek Sándor, 
a felmérést végző csoport vezetője. A 
szakember hozzátette: a változások 
üteme nem erőteljes, ami a térségi 
mezőgazdasági struktúrák változását 
illeti. A Székelyföldre a családi gazda-

ságokra való tagolódás jellemző, itt 
szinte hiányoznak azok a nagyüzemi 
mezőgazdasági egységek, amelyek 
mondjuk a Bánságban vagy Románia 
Kárpátokon túli részein jelen vannak. 
Elek Sándor szerint annak ellenére, 
hogy sokan hasznosnak tartanák, a 
jelentős méretű birtokkoncentrációra 
középtávon nincsen esély.

A nagygazdaságok terjeszkedési 
problémákkal küzdenek: egyrészt ke-
vés az eladó földterület, ami komoly 
korlátot jelent a fejlődésben. „Az 
emberek nagy része egyszerűen nem 
akarja eladni a földjét, a hagyomány 
is arra ösztönzi az embereket, hogy 
megtartsák birtokaikat” – magyarázta 
az agrárközgazdász. Mint a kutatásból 
kiderült, az emberek általában csak 
akkor adják el a földjüket, ha nagyon 
szorult helyzetben jutnak vagy nincs, 
aki megművelje. Továbbá egy „me-

nedzsmentprobléma” is a terjeszkedés 
útjába áll: nagyon nehezen fogadják el 
az alkalmazottak a döntési jog átruhá-
zását. „A gazda parancsol, neki min-
denhol ott kell lennie, a megbízottjai 
nagyon nehezen tudják kezelni a töb-
bi alkalmazottat – ami nyilvánvalóan 
terjeszkedési korlátot jelent” – fejtette 
ki a szakember. A közepes gazdaságok 
szerencséje az, mondta el, hogy egy-
előre a kiskereskedelmet nem uralják 
jelentős mértékben a nagyszereplők, 
ezért a kisebb mennyiséget termelők 
is piachoz jutnak. A kiskereskede-
lemben bekövetkező változás kény-
szerítheti arra a termelőket, hogy 
kooperációkat hozzanak létre, ellen-
kező esetben elveszítik a piacaikat, 
hiszen a nagy szereplők csak nagy 
mennyiségeket vásárolnak, tehát 
az maradhat meg, aki képes ekkora 
mennyiségekkel szolgálni.

 hirdetés

hírfolyam

> A parlagadóról és az arab befekte-
tőkről beszélt Rădulescu. A mezőgazda-
sági minisztérium kidolgozta a parlagon 
hagyott földek tulajdonosainak bírságo-
lásáról szóló törvényt, de alkalmazásáról 
szóló döntés politikai szinten születik 
meg – hangsúlyozta Adrian Rădulescu, a 
mezőgazdasági minisztérium államtitkára 
egy kereskedelmi televíziónak adott inter-
jújában. Rădulescu a várhatóan év végéig 
bevezetésre kerülő parlagadó kapcsán ki-

fejtette, azok közé tartozik, akik ellenez-
ték a műveletlen földek büntető jellegű 
adózását, nézőpontja szerint ugyanis az 
adózás nem egyetlen intézkedést, hanem 
egy intézkedéscsomagot feltételez. Mint 
mondta, a véglegesítés előtt álló intézke-
déscsomag pedig egy olyan dologra vonat-
kozik, ami véleménye szerint régóta hi-
ányzik: a gazdáknak szánt banki hitelről, 
amelyekre a garancia maga a földterület. 
„A földeket meg fogják művelni, mert 
nagymértékben nőtt a kultúrák hatékony-
sága és az állami támogatások aránya. Ha 

2007-ben még hektáronkénti 67 euróról 
beszéltünk, most már 176 euróról beszé-
lünk, és 2014-ben az állami támogatás ér-
téke eléri a 210-214 eurót. És akkor meg-
éri majd megművelni a földet” – vélte az 
államtitkár.

Rădulescu egyébként a hazai termőföl-
dek művelése kapcsán arab érdeklődőkről 
is beszámolt, akik mezőgazdasági területet 
vásárolnának, illetve romániai gazdákkal 
társulnának. „A terményeket pénzes em-
berek vásárolják fel. Az arabokat hosszú 
távú társulás érdekli román mezőgazdá-

szokkal, és biztos garanciát akarnak arra, 
hogy a kiválasztott terményeket megvásá-
rolhatják. Amerre jártunk, mindegyre azt 
kérdezték: »Tudják-e szavatolni a termés 
mennyiségét, mert társakként befekte-
tünk, aztán ti visszatartjátok a terményt, 
vagy az Európai Unió tiltja meg a kivitelt, 
mi történik?«” – mondta Rădulescu. El-
mondta, az arab befektetők átlag 2 ezer – 
5 ezer hektáros területeket szándékoznak 
megvásárolni, vállalják a művelés finanszí-
rozását, cserében a termés legalább 70-80 
százalékára tartanak igényt.
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Nem alakul át a birtokrendszer

Agrárgazdaság

háromrétegű birtokrendszer

A kérdőívezés azt mutatja, hogy 
nagyjából háromféle gazdaság 
működik a Székelyföldön. A piac-
ra termelő, nagy, majdhogynem 
farmergazdaságnak tekinthető, ez 
specializált (általában tejtermelésre 
vagy burgonyatermesztésre), gé-
pesített, van néhány alkalmazottja 
is. Másodikként a közepesek, ezek 
„részmunkaidősök”. Az ilyen gaz-
daság több lábon áll, a család tagjai, 
általában magának a gazdának más 
munkahelye is van, de úgy osztja be 
az idejét, hogy közben a gazdaságát 
is rendezni tudja. Ezek is értékesíte-
nek, bizonyos fokú gépesítés jellem-
ző rájuk. A harmadik az önellátó 
gazdaság, nagyon ritkán értékesít, 
leginkább saját használatra termel. 
Ez is kétféle: azok, akik annyira sze-
gények, hogy rá vannak szorulva a 
terményekre, és azok, akik az élel-
miszereik eredét fontosnak tartják, 
és amit lehet, szeretnek is önmaguk 
megtermelni és elkészíteni.

Cikcakk parcellák Alcsíkon. Nem kedveznek a nagybirtokrendszernek fotó: domján levente

32 MiLLió eurót Söpört eddig öSSze 
a Szaktárca

Felbontják 
a szerződéseket

a nem teljesítő szerződések felbontása nyomán 32 
millió eurót tesz újra megpályázhatóvá a mezőgaz-
dasági üzemek modernizációjára irányuló 121-es, 
valamint a mezőgazdasági és erdészeti termékek 
hozzáadott értéknövelését elősegítő 123-as intézke-
dés keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Minisztérium.

HN-információ

Év eleji fenyegetőzését beváltva, 75, az uniós pénzalap-
okra évekkel ezelőtt leszerződött, ám a pénzt máig le 
nem hívott, vagy a megvalósítás kevesebb mint 10 szá-

zalékáig sem jutott szerződést bontott fel a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Minisztérium. Mint tegnap Tánczos Barna 
mezőgazdasági államtitkár sajtóirodájától megtudtuk, a nem 
teljesítő szerződések felbontása révén 32 millió euró vált újra 
pályázhatóvá. A 121-es intézkedés keretén belül 2010 októ-
berétől 11 millió euró értékben több mint 27 pályázatot, míg 
a 123-as intézkedésen belül 16 millió euró értékben 17 olyan 
szerződést bontottak fel, amelyekre a pályázók utólag nem 
igényelték a leszerződött támogatási összegeket a Vidékfej-
lesztési és Halászati Kifizetési Ügynökségtől (APDRP). A 
lehetséges szerződésbontást egyébként év elején lapunknak 
Tánczos Barna is előrevetítette, elárulva, az APDRP több 
mint 700 olyan szerződést vizsgál, melyekre az elmúlt két év 
alatt gyakorlatilag egy kifizetési kérést sem tettek le. Az ál-
lamtitkár akkori becslése szerint a szerződésbontásra kerülő 
pályázatok összértéke a százmillió eurót is megközelítheti. 
„Idén mind a 121-es farmtámogatási, mind pedig a 123-as, 
a mezőgazdasági és faipari termékek támogatási kiírása kere-
tében már csak egy fordulóra maradt pénz, ezért is takaríta-
nunk kell azon szerződések között, melyek nem megfelelőek, 
hanem gyakorlatilag blokkolják az összegeket, és nem hasz-
nálják fel. Ahol a pályázat egy-két éve 10-20 százalékos meg-
valósítási szinten stagnál, fel kell bontani. Ha egyértelművé 
válik, hogy az illető gazdának vagy cégnek nincs finanszíro-
zási lehetősége, akkor nincs értelme, hogy az uniós alapokat 
idén vagy 2012-ben is egy olyan projektben tartsuk, amely-
nek végkimenetele kétes. Inkább újra ki kell írni, új pályázó-
kat kell keresni, olyanokat, akik el tudják költeni a pénzt, meg 
tudják valósítani a projektet, különben az a veszély áll fenn, 
hogy 2013-ban vissza kell adnunk a leszerződött, de nem tel-
jesített projektpénzeket” – indokolta a szerződések közötti 
nagytakarítás okait Tánczos.

Az APDRP egyébként idén eddig több mint 200 mil-
lió eurót fizetett ki a pályázóknak, a legnagyobb összeget a 
322-es intézkedésre fordítva. A falvak megőrzésére és kor-
szerűsítésére összpontosító támogatásra közel 80 millió euró 
lett januártól kifizetve, ami a tavalyi évhez képest Tánczos 
szerint háromszoros növekedést jelent. Elmondta, a kifi-
zetési ügynökség több mint tízszeres növekedést jelzett a 
mikrovállalkozások létrehozásának és működtetésének tá-
mogatására létrehozott 312-es, valamint a félig önellátó gaz-
daságok támogatását célzó 141-es intézkedések kapcsán is. 
Előbbire az APDRP négy hónap alatt közel 40 millió eurót, 
utóbbira pedig több mint 10 millió eurót utalt ki. Az ügy-
nökség ebben az időszakban 13 ezer szerkezetátalakítás alatt 
álló, félig önellátó gazdaságot vezető gazdával kötött finan-
szírozási szerződést.


