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Tisztelt Olvasó, 

Ön Hargita Megye Gazdaságfejlesztési Programjának szakmai-tár-
sadalmi egyeztetésre szánt vitaanyagát tartja kezében. A vitairat tárgyát 
képező program alapjait Hargita Megye Tanácsa munkatársai dolgozták 
ki, felhasználva az elmúlt évek sikeres programjainak tapasztalatait, gaz-
dasági elemzéseket és fi gyelembe véve a helyi emberekkel folytatott  
több tucat megbeszélés során felszínre került igényeket.  

Köszönhetően a Megyei Tanács által meghonosított  gyakorlatnak, 
amely a Székelyföldi Akadémia programsorozatban öltött  testet immár 
kultúrája van megyénkben a helyi érintett ek bevonásának az őket is érin-
tő döntésekbe. Az összegyűjtött  helyi igényeket kiegészíti k a projektje-
ink, stratégiáink és szakmai programjaink keretében elkészült szakértői 
elemzések. Mindezek együtt  képezik jelen vitaanyag kiindulópontját. 

Mivel megyénk gazdasági fejlődése, közösségeink szellemi és 
anyagi gyarapodása közérdek, a célunk az, hogy jelen vitairatot minél 
több megyei lakoshoz és szervezethez eljutt assuk. Szándékunk szerint 
egy olyan széleskörű társadalmi párbeszéd folyamatot kívánunk útnak 
indítani, amely nem csupán termékeny gondolatokat hoz felszínre, de 
képes helyi energiákat is mozgósítani a közösen megfogalmazott  célok 
elérésére. 

Lapozza bizalommal jelen vitairat oldalait és ossza meg velünk 
gondolatait települése, megyénk és Székelyföld rejtett  erőforrásaival és 
fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatban!

Köszönett el,
A szerzők
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Új időket élünk. Olyan idők ezek, amelyek sorsdöntőek megyénk 
és Székelyföld jövője szempontjából. Most kell jó döntéseket hoznunk, 
mert annak következményei hosszú időn keresztül rányomhatják bélye-
güket közösségeink életére. 

Napjaink gazdasági kihívásainak kezelésére a romániai önkor-
mányzatok eltérően válaszolnak: míg egyesek szem előtt  tartják közös-
ségük sorsát, mások mintha nem kívánnának tudomást venni az ad-
minisztráción kívüli történésekről és a központi  kormányzástól várják 
az üdvözítő megoldásokat a helyi problémák kezelésére. Ennek is kö-
szönhető, hogy sok település és régió képtelen önmagát megszervezni, 
kiszolgáltatva sodródik a globális gazdasági folyamatok tengerében. A 
jövőben nagyvalószínűséggel azok a térségek lesznek a nyertesek, akik 
képesek lesznek a kiszolgáltatott ságukat csökkenteni és helyi alapokra 
építi k gazdaságukat.   

Az utóbbi évek sikeres kezdeményezéseit rendszerezve a gazdasá-
gi és energeti kai önállósodás útján tett  első lépést jelenti  programunk, 
amelynek értékrendi alapja és szemléletmódja egyszerre európai és 
székelyföldi. Európai a szó abban az értelmében, hogy a jövő Európájá-
val összeilleszthető jövőképet vetí t előre, és székelyföldi, mert e jövő-
kép eléréséhez a székely társadalomra jellemző önszervezés, kitartás és 
hit erejéből építkezik. 

Borboly Csaba
Hargita Megye Tanácsa elnöke
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Bevezető

A legutóbbi pénzügyi-gazdasági válság számos tanulsággal szol-
gált. Különösen azon térségek gazdasága esett  vissza, amelyek elsősor-
ban a külső erőforrások kihasználására alapoztak. A külföldi tőke kivo-
nulása egyre inkább a helyi erőforrások hasznosításának fontosságára 
és a helyi közösségek értéktermelő képességére irányítja a fi gyelmet. 

Hisszük, hogy jóval több erőforrás van birtokunkban, mint ameny-
nyi abból a gazdaság működése során jelenleg hasznosul. Ezeknek az 
erőforrásoknak jelentős része azonban nem a fi zikai környezetben ta-
lálható, hanem hordozói a helyi közösségek és maga a székely ember. 

Mi azon az állásponton vagyunk, hogy a világgazdasági rendszer-
be történő gyorsított  integráció helyett  a gazdaságfejlesztésnek ismét 
a helyi közösségek közérzetének, életminőségének és gyarapodásának 
elősegítését kell szolgálnia. Az adott ságaink kiaknázására bevont külső 
forrásokat is csak ezzel a céllal szabad felhasználni.
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A jövőkép, amit el kívánunk érni

Hargita megye egy olyan térség, ahol az erőforrások és
a gazdaságirányítás a helyi közösségek kezében van.

A gazdaság több lábon áll, főként a helyi erőforrásokra alapozó
iparágak határozzák meg: az agrár-élelmiszeripar, a faipar,

a megújuló energiák valamint a vendéglátás.
A gazdaság kulcsszereplőinek számító helyi vállalkozásokat
együtt működés és folyamatos megújuló-képesség jellemzi.
Az itt  előállított  termékek iránt nemcsak a helyi piacokon,

de külföldön is élénk a kereslet, a székelyföldi származás Európa
szinten is versenyképes árukat és szolgáltatásokat jelöl.

A lakosság megőrzi és gazdaságilag is hasznot termel
a termé szetközeli állapotokból, szellemi és kulturális örökségével

pedig felelős módon, az egész közösség gyarapodását
szem előtt  tartva gazdálkodik.

A megye Székelyföld részeként olyan térséggé válik, ahol van
munkalehetőség, ahol jó élni és érdemes vállalkozni,

a fi atalok előtt  pedig ígéretes jövő áll. Ezen munkálkodik
közösen a város és a vidék, az önkormányzat és a vállalkozó,

a civil szervezet és értelmiségi és minden megyei polgár.
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A program általános célja: 

Egy önálló, helyi erőforrás és helyi közösség központú, több lábon 
álló, fejlett  gazdaság kiépítése, amely a megyében élőknek magas foglal-
koztatást és folyamatosan javuló életminőséget kínál.

A fejlesztési programok rendszere:

Az elmúlt évek tapasztalatai megerősítenek abbéli meggyőződé-
sünkben, hogy rendelkezésre álló erőforrásainkat okosan és sokkal 
inkább koncentráltan kell felhasználnunk. Mivel lehetetlen egyszerre 
orvosolni minden problémát, ezért meg kell határozni azokat a területe-
ket, amelyekre a legnagyobb hangsúlyt fektetve a leggyorsabb fejlődés 
érhető el. Ezek jelenti k az alapköveket, amelyekre sikerrel építhetjük 
gazdaságunkat. 

Az alapkövek a helyi gazdaság azon területei, amelyek a fejlődés 
szempontjából a legígéretesebbek: a minőségi élelmiszertermelés, a 
megújuló energiák, a faipar, a turizmus és az ásványvíz gazdálkodás,

Céljainkat egymásra épülő több területen végrehajtott  összehan-
golt cselekvéssel, úgynevezett  programokkal tudjuk elérni. 
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1. Alapkő: Minőségi élelmiszertermelés

Hargita megyében a sajátos domborzati , éghajlati  és termelési viszonyok 
nem teszik lehetővé a mennyiségalapú versenyképes agrártermelést. 
Ugyanakkor legelőink és kaszálóink sokfélesége, a hagyományos gaz-
dálkodásformák új lehetőséget kínálnak: a minőségi élelmiszertermelés 
lehetőségét. Az egyre kevésbé eladható terményeinket saját magunk kell 
feldolgozzuk, el kell mozdulnunk a minőségi élelmiszertermelés irányá-
ba. A magas minőségű, egészséges, helyben előállított  élelmiszerek a he-
lyi közösségek életminőségét javítják, és szélesebb piacokat megcélozva 
fontos jövedelemforrást valamint munkalehetőséget jelentenek.

Kisüzemek létesítése

A program a helyben megtermelt agrártermékek szárítására, hű-
tésére, raktározására, csomagolására és feldolgozására alkalmas helyi 
üzemek kialakítását, gépekkel való felszerelését szorgalmazza. A gazdák, 
termelőszövetkezetek, helyi vállalkozások és önkormányzatok összefogá-
sával olyan kisebb méretű üzemeket létrehozását ösztönzi, amelyek meg-
sokszorozzák a helyben megtermelt agrártermékek értékét. 

Termelő- és gazdaszervezetek támogatása 

A program a hatékonyabb mezőgazdasági termelést támogató 
szakági szövetkezetek, gazdaszerveződések létrehozását és működését 
támogatja. A szerveződések célja, hogy ezek a társulások közös érdek-
képviseleti  tevékenységük mellett  megszervezzék a gazdák közös ter-
melői, feldolgozó tevékenységét és segítsék a termékek piacra jutását. 
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Agrár-ipari park rendszer

Az agrár-ipari park rendszer ötlete a helyi sajátosságok kihasz-
nálásán alapul. A cél a helyi mezőgazdaság profi ljának megfelelő tej- 
hús-, zöldség és gyümölcsfeldolgozó üzemek kialakítása, valamint a 
megyében előállított  agrár- és élelmiszeripari termékek szállítással, 
raktározással kapcsolatos feladatainak megszervezésére alkalmas há-
lózat kiépítése.

Agrárkurzus program

A program az agrártermékek feldolgozásával és az élelmiszerter-
meléssel kapcsolatos elméleti  ismeretek és gyakorlati  tapasztalatok át-
adását célozza, helyi és külföldi előadók, termelők bevonásával. A ko-
rábbi kurzusok eredményei igazolták, hogy gazdáink hamar minőségi 
élelmiszertermelőkké válhatnak a megfelelő tudás birtokában.

Székely termék program

A program a helyben előállított  élelmiszertermékek értékesítési 
lehetőségeinek javítását célozza. A különböző márkák és védjegyek be-
vezetésével és kiterjesztésével, valamint az értékesítési csatornák meg-
szervezésével a Székelyföldön megtermelt élelmiszereket ismertt é kell 
tenni minél szélesebb körben. Emellett  támogatni kell a versenyképes 
termékek folyamatos állandó minőségű előállítását.

Helyi termékboltok és piacok

A helyben előállított  termékeket el kell jutt atni a helyi fogyasz-
tók asztalára is. A helyi termékek vására mellett  egy helyi tulajdonban 
lévő áruházhálózatot és annak online változatát is ki kell a közeljövőben 
építenünk, ahol a helyben előállított  élelmiszerek az év minden napján 
elérhetőek.
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2. Alapkő: Energiafüggetlen megye

Az energiaárak folyamatos növekedése egyre nagyobb terhet jelent a 
helyi közösségek számára és egyénileg is mindenkit érzékenyen érint. 
Az áremelkedés oka a kiszolgáltatott ság, ezért törekedni kell arra, hogy 
helyben termeljük meg az energiát. Erre számos lehetősége van térsé-
günknek alternatí v energiatermelési módszerekkel. A megye legtöbb 
települése jó adott ságokkal rendelkezik a vízenergia, a biomassza vagy 
a napenergia saját célú kihasználására. A helyi közösségek energiafüg-
getlensége teremti  meg a helyi önálló gazdaság alapjait is, sőt az ener-
giatermelés okosan szervezve a megye minden lakosának közvetlen jö-
vedelmet jelenthet. 
A célunk minden településen a helyi adott ságoknak megfelelő korszerű 
és fenntartható megújuló energia termelő létesítmények kiépítése. Első-
sorban helyi összefogásból és erőforrásokból kell ezt megvalósítani, úgy, 
hogy a közvetlen érintett ek legyenek a mindenkori a haszonélvezők is. 
Az energiaipar új munkahelyeket jelent a képzetlen szabad munkaerő és 
diplomás fi ataljaink számára is.

Energiahatékonyság növelése

Az energiahatékonyság az elfogyasztott  energia csökkentésével 
kezdődik. A programunk célja, hogy a háztartásoknak és vállalkozások-
nak segítsünk az energiaszámlák csökkentésében és támogassuk az épü-
letek hőszigetelését. 2020-ra Hargita megye váljon az ország energiát 
leghatékonyabban felhasználó megyéjévé.

Energiafüggetlen falvak

Minden település rendelkezik olyan adott sággal, amely hasznosít-
ható energiatermelésre. Segítünk abban, hogy ezekből a lehetőségek-
ből a sok helyen kézzel fogható valóság legyen, és olyan korszerű erő-
művek épüljenek, amelyek a mezőgazdasági és fahulladékot, a patakok 
vizét, vagy a napsütést a helyi közösség javára hasznosítják.
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Lakossági energiatermelés

A technika rohamos fejlődésének köszönhetően a kisméretű al-
ternatí v energiahasznosító rendszerek mindenki számára elérhetővé 
válnak. Hargita Megye Tanácsa célja az, hogy 2020-ra országos össze-
hasonlításban a megyében legyen a legtöbb házon napkollektor és nap-
elem, valamint a legtöbb ház fűtése történjen megújuló energiaforrás-
ból, fenntartható módon.

Energiatermelő megye program

A legnagyobb hasznot hozó energiatermelési beruházások nagy 
összegű befektetéseket igényelnek. Ezért a Megyei Tanács saját vállal-
kozás indításával, befektetői források bevonásával olyan vízerőművek, 
napelem parkok és biomassza erőművek építését tervezi, amelyek a he-
lyi erőforrásokból a piacon eladható energiát hoznak létre. A befekte-
téseknek minden megyei lakos részvényese lehet, így biztosítva, hogy a 
megyénk értékeinek haszna végre a helyieket gazdagítsa.  
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3. Alapkő: Fenntartható erdőgazdálkodás – ver-
senyképes megyei faipar

Közösségünk létf enntartásában mindig is nélkülözhetetlen szerepe volt 
az erdőnek. A székely ember a mezei munkából származó szűkös bevé-
teleit évszázadokon át a fából származó bevételekkel egészített e ki, de 
a holnapra is gondolva (fenntartható módon) gazdálkodott  az erdő kin-
cseivel. Ez az erdővagyon az utóbbi évti zedekben anélkül csappant meg, 
hogy az a közösségek jólétében számott evő növekedést eredményezett  
volna. Az ok közismert: a kitermelt faanyag többnyire feldolgozatlanul 
vagy alacsony feldolgozott ság mellett  hagyta el térségünket. A közintéz-
mények és magánszféra közös felelőssége, hogy az erdők védelmét szem 
előtt  tartva, olyan megoldásokat találjunk ki, amely az erdő hasznát újra 
közösségeink tényleges gyarapodásának szolgálatába képes állítani. 

Erdőmenedzsment 

Világossá vált, hogy az eddigieknél eredményesebb érdekképvi-
seletre, és mintaértékű erdőmenedzsmentre van szükség. Az erdőinket 
összefüggő egészként kell gondozzuk, ezért az erdőtulajdonosok és fa-
feldolgozók egyesületeinek kisrégiónkénti  megszervezésére, a megyei 
erdővagyon, vadgazdálkodás menedzsmentszervezetének felállítására 
van szükség.

Fafórum program 

A faipar problémáinak kezelését lehetetleníti  el, hogy nem létezik 
egy olyan rendszeres fórum, amely az erdővagyon felhasználásában és 
érétkesítésében érintett  minden szereplő (erdőtulajdonos, erdőgazdál-
kodó, bútoripari vállalkozó, önkormányzat, erdészet vagy más hivatal) 
számára keretet ad az előremutató párbeszédnek, és amely akár tör-
vénymódosítási javaslatok megfogalmazására is képes.
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Megyei fapiac

Szemléletváltásra van szükség a fa értékesítésében. Fel kell végre 
ismernünk, hogy a helyiek pénze értékesebb, mint a külföldiek valutája, 
mert ha a helyi mesterek és vállalkozók dolgozzák fel a kitermelt fa-
anyagnak, akkor annak értéke megsokszorozódik, új munkalehetőségek 
jöhetnek létre. A program alapvető célja a helyi kereslet és kínálat ösz-
szehangolása.

Építsünk fából! 

A fából történő építkezéseknek számos előnye ismert, az utób-
bi időben mégis hátt érbe szorult a helyi anyagok használata úgy a köz-
célú, mint a magánépítkezések során. Éppen ezért az önkormányzatok 
és a lakosság körében egyaránt népszerűsítenünk kell a fából történő 
építkezés hasznait, előnyeit. A program tehát a különböző faanyag iránt 
megnyilvánuló belső kereslet ösztönzését célozza.

Fafeldolgozás ösztönzés

A program a fatermékek magasabb fokú feldolgozásához nélkü-
lözhetetlen tudás és technológia megszerzését célozza. A feldolgozás-
ösztönzés egyik lényegi eszköze az információszolgáltatás. A szaktanács-
adás felkészült szakembereket feltételez, a technológiai beruházások 
pedig térségen kívüli forrásokat. Mindkét feltétel megteremtésében 
szerepet kell vállalnia a megyei önkormányzatnak.

Az erdő gyümölcsei program 

A program a különböző erdei gyümölcsök és gombák szervezett  
gyűjtésének, tárolásának és feldolgozásának helyi megszervezését céloz-
za. A tervezett  tevékenységek a tudatosítás, a szerveződés és a beruhá-
zás-értékesítés megszervezése. A jövőben főleg a szerveződés támogatá-
sára és a konkrét beruházások létrehozására kell koncentrálnunk.
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4. Alapkő: A turizmus 

A turizmus Hargita megye még mindig sok kiaknázatlan lehetőségét 
rejtő kitörési pontjaként van számon tartva. Hargita megye turiszti -
kai erőforrásokban valóban gazdag térség: a természeti  táj, az épített  
örökség és a különböző népi-kulturális események érdeklődésre számot 
tartó fontos értékek. Mindezek puszta léte azonban önmagában még 
nem garantálja a turizmus sikerességét. A szervezett ség és a különböző 
egyéni kezdeményezések összefogásának hiánya azt eredményezi, hogy 
a vendéglátás nem tud a lehetőségeknek megfelelő számú munkaerőt 
foglalkoztatni. Az elmúlt időszakban több fontos előrelépés is történt a 
megyei és székelyföldi turizmusfejlesztés területén, tennivaló azonban 
még mindig akad.

A turizmus feltételeinek javítása

A program a megyei turiszti kai fogadási feltételek, a turiszti kai inf-
rastruktúra fejlesztését szorgalmazza. A vendéglátóegységek szolgálta-
tási feltételeinek javításán túlmenően közösségi összefogásra alapozva 
tovább kell javítani a turiszti kai látványosságok elérhetőségét, reklámo-
zását, és környezetük ti sztán tartását. 

Szervezett  turizmus program

A turizmus hatékony szervezése és működtetése megköveteli egy 
fejlett , átlátható szervezeti  rendszer kiépítését. A turiszti kai fejleszté-
sek, be- és kiutaztatások, valamint a marketi ng tevékenységek megva-
lósítása egy megyei szintű menedzsment szervezet keretein belül mű-
ködhetne a leghatékonyabban. Ennek megszervezését a megyei és helyi 
önkormányzatok kell ösztönözzék a vállalkozók és a civil szervezetek 
együtt működésével.



15

Igényes turizmus

Ahhoz, hogy a megyei vendéglátás hatékonyan működhessen, a 
turistákban pozití v élményeket válthasson ki, szükség van a vendég-
látóipar alkalmazott ainak folyamatos képzésére. A turizmus hatékony 
működtetése és népszerűsítése pedig a vállalkozók folyamatos szakmai 
képzését igényli. A program célja tehát a turiszti kai képzés kiterjesztése 
a szakiskolai képzéstől az egyetemi szintű képzési lehetőségekig, bele-
értve a felnőtt képzést és a szakmai gyakorlatok rendszerének kiépíté-
sét is.

Székely turizmus program

A program célja a belső turizmus erősítése, a belső erőforrások 
újrafelfedezése. A helyi lakosság felfedezve rejtett  értékeinket, kis rá-
fordítással, de élmény gazdagon kapcsolódhat ki Székelyföldön. A fő cél-
csoport a kisgyerekes családok, a bakancsos turizmus kedvelői, az aktí v 
turizmus elkötelezett jei.

Hargita Hegység-turiszti kai paradicsom program

A program célja a Hargita-hegység turiszti kai övezet rendszerben 
történő fejlesztése és népszerűsítése. A program keretében szerveze-
ti , területrendezési, infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztési, valamint 
megfelelő értékesítési feladatok várnak megvalósításra.

365 napos turizmus program

A megyei turizmus egyik legnagyobb problémája a szezonalitás. A 
program célja a megyei turiszti kai programkínálat kiterjesztése a turis-
ták tartózkodási idejének növelése érdekében. A kulturális és természe-
ti  értékeink programszerűen kell megmutatnunk. Külön fi gyelmet érde-
melnek a NATURA 2000-es és más természetvédelmi területek. 
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5. Alapkő: Ásványvízkészletünk hasznosítása

Az ásványvizek hasznosításának gondolata nem új keletű, fogyasztása, 
egészségügyi alkalmazása vagy éppen háztartási célú felhasználása elő-
deink számára sem volt idegen. 
A több száz megyei borvízforrás vizeit ma is nagy előszeretett el fogyaszt-
juk, és az utóbbi években beruházások is történtek hasznosításukra. Amíg 
a magánszféra palackozóüzemek létrehozásában volt érdekelt, addig a 
közszféra pedig a népi fürdők felújításában vállalt szerepet. 
A világszinten megnövekedett  ivóvízigény és a gyógyító hatású vizek egy-
re szélesebb körben történő alkalmazása az egészségiparban ismét elő-
térbe helyezi megyénk eme felmérhetetlen kincsét.

Borvízlicenc 

A program az ásványvízlelőhelyek feltárásához és kitermeléséhez 
szükséges licencek megszerzésének jelentőségét hangsúlyozza a helyi 
önkormányzatok, területt ulajdonok körében. A tájékoztatás mellett  a 
mérnöki, hivatali és politi kai támogatást is meg kell adni, annak érdeké-
ben, hogy az engedélyeztetési eljárások a lehető legrövidebb idő alatt  
érhessenek véget. A licencek megszerzését követően a Megyei Tanács 
támogatást kíván nyújtani a hasznosításhoz szükséges fi nanszírozási for-
rások megszerzésében. 

Borvíz különlegességek

Azon borvizek palackozását és forgalomba helyezését is szorgal-
mazzuk, amelyek forrásai kisebb hozammal rendelkeznek, de amelyek 
ásványi összetevőkben gazdag, egyedi borvizek. Természetes állapotuk-
ban palackozva ezek elsősorban az idegenforgalomban értékesíthetőek.  
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Borvízturizmus program

A borvizeink idegenforgalmi hasznosításában következő három 
fontos feladat áll előtt ünk:

• Borvíz út népszerűsítése: a teljes útvonal mentén található forrás-
házak felújítása, az útvonal turiszti kai jelzésekkel történő ellátása 
és népszerűsítése hazai és külföldi turiszti kai vásárokon.

• Borvíz gyógyprogramok: egy egységes megyei rekreációs terápia 
és útvonal kidolgozása. 

• Népi fürdők felújítása: Az elkezdett  felújítási munkálatok kiterjesz-
tése a megye összes borvíz fürdőjére.

Forrásház program

A program borvízforrásaink környékének rendezését, és a for-
rásházak felújítását szorgalmazza. Bár az utóbbi években több forrás 
felújítására sor került, még ma is számos forrásnál - különösen a tele-
püléseink külterületén található források esetében - leromlott  állagú, 
funkciójukat vesztett  építmények várnak felújításra. Sok jó minőségű 
helyi borvízforrás környéke ugyanakkor rendezetlen, megközelíthető-
sége nehézkes, amely károsan hat ti sztaságukra is. A forrásházak épí-
tésével illetve felújításával, sétányok és pihenőhelyek kialakításával, a 
közvilágítás megoldásával a helyiek számára is elérhetőbbé kell tenni 
ezeket a közkincseket. Így könnyebben biztosítható a források folyama-
tos ellenőrzése és minőségük biztosítása.
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Átf ogó prioritások

Programunk öt alapköve szilárd bázist szolgáltat gazdaságunk új-
jáépítéséhez. Ahhoz azonban, hogy tovább tudjunk építkezni, szükség 
van olyan további feladatok megoldására, amelyek gazdaságunk egé-
szét áthatják.

Közösen az önállóságért

Napjaink egyik legnagyobb kihívása, hogy falvaink, városaink ön-
fenntartó képességét meg tudjuk erősíteni. A helyi szintű gazdaságfej-
lesztési programoknak a népességmegtartásra kell koncentrálniuk. Ez 
a székelyekre jellemző bizalmi alapú közösségi együtt működési formák 
modern formában való újjáélesztését feltételezi, a helyi önkormányza-
tok aktí v szerepvállalásával.  

• A helyi önkormányzatoknak be kell kapcsolódniuk a falvak, város-
ok termelő és értékteremtő tevékenységébe. Támogatjuk a falu-
vállalatok létrehozását és a helyi értékesítési felületek (vásárok és 
piacok) biztosításával a helyi termékek keresletének és kínálatá-
nak összehangolását. 

• Településeinknek képeseknek kell lenniük a saját szükségleteik 
kielégítésére. Hasznavehetetlennek hitt  anyagok újrafelhasználá-
sával, közmunkával, önsegítő rendszerek működtetésével számos 
közösségi cél elérhetővé válik.

• Megyénkben van olyan befektetésre alkalmas tőke, amely nem a 
közösség érdekében kamatozik. Területi  és ágazati  alapon szerve-
ződő hitelszövetkezetek lehetőséget jelentenek arra, hogy a pénz-
ügyi források helyben hasznosuljanak.

• Közmunka a közért: Helyi szinten újszerű, a közösség gyarapodását 
szolgáló közmunkaprogramokra van szükség. A közmunkavégzést 
az értékteremtés, a termelés szolgálatába kell állítani.
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Életerős helyi vállalkozásokat

Helyi vállalkozásaink jelenti k gazdaságunk legfontosabb építőkö-
veit. Ők azok, akik erőforrásainkat értékesítve hozzájárulnak jólétünk 
alapjainak megteremtéséhez és ők azok, akik munkahelyek biztosítá-
sával  megélhetésünket szolgálják. A helyi vállalkozások növekedési és 
fejlődési feltételeinek biztosítása ezért közös érdek.

• Vállalkozói ismeretek: A vállalkozói gondolkodásmódra való neve-
lést korán el kell kezdeni. Az iskolai oktatás már a korai évében 
fontosnak tartjuk a vállalkozói ismeretek átadását. 

• A vállalkozásindítással kapcsolatos kezdeti  nehézségek leküzdésé-
re, vállalkozásaink versenyképességének növelésére elérhető üz-
leti  szolgáltatásokra, inkubátorokra van szükség.  

• Vállalkozásainkat támogatnunk kell a helyi és országos közbeszer-
zéseken való sikeres megmérett etéseken. 

• Üzleti  párbeszéd: A megye gazdasági szereplői között  továbbra is 
fenn kell tartani egy minőségi párbeszédet. 
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Új tudást és munkahelyeket

A pénzügyi-gazdasági válság hatására Hargita megyében is visz-
szaesett  a foglalkoztatás, növekedett  a munkanélküliek száma. Mivel 
Hargita megyében hiányoznak a több ezer alkalmazott at foglalkoztató 
nagyvállalatok, a munkaerő foglalkoztatásában a kis és közepes vállala-
tok és a közszféra intézményei játszanak nagy szerepet. Egyetlen me-
gyei önkormányzat sem teremthet közvetlen módon munkahelyeket, 
azonban zászlóvivője lehet egy olyan foglalkoztatási program megva-
lósításának, amely a foglalkoztatás élénkítését és a munkaerőpiaci in-
tegrációt szolgálja.

• A képzési, továbbképzési rendszert a helyi gazdaság igényeihez kell 
alakítanunk, a saját vállalkozásaink számára minőségi szakmunká-
sokat, kell képeznünk (inasképzés). Fiataljaink számára biztosíta-
nunk kell a gyakorlati  ismeretekhez való hozzáférést, a szakmai 
tapasztalatszerzést.

• Faipari és erdészmérnök képzés: Támogatjuk egy faipari és erdész-
mérnöki felsőfokú képzési program beindítását megyénkben.

• A hagyományos roma mesterségeket és az ehhez kapcsolódó tu-
dást fent kell tartani és ennek a legcélravezetőbb módja, ha szol-
gáltatásaik és termékeik számára felvevőpiacot teremtünk. 
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Élhető vidéket

Hargita megye múltjának, a mindenkori fővárosoktól való távo-
li fekvésének az öröksége az utak, víz és csatornahálózatok kiépített -
ségének, a villamos árammal való ellátott ság és távközlési rendszerek, 
egyszóval az infrastruktúra alulfejlett sége. Ezeknek a kiépítése a Hargita 
megyére jellemző szétszórt települési rendszerekben költségesebb. A 
hátrányok felszámolására már rengeteget tett ünk, de a hosszú évti ze-
dek során elhanyagolt rendszerek kiépítése érdekében tovább kell foly-
tassuk a megkezdett  munkát.

• Továbbhaladva a megkezdett  úton tovább dolgozunk azon, hogy 
minden pénzt megszerezzünk az útjaink javítására, annak érdeké-
ben, hogy a legeldugott abb településekre is korszerű, aszfaltos út 
vezessen. 

• A Megyei Tanács továbbra is támogatja a községek ivóvíz és csator-
nafejlesztési projektjeit, azokra forrásokat szerez a központi  és Eu-
rópai Uniós költségvetésből. Ahol pedig nincsen lehetőség ilyenre, 
a legkisebb falvak esetében, a Megyei Tanács saját kisvíz program-
ját kívánja folytatni és kiterjeszteni, annak érdekében, hogy 2020-ra 
minden háztartásban legyen vezetékes víz és csatorna.

• Hargita megyében még mindig van olyan település, ahova nem jut 
el a villamos energia hálózat. Ennek a helyzetnek a felszámolása 
megkezdődött  és 2015-re szeretnénk befejezni a munkát, beleért-
ve a legnagyobb turiszti kai értéket rejtő üdülőhelyek hálózatának 
kiépítését is.

• Ugyancsak fontosnak tartjuk olyan projektek kivitelezését, ame-
lyek a telekommunikációs rendszerek és az internethálózat kiter-
jesztését célozzák.

• Vállalkozásaink és a befektetők számára meg kell teremteni a fel-
tételeket, hogy a tevékenységükhöz szükséges zöld vagy barna-
mezős beruházásokat el tudják végezni az élhetőség és a termé-
szet legkisebb károsításával.
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