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• A helyi erőforrásokat 
kell elsősorban kiaknáz-
ni, illetve a helyi közös-
ség igényeire érdemes 
válaszolni, ha azt akar-
juk, hogy Székelyföld 
gazdaságilag megerő-
södjön – vallották egy-
hangúlag a Székelyhon 
új gazdasági kiadvá-
nyának, a Piactérnek 
nyilatkozott gazdasági 
szakemberek, amikor 
a térség kiaknázatlan 
lehetőségeiről kérdeztük 
őket. A koronavírus-jár-
vány okozta válság is jól 
példázta: hiába termel 
valaki helyben, ha a 
szükséges nyersanyago-
kat Kínából rendeli, az 
ellátási lánc megszaka-
dásával neki is le kellett 
állítania tevékenységét. 
A szakemberektől arról 
is érdeklődtünk, a térség 
mely ágazataiban rejle-
nek a legnagyobb kiak-
názatlan lehetőségek.

B Í R Ó  B L A N K A

A koronavírus-járvány okozta 
válság minden bizonnyal világ-
szinten arra sarkallta a terme-

lőket, hogy fontolóra vegyék: a szüksé-
ges alkatrészeket, nyersanyagot minél 
közelebbről szerezzék be – véli Szabó 
Árpád közgazdász, a Partiumi Keresz-
tény Egyetem adjunktusa, aki szerint 
ez újabb vállalkozások megjelenésére 
is lehetőséget teremt. „A helyi erőforrá-
sokra, a helyi közösségekre támaszkod-
va lehet új potenciálokat kiaknázni a 
székelyföldi gazdaságban is” – szögezte 
le. Az egyetemi oktató hangsúlyozta: a 
világjárvány során az ellátási láncok 
megszakadtak, és kiderült, hogy egy jól 
menő székelyföldi vállalkozás is kény-
telen leállítani a termelést, ha Kínából 
behozott alkatrészekre, nyersanyagra 
alapoz.

Összefogás nélkül nem megy

Mindezek nyomán felértékelődik a he-
lyi termék, hiszen egyre több emberben 
tudatosodik, hogy ha helyit vásárol, 
a helyi gazdaság fellendülését segíti, 
ennek kiaknázásához viszont elenged-

hetetlen a vállalkozók összefogása, he-
lyi csoportosulások kialakítása. Érde-
mes reklámszakemberek bevonásával 
kampányokat, stratégiákat kidolgoz-
ni – Szabó Árpád elmondása szerint 
mindez ugyan már létezik valamilyen 
szinten, de még több energiát kellene 
befektetni az ezirányú tevékenységek-
be. „Sok jó bor van a piacon, szükség 
van a cégérre” – hangsúlyozta. A helyi 
termékek népszerűsítését célzó mozga-
lomnak ugyanakkor megvan a hátul-
ütője is, hiszen sok termelő visszaél a 
vásárlók, ügyfelek bizalmával, a helyi 
címke alatt drágábban adja a silány 
minőséget.

Sokak számára nem meglepő, hogy a 
szakember az idegenforgalmat említet-
te, amikor a kiaknázatlan potenciállal 
rendelkező helyi ágazatokról kérdez-
tük, abban ugyanis talán mindenki 
egyetért, hogy a székelyföldi turisztikai 
értékek töredékét sem kamatoztatjuk. 
Szabó Árpád úgy véli: a járvány utáni 
időszakban még inkább felértékelőd-
het a székelyföldi faluturizmus, hiszen 
akik most ódzkodnak a tömegturiz-
mustól, szívesen választanak inkább 
egy biztonságos kulcsosházat. Erre is 
rá kell dolgozni, hiszen a turista nem-
csak enni-inni és aludni akar, hanem 
napközben programokon venne részt, 
látványosságokra kíváncsi. „Ebben az 
ágazatban hatalmas potenciál rejlik, 
ám ennek fejlesztéséhez jól kigondolt 
stratégiára van szükség – magyarázta 
a közgazdász. – Nyitottnak kell lenni, 
együttműködni és tanulni másoktól. A 
bizalmat tettekkel kell elnyerni.”

„Elsősorban magunkra 
számíthatunk”

Hasonlóan vélekedik Édler András, a 
Kovászna Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke is, aki szerint a korona-
vírus-válság bebizonyította, hogy első-
sorban magunkra, a helyi közösségre 
számíthatunk. Édler ugyancsak a helyi 
vállalkozók közötti együttműködés 
fontosságát és a helyi piac fokozottabb 
kiszolgálását hangsúlyozta a gazdasági 
fellendülés előfeltételeiként. A három-
széki iparkamara elnöke arra is kitért, 
hogy az illetékes intézmények jó ideje 
ígérgetik a gazdaságösztönző progra-
mot, „minden héten újraindítják a gaz-
daságot egy mentőcsomaggal, de eddig 
a gyakorlatban még csak a kényszersza-
badság intézménye működött zavarta-
lanul”. Mindez szintén azt támasztja 
alá, hogy a helyi vállalkozóknak ma-
gukban kell bízniuk és össze kell fogni-
uk, hogy minél kevesebb kintről érkező 
segítségre legyen szükségük.

Az elmúlt időszak másik tanulsá-
gaként Édler ugyancsak hangsúlyozta: 
láthattuk, hogy a tágabb környezethez 
kötődő szálak sérülékenyek, hiszen an-
nak, aki Kínából hozott alapanyagot, 
rá kellett döbbennie, hogy nem tudja 
folytatni a tevékenységét, ha nem keres 
közelebbi beszállítót, de hasonló a hely-
zet azokkal is, akik külföldön értékesí-
tették a termékeiket. „Ez nem azt jelenti, 
hogy be kell szűkíteni a tevékenységet, 
de azt a helyi közösségre kell alapoz-
ni. Ha van egy biztos családi háttered, 
akkor magabiztosabban mozogsz a vi-

Egy malomban őrlünk
Közös megoldásban érdemes gondolkodniuk a székelyföldi megyéknek a gazdaság fellendítéséhez

lágban” – fejtette ki Édler András, aki a 
helyi piacra és igényekre alapozó kis- és 
közepes vállalkozói közösség hatékony 
működésére pozitív példaként Székely-
udvarhelyt hozta fel.

Turizmus, agrárium, 
IT, építőipar

Háromszékkel kapcsolatban úgy fo-
galmazott: Kovászna megye gazdasági 
potenciálját nem most kell kitalálni, azt 
már az elmúlt években próbálták beazo-
nosítani – a turizmus, a mezőgazdaság 
és a számítástechnika területén lehetnek 
kitörési pontok, ezeket kell továbbfejlesz-
teni. Édler András szerint a turizmus a 
járvány alatt leállt ugyan, de hamarosan 
teljes kapacitással újraindulhat. Kovász-
na megyében az ágazatban számos kis 
családi vállalkozás jött létre, ez most elő-
nyére válik a térségnek, hiszen a turisták 
éppen a családias, a vírusterjedés szem-
pontjából biztonságosabb szálláshelye-
ket keresik. Egy családi vállalkozásnál 
erősebb a bizalom, mint egy arctalan 
nagyvállalatnál. A mezőgazdaság szere-
pe szintén felértékelődik, hiszen Három-
széken „banánt ugyan nem tudunk ter-
melni”, de az alapélelmiszereket elő lehet 
állítani. A nyugat-európai országok még 
mindig viszik a mezőgazdasági szezon-
munkásokat, éppen ezért kellene megte-
remteni a lehetőségét annak, hogy itthon 
minél több család gazdálkodjon, meg 
tudjon élni a mezőgazdaságból, alakul-
janak az agráriumot kiszolgáló ágazatok.

Harmadik példaként az IT-szektort 
említette Édler, aki úgy látja, a digitali-
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Aki Kínából 
hozott alap-
anyagot, rá 
kellett döb-
bennie, hogy 
nem tudja 
folytatni a 
tevékenységét, 
ha nem ke-
res közelebbi 
beszállítót, 
de hasonló a 
helyzet azok-
kal is, akik 
külföldön 
értékesítették 
a termékeiket.




