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A helyi gazdaságfejlesztés 
előzményei

• A helyi önkormányzatokra egyre nehezebb és több
feladat hárul, miközben a központi kormányzat
ellenőrzése alatt tartja az eszközöket és bevételeket

• A helyi önkormányzatok számára elérhető erőforrások
szűkösek, a központi költségvetés kifizetései gyakran
bizonytalanok

• A közigazgatási eljárások még mindig gyakran
bürokratikusak

• A közösségi szerepvállalás általában nem része a helyi
önkormányzatok döntéshozatali folyamatainak

• Szükség van a kelet-közép-európai közigazgatás
átalakítására a helyi önkormányzatok hatékonyabbá és
hatásosabb érdekérvényesítővé tételére



Hogyan indult?

• Az 1970-es évek elején fejlesztették annak
eredményeként, hogy az önkormányzatok felismerték:
a vállalkozások és a tőke mozgásban van a különböző
földrajzi pontok között a komparatív előnyök
megszerzése érdekében.

• Azáltal, hogy a helyi gazdaságok felmérték gazdaságuk
alapjait, jobban meg tudták érteni, hogy mi az ami
segíti illetve hátráltatja gazdaságuk növekedését és a
befektetések gyarapodását.

• Az újonnan szerzett ismeretek révén megpróbálták
kiterjeszteni gazdaságuk és a foglalkoztatás alapjait
stratégiailag kifejlesztett programok bevezetésével.



A HGF mint helyi fejlesztés

A HGF a helyi fejlesztés témakörben helyezhető el a
területfejlesztésben

E megközelítés lényege:

• a helyi társadalom kezdeményezésére és
ellenőrzésére,

• a nemzeti illetve a tágabb térségi, a lokálisnál
magasabb szintről eredő fejlesztéshez viszonyított
„saját mozgástér”,

• az alulról szerveződő jelleg.

Helyi szint alatt települést, mikrotérséget és kistérséget
értünk.



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.



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 pl. munkaerő, ismeretanyag,
tettrekészség, összefogás, együttműködés, helyi
társadalom és a gazdasági 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)

• 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)

• 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.

• 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.”



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”.

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.



Mi a Helyi Gazdaságfejlesztés (LED) a 
Világbank szerint?

Célja, hogy kiépítse egy térség gazdasági kapacitását
annak érdekében, hogy biztosítsa a térség gazdasági
jövőjét, és a népesség megfelelő életszínvonalát. Olyan
folyamat, amiben az állami és az önkormányzati, a
vállalkozói és a magánszektor partnerei közösen
dolgoznak azért, hogy kedvezőbb feltételeket
teremtsenek a gazdasági növekedés és a munkaerőpiac
számára.



OECD definíció

A helyi gazdaságfejlesztés nem pusztán gazdasági fejlődést
takar. A részvételről szól, a helyi párbeszédről, emberek és
erőforrásaik összekapcsolásáról a magasabb szintű
foglalkozatásért és életminőségért.

Helyi közösségek, városok és önkormányzatok a világ minden
táján a LED stratégiákban látják a választ a globalizáció
kihívásaira és tartják a decentralizáció motorjának.

• Cél: a helyiek életminőségének/jólétének növelése (függ a
térség fejlettségétől és nagyságától)

• Eszköz: a versenyképesség javítása (növekedés/jövedelmek +
foglalkoztatottság)

• Együttműködés: a lényeg az eltérő érdekű helyi szereplők
között (partnerség)

• Tér: kisebb tér, helyi érdekek jobban érvényesülnek
• Irány: szinte kizárólag bottom-up



Mit jelent a gyakorlatban?

• Manapság bármely település gazdasági sikere azon
múlik, hogy képes-e alkalmazkodni a dinamikusan
változó helyi, országos és nemzetközi
piacgazdasághoz.

• Egyre nagyobb mértékben használják olyan
települések, amelyek

o meg akarják erősíteni helyi gazdasági kapacitásukat,

o javítani akarják a befektetési klíma, valamint a helyi
üzletágak, vállalkozások és a munkaerő
versenyképességét és produktivitását.

• Az, hogy egy közösség képes-e növelni az
életszínvonalát, tud-e új gazdasági lehetőségeket
teremteni és legyőzni a szegénységet, azon múlik, hogy
mennyire képes átlátni a LED folyamatait és mennyire
képes hatékonyan fellépni a változó és egyre inkább
versenyszellemű piacgazdaság kihívásaival szemben.



Hogyan lehet erős helyi gazdaságot 
felépíteni?

• Minden településnek meg vannak a maga speciális
helyi adottságai, melyek vagy elősegítik vagy éppen
hátráltatják a helyi gazdaság fejlődését.

• Ezek a helyi feltételek határozzák meg egy terület
relatív előnyeit abban, hogy tud-e befektetéseket
vonzani, létrehozni vagy fenntartani.

• A stratégia tervezését és kivitelezését a település
gazdasági, társadalmi és fizikai adottságai határozzák
meg.

• Erős helyi gazdaság felépítéséhez minden településnek
végig kell menni egy közös folyamaton, mely során
- megismerik a helyi gazdaság jellemzőit és

szerkezetét és
- felmérik a gazdaság erősségeit, gyengeségeit,

lehetőségeit, veszélyeit.



Nemzetközi kihívások

A globalizáció nemcsak a lehetőségeket, de a versenyhelyzetet is
növeli a helyi beruházások számára.

Multinacionális vállalatok azokért a helyekért versengenek, melyek
költségvonzata a legkedvezőbb.

A multinacionális termelővállalatok, bankok és szolgáltatók globális
szinten keresnek költséghatékonyabb telephelyeket.

A technológiailag fejlett iparnak és a szolgáltató szektornak
egyaránt erősen specializált és megfelelően képzett
munkaerőre van szüksége.

A makrogazdasági, fiskális és a monetáris reformok közvetlen
hatással vannak a helyi gazdaságok alakulására.

A nemzeti szabályozási és jogi keretek, mint pl. adóreform,
távközlési dereguláció, környezetvédelmi előírások közvetlen
hatással vannak a helyi üzleti közhangulatra.

A decentralizált országokban a nemzeti kormányzati feladatokat
sokszor az önkormányzatok látják el, ezért felelősségük jóval
nagyobb a vállalkozások odavonzásában és megtartásában.



Regionális kihívások

Egyes régiókon belül és a régiók között a települések
gyakran versenyeznek egymással a külső és a helyi
befektetők megnyeréséért.

Léteznek lehetőségek a régiókon belül a települések
együttműködésére saját gazdaságuk felvirágoztatásában
(pl. infrastrukturális vagy környezetvédelmi
beruházások), melyek az egész régióra kiterjedő hatással
bírnak.

Lehetséges regionális kezdeményezések
• Oktatási és kutatási konzorciumok fejlesztése
• Regionális vállalkozói csoportosulások kialakítása
• Regionális promóció a befektetések vonzására és

megtartására
• Regionális beszállítói hálózatok kiépítése annak érdekében,

hogy növekedjen a régión belüli kereskedelem
• A regionális szállítás kapcsolatainak erősítése a régión belül és

azon túl
• A regionális technológia-transzfer fejlesztése
• A helyi és regionális lobby-tevékenység megerősítése felsőbb

kormányzati szintek megnyerése érdekében



A város és az önkormányzat kihívásai

A vállalkozások gyakran városias környezetben telepednek
meg az agglomerációs előnyök (piac, infrastruktúra,
munkaerő, információ, beszállítók egymással történő
megosztása) miatt.

A városok vonzáskörzetéből származó gazdasági előnyök
kiaknázása a városvezetés politikáján múlik, illetve azon,
hogy mennyire tudják biztosítani a szükséges feltételeket,
és milyen mértékben állnak rendelkezésre fejleszthető
városi területek.

A város és vonzáskörzetük jobb lehetőségeket kínálnak az
elérhető természeti és humán tőke, szolgáltatások és a
belső piac nagyságából adódóan. De a koordinálatlan
vagy nem megfelelő intézményi háttér és tervező testület
azonban alááshatja a főváros és a környék gazdasági
fejlődését.



Helyi tényezők

• Vállalkozások szempontjai (pl. közművek, szállítási
lehetőségek, telekommunikáció…)

• Munkaerő szempontjai (lakáshelyzet minősége,
egészségügyi ellátás, oktatás helyzete, továbbképzési
lehetőségek, közbiztonság, tömegközlekedés…)

• Infrastruktúra típusai

fizikai – út-,vasúthálózat, víz-,csatornarendszer, energia-
és telekommunikáció

humán – szociális, kulturális és közösségi létesítmények,
szolgáltatások összessége



Hátrányos helyzetű lakosság és informális 
gazdaság

• A formális és informális gazdasági szektor közötti
kapcsolatot nem szabad figyelmen kívül hagyni, a
stratégiák kialakításánál figyelembe kell venni.

• A sikeres helyi gazdaságnak nemcsak gazdasági és
környezeti, hanem társadalmi megújulásra is szüksége
van.

• A stratégiáknak ki kell térni a szegénység elleni
intézkedésekre is.

• A LED társadalmi előnyöket is jelent a település
gazdasági és társadalmi szektorai számára, beleértve a
hátrányos helyzetűeket és a kirekesztetteket is.



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 

Célja nem csak gazdasági, hanem közösségi és társadalmi is
(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.



• 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.

• 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)

Lehetséges eredmények



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 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 helyi fejlesztések alapelemei

Helyi szereplők bevonása,

Helyi erőforrások befektetése,

Helyi kontroll gyakorlása.

A leghangsúlyosabb a helyi ellenőrzés, mert külső erőforrások
megjelenésekor is biztosítja a helyi érdekek érvényesítését.

Az alulról vezérelt térségfejlesztés alapfeltétele hogy

• a helyi közösség autonóm módon határozhassa meg a
céljait,

• a megvalósításhoz vezető utakat és a külvilág változásaihoz
való alkalmazkodás módját.



A hgf legfontosabb jellemzői

• A központi kormányzati gazdaságpolitikai és helyi gazdaságfejlesztési
szereplők együttes fellépése,

• helyi kezdeményezésre vagy annak bátorításával jön létre (alulról
szerveződés),

• 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,
• helyi szereplők által kidolgozott gazdaságfejlesztési stratégia,
• 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,
• hagyományok és közösségi attitűdök érvényesülése.



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 gazdaságfejlesztés logikai szerkezete



A LED stratégia jellemzői

• Ideális esetben a LED stratégia beilleszkedik egy szélesebb
gazdaságstratégiai tervbe, melynek társadalmi és
környezetvédelmi összetevői is vannak.

• A LED stratégia elsősorban a helyi gazdaság
megerősítésére és a helyi kapacitás bővítésére
összpontosít.

• Időkerete általában 3-8 évig terjed



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



• 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.

• 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 funkciómegosztás
érdekében.



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 település együtteseket, nagyvárosi
agglomerációkat (eltérő súlypontok, beavatkozási típusok,
eszközök)

• A HGF eltérő lehetőségei és szükségletei értelmezhetőek
városon belüli dimenziókban is (pl. leromlott városrészek,
kiürülő városközpontok)



• 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.

• 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.



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.)



Köszönöm szépen 
a figyelmet!

aldorfai@gmail.com


