
FO
TÓ

: 
PI

NT
I A

TT
IL

A

 Gazdaság 2020. január 16.
csütörtök 7

H I R D E T É S

HIÁBA VÁRJÁK AZ ERDÉLYI FIATALOK A SZAKTÁRCA 50 HEKTÁROS „ADOMÁNYÁT”

Nincs osztogatható föld
Erdélyben nem megvaló-
sítható a mezőgazdasági 
miniszter elképzelése, 
hogy 50 hektár földterü-
lettel támogassák a gaz-
dálkodni vágyó fi atalokat, 
mivel ehhez nincs elég 
gazdátlan föld – szögezték 
le egybehangzóan a Kró-
nika által megkérdezett 
szakemberek.

 » BÍRÓ BLANKA

K étkedve fogadták a mező-
gazdasági miniszter föld-
osztogatásra vonatkozó 

tervét a lapunk által megszó-
laltatott szakemberek, hiszen 
míg Dél-Romániában akadnak 
a fi atal gazdáknak kiutalható 
földterületek, Erdélyben erre 
már nincs lehetőség. Amint ar-
ról beszámoltunk, Adrian Oros 
mezőgazdasági és vidékfejlesz-
tési miniszter a hétvégén egy 
kolozsvári sajtótájékoztatón 
vetette fel, hogy idén először 
mezőgazdasági területeket utal 
ki az állam a fi atal gazdáknak 

az Állami Birtokok Ügynöksége 
(ADS) által ügykezelt területek-
ből. A tárcavezető a társadalom 
elöregedésével indokolta, hogy 
egy-egy 50 hektáros földterü-
lettel támogatni kell a fi atal 
gazdákat.

„Populista elképzelések”
A terv szépséghibája azonban, 
hogy Erdélyben szakemberek 
szerint alig lenne kiosztható 
föld, például Kovászna megyé-
ben összesen nincs ötven hek-
tár szántó az állami ügynökség 
kezelésében.  „Nem látom, hogy 
ezt a tervet a gyakorlatban mi-
ként lehet megvalósítani. Dél- 
Romániában valóban van több 
ezer hektár terület az Állami 

Birtokok Ügynöksége kezelésé-
ben, ám ez Erdélyben már nem 
így van” – fogalmazta meg meg-
keresésünkre Magyar Lóránd 
RMDSZ-es parlamenti képvise-
lő. A mezőgazdasági ügyekben 
jártas Szatmár megyei politi-
kus szerint Erdélyben egy ilyen 
projekt nem segítené a fi atal 
gazdákat, hiszen nincs elegen-
dő megművelhető terület, amit 
kiutalnának számukra.  Hang-
súlyozta, az erdélyi területeket 
telekkönyvezték, megművelik, 
sőt még visszaszolgáltatási eljá-
rások is folyamatban vannak az 
elviekben még állami tulajdon-
ban levő területekre.

„Ezek populista elképzelések, 
Petre Daea korábbi mezőgaz-
dasági miniszternek is voltak 
hasonló tervei. Nem elég ezeket 
elpufogtatni, konkrét adatokkal 
kell alátámasztani” – szögezte 
le Magyar Lóránd. Hozzátette: 
a témában  február elején írásos 
kérdéssel fordul a mezőgazdasá-
gi miniszterhez, és nyilatkozatá-
ra hivatkozva kér, összesítsék az 
adatokat, hogy az országban, 
ezen belül Erdélyben, mekko-
ra földterület állna a szaktárca 
rendelkezésére erre a projektre. 

A politikus rámutatott, erre a 
támogatási formára nincs tör-
vényes keret, ezért törvénnyel 
vagy miniszteri rendelettel kell 
majd szabályozni.

Ahol összesen
nincs 50 hektár
„Nem nagyon látom, hogy a 
gyakorlatban miként lehetne 
kivitelezni ezt az elképzelést, 
hiszen Erdélyben és minden-
hol, ahol létezett a telekkönyv, 
nincs erre lehetőség, nincsenek 
támogatásként szétosztható föl-
dek” – fogalmazta meg hason-
lóképpen a Krónika kérdésére 
Könczei Csaba, a Kovászna Me-
gyei Mezőgazdasági Igazgató-
ság vezetője. Rámutatott, példá-

ul Kovászna megyében összesen 
nincs 50 hektár terület az állami 
ügynökség kezelésében. „Eset-
leg úgy lehetne megvalósítani 
a támogatási projektet, hogy az 
erdélyi gazdáknak is délen aján-
lanak földet, ha vállalják, hogy 
odamennek, és megművelik” – 
vetette fel az igazgató.

Hangsúlyozta, a Székelyföl-
dön az emberek ragaszkodnak 
a földekhez, ha eladják is, álta-
lában az a bérlő vásárolja meg 
a területet, aki addig megmű-
velte. Országos szinten Kovász-
na egyébként a legmagasabb 
a megművelt területek aránya, 
a 83 000 hektár szántóföldből 
1500 hektár marad parlagon, de 
ez is kis nadrágszíjparcellákból 
áll össze.

Adrian Oros mezőgazdasági 
miniszter különben a hétvégén 
azt fejtegette, hogy az Állami 
Birtokok Ügynöksége 319 390 
hektárnyi mezőgazdasági terü-
letet kezel, ebből 111 640 van 
telekkönyvezve, 230 ezer hek-
tárnyi terület koncesszióban 
van. A koncessziós szerződések 
egy része ebben az évben lejár, 
és nem hosszabbítják meg újra, 
így 2020-ban először a pénztá-
mogatás mellett megpróbálnak 
majd 50 hektárnyi mezőgazda-
sági területet is kiutalni a fi atal 
gazdáknak. Oros szerint a gaz-
datársadalom elöregedése még 
inkább indokolttá teszi, hogy 
fi atal gazdák is részesüljenek 
ezekből a területekből.

 » RÖVIDEN

Több mint 20 000 betöltetlen állást tartanak nyilván
Országos viszonylatban 20 240 betöltetlen állás van – derül ki az 
Országos Munkaerő-elhelyező Ügynökség (ANOFM) által január 
közepén nyilvánosságra hozott adatsorokból. Kereskedelmi dolgozóra 
van a legnagyobb szükség – 1379 ilyen poszt vár alkalmazottra, majd a 
biztonsági őr (1264), a készruhagyártásban szakképzetlen munkások 
(781), a varrónők (665), szakképzetlen összeszerelő munkások (636), 
építőipari szakképzetlen munkások (480), inasok (433), fuvarozásban 
tevékenykedő sofőrök (394), kemény és félkemény termékek ösz-
szeállításához szakképzetlen munkások (357) következnek. A 20240 
betöltetlen állás közül 1176-hoz van szükség felsőfokú végzettségre, 
ezek között különböző mérnöki posztok vannak, illetve keresnek még 
programozókat, orvosokat, menedzsereket, könyvelőket is. 12 175 
álláshoz van szükség gimnáziumi vagy szakközépiskolai végzettség-
re, a többi betöltéséhez elég az elemi iskola vagy nyolc osztály, vagy 
nincsenek is tanulmányi megkötések.
 
Csökkent a román ipari termelés
A tavalyi év első tizenegy hónapjában a nyers adatok szerint 2,2 szá-
zalékkal csökkent a román ipari termelés az előző év azonos idősza-
kához mérten – közölte tegnap az Országos Statisztikai Intézet (INS). 
A szezonális és naptárhatással kiigazított adat szerint a zsugorodás 3,3 
százalék volt. Valamennyi nagy iparágban csökkenést jegyeztek, így 
a villamos, hőenergia, gáz termelése és szolgáltatása 3,7 százalékkal 
esett vissza, a bányaipar teljesítménye 2,7 százalékkal romlott, míg 
a feldolgozóiparban a termelés 1,9 százalékkal mérséklődött. Tavaly 
novemberben az ipari termelés 5,6 százalékkal, a naptárhatással ki-
igazítva 7,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Októberhez 
mérten 0,2 százalékos zsugorodást mértek szezonális kiigazítással. 
 
300 millió eurós beruházásra készül a Kaufl and
A német Kaufl and-csoport, a romániai kiskereskedelmi élelmiszer-ér-
tékesítés piacvezetője idén 300 millió eurós beruházásra készül az 
országban – számol be a Ziarul Financiar gazdasági és pénzügyi 
napilap. Az összeg 50 százalékkal meghaladja a 2018-as szintet, a 
többi évben befektetett összegnek pedig a háromszorosa. A pénzből 
a kiskereskedelmi üzletlánc működtetője újabb földterületeket, újabb 
technológiákat tervez beszerezni, és terjeszkedésre készül. 2020-ban 
összesen tíz új üzletet készülnek nyitni, és több meglévő bolt korsze-
rűsítésére, illetve későbbi kiterjesztéséhez szükséges telkek vásárlásá-
ra is komoly összegeket kívánnak fordítani.

Megművelik a földeket. Többnyire nadrágszíjparcellák vannak csak parlagon

 » Magyar Lóránd 
RMDSZ-képviselő sze-
rint Erdélyben egy ilyen 
projekt nem segítené a 
fi atal gazdákat, hiszen 
nincs elegendő meg-
művelhető terület, amit 
kiutalnának számukra.  




