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A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS A

TERÜLETFEJLESZTÉS KAPCSOLATA

A területfejlesztési beavatkozások 2 alapvető
megközelítésben tervezhetők (térségi erőforrás
oldaláról):

 Hiányzó erőforrásokat kívülről pótoljuk (befektetők
vonzása, telepítése ill. támogatások nyújtása a helyi
fejlesztésekhez)

 Feltárjuk a belső erőforrásokat, és ezeket
igyekszünk a leghatékonyabban hasznosítani
(felkészítjük erre a helyi szereplőket, hiszen a helyi
vállalkozások szolgálják ki egyre nagyobb mértékben a
lakosság szükségleteit)

A kettő nem zárja ki egymást, sőt a helyes út a kettő
optimális ötvözete, kombinációja.



FOLYT.

A hazai területfejlesztésben többnyire a külső

erőforrásokra támaszkodó fejlesztések

kerültek előtérbe

DE! bebizonyosodott, hogy a létező problémákra

gyakran nem lehet tartós, fenntartható

megoldást találni tisztán külső erőforrások

felhasználásával, mert …



 a külső erőforrásokról szóló döntések a térségek
közösségein kívül születnek, így nem minden
esetben tudják felmérni reálisan és
figyelembe venni a közösség érdekeit

 sokszor a külső erőforrásokra alapozott döntések
gyors fellendülést, majd gyors hanyatlást
hozhatnak

 a külső erőforrások legtöbbször nem a hátrányos
földrajzi, gazdasági, társadalmi helyzetben lévő
térségekbe érkeznek, mert nincsenek meg a
működő tőke fogadásának feltételei (kiépített
infrastruktúra, képzett munkaerő)

Önmagukban a külső erőforrások nem 
kínálhatnak megoldást e térségek 

leszakadásának megakadályozására



A BELSŐ ERŐFORRÁSOK KIAKNÁZÁSA

 HELYZETFELTÁRÁS!

 Ha a javakat a térségen belül tartjuk, az a helyi

közösség hasznára válik

 Belső erőforrások lehetnek pl. munkaerő,

ismeretanyag, tettrekészség, összefogás,

együttműködés, helyi társadalom és a gazdaság

minél gyakoribb érintkezése, javaik cseréje ill.

természeti és gazdasági erőforrások

 Felértékelődő erőforrások pl. tiszta,

stresszmentes környezet, egészséges termékek,

környezetet nem terhelő energia, nem kihasznált

természetes ásványkincsek, elfelejtett hagyományok



 Mindezek az erőforrások mind a városias, mind a

vidékies térségekben megtalálhatók (még ha nem

egyenlő mértékben is)

 A térségek HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSE

alkalmas lehet olyan térségek dinamizálására is,

ahol a gazdaságfejlesztés általános eszközeivel nem

lehetett eredményt elérni

Egyensúlyra kell törekedni a külső és belső

erőforrások hasznosításában

Erre ösztönöz az OTK is, amely bevezette a térségi

fenntarthatóság elvét és célját.



A TÉRSÉGI FENNTARTHATÓSÁG ELVE

 Célja a térségi erőforrások védelme, feltárása

és fejlesztése

 A belső erőforrásokra fókuszáló helyi

gazdaságfejlesztés kedvező az adott térség

számára, mert stabilitást, fejlődési lehetőséget

kínál, de egyúttal jótékony hatással bír a térségen

kívül is (pl. csökkennek a térség határain túl

jelentkező környezet- és társadalomterheléssel járó

utazási, szállítási, szennyezőanyag-kibocsátási

igények)



FOLYT.

 A térségi fenntarthatóság (a térségi autonómiát
erősíti, szorgalmazza az információ, az energia, a
pénz, a termékek és nyersanyagok minél hosszabb
térségen belüli áramoltatását) látszólag ellentmond
a területfejlesztés másik törekvésének (a térségek
versenyképességének erősítése)

DE! Az ellentmondás látszólagos, ugyanis

 a helyesen értelmezett térségi versenyképesség =
minden térség megtalálja saját, egyedi
versenyképességi tényezőjét

 a belső erőforrásokra építkező, autonóm
szerveződésű helyi gazdaság kulcsszerepet kaphat
ebben, a versenyképesség fontos tényezője lehet



HELYI GAZDASÁG FOGALOMKÖRE

 Arisztotelész (oikonomia szó megalkotója) gazdaság alatt

sokkal többet értett, mint amit mi értünk napjainkban.

 A gazdaságot egy rendszer részeként képzelte el,

amelyben a közösség volt a vonatkoztatási alap.

 Az ökonómia a közösséghez tartozott, a családi

háztartáson alapuló (oikosz=ház), a család ill. a tágabb

közösség (a polisz) anyagi szükségleteinek kielégítését

szolgáló gazdálkodást, a létfenntartáshoz szükséges

dolgokat jelentette.

Ma a helyi gazdaságot leginkább ehhez tudjuk társítani (a

gazdaság legalsó működési szintje, ahol a termelés

és a fogyasztás közvetlenül összekapcsolódik)



FOLYT.

 A modern korig a gazdaságot alapvetően a helyi

viszonyok határozták meg. A mainál

lényegesen kevésbé volt jellemző korábban az áruk

nagy távolságra szállítása, a termelés, fogyasztás

térbeli elkülönülése.

 Az egyének megélhetése fokozott mértékben épített

az önellátásra. Vidéken az élelmiszer-szükséglet

nagy részét maguk állították elő.

 A helyi piac helyi mezőgazdasági termelőket,

kézműveseket, kisiparosokat, kereskedőket

igényelt, így biztosította a foglalkoztatást.



FOLYT.

 Ezzel szemben ma helyben is többnyire külső, globális
meghatározottság érvényesül.

 A „helyi piac” egyre kevesebb vállalkozást tart el.

 A helyi termelők termékeiket nagyrészt településükön
kívül értékesítik, a helyi piacon jellemzően máshonnan
szállított áruk forognak.

Ennek oka és következménye:

 Sok, ún. hátrányos helyzetű leszakadó településen
szinte eltűnt a helyi gazdaság, csak néhány
vállalkozásra korlátozódik, miközben sok ember
jövedelem nélkül él, így a fogyasztása alacsony.

 Napjainkban helyben gyakran nem kapcsolódik össze
a helyi gazdaságot működtető fogyasztás és
termelés (pedig a piac nem egy külső tényező).



A HELYI GAZDASÁG LÉNYEGE

A helyi gazdaság egy település, mikro-vagy kistérség

 saját adottságai által motivált,

 ezeket az adottságokat fenntartható módon
felhasználó,

 belső erőforrásainak mobilizálása által működtetett

 összehangolt akciók/tevékenységek, emberek,
intézmények, anyagok, erőforrások és eljárások
összessége.

- Mivel a helyi gazdaság a belső erőforrásokat a helyi
közösség érdekében hasznosítja, ezért belső (endogén)
erőforrásokon alapuló gazdaságnak is nevezhetjük.

- A helyi gazdaság által kibocsátott termékek
megjelenhetnek külső piacokon is, de elsődleges céljuk a
helyi (belső) piac keresletének kielégítése. A külső piac a
belső piaci felesleg értékesítésének lehetséges tere.



MIT ÉRTÜNK HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS

ALATT?

 Összetett folyamat, sokféle eszközzel nincs

összegző, általánosan elfogadott definíciója

Leginkább elterjedt szakmai álláspont:

 „A helyi gazdaságfejlesztés tudatos helyi

közösségi beavatkozás a gazdasági

folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés

érdekében.”



FŐBB JELLEMZŐI

 A központi kormányzati gazdaságpolitikai és helyi

gazdaságfejlesztési szereplők együttes fellépése

 Alulról szerveződés

 Helyi szereplők által kidolgozott

gazdaságfejlesztési stratégia

 Hagyományok és közösségi attitűdök

érvényesülése



NFM, NGM, VÁTI ÁLTAL MEGALKOTOTT

FOGALOM

„Helyi gazdaságfejlesztés

 minden olyan beavatkozás, amely a helyi gazdaság
bármely komponensének, vagy a helyi gazdaság
egészének módosítása által,

 és/vagy korábban hiányzó komponens(ek)
bevonása révén,

 és/vagy kihasználatlan komponensek
újraélesztésével

 a helyi gazdaság egy vagy több jellemzőjét
(eredményességét, hatékonyságát, jövedelmezőségét,
a kibocsátott termékek/szolgáltatások minőségét, a
foglalkoztatottságot, a rendszer fenntarthatóságát)
javítja”.



FOLYT.

 A helyi gazdaságfejlesztés tehát…

 túlmutat a központi gazdaságfejlesztési,

támogatáspolitikai eszközök helyi allokálásán és

alkalmazásán,

 más hangsúlyokat érvényesítő célok alapján

működik,

 újszerű módszereket igényel,

 alapfeltétele a térségi adottságok, sokszínű

erőforrások, gazdasági, környezeti struktúrák,

kapcsolatok földrajzi szemléletű ismerete,

 más fejlesztési beavatkozásokkal való

integrációja szükséges.



A HGF ÉS A GLOBALIZÁCIÓ KAPCSOLATA

 A globalizáció kiegészítőjeként, illetve

ellenpárjaként egyre jobban felértékelődnek a

helyi sajátos, egyedi adottságok, értékek, teret

nyer a helyhez kötődés (lokalizáció).

 A nemzeti gazdaság világgazdaságba történő

bekapcsolódásával a globalizáció hatásai

közvetlenül elérik az egyes térségeket, amelyek sok

esetben kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek.

 Ez fokozottan érzékelhető a vidéki térségekben,

ahol csökken a gazdasági erő. A gazdasági bázis

megteremtésében fontos szerepet kapnak a helyi

adottságokhoz, erőforrásokhoz illeszkedő,

azokra építő gazdaságfejlesztési irányok.



A GAZDASÁG HELYI VISZONYAINAK

ÚJRASZERVEZÉSÉRE ALKALMAZHATÓ…

 a vállalkozásösztönzés,

 a vállalkozások közötti együttműködés,

 a lakosság vásárlói tudatosságának erősítése,

 a közvetlen termelői-fogyasztói kapcsolatok

elősegítése,

 közösségszervezési akciók annak

tudatosítására, hogy az emberek maguk is sokat

tehetnek saját környezetük gazdasági talpra

állításáért.



A HGF CÉLJAI

 Az adott gazdasági tevékenység eredményei

helyben hasznosuljanak (ez lehet termék,

szolgáltatás, munkahely vagy jövedelem)

A HGF nem egyszerűen helyi, hanem HELYI 

ÉRDEKŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉS!

- A helyi piacot kívánja támogatni

- A helyi vállalkozások és gazdasági

tevékenységek ösztönzésével

- A helyi közösség érdekében



FOLYT.

Célja nem csak gazdasági, hanem közösségi és

társadalmi:

 a helyi lakosság életminőségének javítása, nem

pedig a bármi áron történő profitmaximalizálás

HELYI KÖZÖSSÉGI 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSNEK 

is nevezhetjük

Ideális esetben helyi kezdeményezésként valósul

meg, de kezdetben külső beavatkozás, szakértelem

szükséges lehet.



A HGF LEGFONTOSABB JELLEMZŐI

 helyi kezdeményezésre vagy annak bátorításával jön létre,

 helyi elköteleződéssel jellemezhető, azaz helyi szereplők

(önkormányzat, civil szervezetek és lakosság)

együttműködésében, részvételével és érdekében valósul meg,

 elsősorban helyi eszközökre, belső erőforrások

felhasználására épít, a külső eszközöknek és erőforrásoknak

elsősorban átmeneti ösztönző szerepük van,

 autonóm, egyedi, helyhez illő megoldásokat keres,

 a helyi közösség ellenőrzése mellett valósul meg,

 a helyi „piac” szervezésére irányul,

 a fejlesztett gazdasági tevékenység eredményei alapvetően

helyben hasznosulnak,

 a gazdasági célok mellett helyi, közösségi, társadalmi

célokat vállal,

 önmagát építő folyamatként valósul meg, stratégiai

szemlélettel.



EGYÜTTMŰKÖDÉS A HGF-BEN

 kitüntetett szerep

 a helyi szereplők együttműködnek a helyi gazdasági

tevékenységek ösztönzése érdekében

 olyan akciókat hajtanak végre, melyek a helyi

adottságokhoz illeszkednek, a helyi erőforrásokra

építenek, meglévő és új helyzetekből következő új helyi

kereslet kielégítésére törekednek

 A vállalkozói szféra, az önkormányzatok és a helyi

közösség közös gondolkodása és közös akciói

segíthetik elő, hogy a speciális adottságokra építve a

közösség képes legyen a változó helyi és külső

körülmények között megőrizni saját értékeit és

lehetőségeit. Alkalmazkodóképesség javulása



EGYÜTTMŰKÖDÉS

 Minden esetben kezdeményező (pro-aktív)

alkalmazkodás, mely során a helyi értékek,

hagyományok, erőforrások megőrzése és

fenntartható használata, valamint a helyi lakosság

igényeinek, szükségleteinek kielégítése úgy történik,

hogy az hosszú távon összhangban van a

környezeti, társadalmi és gazdasági

fenntarthatóság követelményeivel.



EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYT.

 Az együttműködés térségi dimenzióban is

megfogalmazható, vagyis a helyi gazdaság szereplői

nem zárják ki a térség szűkebb és tágabb

környezetével való együttműködést, azzal

bizonyos mértékű szimbiózisra törekedve a

megfelelő munka- és funkciómegosztást sem.



A HGF CÉLJAI

 az „önjáró” és fenntartható helyi gazdaság

létrehozása,

 megfelelő munkalehetőségek és

életszínvonal biztosítása a helyi lakosság

számára (különös tekintettel a szegény és

hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra),

 működő belső (helyi) piac létrehozása a helyi

vállalkozások számára.



LEHETSÉGES EREDMÉNYEK

 csökkenthető az adott térség, lakosok

gazdasági kiszolgáltatottsága, függősége,

 biztosítható a gazdasági önrendelkezés

különböző szintjeinek elérése a gazdasági

biztonság érdekében (pl. élelmiszer, energia stb.)

A stabil helyi gazdaság ellenállóbbá tesz egy 

helyi közösséget (növeli a közösségi összetartást, 

csökkenti a függőséget)



A HGF FOLYAMATA

 Hosszú távú folyamat

 Ideális esetben egy véget nem érő körfolyamat

 A helyi szereplők számára tanulási folyamat is

 A megvalósított akciók egymást kiegészítik, tovább

építik öngerjesztő módon segítve elő további

fejlesztési akciók indítását

 a helyi gazdaság folyamatosan bővül,

 a helyi adottságokhoz leginkább illeszkedő módon

ágyazódik be környezetébe,

 alkalmazkodik a helyi és külső feltételekhez,

 mindeközben a helyi lakosság megélhetése, megfelelő

életszínvonalának helyben való biztosítása hosszú távon

fenntartható módon (a környezettel összhangban, társadalmi

konszenzussal, területi és pénzügyi szempontokat figyelembe

véve) történik



A HELYI ÉS NEMZETGAZDASÁGI

FEJLESZTÉSEK KAPCSOLATA

 Nem választhatók el egymástól, hiszen a helyi

gazdaság is az általános gazdasági szabályzók és

körülmények között működik

 Ideális esetben a nemzeti gazdaságpolitika kedvez a

helyi gazdasági kezdeményezéseknek, míg a helyi

gazdaságszervezés erősíti, támogatja a gazdaság

egészének működését

 A gazdaság 2 különböző pillérei:
 Az egyik egy külső kapcsolatokra építő, globális struktúrákba

betagozódó gazdaság

 A másik a belső kapcsolatokra és a belső piacra támaszkodó gazdaság

 Egy helyi közösség bármelyiket előnyben

részesítheti, vagy a kettő ötvözetével működtetheti

a település, térség gazdaságát.



A HGF JÁRULÉKOS HASZNAI

 helyi vállalkozói tevékenységet generál

 munkahelymegőrző és –teremtő szerepe van

 mozgósítja a helyi közösséget, bővíti a helyi

együttműködési hálót

 a helyi erőforrások fenntartható

használatához vezet

 erősíti a helyi identitást és lokálpatriotizmust

 a település népesség-megtartó erejét növeli,

élhetőségét javítja

 megújítja a város-vidék kapcsolatokat.



A FOLYAMAT FŐBB LÉPÉSEI

1. Igények felismerése

2. Ötletek megfogalmazása

3. Helyi gazdaságfejlesztési stratégiák közösségi

részvétellel történő kidolgozása

4. Programozás

5. Projektötletek generálása

6. Projektek megvalósítása

7. Tapasztalatok nyomon követése

8. Visszacsatolás



A HGF BEAVATKOZÁSAINAK

CSOPORTOSÍTÁSA

 Források szerint

 Területi szintje és térségi jellege szerint

 Jellege szerint



1. FORRÁSOK

 Elsősorban helyi erőforrásokból, helyi

eszközökkel valósulnak meg, de fontos lehet a

külső finanszírozás is

 A külső források leginkább a HGF beindításához

szükségesek, de hosszú távon a saját erőforrások

kell, hogy a döntő szerepet játsszák

 A projektek megvalósításának pénzügyi feltételei

között hangsúlyos az a kritérium, hogy hosszú távon

megfigyelhető-e a fokozatos elmozdulás az

önfinanszírozás, megtérülés felé (idővel

önállósodni tud-e a projekt a külső forrásoktól)

 Hosszú távon a pénzügyi fenntarthatóság

szükséges



2. TERÜLETI SZINT, TÉRSÉGI JELLEG

 Területi vetülete a helyi szint (nemcsak település,

település-rész, hanem mikro- és kistérség, vagy

akár nagyobb térségek is)

 Bizonyos szakirodalmi értelmezések szerint a helyi

gazdaság regionális és nemzeti szinten is

értelmezhető

 Térségi léptékben megkülönböztetünk városi(as)

és vidéki(es) térségeket, vagy

településegyütteseket, nagyvárosi

agglomerációkat (eltérő súlypontok, beavatkozási

típusok, eszközök)



FOLYT.

 Eltérő adottságokkal rendelkeznek az alföldi vagy

hegyvidéki térségek, az aprófalvas, tanyás

területek vagy a nemzetiségi térségek is

 A HGF eltérő lehetőségei és szükségletei

értelmezhetőek városon belüli dimenziókban is (pl.

leromlott városrészek, kiürülő városközpontok)

 A HGF-ben elkülönülnek a városi és vidéki területek

(sajnos a hazai és európai területfejlesztésben is

elkülönülnek)

 A helyi gazdaság általában a város és falu

hagyományos együttműködésének terepe.

Szakmai körökben egyre hangsúlyosabban

előkerül a város-vidék kapcsolatok

megújításának szükségessége



FOLYT.

 Törekvések a város-vidék kapcsolatok

harmonizálására, de egyelőre nincsenek

kikristályosodott minták

 A városok mindig is központjai voltak tágabb

környezetüknek (vásár, piac), és a hatalom

centrumaiként meghatározták tágabb térségüket.

 A városok és vidékük összekapcsolása az elmúlt

évtizedekben tovább fokozódott, amit

 a motorizáció terjedése,

 a lakó-és munkahely térbeli különválása,

 a területi munkamegosztás elmélyülése és

 az urbanizációs folyamatok felgyorsulása

tovább erősített.



FOLYT.

 DE! A zsúfoltabbá váló városok mellett egyre inkább

szükség van a tiszta környezetet,

élelmiszertermelést, rekreációt, ökológiai

funkciókat biztosítani képes rurális és természeti

területekre.

 A vidéki településeken előállított termékek jelentős

részben a városokban értékesíthetők, a

városokban élők jelentik az elsődleges felvevő

piacot. A városi központ és környező térsége

egymást kiegészítő szereppel rendelkezik. Ez

lehetőséget teremt a HGF tekintetében is.



3. JELLEG

 Kézzelfogható, fizikailag megjelenő

beruházások, fejlesztések

 Fizikai formában meg nem jelenő, szellemi

beruházások (szemléletformálás, tudatosság

növelése)

 Mindkét csoport szerves részét képezi a HGF-nek,

és szükséges ahhoz, hogy az adott térség maga

hozzájáruljon gazdasági lehetőségeinek

megteremtéséhez, kiaknázásához, ezzel javuljon

a helyi közösség társadalmi kohéziója, életszínvonala

 Ideális esetben a kettő optimális aránya valósul

meg (nem elég jó minőségű helyi termékeket előállítani, és ezeknek

értékesítési helyszíneket biztosítani, hanem szükség van e termékek

helyi keresletének megteremtésére is. Tudatos fogyasztásra ösztönözve

nem hagyható el a helyi lakosok szemléletének formálása sem.)



A HGF LEHETSÉGES TÉMAKÖREI, ESZKÖZEI

 Humán, pénzügyi vagy infrastrukturális

eszközökkel egyaránt fejleszthető

 Leghatékonyabb, ha minél több eszközt és

módszert alkalmazunk, amelyek egymásra

épülve egy következetes programmá állnak össze

 Az eszközök között fontossági sorrend nem

állítható



A HGF ESZKÖZEI



1. KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS

 A jól működő helyi gazdaság érett helyi

közösséget feltételez, és az erős helyi gazdaság a

helyi közösséget is építi

 A HGF nem feltétlenül forrásaiban vagy

eszközeiben különbözik az általános

gazdaságfejlesztéstől, hanem módszerében,

melynek központi eleme a helyi kezdeményezés,

részvétel és kontroll.

 A helyi közösség nemcsak a tervezés folyamatában

fontos, hanem a működtetésben is

 A helyi közösség megszólításának, bevonásának

eszközei: nyilvánosság biztosítása, a helyiek

megszólítása, a tájékoztatás.



2. HELYI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK ÉS

ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK FEJLESZTÉSE

 Talán a legdivatosabb és legismertebb eszköz

 Elsősorban a térség lakosságának ellátását

szolgálja, de a beavatkozások az értékesíthető

termékek fejlesztését is célozhatják.

Szükséges:

 a helyi adottságok, hagyományok figyelembe vétele,

 a helyi értékek és készségek feltárása,

 értékkataszter, értékleltár készítése.

Szükséges lehet:

 a helyi értékek, potenciálok fejlesztése és védelme,

 a helyi húzóágazatok azonosítása (piackutatás, SWOT),



FOLYT.

 A helyi termékek fejlesztése során kiemelkedő

jelentőségű az értékláncok alapján történő

szerveződés elősegítése, amely a promóció és

értékesítés elősegítése mellett kiterjed a

feldolgozásra, raktározásra, szállításra is.

 Kulcsfontosságú a beszállítói és felvásárlói

hálózatok, együttműködések elősegítése

 A helyi termékek értékesítésének támogatása:

 piacra jutást, értékesítést elősegítő beavatkozások

 helyi piacok, piaci infrastruktúra, piaci szolgáltatások fejlesztése

 felvásárlói körök kialakítása

 helyi termékek arculati fejlesztése

 helyi termékek mintaboltjának kialakítása

 helyi termékpolcok felállítása áruházakban stb.



FOLYT.

 Marketing eszközök alkalmazása:
 helyi termékbemutatók falunapokon, fesztiválokon, vásárokban,

 látogatható mintagazdaságok kialakítása.

 A vidéki és elmaradott területeken az önellátástól az

őstermeléstől az értéklánc magasabb szintjei felé

való fokozatos elmozdulás elősegítése

 A tájegységenként diverzifikált agrárgazdaság

kialakítása elősegítheti a minőségi,

piacképes helyi termékek előállítását, helyi

márkák kialakítását.

 A szállítási költségek és a szállítás környezeti

terheinek minimalizálása céljából ösztönözhető a

helyi piac ellátása



3. A HELYI VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE

 Gazdasági tevékenységekre alkalmas

területek kijelölése (településrendezés,

településfejlesztés)

 Ipari parkok létrehozása

 A vállalkozói infrastrukturális környezet

(iroda, telephely, kommunikációs infrastruktúra)

kiépítése akár inkubátorház formájában

 Vállalkozási ismeretek átadása

 Vállalkozóvá válás segítése

 Egyéb szolgáltató és tanácsadó tevékenységek

biztosítása (beleértve a pályázati segítségnyújtást)



FOLYT.

Helyi beruházásösztönző tevékenységek:

 Előnyös üzleti környezet kialakítása (egyablakos

ügyintézés, vállalkozásbarát szabályozási környezet)

 Helyi beruházások fontosságára irányuló

szemléletformáló tevékenységek

A külső beruházások megfelelő feltételekhez

kötése:

 helyi adottságokhoz illő tevékenység,

 helyiek foglalkoztatása,

 helyi beszállítók alkalmazása,

 megtermelt nyereség adott részének térségbe való

visszaforgatása stb.)



4. A HELYI GAZDASÁG PÉNZÜGYI ÖSZTÖNZŐI

Fontos szem előtt tartani, hogy …

 az ösztönzők korlátozott ideig álljanak rendelkezésre (a

tevékenység nyereségessé válásáig),

 ne alanyi jogon járjanak, hanem megfelelő feltételek

teljesítése esetén lehessen azokat igénybe venni

 idővel csökkenő mértékűek legyenek (ösztönözve a

megtérülés szem előtt tartását, csökkentve a támogatástól

függés kialakulását, hozzájárulva a pénzügyi

fenntarthatósághoz)

Ilyenek lehetnek pl.:

 közösségi hitel-alap létrehozása

 helyi befektetési alap felállítása

 iparűzési adó-kedvezmények az induló helyi vállalkozásoknak

 helyi pénzhelyettesítő és cserekereskedelmi rendszerek

kialakítása, támogatása

 közösségi bank létrehozása, mikrofinanszírozás formái



5. HELYI GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

 Kiemelt helyet kap az ösztönzése (fontos

hangsúlyozni miért éri meg versengés helyett

kooperálni)

A vállalkozások számos előnyhöz juthatnak:

 Erőforrásaik egyesítésével versenyképesebbek

lesznek könnyebben tudnak fellépni a külső

piacok felé

 Kapacitásaikat együttesen felhasználva olyan

tevékenységeket is el tudnak látni, amire

egyedül nem lenne lehetőségük (marketing,

raktározás, K+F)



FOLYT.

Az együttműködések legnagyobb előnye:

 Megteremti és segíti fenntartani a kölcsönös

bizalmat, a korrekt piaci magatartást

 Win-win szituációkat eredményezhet, amelyben

minden résztvevő vállalat olyan előnyökhöz jut,

amelyeket egyedül nem tudna élvezni

 A földrajzi közelségből is számos lehetőség adódik

(sok kisebb cég együttműködve kisebb településeken

kritikus tömeget képezve ellensúlyt jelenthet a

nagyvárosokkal szemben, hozzájárulhat a város-

vidék kapcsolatához)



FOLYT.

A területi alapú gazdasági együttműködések

lehetséges formái:

 termelői és értékesítési szövetkezetek

 klaszterek

 beszállítói hálózatok

 tematikus utak

 egyes szektorok tudatos összekapcsolása

 értékláncok szerinti szerveződések.

Az együttműködések ösztönzése során további előnyt

jelenthet, ha a köz-, magán- és civil szféra

együttesen vállal szerepet egy adott gazdasági

tevékenység megvalósításában



6. AZ ÖNKORMÁNYZAT HELYI GAZDASÁGI

TEVÉKENYSÉGEI

Például:

 önkormányzati vállalkozások működtetése,

 önkormányzati beruházások megvalósítása,

 helyi energiaellátási rendszerek kiépítése stb.

A válság miatt kieső magánberuházások

ellensúlyozására a legtöbb térségben szükség lenne

helyi léptékű beruházásokra, amelyek

kezdeményezője a legelmaradottabb térségekben az

önkormányzat lehet. Ez a forrás előteremtése

mellett szemléletváltást is kíván az önkormányzati

vezetőktől.



7. SZOCIÁLIS GAZDASÁG

Minden olyan társadalmi szolidaritáshoz

kapcsolódó szociális tevékenység, amelyek

nonprofit módon (vagy a megtermelt profit

társadalmi, térségi célra való visszaforgatásával) a

legkülönfélébb szervezetek (egyesületek,

szövetkezetek, kölcsönös pénztárak, alapítványok)

végeznek a társadalom szereplőinek valós,

profitorientált vállalakozások és a közszféra

által le nem fedett szükségleteinek kielégítése

érdekében.

 Ezek a szervezetek a társadalmi hasznot éppúgy

szem előtt tartják, mint a pénzügyit.

 Olyan vállalkozások, amelyekben a profitra való

törekvés határozott társadalmi célokat szolgál



FOLYT.

 Jellemzően a társadalom sérülékeny szereplői, a

kirekesztettség által veszélyeztetettek számára

biztosít munkalehetőséget és megélhetést

 Többnyire a résztvevők aktív közreműködését,

önkéntes munkát, kölcsönös segítségnyújtást

igénylik

 A kezdeményezések sikere nem mérhető csupán a

gazdasági teljesítmény alapján, mivel jelentős

társadalmi integrációs, értékteremő, értékközvetítő

és –megőrző funkciót is betöltenek (önsegély, egyéni

felelősség, demokrácia, egyenlőség, igazságosság,

szolidaritás)



SZOCIÁLIS GAZDASÁG ELEMEI LEHETNEK…

 A hátrányos helyzetű munkaerőt foglalkoztató

szociális vállalkozások

 A közösségi összefogást és célokat hangsúlyozó

közösségi vállalkozások

 A háztartások önfenntartáson túli feleslegét

piacra juttató, az önfoglalkoztatók pozícióit javító

szövetkezetek



A SZOCIÁLIS GAZDASÁG (ALTERNATÍV VAGY KÖZÖSSÉGI

FOGLALKOZTATÁS) TERÜLETEI LEHETNEK…

 Szociális (közösségi) földprogramok segítségével

munkalehetőség biztosítása

 Szociális és kulturális szolgáltatások

 Tájfenntartó gazdálkodás

 Mezőgazdasági és erdészeti termékek feldolgozása

 Kézműipar

 Turizmus

 Beavatkozások, melyek a szociális ellátás és

közösségi foglalkoztatás összekötését (helyi

foglalkoztatás a házi segítségnyújtásban,

gyermekfelügyelet vagy gyermekek gondozása) vagy

a közcélú, közhasznú munkával lefedhető

tevékenységek ösztönzését jelentik



8. HELYI ÉRDEKŰ KÉPZÉS, SZAKKÉPZÉS

 Minden olyan intézkedés, amely a létező és jövőben

alapítandó helyi mikro és KKV-k humán erőforrás

fejlesztését célozza meg

 az adott térségben élő emberek, működő

intézmények és gazdasági szereplők igényeire

rugalmasan reagáló képzési formák

kialakításával



CÉL

 Olyan ismeretek oktatása, készségek fejlesztése,

amelyek a vállalkozás menedzselését, szakmai

minőségét javítják

 ehhez szükség van az általános vállalkozási,

közgazdasági és pénzügyi ismeretek mellett a

helytörténeti, helyismereti tartalmak

megjelenítésére, erősítésére (utóbbi a helyi identitás

és kötődés megerősítését is szolgálja, ami segíti a

fiatal, aktív korú lakosság helyben maradását)
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 A szakképzésnek amennyire lehetséges a helyi

gazdaság igényeihez kell alkalmazkodnia,

azokra a szakmákra koncentrálva, amelyek az adott

térségben fontosak (pl. Alföld mezőgazdasági,

kertészeti szakmák, vagy hiányszakmák)

Szükséges:

 a helyi szakismeret-igény felmérése,

 a munkáltatói, vállalkozói réteg bevonásával történő

szakképzés-szervezés és gyakorlati helyek

kialakítása.



9. LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI

SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Elengedhetetlen tevékenység, ugyanis

 a helyi szereplők elhivatottsága,

 lelkesedése,

 tudatos magatartása és

 aktív közreműködése

nélkül nem lehet helyi gazdaságot élénkíteni,

megerősíteni, hosszú távon fenntartható módon

felvirágoztatni
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 Rendkívül hangsúlyosak tehát azok a tevékenységek,

melyek a tudatos fogyasztási, vásárlási szokások

kialakítását célozzák piacot teremtenek a

helyben előállított termékek számára

 Hasonlóan elengedhetetlen a helyi identitás

erősítése

 ÁLTALÁNOS SZABÁLY: a helyi erőforrások,

termékek, szolgáltatások, tudás előnyben részesítése

(pl. önkormányzat saját beruházásainál előnyben részesíti a

helyi terméket, vállalkozót, munkaerőt – betartva a

közbeszerzési szabályokat, vagy gazdaságfejlesztési koncepció

kidolgozásakor bevonja a helyi érintetteket, kiemelten

figyelembe veszi a helyi adottságokat és körülményeket)
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 A vállalkozói szellem, vállalkozói hajlandóság

javítása (hiszen sok esetben az önfoglalkoztatás

választ jelenthet a folyamatos leépítésekre, a

munkanélküliség leküzdésére)

 Vállalkozó közösségek létrehozásakor nemcsak a

tudás és az infrastruktúra, hanem a megfelelő

szemlélet is kulcsfontosságú tényező

 Alapvető fontosságú a közösségfejlesztés

(időigényes, de erős közösségi érzés, együttműködési

készség, konfliktuskezelési képesség, csapatszellem,

szolidaritás az eredmény)



A HGF SZEREPLŐI

 Helyi gazdaságfejlesztési tevékenységet bárki

végezhet, de meghatározó a kezdeményező és

szervező fél szerepe

 Magyarországi példák: civil szervezet,

magánszemély, önkormányzat, vállalkozás, egyéb

intézmény, szervezet (bank, takarékszövetkezet,

gazdasági kamara, vállalkozói szövetség)

 Külföldi példák: gyakoriak a helyi

gazdaságfejlesztési ügynökségek

 Magyarországon meghatározó szerepe az

önkormányzatoknak lehet (DE! forrás- és

kapacitáshiány jellemző)



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


