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1.

BEVEZETÉS

A KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű "Helyi versenyképesség-fejlesztési
kutatási program” kiemelt projekt (továbbiakban: HVK projekt, vagy Projekt) 5.
célterületi kutatásának célja a helyi gazdaság fejlődését támogató önkormányzati
eszközrendszer fejlesztési lehetőségeinek, a befektetés-élénkítési megoldásoknak a
vizsgálata, illetve a helyi közszolgáltatások minőségének, hozzáférhetőségének
gazdaságfejlesztési hatásainak feltárása volt. A célterületi kutatás egyik kiemelt
tématerülete volt az önkormányzatok reális gazdaságélénkítési lehetőségeinek
vizsgálata.
Tudatos gazdaságösztönzési tevékenység nélkül nincs sikeres, versenyképes
település. A célterületi kutatások ezen tématerületének fókuszában ennek megfelelően
azok a lehetőségek és támogató eszközök feltárása és vizsgálata állt, amelyek
képessé teszik az önkormányzatokat gazdaságösztönzési tevékenységük sikeressé
tételére és ezzel versenyképességük javítására.
Az elmúlt évtizedek során az önkormányzatok mindig is versenyben voltak a
befektetőkért és a lakosokért, ebben a versenyben egészen hasonló módszereket és
eszközöket használtak. Idővel bizonyos eszközök (pl. ipari park, HIPA mértékének
csökkentése) önmagukban megszűntek versenyelőnyt jelenteni. Felértékelődött
az eszközök kombinált alkalmazása, a specializáció, az önkormányzatok által
nyújtott kiegészítő szolgáltatások, az átfogó kreatív gazdasági környezet,
valamint a többségében még mindig másodlagos prioritásként kezelt
háttérfeltételek (pl. településmarketing) biztosítása. A helyi sajátosságok markáns
kihangsúlyozása, az egyediség vált a versenyképesség kulcsává.
A települések erőforrásaik, adottságiak és sikerességük függvényében eltérő utakat
járnak: akad nagyváros, amely már az európai innovációs-technológiai központokhoz
kíván felzárkózni és globális hálózatok részeként kezd működni, míg mások most
ébrednek tudatára az új típusú gazdaság- és településfejlesztési kihívások kezelésének
szükségességére.
Ahogy azt a HVK projekt több eredménytermékében is hangsúlyozzuk, az európai uniós
finanszírozási és támogatási rendszer reformok előtt áll, a 2020 utáni időszakban
új feltételrendszerre kell felkészülniük a hazai szereplőknek. Ebben a keretrendszerben
várhatóan a vissza nem térítendő támogatások nagyságrendje jelentősen
csökken és a hangsúly a visszatérítendő támogatásokra helyeződik át. A
gazdaságfejlesztést támogató eszközök fejlesztési támogatása is eszerint változik, tehát
az
önkormányzatoknak
fontos
lesz
tudatosabban
átgondolni,
hogy
milyen
gazdaságösztönzési eszközökbe fektetik be saját forrásaikat.
Ezzel együtt szükségszerűen felértékelődnek a nem infrastrukturális jellegű
gazdaságösztönzési eszközök, amelyek kis befektetéssel, hatékony együttműködéssel és
sok kreativitással hatékonyak lehetnek. A meglévő önkormányzati gazdaságösztönzést
szolgáló infrastruktúrák
esetében
is
fokozottan
érvényesülnek
a
működési
fenntarthatósági szempontok, az új típusú üzleti modellek. A gazdaságfejlesztésben és a
kapcsolódó gazdaságösztönzési tevékenységekben (és nem csak magában a
gazdaságban) is felértékelődik az adatok digitális kezelésére és hasznosítására alapozott
megoldások alkalmazása.
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A jelen Gazdaságösztönzési útmutató (a továbbiakban: útmutató) ezen kihívások
kapcsán kíván az önkormányzatok számára a választási lehetőségekben eligazodást
segítő gyakorlati iránymutatásokat adni.

1.1. AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA
A jelen útmutató egy új típusú gazdaságösztönzési módszertan meghonosításában
és az önkormányzatok kapcsolódó szerepének megtalálásában kíván segítséget
nyújtani.
Az útmutató célja, hogy:




segítségével
az
önkormányzatok
tudatosan
kiválasztott
gazdaságfejlesztési eszközrendszer alkalmazásával vállalják fel, lássák el a
koordináló szerepet a helyi gazdaság és ezzel a település jövőjének alakításában;
valamint
átfogó és gyakorlatias módszertani segítséget adjon elsősorban a helyi
döntéshozók, településvezetők, a helyi fejlesztési stratégiák készítésében és
annak megvalósításában résztvevő aktív területi szereplők (helyi vállalkozások,
vállalkozói érdekvédelmi szervezetek, civilek szervezetek) számára a kapcsolódó
tervezési feladatok eredményes végrehajtásához.

1.2. A

FELADAT

VÉGREHAJTÁS

MÓDSZERTANÁNAK

RÖVID

ÖSSZEFOGLALÁSA
A célterületen belül több kutatás zajlott, amelyek információt szolgáltattak az útmutató
összeállításához. A végrehajtott kutatások során a szakértők több eltérő módszert
alkalmaztak:












kérdőíves felmérés zajlott az önkormányzatok és vállalkozások körében, amely
információkat szolgáltatott egyrészt az önkormányzatok valós gazdaságösztönzési
lehetőségeiről és tevékenységéről, másrészt a vállalkozások telephelyválasztási
döntéseit befolyásoló tényezőkről (köztük az önkormányzatok megítéléséről);
ezeket az információkat személyes mély- és fókuszcsoportos interjúk
egészítették ki az esettanulmányok helyszínein (valamint a versenyképességi
szerződés pilothelyszíneken);
hazai és nemzetközi esettanulmányok kerültek kidolgozásra település-, és
gazdaság-szerkezeti típusok szerint, a helyi fejlesztési, és gazdaságösztönzési
gyakorlatok, helyi együttműködési modellek és az egyéb alkalmazott módszerek
alaposabb megismerése érdekében;
a nemzetközi tanulmányutak tapasztalatai rávilágítottak néhány újszerű
gazdaságösztönzési eszközre, amelyek további tanulmányozására is sor került a
HVK projektben;
a rendelkezésre álló országos adatbázisokból lekért adatok célzott
elemzésével megtörtént a gazdaságélénkítési eszközök (pl. ipari parkok,
logisztikai központok stb.) részletes bemutatása, azok komplex hatásainak
mérései és hatásmechanizmusainak értékelhetőségével kapcsolatos kutatás;
a HVK projekt regionális műhelymunka sorozatai, amelyek szintén értékes
információval
szolgáltak
az
egyes
helyi
gazdaságösztönzési
eszközök
eredményességére vonatkozóan.
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A gazdaságösztönzési vonatkozású háttérkutatások megkezdését követően tudományos
kutatókkal és a gazdaságfejlesztés gyakorlati szakértőivel folytatott egyeztetésekre
alapozva indult meg a Gazdaságösztönzési útmutató struktúrájának kialakítása,
körvonalazódtak az irányelvek az útmutató nyelvezetére, tartalmára vonatkozóan és
kezdetét vette maguknak az üzeneteknek a megfogalmazása. Az útmutató
összeállításához több hasonló célú dokumentum is áttekintésre került, ezek tapasztalatait
használva próbáltunk eltérő megközelítésű, így újszerű segédletet előállítani.

1.3. AZ ÚTMUTATÓ FELÉPÍTÉSE
Az alábbi táblázat az útmutató felépítését mutatja be a fejezetek tartalmának rövid
ismertetésével.
Fejezetcím

Fejezet rövid tartalma

1. Bevezető

A Bevezetőben az útmutató céljának, és a háttérkutatásoknak
ismertetése mellett a dokumentum felépítésének, a projekt
más eredménytermékeihez való kapcsolódásának rövid
bemutatása történik.
Az önkormányzatoknak szóló útmutató tartalmazó fejezetek a
vezetőknek szóló bevezetővel és használatot érintő irányelvek
ismertetésével indul.
Ezt követően az útmutató további két fő részből áll:


2.
Gazdaságösztönzési
útmutató



Az első rész a gazdasági ökoszisztémák működésével és az
önkormányzatok
helyi
gazdaságösztönzési
eszközkombinációjával foglalkozik, ezen belül ismerteti a
tárgyalt
eszközcsoportokat
és
konkrét
gazdaságösztönzési eszközöket. Ezt követi a célokat és
az eszközrendszert befolyásoló körülmények, igazodási
pontok (pl. hazai vállalkozói igények, globális és hazai
gazdasági trendek) ismertetése, míg végül a településre
szabott eszközkombinációk levezetésének módja kerül
tárgyalásra.
A második rész a településre szabott gazdaságösztönzési
terv kidolgozásának folyamatát tárgyalja rövid áttekintést
adva az egyes lépések lényegi tartalmáról.

Az útmutatóhoz az alábbi mellékletek tartoznak:

Mellékletek

1.) Helyi gazdaságösztönzéshez kapcsolódó fogalmak
2.) A gazdaságfejlesztési folyamat lépéseit támogató hasznos
módszertani eszközök
3.) A gazdasági folyamatok monitorozásában leggyakrabban
alkalmazott indikátorok
4.) Helyi gazdaságösztönzésre vonatkozó jó gyakorlatok
bemutatására - esettanulmányok
5.) A HVK projektben végrehajtott önkormányzati és vállalkozói
elvárásainak releváns tapasztalatai
6.) Kiemelt, alternatív gazdaságélénkítési eszközök részletes
kutatási eredményei
7.) Az útmutató és a háttérkutatások elkészítése során
felhasznált források jegyzéke
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1.4. AZ ÚTMUTATÓ KAPCSOLÓDÁSA MÁS EREDMÉNYTERMÉKHEZ
Az 5. célterületen belül zajló gazdaságösztönzési kutatások és azok eredményei (hazai és
nemzetközi esettanulmányok, önkormányzati és vállalkozói kérdőíves felmérés,
fókuszcsoportos megbeszélések, személyes interjúk, országos adatbázis elemzések)
egyaránt inputot szolgáltattak az útmutatóhoz.
Az útmutató készítése során folyamatos volt az egyeztetés a HVK projekt keretében
készülő Tudatos település útmutató (4. célterület) és az Útmutató a helyi erőforrástérkép
elkészítéséhez (5. célterület) c. kötelező eredménytermékek kidolgozásáért felelős
szakértőkkel a lehetséges szinergiák (együttes / összeadódó hatások) kihasználása
érdekében.
Jelen Gazdaságösztönzési útmutatóban is több helyen történik utalás a két további
útmutatóra, mindenekelőtt azokon a pontokon, amelyek jellegüknél fogva a
gazdaságösztönzéshez nélkülözhetetlenek, de részletes bemutatásuk nem ebben a
dokumentumban történik (pl. a helyzetfeltárás fontos eleme az helyi erőforrások
feltárása, amelynek részletes módszertana az Útmutató a helyi erőforrástérkép
elkészítéséhez című dokumentumban található).
Jelen dokumentumot végigkíséri a tudatosság1 (tudatos tervezés, tudatos
eszközalkalmazás) így a tudatos település útmutató számos ponton kapcsolódik és
további részletes információkat nyújt az útmutató célcsoportjának. Az útmutató
kapcsolódik a humán kompetenciákkal kapcsolatos kutatási területhez is (4. célterület),
mivel a gazdaságösztönzési terv részeként különleges figyelem fordul a támogató
feltételek fejlesztésére, amelyek egyik fő témája az önkormányzatok szervezeti és
humán erőforrás előkészítése a versenyképesség erősítésének kihívásaira.
Az 1. ábra a 4-5. célterületi kutatás és eredménytermékek összefüggéseit mutatja be a
tudatos település keretrendszerében.

1

Tudatosság, tudatosnak lenni: Tudatos ember az, aki kezébe vette az élete irányítását! Egy tudatos
településen a felelős vezetők és az ott lakók kezükbe veszik a település életének minden területén az irányítást.
A tudatos jelző az előzményeket és következményeket végiggondoló, a döntések és azok nyomán végrehatott
tevékenységek horizontális kapcsolatát is szem előtt tartó személyekre, települési (al)rendszerekre
vonatkoztatható a településfejlesztés kontextusában.
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1. ábra: A HVK kutatásainak és eredménytermékeinek összefüggései (saját szerkesztés)
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útmutató belső FEDLAP
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Gazdaságösztönzési
útmutató
(ajánlások a helyi önkormányzatok számára a
tudatos helyi gazdaságfejlesztéshez)
KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001
azonosító
jelű
"Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program"
című kiemelt projekt kapcsán

A Belügyminisztérium megbízásából készítette:
HBH Stratégia és Fejlesztés Kft. és
Collective-Intelligence Kft. konzorcium;

Készült: 2018. március 29.
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2. GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSI ÚTMUTATÓ
Az
Útmutató
a
KÖFOP-2.3.3-VEKOP-16-2016-00001
azonosító
jelű
"Helyi
versenyképesség-fejlesztési kutatási program” kiemelt projekt (továbbiakban: HVK
projekt) 5. célterületének, a helyi gazdaságfejlesztést támogató önkormányzati eszközök
kutatásának egyik eredményterméke.

2.1. BEVEZETŐ
A 21. század elejére jellemző módon a vállalkozásokhoz hasonlóan a települések is
folyamatosan versenyeznek egymással. Versenyeznek a lakosokért, a lakosok
életminőségének fenntartását közvetve támogató gazdasági szereplőkért, a
támogatási forrásokért, a befektetőkért. Kulcskérdéssé vált a hatékonyság, a
versenyképesség, és az ezeket támogató fejlesztési tevékenységek eredményessége,
sikere. Ezt a jelenséget ugyanakkor - más típusú vezetőelvként - egyre jobban átszövi a
társadalmi, pénzügyi és környezeti fenntarthatóságra való tudatos törekvés is.
A
helyi
gazdaság
versenyképességének
és
a
fenntarthatóságának
összeegyeztetésében kulcsszerepe van a helyi önkormányzatoknak. Felismerve a
hiányzó tapasztalatokat és kompetenciákat sok városvezető külföldi tanulmányutakon
vesz részt és tapasztalhatják, hogy a meglátogatott különféle adottságú és méretű uniós
településeken a számukra napi küzdelmet jelentő feltételek mennyire természetes elemei
a helyi működésnek és gazdaságfejlesztési tevékenységnek. A mutatós, okos
megoldásoktól hemzsegő gazdaságfejlesztést szolgáló infrastruktúrák láttán sokan azt
mondják „Na persze … minden a forrásokon múlik”, miközben a szükségesnél kevesebb
figyelmet fordítanak arra, hogy milyen nem infrastrukturális jellegű beavatkozások
járultak hozzá a helyi gazdaság eredményességéhez, milyen szervezeti keretek
között, milyen kompetenciákkal bíró helyi szakemberek, milyen nagyobb
együttműködési minták szerint dolgoznak a település gazdasági sikere érdekében.
A települések közötti verseny Magyarországon is egyre erőteljesebb, ugyanakkor
az önkormányzatok részéről a versenyben használt eszközök köre és azok
alkalmazási módja alig változott az elmúlt évek alatt. Míg korábban a demográfiai
folyamatok és az adóerő-képesség voltak a sikeresség fokmérői - a településekkel
szembeni belső és külső elvárások is ezen jellemzők mentén fogalmazódtak meg -, addig
a globális hatások miatt ma már a települések sikerességét meghatározó tényezőkben
a lakosságnak nemcsak a száma, hanem korösszetétele vagy képzettségi szintje, a
vállalkozások adóerején túl a helyi gazdaság szerkezete, közvetett környezeti és
társadalmi hatása is egyre jelentősebbé válik.
Az önkormányzatok kötelező feladatainak ellátásához, a közszolgáltatások megfelelő
színvonalú biztosításához a gazdasági stabilitás fenntartása és a növekedés
feltételeinek biztosítása nélkülözhetetlen. Az új típusú elvárások mentén a versenyben
maradás egyre több és több, egymásra épülő tudatos lépést igényel az
önkormányzatoktól. Az önkormányzatok tekintélyes része felismerte mindennek
fontosságát, de a HOGYAN kérdésre még sokan keresik a választ.
A tudatos helyi gazdaságfejlesztés tervezése komplex folyamat, amelynek keretében
a helyi szereplőknek


a lehetséges gazdaságösztönzési eszközök széles tárházából,
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a vállalkozások telephelyválasztási döntéseit befolyásoló igények ismeretében,
a település – és esetenként a térség – adottságainak és reális lehetőségeinek
legmegfelelőbbeket célszerű kiválasztaniuk.

A helyi gazdaságélénkítés egyik nehézsége, hogy a helyi sajátosságok miatt nem
létezik általános recept, mindenütt sikerrel alkalmazható megoldás. A helyi
fejlesztéshez módszerek ajánlhatók, alapelvek (méltányosság, hatékonyság és
fenntarthatóság) fogalmazhatók meg, de nagyon sok olyan (helyi és külső) feltétel is
van, amely érdemben befolyásolja a fejlesztési folyamat sikerét.

Az útmutató célja és újdonsága
Az útmutató célja, hogy a gazdaságösztönzési eszközök tudatosabb, a helyi
sajátosságokhoz és célokhoz jobban igazodó eredményesebb alkalmazásának elősegítése
érdekében a településvezetők számára





egyrészt áttekintést adjon a már jól ismert, illetve a hazai kontextusban
kevéssé használt gazdaságösztönzési eszközökről és azok jellemzőiről;
a
gazdaságösztönzési
eszközök
használatát
nagyban
meghatározó
vállalkozói döntési szempontokról;
felhívja a figyelmet a gazdaságösztönzési eszközök helyi gazdaságfejlesztési
célokhoz igazodó kombinálásának lehetőségeire és annak fontosságára;
jó gyakorlatokat mutasson be az egyedi és kombinált gazdaságösztönzési
eszközhasználat sikeres példáiból.

A jó gyakorlatok elsősorban ötleteket adhatnak és alkalmasak annak igazolására, hogy a
nehéz társadalmi-gazdasági helyzetben lévő településeken is lehetséges helyi
feltételekhez alkalmazott innovatív megoldásokat találni, s ezzel a helyi gazdaság
fejlődését segíteni.
Az útmutató gyakorlatias tervezési folyamatot mutat be, amely segítséget kíván
nyújtani
az
önkormányzatoknak
a
megfelelő
gazdaságösztönzési
eszközrendszer kiválasztásában és a gazdaságösztönzési terv kidolgozásában.
Az útmutató célja ezen túl egy újszerű gazdaságfejlesztési szemlélet közvetítése:
felhívni a figyelmet a nemzetközi gyakorlatban egyre elterjedtebb helyi, térségi
gazdasági ökoszisztémákban való gondolkodás kínálta lehetőségekre, valamint
segítséget kíván nyújtani a településvezetők számára abban, hogy településükre és
annak gazdaságára mindinkább egy ökoszisztémaként tekintsenek és az annak
keretében zajló gazdaságösztönzési és –fejlesztési folyamatot támogassák.

Kinek szól az útmutató?
Az útmutatót minden olyan aktív, a helyi közösségért felelősséget érző
szereplőnek ajánljuk, aki tudatosan, megfelelő eszközöket keres a helyi fejlődés
támogatása érdekében. Jelentős számú eszköz és módszer a helyi önkormányzat
kezében van, így az elsődleges célcsoportot a településvezetők, önkormányzati
szakemberek jelentik, az útmutató elsősorban nekik készült.
Az útmutató ugyanakkor ösztönző lehet a helyi döntéshozatalban közvetett szerepet
vállaló vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, intézményvezetőknek, továbbá
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mindenkinek, akinek a helyi társadalom és gazdaság fejlődése fontos, s ennek érdekében
kíván tevékenykedni és legfőképpen: együttműködni.

Az útmutató felépítése és használata
Az útmutató további két fő részből áll:




Az első rész a gazdasági ökoszisztémák működésével és az önkormányzatok helyi
gazdaságösztönzési eszközkombinációjával foglalkozik, ezen belül ismerteti a
tárgyalt eszközcsoportokat és konkrét gazdaságösztönzési eszközöket. Ezt
követi a célokat és az eszközrendszert befolyásoló körülmények, igazodási
pontok (pl. hazai vállalkozói igények, globális és hazai gazdasági trendek)
ismertetése, végül a településre szabott eszközkombinációk levezetésének
módja kerül tárgyalásra.
A második rész a településre szabott gazdaságösztönzési terv kidolgozásának
folyamatát tárgyalja rövid áttekintést adva az egyes lépések lényegi tartalmáról.

Az útmutató szorosan kapcsolódik a HVK projekt keretében készült két további
útmutatóhoz:



az Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez a helyi erőforrások feltárását
és hatékonyabb hasznosítását segíti, míg
a Tudatos település útmutató a települések helyi versenyképesség szempontjából
releváns 10 fő településirányítási területének jó gyakorlataira vonatkozó
iránymutatásokat tartalmazza.

A sikeres helyi gazdaságösztönzés a hatékony helyi erőforrás hasznosítást és a tudatos
településmenedzsmentet egyaránt feltételezi. A Gazdaságösztönzési útmutató az említett
két útmutatóban részletezett témákkal részletesen nem foglalkozik, de utal a kapcsolódó
munkákra.
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2.2. A

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÚJSZERŰ MEGKÖZELÍTÉSÉNEK

HÁTTERE
Új fogalmak, új gyakorlatok, új gazdaságösztönzést szolgáló eszközök lépnek be a
települések és településvezetők életébe, a korábban hatékonynak nevezhető
megközelítések
már
nem,
vagy
kevéssé
hatékonyan
működnek.
Egyfajta
paradigmaváltás zajlik, ami egy újszerű szemléletmódot feltételez, a gazdasági
ökoszisztémában
való
gondolkodást,
ami
a
nagyvárosokban
új
típusú
együttműködéseket, a középvárosokban ezek helyi adaptációját, míg a kisebb
településeken közösségek újbóli felértékelődését is jelenti.

2.2.1. A

HELYI

GAZDASÁGI

ÖKOSZISZTÉMA,

MINT

A

SIKERES

HELYI

GAZDASÁGFEJLESZTÉS KERETRENDSZERE

A helyi önkormányzatoknak a helyi versenyképesség alakításában játszott
szerepe átalakulóban van, feladatvállalásuk már nem kizárólag a hagyományos,
önkormányzatok számára törvényben megszabott közszolgáltatások biztosítására
korlátozódik, hanem egyre inkább előtérbe kerül az önkormányzat szerepe a helyi
gazdaság tudatos fejlesztésében, a fejlődés katalizálásában.
Maga a helyi gazdasági környezet értelmezése is változik és mindinkább egy, a helyi
termelő és szolgáltató vállalkozásokon túlmutató sokszereplős, hely-specifikus működési
struktúrát, valamint a mindezt támogató eszköz- és feltételrendszert jelenti.
A helyi gazdaságot a nemzetközi gyakorlatban egyre inkább egy olyan a természeti
ökoszisztémához hasonló rendszerként kezelik, amelynek alapját a szereplők (a
vállalkozások, az önkormányzat és intézményei, a kutatóhelyek és innovációt létrehozó
és/vagy tudásátadó intézmények, valamint a lakosság) és a közöttük fennálló
kapcsolatok, együttműködések minősége és intenzitása képezi.
A szereplők tevékenységén túl ezeknek az interakcióknak az intenzitása, minősége
és értékteremtő jellege adja az adott ökoszisztéma ÉRETTSÉGÉT és eredményezi
a település vagy térség (általában egy-egy város és agglomerációja/ természetes
vonzáskörzete) gazdasági sikerességét.
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2. ábra: A helyi gazdasági ökoszisztéma modell HVK Pilot Program-ban adaptált értelmezése

A szereplők közötti együttműködések fejlődéséhez a szereplők kezdeményező
fellépése és kölcsönös gazdasági érdekek menti rugalmassága mellett az
önkormányzat(ok) katalizátori és támogató tevékenysége biztosít(hat) kedvező
feltételrendszert.

Mi a helyi gazdaság(i ökoszisztéma) sajátossága?
A helyi gazdasági ökoszisztéma a globális és még inkább az országos gazdasági
ökoszisztéma alrendszere, ami egy adott területhez (település) és vagy térséghez
köthető. A helyi gazdaság erősen támaszkodik a helyi szereplők aktív részvételére és
együttműködésére, a külső szereplők és külső erőforrások az ő közreműködésükkel
kapcsolódnak be a helyi gazdaság folyamataiba. A helyi gazdaság elsősorban helyi
érdekeket szolgál, azaz főként saját szereplőit segíti céljaik megvalósításában,
ezzel építve az helyi gazdasági ökoszisztémát, erősítve annak érettségét.

Gyakorlatilag bármilyen településtípus vagy együttműködő térség esetében
beszélhetünk gazdasági ökoszisztémáról, hiszen az maga a helyi szereplők és folyamatok
által alkotott rendszer. Ugyanakkor a helyi gazdasági ökoszisztémák érettsége
jellemzően erőteljesen eltérő:




Jóval magasabb szintű az európai nagyvárosi agglomerációkban (pl.
Amszterdam, Helsinki – Espoo, Berlin stb.), ahol alapvetően a technológiaintenzív, innováció és kreativitás-alapú, hálózatos működési elvű nyitott
gazdaság, magas teljesítő képesség mellett az új típusú termékhasználói és
fogyasztói kultúra és mindennek eredőjeként a magas életminőség a jellemző.
A gazdasági ökoszisztémák érettsége a vidéki térségekben Európa-szerte
jellemzően alacsonyabb, bár ma már Hollandiában vagy Finnországban nem
érezhető olyan különbség a vidéki és városi gazdasági környezet minőségi
jellemzőiben, mint Magyarországon.
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A gazdasági ökoszisztémák (annak minden összetevőjére kiterjedően) hazai
környezetben is az új típusú digitális, innovációs gazdaságot befogadó és számos
módon támogató nagyvárosokban (régióközpontokban) a legérettebbek. Erre jó
példa Győr, Debrecen, vagy Kaposvár. Az első esetben a gazdasági szereplők, míg a
másodikban a helyi K+F, az egyetemi szereplők jelentik az ökoszisztémaépítés fő bázisát.
Kaposvár esetében pedig maga az önkormányzat a hajtóerő.
A helyi gazdasági ökoszisztémák (belső hálózatok és kapcsolatok) építése jóval
kevésbé tudatosan zajlik a kisebb településeken. Ennek ellenére vannak jó példák a
helyi szereplők megerősítésére és a gazdasági célú együttműködések magasabb szintre
emelésére (főként tematikus értékek/adottságok mentén) akár középváros és
vonzáskörzete (pl. a Jászság), vagy akár térségi szinten is. A térségi gazdasági
ökoszisztéma építés példája a Villányi, vagy a Tokaj-hegyaljai Borvidék, ahol a
gazdaságra (bortermelés, turizmus, szolgáltatásfejlesztés stb.) egyre inkább, mint
térségi rendszerre (egyfajta gazdasági ökoszisztémára) tekintenek a helyi szereplők.
A gazdasági ökoszisztéma alapvető működési logikája – lépték sajátosságainak
figyelembevétele mellett – tetten érhető kis- és középvárosokban és azok természetes
vonzáskörzetében is. A vonzó életfeltételek kialakítása, az innováció (technológiai és
társadalmi) alapú működés, valamint a helyi vállalkozói szféra, a kreatív iparágak
erősítése ugyanúgy elérendő cél. Kisebb településeken a szereplők és az
együttműködések jóval könnyebben átláthatók és sokkal egyszerűbben és
célirányosabban segíthetők (például közmű probléma elhárításával, egyedi
támogatással, vitarendezéssel, ügyintézés felgyorsításával), mint a nagyobb
települések esetében.

2.2.2.A HELYI GAZDASÁGI ÖKOSZISZTÉMA SZEREPLŐI ÉS FEJLŐDÉSI SZINTJEI
A 21. század gazdaságát jellemző tendencia, hogy a helyi gazdasági környezet
vonzereje
egyre
kevésbé
az
infrastrukturális
adottságok,
az
üzleti
szolgáltatások, adókedvezmények, pénzügyi ösztönzők stb. körének függvénye.
A vonzerő egyre inkább a vállalkozások és a működésükben érintett egyéb szereplők
együttműködésének eredményességén múlik.
A
helyi
gazdaság
sikertörténete
nem
csupán
egyes
vállalkozások
sikertörténeteinek összessége, hanem az egész településé, ahol az önkormányzat,
a közszféra, a lakosok és a vállalkozások együttműködésével jön létre egy minden fél
számára előnyöket biztosító gazdasági környezet (helyi gazdasági ökoszisztéma).
Az együttműködések lehetősége és változatossága határtalan, lényege, hogy a felek
számára kölcsönös előnyökkel jár. Kihívást jelent, hogy az együttműködések sokszor
alkalmi jellegűek – van, hogy csak gesztus értékűek -, de akadnak már tartós helyi
gazdaságfejlesztési célú, többoldalú együttműködési keretrendszerek is, amikben az
önkormányzat maga is aktív partner illetve katalizátor szerepet játszik. Az egyre
inkább innovációra és digitális technológiákra épülő gazdaság sikerének hátterében a
tartós, üzletileg megalapozott többoldalú együttműködések2 állnak. Az érett
ökoszisztémákban a háromoldalú (gazdaság, közszféra, egyetemek / tudásintézmények)
együttműködéseket egyre inkább felváltják a négyoldalú (a lakossággal kiegészült)
kapcsolatrendszerek.

2

a nemzetközi szakirodalom szerint úgynevezett triple- és quadruple-helix kooperációk
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Az alábbi ábra a három és négyoldalú együttműködések partnerségi sémáját mutatja be.

3. ábra: A helyi gazdasági ökoszisztémák szereplőinek együttműködési modellje

A gazdasági ökoszisztéma kulcsszereplői és lehetséges szerepei:




Vállalkozások és azok lehetséges szerepei:
o A vállalkozások hagyományos szerepei, hogy szolgáltató, termelő jellegű
értékteremtő tevékenységükkel többek között jövedelmet termelnek,
munkahelyeket biztosítanak, iparűzési adót fizetnek a helyi gazdaság
számára.
o A
hagyományos
szerepekkel
párhuzamosan,
a
multinacionális
nagyvállalatok már saját fejlesztési részleggel rendelkeznek, de
technológiai és termékinnovációt egyre nagyobb számú kis-, és
közepes vállalkozás is végez már Magyarországon is.
o A mikro- és kis szolgáltató vállalkozások ugyanakkor sok esetben
kapcsolódnak be a közszolgáltatások biztosításába és végeznek
közfeladatokat az önkormányzatokkal együttműködésben.
o A társadalmi felelősségvállalási (Corporate Social Responsibility)
akciókon keresztül közszolgáltatások végzése vagy támogatása jellemző
minden cégméret képviselőire a 21. század gazdaságában.
Kutató egyetemek, K+F+I intézetek, / tudásátadó intézmények és azok
lehetséges szerepei:
o Ezen intézmények nemcsak nemzetközi, de hazai szinten is egyre
szorosabban kapcsolódnak be a helyi gazdaságok életébe. Hazai szinten
egyre több jó példát látni ezen intézmények és helyi vállalkozások
együttműködésére (Győr, Debrecen).
o Az intézmények már itthon is egyre szélesebb körben működnek együtt
technológiai cégekkel, és maguk is rendre végeznek szolgáltatásokat piaci
alapon termelő és szolgáltató vállalkozások számára (például laboratóriumi
mérések, tesztelések).
o Innovációs kapacitásokkal is bíró felsőoktatási intézményekkel nem
rendelkező településeken a szakmai oktatási intézmények tölthetik be
a tudásátadó szerepet. Ezek az intézmények a helyi vállalkozások
munkaerőigényét kielégítő magas színvonalú szakképzésükön keresztül
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tudnak meghatározói lenni a kis- és középvárosok gazdasági
ökoszisztémájában.
Lakosság és azok lehetséges szerepei:
o A lakossok piaci viselkedésük, mint fogyasztók (vásárlás – nem vásárlás),
és közvetlen véleménynyilvánításukon keresztül befolyásolói a helyi
gazdasági folyamatoknak.
o Az ökoszisztéma részeként a lakosság fő befolyásolója, esetenként kreatív
részese is tud lenni például a termék- és szolgáltatásfejlesztésnek. A
lakosság közreműködhet egy-egy termék vagy szolgáltatás
hosszabb ideig tartó tesztelésének a hazánkban még nem túl gyakori
Living Lab (élő labor) keretei között, ahol valós élethelyzetekben zajlik
egy-egy termék kipróbálása és továbbfejlesztése.
Helyi önkormányzatok és azok lehetséges szerepei:
o Az önkormányzatok szerepköre hagyományosan a közfeladatok és azon
belül a helyi közszolgáltatások biztosítására, valamint a településtervezésre
terjed ki.
o Ugyanakkor a gazdasági ökoszisztémán belüli szerepe egyre inkább a
megfelelő támogató környezet és a gazdaság működési feltételeinek
megteremtése,
az
ökoszisztémán
belül
a
szereplők
közötti
együttműködések (interakciók) katalizálása, támogatása.

A gazdasági ökoszisztémát a szereplőkön, hagyományos és újszerű szerepeiken
kívül a szereplők interakciói, együttműködései, kapcsolatai alakítják, és
valójában ezeknek az ún. interakcióknak a jellege, intenzitása minősége határozza
meg egy helyi gazdasági ökoszisztéma ÉRETTSÉGÉT, és végül a helyi gazdaság
versenyképességét.
Az interakciók rendkívül sokoldalúak lehetnek és minél több szereplő részese egy-egy
eseti vagy tartós együttműködések (fejlesztési ötlet kidolgozása, megvalósuló projekt,
hosszabb távú program stb.) az annál több megközelítést vegyít magában és annál több
értéket teremt.
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A 4. ábra a helyi gazdaság (ökoszisztéma) érintettségi szintjeit mutatja be:

4. ábra: A helyi gazdasági ökoszisztémák érettségi szintjei

Az alábbi táblázat a helyi gazdaság (és ökoszisztéma) érettségei szintjeit foglalja össze:

Szintek

Kapcsolatok intenzitása

1.szint:

Kizárólag eseti, jellemzően

Kizárólag

kétoldalú

Egy-egy

egy-egy

együttműködések

(vállalat-

kapcsolódnak.

Kezdetleges

projekthez

kapcsolódnak

az

együttműködések.
A

szereplők

ismerik

Kapcsolatok jellege

vállalat,

vállalat-

önkormányzat).

még

Kapcsolatok minősége
fejlesztéshez

Nincs, vagy csak eseti jelleggel
történnek

nem

lakossági

igényfelmérések.

teljeskörűen

egymást, nincs rendszeres
kapcsolat közöttük.
2.szint:
Tudatos

Nemcsak
rendszeres

eseti,

hanem

és

tudatos

Új típusú együttműködések

Már nemcsak fejlesztésekben,

is

hanem szolgáltatásokban is van

megjelennek

(például

együttműködések alakulnak

vállalat – kutató intézmény),

együttműködés

ki a szereplők között.

de még ritka a 3, vagy

között

többoldalú együttműködés.

bevonása

(például

a

szereplők

vállalkozások

helyi

közszolgál-

tatások nyújtásába).
Vannak

már

időközönként

rendszeresebb
lakosság

vélemény-, és igényfelmérések.
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Szintek

Kapcsolatok intenzitása

3.szint:

Tudatos

„hálózatosodás”

Érett

jellemzi ezt a szintet.

többoldalú
érintettek

az

tudatosan

működtetik és fejlesztik.

Többoldalú,

akár

vagy

A rendszeres és folyamatos
együttműködéseket

Kapcsolatok jellege

Kapcsolatok minősége

három,

négyoldalú

együttműködések

léteznek

(vállalat – kutató intézmény
– önkormányzat, vállalat kutató

intézmény

önkormányzat - lakosság)

–

Az

együttműködések

már

innovációs és termékfejlesztési
célú

együttműködésekre

is

kiterjednek.
A

szereplők

számára

természetes az információ és
adatáramlás, valamint, hogy az
adatok feldolgozásával új, vagy
továbbfejlesztett szolgáltatások
és termékek jönnek létre, és
kerülnek

be

a

„fogyasztói

hálózatba”.
A

lakosság

bevonása

ezekkel
tesztelésekbe

már

összefüggő
is

megtörténik

(lásd Living Lab).

A helyi gazdaságban (ökoszisztémában) aktívan résztvevő szereplők körét az
együttműködések lehetőségét és tartalmát a település és térsége, mint gazdasági
környezet adottságai és összetettsége jelentősen befolyásolják, ezért azok figyelembe
vételével javasolt a helyi gazdaságot fejleszteni.

Néhány példa a sikeres többoldalú együttműködésekre:






egyetem által kifejlesztett digitális otthoni felügyeleti rendszer tesztelése a helyi
idősek körében (felhasználók) az önkormányzati otthonápolást végző intézmény
aktív részvételével;
új típusú közlekedési közszolgáltatással való elégedettség felmérése (piaci cég) és
az észrevételek folyamatos visszacsatolása a fejlesztésben részt vevő fejlesztő cég
és egyetemi fejlesztő csoport felé, akik a szolgáltatás fejlesztését ezek alapján
véglegesítik;
vállalkozás által működtetett étterem és galéria otthont ad helyi kezdő művészek
kiállításainak (piaci lehetőséget teremtve) és lehetőséget biztosít a közművelődési
események megtartására az önkormányzattal együttműködésben.

2.2.3. HOGYAN

JÁRULHAT HOZZÁ AZ ÖNKORMÁNYZAT A HELYI GAZDASÁGI

ÖKOSZISZTÉMA FEJLESZTÉSÉHEZ?

Az önkormányzat hagyományos szerepe, a helyi közszolgáltatások magas
színvonalú biztosítása már önmagában egy kulcsfontosságú szerep a helyi
gazdaságban, mivel ezek a szolgáltatások eltérő súllyal, de fontosak, gyakran működést
befolyásoló jelentőségűek a gazdasági szereplők számára (például az óvoda, bölcsőde és
a közterületek fenntartása, valamint – ahol releváns – a helyi tömegközlekedés
vonatkozásában).
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A települések közötti verseny fokozódásával az önkormányzatoknak
szerepköröket kell tudni betölteni, amelyek az alábbiak:

újszerű

a.) Direkt gazdaságösztönzési és katalizáló szerepkör
Versenyelőnyt érhet el egy helyi önkormányzat azzal, ha a hagyományos
gazdaságösztönzés mellett olyan katalizátori szerepet is felvállal, amely a
szereplők „összehozására”, az együttműködések támogatására, ösztönzésére, a
kapcsolatok kialakításának megkönnyítésére irányul, függetlenül attól, hogy egy
komplex
sokszereplős
gazdasággal,
felsőoktatási
intézményekkel
rendelkező
nagyvárosról vagy egy, csupán néhány kisvállalkozással rendelkező településről van szó.

b.) Támogató feltételeket biztosító szerepkör
Az önkormányzatok másik fontos kapcsolódó szerepe a helyi gazdaság (ökoszisztéma)
tudatos fejlesztését biztosító támogató feltételek biztosítása és a feltételek
lehetőségekhez igazodó folyamatos fejlesztése.
Az önkormányzatok szervezeti apparátusán belül a települési versenyképesség erősítése
érdekében támogató feltételként elengedhetetlen a





a személyi állomány tudatos fejlesztése kiemelten a versenyképesség –
fejlesztés szempontjából kulcskompetenciának tekinthető területeken,
szervezetfejlesztés a hivatalok és azon belül a gazdaságfejlesztést szolgáló
szervezeti egységek gazdasági társaságok működésének új elvárásokhoz (Uniós
pályázatoktól való függetlenedés) történő igazítása érdekében, valamint
digitalizáció, a digitális eszközök közösség és helyi gazdaság érdekében történő
kiterjedt és sokoldalú használati lehetőségeinek megragadása.

A fenti feltételek közül a HVK projekt 15 db a helyi versenyképességet befolyásoló
munkakör
célirányos
fejlesztését
és
hatékony
szervezését
megalapozó
kompetenciatérképet dolgozott ki. Az érintett ajánlások a HVK projekt honlapján
elérhetőek.

2.2.4. TESTRESZABOTT

MEGOLDÁS

A

SIKERES

HELYI

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

GARANCIÁJA

Az útmutató a gazdaságösztönzési eszközökre, az azok kiválasztását, alkalmazását
lehetővé tevő folyamatra, valamint az önkormányzatok (és egyéb szereplők)
lehetséges szerepvállalására koncentrál, ami hozzásegíti a települést a
lehetőségekhez képest leghatékonyabban működő helyi gazdasági ökoszisztéma
megteremtéséhez.
Az útmutató egyik fő üzenete kíván lenni az önkormányzatok számára, hogy a
gazdaságösztönzési eszközök nem önmagukban, hanem kombinációkban, a
település sajátosságaihoz igazodva, tudatosan tervezve képesek hatékonyan
szolgálni a versenyképességet.
Minden település egyedi, hiszen annak ellenére, hogy kategóriákba sorolható méretét,
fejlettségét, szerkezetét tekintve, az azonos kategóriába tartozó településektől eltérő
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egyedi fejlődési utat tud bejárni, például vannak multikat befogadó kistelepülések és
ipart nélkülöző középvárosok is.
Valójában nem létezik településkategóriákra szabható sikeres eszközkészlet, bár
vannak eszközök, amelyek a szereplők és tevékenységek komplexitásának
szükségessége miatt inkább csak pl. nagyvárosokban használhatók (pl. K+F+I
központok), míg mások jellemzően a kisebb településeken hatékonyak, a megfelelő
eszközkombinációt az egyes települések adottságaihoz és céljaihoz szükséges
igazítani. Fontos, hogy milyen eszközök befogadására van egy település felkészülve pl.
az elmaradott vidéki térségekben az eszközök alkalmazhatóságának egyszerű humán
vagy szervezeti feltételei is hiányoznak.
Minden egyes település számára a megfelelő gazdaságösztönzési eszközkombináció végül
egy olyan összerakott „puzzle” (legyen az települési szintű vagy esetleg térségi szintű),
amelynek mintája végül egyedi, a település adottságaihoz és céljaihoz igazodó elemeket
tartalmaz. Az alábbi ábra ezt a szemléletmódot foglalja össze:

5. ábra: A gazdaságösztönzési eszközök és azok településre szabott egyedi kombinációja (saját
szerkesztés)

A gazdaságösztönzési eszközök ideális kombinációjának összeállítása kapcsán –
főleg a szerényebb erőforrásokkal rendelkező kisebb települések esetében – jogosan
felmerül a nagyobb területi léptékű (pl. mikro-térségi) használat lehetősége pl.
marketing célú felület közös működtetése, befektetési menedzser közös foglalkoztatása
stb. Ez feltételezi és egyben szükségessé teszi a térségi együttműködést, az
eszközökkel kapcsolatos költségek, de a gazdaságfejlesztéssel keletkező hasznok közös
viselését is.
A gazdaságösztönzési tevékenységek szervezése kapcsán tehát nem csupán a
településen belüli, hanem a települések közötti, valamint a helyi/regionális és az
országos szakmai szervezetekkel történő együttműködésekben rejlő lehetőségeket is
érdemes kihasználni.
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2.3. A

HELYI

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI

CÉLOKAT

BEFOLYÁSOLÓ

TÉNYEZŐK ÉS TRENDEK
A gazdaságösztönzési eszközök településre szabott kombinációja alapvetően a település
státusza és ambíciói alapján kialakított célok függvénye.
Az alábbiakban olyan tényezők kerülnek kiemelésre, amelyek az önkormányzatok
gazdaságfejlesztési céljait és eszközeit a települések nagyságától, adottágaitól és
lehetőségeitől függően befolyásolják, vagy befolyásolni fogják a közeljövőben. A
tényezők és azok hatása az alábbi csoportosításban kerülnek bemutatásra:



a vállalkozói és befektetői igények,
a globális gazdasági trendek begyűrűző hatása.

2.3.1. A

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉST BEFOLYÁSOLÓ RELEVÁNS VÁLLALKOZÓI

ÉS BEFEKTETŐI IGÉNYEK

Egy település számára a célokhoz és a sajátosságokhoz igazodó, eredményes
gazdaságösztönzési eszközök kiválasztása során szükségszerű figyelembe venni a
vállalkozói telephelyválasztási és befektető döntési szempontjait, elvárásait.
A HVK projekt során széles körű országos reprezentatív felmérés, és kiterjedt mély-, és
fókuszcsoportos interjúk tapasztalatai alapján az egyes tényezők jelentőségének
vizsgálatával feltárásra kerültek a vállalkozások telephelyválasztási döntési szempontjai.
Az országos reprezentatív felmérésben résztvevő vállalkozások méret, tevékenység és
területi elhelyezkedés szerinti megoszlása tükrözi a hazai vállalkozások teljes halmazának
szerkezetét, ami lehetővé teszi az elemzést nem csak a teljes mintára, hanem egyes
alapjellemzők szerinti csoportokra is. A felmérésben szereplő vállalkozói minta (2500 db)
méret szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult (6. ábra).

6. ábra: A vállalkozói kérdőíves felmérésben résztvevők megoszlása a cégméret (a
foglalkoztatottak száma) alapján
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A telephelyválasztást befolyásoló tényezők fontosságának megítélése
reprezentatív kérdőíves felmérés alapján az alábbiak szerint alakult3.

a

HVK

1. táblázat: Az egyes tényező pontértéke a telehelyválasztási döntésekben (forrás HVK vállalkozói
felmérés, 2500)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2.Milyen szerepet játszottak az Ön vállalkozása telephelyének kiválasztásában
az alábbi tényezők?
7.2 helyi (családi) kötődés
3.1 piac jó elérhetősége / közelsége (szolgáltatások esetében)
2.2 az iparterület közüzemi infrastruktúrával való ellátottsága
7.3. közbiztonság
2.3 közlekedési infrastruktúra – autópálya közelsége, gyors elérhetősége
7.1 a városi környezet, fekvés - kedvező benyomás a településről
4.4 üzleti szolgáltatások jó elérhetősége és magas minősége
2.1 megfelelő méretű megvásárolható/ bérlehető földterület
1.1 megfelelő képzettségű munkaerő rendelkezésre állása
4.2 együttműködő egyéb vállalkozások jelenléte (beszállítók)
1.3 térségi közlekedési szolgáltatások – munkaerő ingázási feltételek
1.2 átlagos bérszint – bérköltség
5.9 helyi településüzemeltetési közszolgáltatások minősége
6.1 befektetést és fejlesztést célzó politikák, pénzügyi támogatások
5.8 a helyi köz és zöldterületek fenntartásának minősége
4.3 működő klaszter a válaszadó tevékenységében
5.1 ipari park léte (nem biztos, hogy önkormányzati )
5.4 célzott önkormányzati eszközök (pl. adómérték, rendezési szerződések stb.)
5.6. a helyi egészségügyi közszolgáltatások minősége
5.7 a helyi szociális közszolgáltatások minősége
5.5. a helyi köznevelési közszolgáltatások minősége
5.3 a helyi illetékességben létrehozott és működtetett vállalkozások működését
befolyásoló politikák
4.1 K+F+I központ / kutató egyetem jelenléte
5.2 inkubátorház léte (nem biztos, hogy önkormányzati )

Középérték
3,25
3,07
2,98
2,94
2,74
2,66
2,64
2,57
2,52
2,42
2,38
2,22
2,19
2,05
1,92
1,88
1,86
1,85
1,82
1,75
1,73
1,70
1,38
1,31

Az egyes befektetési döntést befolyásoló tényezők átlagos pontérték (ahol 1=nem fontos
5=nagyon fontos) alapján felállított sorrendje egyben prioritási sorrendet is jelent a
válaszadó vállalkozások számára, azaz a legmagasabb pontértékkel rendelkező
döntési
tényezők
jelenleg
a
legmeghatározóbbak
a
cégek
telephelyválasztásánál.
Az alábbi táblázatban a középértékek átlaga feletti pontértékekkel rendelkező tényezőket
eltérő színnel jelöltük. Ezek jelenleg a hazai vállalkozói alapsokaság számára a
legmeghatározóbbak.

3

A felsorolásban tényezőkre vonatkozó középértékek ezekben az esetekben meghaladják a 2,24-es
matematikai átlagot, azaz az átlagnál fontosabbak. A kérdőívben a válaszadók az egyes tényezőket 1-től 5-ig
terjedő skálán értékelték telephelyválasztásban játszott szerepük fontossága szerint.
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Az alábbi ábrán a tényezők kérdőívben feltüntetett sorrendjét mutatva az eredmények vizuálisan is követhetők.

7. ábra: A vállalkozói döntést befolyásoló tényezők megítélése az összes felmérésben résztvevő vállalkozás válaszai alapján (2500) (Forrás: HVK
vállalkozói reprezentatív kérdőíves felmérésben, 2017)
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A 7. ábrán látható, hogy a legjelentősebb döntést befolyásoló szerepe a szubjektív
tényezőknek (pl. család, lakóhely), a telephelyi infrastruktúrának és a piacnak van.
Fontos továbbá az üzleti szolgáltatások elérhetősége, a munkaerő és a közlekedési
infrastruktúra. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a K+F+I központ és Működő klaszter
egyelőre a legkevéssé meghatározó telephely létesítést / fejlesztést befolyásoló tényező
Magyarországon.
A vállalkozások alapjellemzői közül leginkább a vállalkozások mérete befolyásolja az
egyes tényezők megítélését, míg az ágazati besorolás és a regionális elhelyezkedés
kisebb változatosságot eredményez:








a nagyvállalatok és a KKV szektor telephely iránt támasztott igényei jelentősen
eltérnek egymástól. A kis lakónépességű, szelektív elvándorlással sújtott,
periferikus települések és járások csekély eséllyel szállhatnak csak be a
nagyvállalati telephelyekért folyó versenybe;
a KKV szektorban a családi kötődés a legfontosabb telepítő tényező. Az
önkormányzatoknak ebből kifolyólag érdemes a vállalkozói vénával rendelkező
lakókat ösztönözni és segíteni, hiszen jó eséllyel a településen fognak
vállalkozásba
kezdeni,
a
nagyvállalatoknál
és
a
multiknál
az
együttműködések lehetősége fontosabb;
az önkormányzati eszközök (beleértve a közszolgáltatásokat) a kis és
közepes méretű vállalkozásoknak fontosak igazán, azaz ezek az eszközök
számukra nyújtanak olyan előnyöket, amelyek a telephelyválasztási döntést
erősebben befolyásolják. Ilyen tényezők: célzott önkormányzati eszközök
(adómérték, rendezési eszközök), a helyi egészségügyi alapellátás, óvoda,
bölcsőde léte stb.
az önkormányzatok által biztosított (helyi) gazdaságélénkítési eszközök
közül a felmérés szerint a helyi településüzemeltetési közszolgáltatások minősége
igazán fontos, és ennek megítélésében nem különböznek jelentősen a különféle
méretű vállalkozások.

A HVK projekt keretében végrehajtott mélyinterjúk és fókuszcsoportos megbeszélések az
alábbi önkormányzatok számára fontos tendenciákra mutattak rá:






a vállalkozások jó néven veszik, és a nagyobb adófizetők kifejezetten
igénylik bevonásukat a helyi fejlesztési döntések előkészítésbe mind a
szűkebb gazdaságfejlesztés, mind pedig a tágabban értelmezett a városfejlesztés
terén (ennek módja a vállalkozói igényfelmérésbe történő bevonástól a
személyes konzultációkig és a tudatos együtt tervezésig terjed);
a hosszabb ideje az adott településen működő, fejlesztő és munkahelyeket
teremtő helyi vállalkozások igénylik a támogatást és a segítségnyújtást (akár
újabb betelepülő vállalkozásokkal szemben is): a befektetés-ösztönzés mellett
nagyobb hangsúlyt szükséges helyezni az önkormányzatoknak a meglévő
vállalkozások megtartására, és további növekedésük elősegítésére;
a 20-25 éve sikeresen működő hazai családi KKV-k problémákkal küzdenek a
vezetői szintű generációváltás szükségszerűsége miatt – ebben a
helyzetben támogatásra van szükségük. Egy ilyen helyzet még a jól működő
vállalkozások esetében is a megszűnés vagy a szétdarabolódás veszélyét
hordozza magában – fontos tehát hogy az önkormányzatok figyelmet fordítsanak
az átalakuló családi vállalkozások igényeire;
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a vállalkozások egyöntetű véleménye, hogy egyetlen gazdaságösztönzési
eszköz alkalmazásával (pl.: ipari park létesítése) csak korlátozott
eredményeket lehet elérni a gazdaságfejlesztés terén,
a cégek igényei között egyre fontosabb szerepet kapnak a közösségi és üzleti
szolgáltatási megoldások, mint például a közös IT infrastruktúra és
szélessávú internet elérés, közös telephely menedzsment, vállalkozási,
pénzügyi és adótanácsadás, de fontosnak tartják a tudásmegosztás szűkebb,
tágabb fórumainak megteremtését is.

A felmérési eredmények részletes kiértékelésének eredményeit az útmutató V. sz.
melléklete foglalja össze.
A településeknek adottságaik és lehetőségeik függvényében fontos tudatosan végig
gondolniuk, hogy gazdaságösztönzési tevékenységükkel mennyire csak az aktuális
vállalkozói igényekre kívánnak reagálni, vagy előremutató – a helyi gazdasági
ökoszisztémaépítést támogató – lépéseket is tesznek a gazdasági támogató
fejlesztések és a gazdaságösztönzési eszközök kiválasztása során.

2.3.2. RELEVÁNS GLOBÁLIS GAZDASÁGI TRENDEK
A helyi gazdaságfejlesztés céljainak kijelölésénél fontos, hogy az önkormányzatok ne
csak az ismert befektetői és vállalkozói igények kielégítésére törekedjenek, hanem a
helyi gazdasági ökoszisztémák tudatos építésének célját szem előtt tartva a
gyarapodó külső hatásokra és főként lehetőségekre is figyelmet fordítsanak.
Fokozódó jelentősége van annak, hogy a települési döntéshozók megismerjék a tágabb
környezetben (EU, globális gazdasági tér) zajló gazdasági, társadalmi és
településfejlesztési tendenciákat, irányokat és reálisan felmérjék ezek megvalósíthatósági
lehetőségeit településükön. A fejezetben azokat a globális gazdasági tendenciák kerülnek
összefoglalásra, amelyek hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni a tudatos helyi
gazdaságfejlesztés során.

2.3.2.1. Digitalizáció
hatása
a
gazdaságfejlesztésben
településfejlesztésben (okos település és ipar 4.0)

és

a

A jövő gazdasága a jövő települése a digitális technológiák széleskörű használatán fog
alapulni. A kulcsfogalmak a gazdaságban: az ipar 4.0 és az ehhez részben kapcsolódó
okos város működési modell, amely messze túlmutat a digitális megoldások sokszínű
használatán.
A legújabb, sorrendben negyedik ipari forradalom – aminek világszerte tanúi vagyunk és
ami a hazai gazdaságban is fokozatosan megjelenik – lényege, hogy a gépek és tárgyak
egy információs hálózatba kapcsolódnak, a gazdaság működése egyetlen hatalmas,
intelligens információs rendszer részévé válik.
Az ipar 4.0 egy olyan gazdasági fejlődési irány, amely elsősorban az ipari folyamatok
teljes digitalizációján alapul (8. ábra). Ugyanakkor itt nem csak a digitális technológia
térhódításáról van szó, hanem az üzleti folyamatok teljes átalakulásáról is.
Az Információs Technológiai (IKT) rendszerek az ipar 4.0-ban sokkal szorosabban
kapcsolódnak a különböző termelési alrendszerekhez, folyamatokhoz, belső és külső
működési elemekhez, logisztikai bázisokhoz és az ügyfelekhez (vertikális és horizontális
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gazdasági integráció), mint az a korábbi, hagyományosnak nevezhető gazdasági
struktúrákban szokás volt. Az így alkotott összetett rendszerekkel valós időben lehet
irányítani a termelést és olyan személyre szabott termékeket lehet gyártani,
amilyenre korábban nem volt példa.

8. ábra: Az ipari termelés evolúciója - Ipar 4.0 (Forrás:
https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0.png) (kiegészítés: saját szerkesztés)

Az Ipar 4.0 az Európai Unió iparfejlesztési stratégiájának alapja lett.
Új munkakörök, új termékek, ellátási láncok, gyártási folyamatok jönnek létre, az
informatikusok és az informatikai tudás még értékesebb lesz. Beláthatóan azok a
gazdaságok lesznek a nyertesei ennek az átalakulásnak, amelyek a magas hozzáadottértékű, sok befektetést igénylő digitális termelésre rendezkednek be. Mindez igaz a
településekre is, azaz új perspektívák nyílnak azok előtt az elsősorban nagyvárosok előtt,
amelyek képesek ennek a világnak a feltételeit megteremtetni ill. azt különféle formában
támogatni.
Az ipar digitalizációja fontos cél a hazai gazdasági környezetben is, ezt rögzítette a 2016
februárjában készült hazai innovatív iparfejlesztési stratégia, az Irinyi terv4:




a hazai iparfejlesztésnek a magas hozzáadott-értékű tevékenységek irányába kell
elmozdulnia,
ösztönözni kell az innováció és a digitális transzformáció elterjedését az egyes
iparágakban,
e folyamatba minél inkább be kell kapcsolni a hazai KKV-kat is5.

A digitális forradalom nemcsak magát az ipari termelést állítja teljesen új pályára, hanem
összefüggésbe hozható a városfejlődés új irányainak kijelölésével is. Az okos város
működési modell alapján funkcionáló település adja a digitális gazdaság legideálisabb
ökoszisztémáját.

4

http://www.kormany.hu/download/d/c1/b0000/Irinyi-terv.pdf
https://www.portfolio.hu/vallalatok/it/a-ma-ismert-vilagot-totalisan-elsopri-a-negyedik-ipariforradalom.10.237125.html
5
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Milyen hazai településeknek jelent lehetőséget az ipar 4.0?
Az ipar 4.0 önmagában innovatív és magas hozzáadott értéket termelő, digitális
technológiára alapozódó vállalkozások jelenlétével nem értelmezhető – az ipar 4.0
működő innovatív gazdasági ökoszisztémát kíván, ahol a legalább a triple-helix de még
inkább a quadruple-helix modell minden szereplője jelen van és az együttműködések
intenzitása és minősége magas. A hazai települések esetében erre leginkább a
régióközpontok esetében van meg a feltételrendszer.

Okos település – okos gazdaság
A hazai település- és térségfejlesztési gyakorlat globális és európai mintákat követő új
paradigmája az okos város működési modell, a hosszú távon társadalmi, környezeti
és pénzügyi szempontból fenntartható és élhető városok/térségek létrehozása.
Pusztán a digitális megoldások alkalmazásától önmagában nem lesz egy település OKOS.
Az okos város / település egy, a digitális megoldások széleskörű alkalmazásán alapuló,
de azon túlmutató városfejlesztési irányelvet, gondolkodásmódot takar.
Ennek keretében a konkrét technológiai megoldások részévé válnak a város mindennapi
életének egyebek mellett a közlekedés, a napi ügyintézés, a helyi gazdaság,
szolgáltatások, a városi terek fenntartása és használata stb. témákban, idővel
egységes, összekapcsolt és összehangolt városi szintű működtetési rendszert
alkotva.
A fejlesztésekhez újszerű döntéshozói (részvételen alapuló) és szervezetiműködési megoldások kapcsolódnak. Ezekhez csatlakozik a fogyasztás igény alapú
átalakítása, és ezzel összhangban az adatmenedzsment és a feladatszervezés
átgondolása.
Az egyidejűleg minden városi működési területre kiterjedő és integrált rendszert alkotó
okosítás a hazai viszonyok között nem elterjedt. Ehhez ugyanis szükség van




egyrészt – a HVK projekt Tudatos település útmutatóban is tárgyalt –
háttérfeltételeket biztosító településre szabott rendszerekre (mint adatkezelés,
hivatali szervezeti és városüzemeltetési folyamatok, marketing-kommunikációs
eszközrendszer stb.),
továbbá az ágazati alrendszerek (mint közlekedés, környezetmenedzsment,
energiaellátás stb.) egyidejű, okos szemléletű tervezésére, fejlesztésére.

Az okos város a tervezői gyakorlat szerint hat működési terület alkotja, ebből az egyik az
okos gazdaság. Ebben az esetben az okosítás célja összetett szolgáltatási környezet,
tudásbázis, valamint termelékenységet és versenyképességet javító közeg biztosítása,
vállalkozások globális és helyi gazdaságba (helyi gazdasági ökoszisztémába) történő
integrációjának elősegítése.
Az okos gazdaság tehát nem feltétlen az egyes digitális technológia alapú ágazatok
előtérbe helyezését jelenti egy adott városban / településen, hanem a helyi gazdasági
környezet (ökoszisztéma), mint szerves egység működését segítő fejlesztések (üzleti
támogató szolgáltatások, együttműködéseket támogató adatbázisok, helyi beszállítói és
termékláncok szervezése stb.) egészének megvalósítását. Az önkormányzatoknak a
szolgáltatások biztosításában katalizátorként és tevőleges partnerként is kulcsszerepe
van.
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2.3.2.2. Kulturális és kreatív gazdaság lehetőségei, mint kitörési pontok
A kulturális és kreatív gazdaságot lényegében a kreatív iparágak, a kulturális
iparágak, valamint a tudásintenzív iparágak hármasa képezi. A klasszikus
értelemben vett6 kreatív gazdaság olyan tevékenységeket foglal magába, mint az
építészet, művészetek, kreatív kézművesipar, dizájn: termék, grafikus és divattervezés,
előadóművészetek, film, zene, játékok, TV és rádió, szoftverfejlesztés pl. videojátékok,
nyomdaipar, könyvkiadás stb.
A lényeg, hogy az emberi egyéni és csoportos kreativitás áll a központban és ez
jelenti a gazdasági tevékenységek és így a megélhetés, a jólét alapját.
A kultúrára alapozott kreativitás a poszt-indusztriális gazdaság alapvető eleme és
jellemzője. Ebben a gazdasági ágban egy-egy vállalkozásnak többet kell mutatnia, ha
versenyképes akar maradni mint, hogy jók a technológiai alapadottságai és ezzel
hatékony a gyártási folyamata stb. A kreatív gazdaságban fontos az erős arculat (a
„brand”), a motivált munkatársak és vezetés, akik mind értik és művelik is azt a
folyamatot, amikor a kreatív alkotás eredményéből piacosítható és piacképes termék
lesz.
A kulturális és kreatív gazdaság kevéssé függ az adott település vagy térség
gazdaságának fejlettségi szintjétől. Olyan területeken is elképzelhető kitörési pont, ahol
még sok teendő van pl. az infrastrukturális fejlesztések terén. A lényeg, hogy olyan
felhasználható erőforrások álljanak rendelkezésre, amelyek kreativitással és a vállalkozói
készségek erősítésével helyi gazdasági versenyelőnnyé formálhatók.
A hazai települések kritikus méret feletti köre mára igényli a gazdaság tudatos
strukturális átalakítását, mivel sok esetben a növekvő gazdasági teljesítmény mellett is
szenvednek a szerkezeti egyoldalúság (sérülékenység), és ennek következtében a fiatal,
kreatív népesség elvándorlása miatt. A hazai településeken sok esetben a CCI-ban rejlő
lehetőség felismerése sem történik meg és a sorban készülő városfejlesztési stratégiák is
jellemzően figyelmen kívül hagyják a tématerületet. A kulturális és kreatív gazdaságot
támogató háttérfeltételek, innovatív működési struktúrák helyi szintű kialakítása mellett
szól, egyebek mellett, hogy az üzleti alapon működő kulturgazdaság erősödése
tehermentesíti a hely önkormányzatokat a kulturális élet működési finanszírozása
tekintetében.
Lokális szinten tehát a kulturális és kreatív ipar kitörési pontot jelenthet a meghatározó
termelő tevékenységgel nem rendelkező településeken és ott, ahol kulcskérdés a helyi
gazdaság sokoldalúságának növelése. A jövőépítés okán mindkét esetben a legfontosabb
eredmény a jól képzett kreatív fiatalok megtartása. A kulturális és kreatív gazdaságban
való részvétel sokak megélhetésének forrása lehet, amennyiben megtörténik a (sokszor
túlzottan evidensnek tűnő) lehetőségek felismerése, azok gazdasági szempontú
értékelése, és a helyi specifikus vállalkozói, intézményi, együttműködési,
valamint újszerű finanszírozási környezet kialakítása.
A kulturális és kreatív iparágak meghonosodásának és helyi gazdaságba történő
integrálásának számos járulékos előnye van:



6

társadalmi felelősségvállalás és befogadó jelleg erősítése – közösségi innovációk
(együtt alkotás folyamatán és a helyi hálózatok építésén keresztül),
a nyitottság és a többszereplős interakciók erősítik a klaszterizációs folyamatokat,

Howkins, John (2001), The Creative Economy: How People Make Money From Ideas, Penguin
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az iparág környezetbarát technológiákat és folyamatokat tartalmaz,
a magasabb hozzáadott érték termelése az adott településen és térségben,
a kreatív iparág további előnyeként említhető, hogy jelentős összefüggés
mutatkozik általában a kreativitás és a termelő tevékenységekbe beszivárgó
technológiai innováció között (pl. ipari dizájn), ami végül a hagyományos
iparágakban is minőségi változást képes előidézni.

Milyen hazai településeknek jelent lehetőséget a kreatív gazdaság?




Jelentősebb termelő vállalkozásokat hiányoló kisvárosok és vidéki
települések, ahol a helyi kultúra vagy hagyományok lehetőséget jelentenek a
kreatív személyek számára (helyi kultúrára alapozott kreatív gazdaság)
vállalkozások indítására (fiatalok által indított start-up cégek) és üzleti szemléletű
továbbfejlesztésére – az önkormányzatok katalizátor szerepe kiemelt fontosságú
ebben az esetben pl. felmérve a helyi kultúra és egyéni és csoportos kreativitás
gazdasági értékét és támogatva az erre épülő vállalkozói / üzleti
kezdeményezéseket;
Gazdasági struktúraváltó vagy kiegyensúlyozó települések: Olyan, főleg
városi települések, ahol nagy számban vannak jelen a hagyományos termelő, ill. a
kevéssé, vagy csak fokozódóan innovatív vállalkozások meghatározva a
foglalkoztatotti struktúrát (középszinten képzett, termelő tevékenységre
specializált munkaerő). A kulturális és kreatív gazdaság erősítése új típusú tudást
és ezzel foglalkoztatotti kört (magasabban képzett, kreatív, új értéket létrehozó,
vállalkozói vénával rendelkező munkaerő) mozgósít segít sokoldalúvá tenni és
több lábon állni a helyi gazdaságot (helyi kultúrára alapozott és egyéb innovatív
és kreatív gazdasági ágak).

2.3.2.3. Helyi
erőforrásalapú
terjedése

gazdaságfejlesztési

megközelítések

Kérdés, hogy a régi és új gazdasági struktúrák mezsgyéjén egyensúlyozva mely
települések képesek felkapaszkodni a digitális gazdaság globális hálózatának hajójára
és melyek választanak alternatív irányt és fordulnak belső helyi erőforrásaik
tudatosabb hasznosítása felé?
A helyi erőforrás alapú gazdaságfejlesztési megközelítésnek egyik alapvető
jellegzetessége nem is a fejlesztések előfeltételeit, hanem azok célját érinti: a
beavatkozások homlokterében az adott területegység (legyen az egy falu, egy mikrotérség, vagy bármilyen más, helyi léptékű területi egység) helyi szereplőinek és helyi
erőforrás-tulajdonosainak érdekei állnak, és minden más szereplő érdekei ez alá
sorolódnak. Ez azt jelenti, hogy nem kaphat engedélyt, illetve elvi vagy anyagi
támogatást egy olyan gazdasági célú beruházás, amely az adott hely természeti
erőforrásait (legyen az termőföld, ásványkincsek vagy természeti értékek) kizárólag saját
profitszerzés érdekében használja; és az abból származó előnyökből nem megfelelően
részesíti a helyi lakosokat, erőforrás-tulajdonosokat (pl. minimális a helyi
foglalkoztatottak száma, más helyi gazdasági szereplők nem tudnak saját
tevékenységükkel csatlakozni az adott beruházás tevékenységi köréhez, vagy a
megosztott előnyök mellett túl nagy a lakosság által elszenvedett káros következmények
mértéke).
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A helyi erőforrás alapú gazdaságfejlesztési megközelítésnek szintén jelentős
hagyománya van már világszerte és léteznek útmutatók7 és jó példák Magyarországon is.
Ez a megközelítés jellegénél fogva némileg eltérő gazdaságösztönzési eszközök
használatát kívánja meg, mint a hagyományos, főként külső erőforrásokra támaszkodó
helyi gazdaságok.

A helyi (erőforrás alapú) gazdaságfejlesztés legfontosabb jellemzői 8:











helyi kezdeményezésre vagy annak bátorításával jön létre;
helyi elköteleződéssel jellemezhető, azaz helyi szereplők (önkormányzat,
vállalkozások, 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.

Milyen hazai településeknek jelent
gazdaságfejlesztési megközelítés?



lehetőséget

a

helyi

erőforrás

alapú

a külső erőforrások megszerzésében kevéssé sikeres kis- és középvárosokban,
a vidékies térségek településein, ahol az egyes települések stabilizációs, illetve
növekedési esélye kedvezőtlen, de együttesen már rendelkeznek azzal a kritikus
nagyságrendű erőforrással, ami fejlődési pályára képes állítani őket (térségként).

A tárgyban a HVK projekt keretein belül külön útmutató készült a helyi erőforrások
számbavételét és többszempontú értékelést támogató ún. helyi erőforrástérkép
elkészítésére, amely a helyi erőforrásokra tudatosan építő gazdaságfejlesztési törekvések
körültekintő megalapozását tudja elősegíteni.

7
8

Településfejlesztési füzetek 2. Helyi gazdaságfejlesztés, Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok
Településfejlesztési füzetek 2. Helyi gazdaságfejlesztés, Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok 17. oldal
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2.4. AZ

ÖNKORMÁNYZATOK

GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSI ESZKÖZEI ÉS

AZOK MEGFELELŐ, HELY-SPECIFIKUS KOMBINÁCIÓI

2.4.1. AZ

ÖNKORMÁNYZATOK HELYI GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSI ESZKÖZTÁRA ÉS A

KAPCSOLÓDÓ KIHÍVÁSOK

A helyi gazdasági ökoszisztémák szereplőinek együttműködési formai, intenzitása és
minősége sok olyan feltételtől függ, amelyeket az önkormányzatok képesek tudatosan is
alakítani, fejleszteni. A támogató feltételek biztosítása mellett (mint a kompetens hivatali
munkatársak és gyors ügyintézés) ilyen a helyi gazdaságfejlesztési programra
alapozottan, a célokhoz és a helyi sajátosságokhoz igazítottan a megfelelő
gazdaságösztönzési eszközök szinergialehetőségeket biztosító kombinációjának
tudatos alkalmazása (lásd 9. ábra).

9. ábra: A gazdaságfejlesztés programozása, a gazdaságösztönzési eszközök és a települési
versenyképesség összefüggései (saját szerkesztés)

Jelen alfejezet a gazdaságösztönzési eszközök használatát érintő jelenlegi
gyakorlat és aktuális kihívások összefoglalását követően, átfogóan mutatja be a
gazdaságösztönzési eszközök típusait és alkalmazás feltételeit, majd a
szinergialehetőségeket biztosító, megfelelő eszközkombinációk lehetőségeit.

Az önkormányzatok gazdaságfejlesztést célzó tevékenységük során változó tartalmú és
összetettségű eszközrendszerrel dolgoznak. Vannak önkormányzatok, amelyek egy-két
konkrét eszköztől várják a befektetések élénkülését és ezzel a versenyképesség
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növekedését (pl. ipari park cím megszerzése), míg mások kidolgozott stratégia mentén
kombinálják a hazai viszonyok között ismert és használt infrastrukturális és szolgáltatás
jellegű gazdaságösztönzési eszközöket.
A következetes és tudatos gazdaságfejlesztés legmagasabb fokát azok a települések érik
el, amelyek gazdasági környezete (ún. helyi gazdasági ökoszisztéma) – korábbi
tevékenységüknek és adottságaiknak köszönhetően – önmagában generálja a gazdasági
növekedést. Ebből következően az önkormányzatnak „csupán” a gazdasági szereplők
működését támogató szolgáltató környezet magas színvonalának és a pro-aktív,
együttműködéseket gerjesztő partneri hozzáállásnak a biztosítása és fenntartása a
feladata. Kihívásként értékelhető a települések számára, hogy egyelőre kevés az ilyen
fejlett helyi gazdasági ökoszisztéma a hazai viszonyok között.
A hazai önkormányzatok jelentős többségénél a gazdaságösztönzést szolgáló eszközök
megválasztása és bevezetése / létrehozása elsősorban azon alapul, hogy








milyen befektetésösztönzésre „aktiválható” tulajdona van az önkormányzatnak
(földterület, barnamezős infrastruktúra stb.);
vannak-e rendelkezésre álló források a szükséges infrastrukturális fejlesztésekhez
(belső vagy külső: kormányzati ill. magán);
milyenek a meglévő, helyben rendelkezésre álló humán erőforrás kompetenciái –
a gazdaságösztönzést segítő szolgáltatások biztosításához pl. menedzsment
képességek;
milyen összetételű az önkormányzat potenciális helyi partnereinek köre;
a helyi döntéshozók mennyire ismerik fel a különféle gazdaságösztönzési eszközök
kombinálásának lehetőségét és szükségszerűségét
mennyiben épülnek a fejlesztési döntések közép- ill. hosszabbtávú, stratégiai
megfontolásokra.

Az eszközválasztás során gyakran háttérbe szorulnak az olyan gazdaságösztönzési
szolgáltatásokat támogató fejlesztések, mint a humán erőforrás fejlesztés, a
szervezetfejlesztés, és a manapság egyre fontosabb IKT fejlesztés, a
szolgáltatások digitalizációja, az adatgazdálkodás (okos város részét alkotó okos
gazdaság).
Az alábbiakban azokat a gazdaságösztönzési eszközök választásával, használatával,
fenntartásával kapcsolatos kihívásokat és dilemmákat vesszük számba, amelyekről
maguk a helyi szereplők számoltak be a HVK projekt vállalkozói és önkormányzati
szereplők részvételével tartott regionális műhelymunkáin, illetve a számos
önkormányzati és vállalkozói interjú és fókuszcsoportos megbeszélés során.

A hagyományos gazdaságfejlesztési gyakorlat szerint jelentős kihívást jelent az
önkormányzatok számára ha,




nincs gazdasági hasznosítási célra kiajánlható saját tulajdonú földterület vagy
épített infrastruktúra, és / vagy az önkormányzatok nem képesek arra szert
tenni forráshiány vagy az együttműködés képességének / lehetőségének hiánya
miatt;
meglévő infrastrukturális fejlesztésekkel együtt sem sikeres a befektetővonzás, ha
nem fordítanak elég figyelmet a támogató eszközrendszer fejlesztésére (pl.
HR felkészítése a hivatalokban), és / vagy a kiegészítő üzleti
szolgáltatások fejlesztési feltételeinek megteremtésére;
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a korábban (10-15 éve) sikeres gazdaságösztönző eszközök (az infrastrukturális
feltételek biztosítása) már nem jelentenek versenyelőnyt, a települések jelentős
része nem veszi figyelembe, hogy valójában a kiegészítő szolgáltatások a
versenyképességi tényezők;
szinte csak a kifinomultabb üzleti kultúrával és gazdaságszerkezettel
rendelkező önkormányzatok engedhetik meg maguknak, hogy különféle
paraméterek mentén válogassanak a potenciális befektetők között, így a legtöbb
település kevéssé zár ki bizonyos gazdasági tevékenységeket pl. a
környezetszennyezés elkerülése érdekében; a munkaerőhiány sajnos maga
szelektálja a magasabb képzettségű munkaerőt nagyobb számban foglalkoztató
gazdasági tevékenységeket, ami ellene hat a minőségi gazdasági ökoszisztémák
kialakulásának.

Maguk az önkormányzatok, de főként a fókuszcsoportos megbeszéléseken résztvevő
helyi vállalkozások több esetben rávilágítottak a helyi gazdaságfejlesztés hatékonyságát
akadályozó tényezőkre ilyenek például, amikor







a gazdaságösztönző eszközök csak a potenciális külső befektetőket célozzák,
a meglévő vállalkozások bővítését és munkahelyteremtési törekvéseit kevéssé
támogatják;
nem megalapozott / nem igényalapú a gazdaságösztönzési eszköz
kiválasztása ezért sokszor alul-, vagy felülméretezettek az eszközkapacitások;
az eszközök területileg nincsenek összehangolva, ezzel kioltják egymás
gazdaságösztönző hatását vagy felesleges kapacitások jönnek létre bizonyos
szolgáltatásokat illetően – a lehetséges szinergiák kihasználatlanok maradnak;
jellemző az együttműködés képességének hiánya akadályozza a többféle
(területi vagy ágazati) szereplő részvételét igénylő gazdaságösztönzési eszközök
használatát – bizonyos, új, eleve együttműködésen alapuló eszközök sikeres
alkalmazásánál ez kritikus is lehet.

A kihívások és dilemmák megválaszolásának egy módja a helyi gazdaságösztönzési
eszközrendszer
tudatos
kiépítése.
Az
önkormányzatok
többféle
típusú
gazdaságösztönzési eszközből tudnak választani, de adottságaik és céljaik
függvényében maguk is kifejleszthetik ezek sajátos, egyedi változatait.
Az egyes kombinálható eszközök 5 fő eszközcsoportba sorolhatók tartami jellemzőik
alapján:
1. Gazdaságösztönzést szolgáló infrastruktúrák (infrastrukturális jellegű eszközök és
feltételek)
2. Helyi pénzügyi jellegű gazdasági ösztönzők
3. Üzleti szolgáltatások és promóció
4. Gazdasági szereplők együttműködését előmozdító eszközök
5. Gazdasági szereplők működését támogató közszolgáltatások
A rendszerező áttekintés érdekében az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek az
egyes eszközcsoportok és az eszközcsoportokon belüli konkrét gazdaságösztönzési
eszközök (azok alkalmazásának feltételei, a sikeres gyakorlati kombinációjuk, az
önkormányzatok lehetséges szerepe az eszköz használatában, jó példákkal
alátámasztva).
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2.4.2. A GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSI ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA
2.4.2.1. Gazdaságösztönzést szolgáló infrastruktúrák (infrastrukturális
jellegű eszközök és feltételek) eszközcsoport
Az eszközcsoport rövid bemutatása
Az infrastrukturális jellegű eszközök adják a gazdaságfejlesztés és még konkrétabban a
befektetésösztönzés fizikai kereteit. Ide tartoznak az egyszerű gazdasági
hasznosítású
területektől
a
címmel
és
ezzel
járó
jogosítványokkal
és
kötelezettségekkel működő ipari parkokon át, a gyakran azok részét képező egyéb
épített infrastruktúrák, mint például az üzleti szolgáltatóházak és inkubátorházak,
amelyek városi környezetben ipari parki keret nélkül, inkább a szolgáltató, kreatív
szektorra koncentrálva is egyre gyakrabban megjelennek.
A gazdaságösztönzést szolgáló épített infrastruktúrák (építmények) jelentős számban
korábbi ipari /irodai célú építmények megújításával jönnek létre, bár az utóbbi időben a
komplexebb funkcionalitás és a fenntarthatósági szempontokat figyelembe vevő
korszerű, új épületek létrehozása a cél.
Ezeknek az összetett funkciójú komplexumoknak a létrehozása és működtetése már
nagyrészt kiesik az önkormányzatok hatásköréből és jelentős befektetéseket (magán,
banki, kockázati tőke) mozgósítanak. Az önkormányzatok partnerként például a terület
kedvezményes vagy ingyenes átadásával, vesznek részt ezek létrehozásában, majd
működtetésében.
Tartalmi változatosságuk (szolgáltatás-portfolió), kombinációik és minőségi jellemzőik
gyakorlati különbségei miatt nehéz a gazdaságfejlesztést szolgáló infrastruktúrákat
kategóriákba sorolni. Az eszközkombinációkról szóló alfejezet és az alábbi, 9. ábra érinti
ezt a kérdést.
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Az alábbi, 10. ábra a gazdaságösztönzést szolgáló infrastruktúrák, mint a helyi
gazdaságfejlesztési célú szolgáltatások befogadó kereteinek lehetséges kombinációt
foglalja össze.

10. ábra: Gazdaságösztönzést szolgáló infrastruktúrák, mint a helyi gazdaságfejlesztési célú
szolgáltatások befogadó keretei (saját szerkesztés)
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Az alábbi 2. táblázat az infrastrukturális jellegű eszközök és feltételek eszközcsoportján belüli fő gazdaságösztönzési eszközöket,
azok alkalmazásának legfontosabb feltételeit, sikeres gyakorlati kombinációit (szinergia lehetőségeit), valamint az eszköz használata
során az önkormányzatok lehetséges szerepét mutatja be (egy-egy jó példa kiemelésével):
2. táblázat: Az infrastrukturális jellegű eszközök és feltételek eszközcsoporthoz tartozó gazdaságösztönzési eszközök jellemzői (saját szerkesztés)

Gazdaságfejlesztési
eszköz

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

A befektetésösztönzés legelemibb
infrastrukturális jellegű feltétele.

A1 Gazdasági
hasznosítású
terület

Az iparterület vállalkozások részére elérhető
gazdasági célú létesítmények elhelyezésére
alkalmas terület. Zöld- vagy barnamezős
beruházás keretében megvalósítható
létesítmények kialakítására alkalmas helyszín.
Határai a szabályozási tervben kerülnek
meghatározásra. Mivel nem önálló működési
egység, munkaszervezet általában nem
kapcsolódik hozzá.
Célja működési terület biztosítása külső
befektetők, és terjeszkedni kívánó helyben
működő vállalkozások számára.
Elsősorban kisebb településeken ajánlott, ahol
a gazdaságfejlesztés tudatos koordinációja és
a gazdaságösztönzési eszközök alkalmazása
kezdeti szakaszban jár.

A1 - jó példa

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

- településszerkezeti tervben
kialakításra kerüljön egy
összefüggő, gazdasági
hasznosítású terület;
- a földterület az önkormányzat
tulajdona / amennyiben nem
az, a földterület vásárlás, a
tulajdonosokkal történő
megegyezés jelentős
erőforrásokat igényel;
- a terület fizikai rendezését, a
telekalakítást finanszírozhatja
az önkormányzat, ha erre nincs
módja, a betelepülő vállalkozás
is segíthet

Gyakori
kombinációk –
szinergia
lehetőségek
B1 kedvezményes
helyi
területértékesítési /
bérlési politika
C2 vállalkozókat
segítő egyablakos
ügyintézés

Önkormányzatok
lehetséges szerepe az
eszköz használatában
saját tulajdonú terület
hasznosítási mód szerinti
besorolásának rendezése;
területvásárlás
/tulajdonosokkal történő
hasznosításai célú
megállapodás;
a terület fizikai
rendezése, telekalakítás;
közművek
elérhetőségének
biztosítása

- a közművek közvetlen
elérhetőségének biztosítása

Nemesvámoson az összes feltétel teljesült: létrehoztak egy iparterületet, kedvező adózási feltételeket teremtettek, Veszprémhez való közelsége
pedig biztosítja a megfelelő munkaerőt, így a település nem csak a kis- és középvállalkozások de a nemzetközi nagyvállalatok számára is vonzóvá
vált. Az iparterületek fejlesztése, az igényeknek megfelelő alakítása is fontos. Az egyik vállalkozás részéről épületállományának bővítésére vonatkozó
igény merült fel. A bővítésnek azonban gátat szabott, hogy azon a területen már nem volt se közmű, se út kiépítve. Az önkormányzat saját forrásból
létrehozta a feltételeket, amelyek két célt is szolgáltak egyszerre: a vállalat érzékelte, hogy az önkormányzat támogatja s a település lakói számára
újabb munkahelyet biztosított az önkormányzat azzal, hogy nem hagyta, hogy az üzem esetleg más telephelyet, más települést válasszon
bővítéséhez.
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Gazdaságfejlesztési
eszköz

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

A 2005. évi korm., rendelet alapján: „legalább
20 hektár alapterületű, infrastruktúrával
ellátott, termelő és szolgáltató
tevékenységnek helyet adó, „Ipari Park”
címmel rendelkező terület”.

A2 Ipari park

Az ipari parkok tulajdonosai jellemzően
gazdasági társaságok, önkormányzatok,
illetve az állam (Inpark, a magyar állami
tulajdonú NIPÜF Nemzeti Ipari Park
Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.). Az ipari park
területe jellemzően értékesítésre kerül, csak a
parkok egynegyede adja bérbe a területet.
A méretgazdaságosság és a koncentrált
jelenlét számtalan előnyhöz juttatja az ipari
parkokban működő vállalkozásokat.
Mára önmagában egy ipari park cím nem
jelent versenyelőnyt, ha az eszköz
komplexitásában rejlő lehetőségeket nem
sikerül kihasználni. A jól menedzselt és
működő ipari park szolgáltatásival segíti a
korszerű technológia elterjedését,
versenyképes termékek megjelenését, az
üzleti célú együttműködések (klaszterek,
vertikumok) kialakítását.

A2 - jó példák

A cím elnyerésének feltétele:
legalább 20 ha ipari terület,
ahol legalább 5 vállalkozás
együtt legalább 100 főt
foglalkoztat.
A cím megszerzésének feltétele
egy olyan kötelezettségvállalás
is, amely a cím elnyerését
követően a vállalkozások
minimális száma 10-re, az
összes foglalkoztatotti létszám
350 főre emelkedik.

Gyakori
kombinációk –
szinergia
lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe az
eszköz használatában

A4 Inkubátorház és
/ vagy üzleti
szolgáltató ház

ipari park cím
megszerzésének
kezdeményezése;

B1 kedvezményes
területértékesítési
politika

ipari parki menedzsment
(teljes vagy partneri)
biztosítása

B2 helyi adópolitika,
adókedvezmények
C1 üzleti és
inkubációs
szolgáltatások,
tanácsadás
C3 üzleti/befektetési
célú marketing
tevékenység
E1
közszolgáltatások:
közlekedés
infrastruktúra és
szolgáltatások
szervezése

A Nyírbátor ipari park sikere mögött egy bemutatásra érdemes komplex gazdaság-ösztönzési tevékenység áll, így az nem csak az ipari parkról,
hanem a kapcsolódó eszközalkalmazásokról is szól. A mindössze 14.000 lakosú kisváros 78 ha-os ipari parkjában több mint húsz cég működik,
összesen mintegy ezer főt foglalkoztatnak A cégek között jelentős nemzetközi vállalatokat is találunk (Unilever, Diehl). Bár az ipari park kialakítása és
fejlesztése tudatos befektetés-ösztönzési munka eredménye, ez az eszköz sem önmagában működik sikeresen. Az ipari parkban létesített
inkubátorház is a gazdaság-ösztönzést segíti, s további kapcsolódó eszköz a pályakezdők és a képzett szakemberek vonzása is (lakásprogram).
(Forrás. http://www.nyirbator.hu/ipari_park)
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Gazdaságfejlesztési
eszköz

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori
kombinációk –
szinergia
lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe az
eszköz használatában

Az ország első ipari parkja a Győri Ipari Park (1992), bruttó összterülete 203 ha. 13 ország 100 vállalkozása található itt cca. 7000
foglalkoztatottal. Az újonnan érkező cégek számára személyre szabott szolgáltatásokat nyújtanak, A meglévő cégek számára kötelező jellegű nonprofit szolgáltatásokat biztosítanak, de elérhetők egyéb szolgáltatások is szállítmányozás, vámszabad-raktározás, vámügyintézés, Iparvágány
használat stb. Az Ipari Park központjában elhelyezkedő Szolgáltatóház és az Innovációs és Technológiai Központ szolgáltatásai is a cégek
rendelkezésére állnak. A letelepedő cégek működését azzal is segítik, hogy győri szolgáltató cégekkel olyan partnerkapcsolatokat építenek,
amelyekkel az Ipari Parkba költöző vállalkozások szinte minden igényét ki tudjuk elégíteni. pl. könyvelés, adóügyek, marketing, informatika, tervezőimérnöki- kivitelezői feladatok. (Forrás: http://www.ipgyor.hu/szolgaltatasok)
Több olyan területet találhatunk, amely bár nem viseli az ipari park címet, de hasonlóan működik, pl. Graphisoft park (intenzív kutatás-fejlesztést
ill. más igényes, kreatív szellemi munkát végző cégek). Óbudán a 7,5 hektáros barnamezős területen több különálló épületben összesen 25 ezer
négyzetméter iroda építését tervezték. Több mint 30 szervezet (köztük nagyobb vállalatok, mint a Microsoft vagy az SAP, és innovatív
kisvállalkozások, mint a Thales Nanotechnológiai Rt.) működik, több száz főt foglalkoztatva. (Forrás: http://www.graphisoftpark.hu)

A hagyományos logisztikai szolgáltatásokon
felül más (üzleti) szolgáltatási funkciókat is
ellátó logisztikai szolgáltató központok (LSZK)
az áruforgalmi központok fejlettebb változatai,
korszerű információs, kommunikációs és
irányítási rendszerekkel rendelkeznek.

A3 Logisztikai
központ

A3 jó példa

A logisztikai központ csomópont orientált,
közlekedési módok összekapcsolását biztosító
regionális szerepkörű szolgáltató vállalkozás.
Szerepet vállalnak az áruforgalom
szervezésében, az összetett hálózati
rendszerek optimalizálásában. A logisztikai
központok létrehozása azért is célszerű, mivel
a termékek életciklusai a folyamatos
fejlesztéseknek és innováció miatt egyre
rövidebbek, az új termékek minél gyorsabb
eljuttatása a fogyasztóhoz a siker kulcseleme.

Kritikus feltételek (ezek
összehangolt fejlesztése
szükséges)






közlekedési
infrastruktúra
csomóponti
infrastruktúra - szállítási
módok (inter-modalitás)
összekapcsolásának
biztosítása)
informatikai
infrastruktúra
humán infrastruktúra

Az eszköz erőforrásigénye
viszonylag nagy, azonban
hosszútávon megtérülő eszköz.

B1 kedvezményes
területértékesítési
politika
B2 helyi adópolitika,
adókedvezmények
C1 üzleti és
inkubációs
szolgáltatások,
tanácsadás

terület biztosítása;
marketingben való
koordinációs részvétel;
saját tulajdonú cég
menedzsment-szervezet

C3 üzleti/befektetési
célú marketing
tevékenység

Debreceni Logisztikai Központ és Ipari Park Kft.: A 21 hektáron elterülő, 40.000 m2 fedett raktárkapacitással és intermodális címmel rendelkező
Debreceni Logisztika Központ és Ipari Park sikeres a folyamatos fejlesztéseknek köszönhető.
Felújították a teljes csatorna- és szennyvízhálózat rendszert. Emellett a csarnoképületek és az irodaépület szigetelésére, fűtéskorszerűsítésre,
valamint egy teher és személyparkoló kialakítására. Beruházások (EU és állami) beruházás révén a park maximálisan kihasznált csarnokai újabb 4
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Gazdaságfejlesztési
eszköz

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori
kombinációk –
szinergia
lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe az
eszköz használatában

ezer 200 négyzetméterrel bővülnek nemrégiben. Az Irodákat is magában foglaló korszerű üzemcsarnok hűtését és fűtését megújuló
energiaforrásokból biztosítják. Az Logisztikai park és az abban működő cégek nagy figyelmet fordítanak a szakmai utánpótlásra is: a diákok
üzemlátogatáson vehetnek részt, ahol szakmai vezetéssel betekintést nyerhetnek az ellátási lánc hatékony és gördülékeny működésébe. (Forrás:
http://www.logsped.hu/delog.htm)
A Gyál Logisztikai Központ elhelyezkedése miatt ideális logisztikai tevékenység végzésére, mivel alig 22 kilométerre fekszik Budapest központjától,
és fejlett a környék közlekedési infrastruktúrája. Az ingatlan az M0 autóút és az M5 autópálya csomópontjánál található, mindössze 18 kilométerre a
Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtértől. A létesítmény a Goodman első számú európai ingatlanbefektetési alapja, a Goodman European Partnership
(GEP) tulajdonában van. Kialakításának köszönhetően az épület kisebb vállalatok és nagy cégek elvárásainak egyaránt képes megfelelni, az A
kategóriás raktár az ügyfelek működési igényei szerint alakítható. A még kiadó két egységben már 3000 négyzetmétertől bérelhetők területek. A
teljes bérbe adható területe ezzel 44 735 négyzetméter.
(Forrás: http://hu.goodman.com/ingatlanok/kiado-ingatlanok/gyali-logistics-centre )

A4 Inkubátorház
és / vagy üzleti
szolgáltató ház

Jelenleg nincs egységes szakmai
szempontrendszer arra, hogy milyen
szolgáltatások összessége minősül
inkubátorháznak. Elsősorban az induló
vállalkozások számára közös szolgáltatásokat,
üzleti-szakmai támogatást, tanácsadást
biztosító (szolgáltató) létesítmény, amely
segíti a helyi vállalkozások fejlesztését. Célja,
hogy kezdő mikro- és kisvállalkozásokat, vagy
új fejlődési (innovációs) szakaszba lépő
mikro-, kis- és középvállalkozásokat a maga
eszközrendszerével az induló, vagy átmeneti
szakaszban segítse. Az inkubátorház,
inkubátorcsarnokként is elterjedt. Az
inkubátorházak a helyszín biztosításán
túlmenően a menedzsment funkciók ellátását
is támogatják.

- infrastruktúra (a célnak
megfelelő zöld vagy
barnamezős iroda épület, ipari
csarnok) rendelkezésre állása
ipari parki vagy városi
környezetben
- fontos, hogy jól
megközelíthető helyen legyen
- irodatechnikai és
kommunikációs berendezések
- éttermi (catering) szolgáltatás
(biztosítása)

Az üzleti szolgáltatóház nagyon hasonló
tartalmú, de a szoláltatások nem feltétlen
kedvezményesen érhetők el. Információs
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központ / Digitális kommunikációs hálózat /
Számítógépes hálózat, internet kapcsolat /
Rendezvények lebonyolításához szükséges
infrastruktúra / Bérelhető tárgyalótermek /
Kávézó / Étterem / Épület(ek)- és irodák
takarítása / irodahelyiségek bérlése stb.
A4 – jó példa

A5 K+F+I
központ /
Tudáspark
/Technológiai
Park, (inkubációs
szolgáltatásokkal
)

lásd – inkubációs szolgáltatások

Különleges cím a Tudományos és Technológiai
Ipari Park, amelyet olyan szervezet nyerhet
el, amelyiknek fennálló kutatási vagy
együttműködési szerződése van egyetemmel,
főiskolával vagy akadémiai intézettel és a
betelepült vállalkozások közül legalább három
együttműködik K+F+I tevékenység
végzésében.
Az eszköz célja, hogy a kutatás-fejlesztés és
innováció gyakorlati hasznosulásával tartsa
fenn a település / térség versenyképességét
és a gazdasági fejlődését, ezzel is ösztönözve
a jobb minőségű és magasabb hozzáadott
értékű termékek létrehozását. Mindezek
segítségével a település /térség a magasan
képzett munkaerő számára is vonzóvá tehető.
A felsőoktatási intézményekkel
együttműködve a fiatalok pályaorientációját is
képes támogatni, akik betekintést kapnak,
hogy milyen egy ipari projekten dolgozni.
Ösztöndíj programok is indíthatók, ezzel is
támogatva a tehetséges hallgatókat.

A technológiai innovációhoz
esetlegesen szükséges
alapkutatást célszerű
felsőoktatási intézmények
segítségével végezni, míg az
alkalmazott kutatásokat és
gyakorlati fejlesztéseket
innovatív vállalkozások
segítségével érdemes
megvalósítani.
Továbbá egy ipari park
közelsége is fontos, bár az
inkubáció egy nagyvállalaton
belül is kialakítható vagy az
együttműködő egyetem is
biztosíthat épületet, helyszínt a
működéshez.
Az eszköz egyetemi (vagy
egyetemhez közeli) nagyobb
városban alkalmazható
sikeresen, ahol a vállalkozások
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kritikus tömege is jelen van.

A5 - jó példa

Debrecen Science Park – Debreceni Egyetem Tudományos Technológiai és Innovációs Park. Az országban egyedi ipari park, a kutató
fejlesztő, szaktanácsadási, illetve szolgáltató tevékenység mellett itt az oktatás gyakorlati oldala is bemutatható a 25 hektáros területen, ahol
nemzetközi szinten is jelentős innovációs platform került kialakításra. A működési stratégia és a koncepció a Debreceni Egyetem igényeinek
való szorosabb megfeleltetés miatt módosult és az új cél elé, ami egy Tudományos és Technológiai Park kiépítése. Működtető a 100%
egyetemi tulajdonú Debreceni Agrárcentrum Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. „Az Agrárcentrum Kht. elsődlegesen
megfogalmazott küldetése az akadémiai szektor és civil, üzleti szféra közötti kölcsönösen előnyös kapcsolatok építése és erősítése, a két szektor
közötti közvetítés, technológia- és humán-transzfer, ezzel hozzájárulva az akadémiai szektorban keletkező K+F eredmények gyakorlatban történő
hasznosításához. A tevékenységéből adódóan szerteágazó kapcsolatrendszerrel rendelkezik, egyrészt a kutató-fejlesztő helyek és személyek,
másrészt a civil, szakmai és gazdasági szereplők terén.” (Forrás: https://www.agr.unideb.hu/innovacio/)
Győri Innovációs Központ: Az korábban említett ipari park hoz kapcsolódóan a szolgáltatás kezdetben a hagyományos vállalkozásfejlesztési
szolgáltatás-portfóliót nyújtotta. A vállalkozások bevonásával indultak el a pályázatok. Időben ismerték fel, hogy Győr nem egy start-up régió (se az
IT szektor, se pl. a gyógyszeripar nem erős), sokkal inkább spin-off, így az alkalmazás innovációra helyezték a hangsúlyt. Az Audi szakemberei
rájöttek, hogy önálló vállalkozásként is életképesek lehetnek, bevonultak az innovációs központban, ahol inspiratív és igényes környezetben tudnak
fejlődni. A következő fejlesztésben az innovációs támogatásból 3D nyomtatót vásároltak, amit szolgáltatási szintre fejlesztettek. Jelenleg több mint
300 ügyfél részére ipari alkalmazások alkatrészeit nyomtatják (prototípus gyártási folyamat). Az eszközalkalmazás sikerének feltételei között
említhető az támogató önkormányzat, amely az iparfejlesztést jó érzékkel állította középpontba, a jó együttműködések (kamara, önkormányzat,
ipari park), a kompetencia, az igények folyamatos figyelése, s a következetes építkezés.
További külföldi példa: Technológiai Park, Zágráb http://www.tehnopark.hr/eng
Urban Mill – Espoo, Finnország: Az Urban Mill egyszerre jelent teret, közösséget és szolgáltatásokat az Aalto-i Egyetemi Kampusz szívében az
Espoo Innovation Garden elnevezésű területen. Maga az épület egy barnamezős infrastruktúra rugalmas belső térhasználattal, amely oktatási, termék
és szolgáltatás fejlesztési, együttműködési, tesztelési stb. célokat szolgál. Az Urban Mill különféle szereplőket hoz össze, hogy azok megoldásokat
találjanak a városi élet sokszínű problémáira. Ez egy olyan központ, ahol a fő elfoglaltság digitális eszközökkel támogatott megoldások fejlesztése. Az
Urban Mill hosszú távú együttműködéseket épít gyorsan és rugalmasan tesztelhető megoldásokon keresztül.
Szolgáltatások, partnerségek és tagság:


Rendezvényterek: Sokféle, önkiszolgáló rendszerben működő belső tér áll rendelkezésre az Urban Mill közössége számára. A belső terek a
közösségen kívüli szereplők számára is rendelkezésre állnak, akik be akarják mutatni, vagy ki akarják fejleszteni innovációs termékük
prototípusát (önálló városi innovációk).



Gazdasági ökoszisztéma szolgáltatások: A szolgáltatások széles tárháza áll rendelkezésre, amelyek támogatják az innovációt, fejlesztési
tevékenységeket, tesztelést és üzleti tevékenységet beleértve a vállalkozások létrehozását segítő szolgáltatásokat. Az Urban Mill belépést
jelent az Espoo Innovation Garden-ben rendelkezésre álló lehetőségek, hálózatok és erőforrások világába. (az EIG a legnagyobb innovációs
csomóközpont Európa északi részén)



Partnerség: Az Urban Mill számos alternatívát kínál a legkülönfélébb szervezetek és intézményi szereplő számára, hogy azok
csatlakozzanak az Urban Mill programokhoz és a közösség részévé váljanak.
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Tagság: különféle méretű, és fejlettségi szinten, fejlődési stádiumban lévő szervezetek – mikro-vállalkozásoktól a nagyvállalatokig –
szükségleteire nyújt alternatívákat.
A tagság és a programok magukban foglalják a közös helyiségek használatát, rendezvényterek kedvezményes igénybevételét, a 3D „barlang”
használatának lehetőségét, az Aalto Épített Környezet Laboratóriummal együtt biztosított technológiák használatát, a Smart Kivetítők igénybevételét,
a tematikus hálózatok kapcsolatrendszerét és hozzáférést az Urban Mill szolgáltatói hálózathoz.

A helyi termék értékesítésének legjobb
színtere a helyi termelői piac vagy helyi
termék bolt, amely a hagyományos piactól
(bolttól) éppen a helyi termékek hangsúlyos
megjelenésében különbözik.

A6 Helyi piac

A helyi piacon főként (esetenként kizárólag)
helyi termékek értékesítése történik (helyi
termék 50 km-en belül, az adott térségre
jellemző eljárással készül). Legalább 51%-ban
helyi hozzáadott értéket tartalmaz a helyi
alapanyag vagy helyi munkaerő tekintetében).
Célja elsősorban a helyi gazdálkodók
működésének és a piacra jutás lehetőségének
támogatása.

- a (közművesített) piactér
megléte,
- a piac működését támogató
infrastruktúra fejlesztése
(közutak, parkolók, parkosítás)

B3 helyi pénz
C3 üzleti/befektetési
célú marketing
tevékenység
D1 helyi gazdakör
/menedzser klub

a helyszín biztosítása
(piactérhez / helyi
bolthoz);
forrás biztosítása a piac
kiépítésére

Elsősorban kisebb és középméretű (akár
városi) településeken ajánlott, ahol a helyi
erőforrásokra (termőföld) való tudatos
támaszkodás kitörési pontot, vagy kiegészítő
tevékenységet jelent.

A6 - jó példa

Nemesvámos egy felmérés keretében igyekezett megtudni, hogy a gazdák milyen segítséget várnak az önkormányzattól. A felmérés eredménye az
volt, hogy a gazdáknak gondot okoz az áruk raktározása, a piacon való megjelenés, valamint a hatékony marketing tevékenység. Az önkormányzat
pályázatot nyújtott be egy raktárépület kialakítására, amely mellé egy vásártérbővítést is tervezett. A raktárbázis termékpontként üzemel.
Márok (Baranya megyei falu) a környező falvakkal együttműködve tucatnyi településről gyűjti be az alapanyagokat (jellemzően zöldség-gyümölcs),
amelyeket az önkormányzat által kialakított üzemben, önkormányzati tulajdonú céggel dolgoztat fel (savanyúságok, lekvárok, tésztafélék). A
szomszédos Villány központjában, turisztikailag frekventált helyen üzletet bérel, ahol igényes környezetben értékesíti a termékeket. Az
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elhelyezkedésnek és a marketing munkának köszönhetően (jó brand, igényes és kreatív csomagolás és címkézés, jó ár- és minőségpolitika, hatékony
promóció) a bolt jelentős forgalmat bonyolít. A termelést, feldolgozást és értékesítést láncba fűző vállalkozás jövedelmezően működik.
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2.4.2.2. Helyi pénzügyi jellegű gazdasági ösztönzők eszközcsoport
Az eszközcsoport rövid bemutatása
A direkt pénzügyi ösztönzők a gazdaságösztönzés leggyakoribb és legkézenfekvőbb
közvetlen hatású eszközeinek tekinthetők. Hagyományos gazdasági környezetben még
igen, de innováció és technológia orientált környezetben kevéssé jelentenek már
versenyelőnyt az önkormányzatok számára.
A kedvezményes területértékesítési és bérleti politika a gazdasági hasznosítású
területek, csarnokok és / vagy irodahelyiségek kedvezményes megvásárlását / bérlését
támogatja (esetenként inkubációs jelleggel). Többnyire feltételekhez kötött, mint például
a létrehozandó telephely alkalmazotti létszámával arányosan érvényesíthetők a
kedvezmények a piaci árakhoz képest.
Megfelelő helyi adópolitika kialakítása vállalkozásokat képes vonzani (megtartani). A
helyi adók szabályozásával, helyi építési szabályok módosításával, bizonyos adók teljes
vagy részleges visszatérítésével is lehet hatni a befektetőkre és telephelyet kereső
vállalkozásokra. Fontos, hogy a helyi adópolitika egységes elvekre épülő, stabil és
kiszámítható legyen. A vonatkozó törvény meghatározza a helyi önkormányzatok által
kivethető adók típusait, a kivethető adók mértékének felső határát, valamint olyan
központi adómentességeket és kedvezményeket, amelyeket az adótípus bevezetése
esetén alkalmaznia kell az önkormányzatnak. E keretek figyelembe vételével az
önkormányzatok, a helyi sajátosságokhoz, költségvetési, adópolitikai és
gazdaságösztönzési céljaikhoz igazodóan formálhatják adópolitikájukat. Helyi
adó bevételeik szinte kizárólag helyi iparűzési adóból (HIPA), illetve nem lakás célú
építmény és telekadóból származnak, speciális helyzetekben lehet jelentősége az IFAnak.
A helyi pénz a helyi erőforrás alapú gazdaságfejlesztési megközelítés esetén
alkalmazott fizetőeszköz, a közgazdasági pénzhelyettesítők egyik fajtája, melyek
gazdasági szabályozó szerepet is betöltenek. A helyi fizetőeszközök gazdasági és nem
gazdasági szereplőket kötnek össze egy adott területen belül. Ezeket a fizetőeszközöket
az adott térségen kívül nem lehet pénzként felhasználni, így fizetési eszköz funkciójuk
korlátozott. A helyi pénzek szerepe a helyi, vagy regionális fejlesztésekhez szükséges
belső erőforrások helyben tartása, a meglévő, de kihasználatlan kapacitások és a
kielégítetlen helyi igények jobb összekapcsolása.
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Az alábbi 3. táblázat a helyi pénzügyi jellegű gazdasági ösztönzők eszközcsoporton belüli fő gazdaságösztönzési eszközöket, azok
alkalmazásának legfontosabb feltételeit, sikeres gyakorlati kombinációit (szinergia lehetőségeit), valamint az eszköz használata során az
önkormányzatok lehetséges szerepét mutatja be (egy-egy jó példa kiemelésével):
3. táblázat: A helyi pénzügyi jellegű gazdasági ösztönzők eszközcsoporthoz tartozó gazdaságösztönzési eszközök jellemzői (saját szerkesztés)

Gazdaságfejlesztési
eszköz

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában

A gazdaságösztönzés ill. befektetésösztönzés
legegyértelműbb és legrégebben alkalmazott
módja.

B1
kedvezményes
területértékesítés
i és bérleti
politika

B1 - jó példa

B2 helyi
adópolitika,
adókedvezménye
k

A kedvezményes vásárlás lehetőségének
feltételrendszere jellemzően egyre szigorodott
a településeken. Széles körben használt ezért
a települések számára valódi versenyelőnyt
csak speciális esetekben jelent.

rendelkezésre álló saját
tulajdonú önkormányzati
földterület

Az eszköz alkalmas arra, hogy a település
gazdaságfejlesztési céljainak leginkább
megfelelő cégek élvezzenek pénzügyi előnyt a
telephely létrehozásakor.

A1 Gazdasági
hasznosítású terület
A2 Ipari park
B1 kedvezményes
területértékesítési és
bérleti politika

helyi rendeletek
megalkotása a
területértékesítés során
érvényesíthető
kedvezményekről

Baján a vállalkozások, a gazdasági fejlődés és a munkahelyteremtés helyi támogatásáról szóló 10/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet alapján
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése során a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése esetén vállalkozás részére történő értékesítés
során az ingatlan vételárából adandó kedvezmény formájában nyújtható beruházás-ösztönző, illetve munkahelyteremtő támogatás:
Telekárkedvezmény: 250 M, 100 M, 50 M, 15 M Ft-os (ÁFA nélkül) meghaladó alaptevékenységet szolgáló tárgyi eszköz beruházás esetében 50%,
35%, 20%, 10% telekárkedvezményt biztosít az önkormányzat, amennyiben ezt a beruházástól számított 5 évig nem idegenítik el.
Munkahelyteremtő kedvezmény – vissza nem térítendő támogatás összege újonnan létesített teljes idejű (napi 8 órás) foglalkozást biztosító
álláshelyenként a telekárból egyszeri 500.000,- Ft, részmunkaidős foglalkoztatás esetén a teljes 8 órás munkaidőhöz és az 500.000,- Ft összegű
egyszeri támogatáshoz viszonyítottan arányosan kerül megállapításra.

Az önkormányzatok adóalanyai a
vállalkozások és a lakosság. Lakosságot sújtó
adókat nem szívesen vetnek ki az
önkormányzatok, fő adók módjára beszedett

Az önkormányzatnak
tisztában kell lennie saját
korlátaival, elvárásaival. A
rövidtávú gondolkodás nem
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A1 Gazdasági
hasznosítású terület
A2 Ipari park
B1 kedvezményes

törvények adta
lehetőségek és a reális
pénzügyi mozgástér
mérlegelése

5. célterület: Gazdaságösztönzési útmutató

Gazdaságfejlesztési
eszköz

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

jövedelmük a vállalkozásoktól származik (a
helyi iparűzési adó (HIPA), a vagyoni típusú
adók (építményadó és telekadó); kommunális
adó, idegenforgalmi adó). Ezek kivetése és
mértékének tükrözi az önkormányzat
adópolitikáját, ami gazdaságösztönzési
eszközeként is értelmezhető.

vezet célra. A sikeres
eszközalkalmazás feltétele
a költségvetés helyzetéből
adódó mozgástér is hiszen
az minél szűkebb, annál
kevésbé van mód az
adópolitikát rugalmasan
alakítani és ezáltal
versenyelőnyre szert tenni.

Ha már van HIPA, annak alacsonyabb mértéke
(max 2%) nem jelent versenyelőnyt a
nagyvárosokban, mivel azok számos más
módon képesek előnyöket biztosítani. A
kisvárosi kategóriában még vonzó lehet pl. az
1%-os HIPA. A vállalkozások építmény és
telekadó vonatkozásában érzékenyek. Ez az
adónem lehetőséget ad több szempontú
differenciálásra, ami tükrözhet helyi ágazati
preferenciákat.

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek
területértékesítési és
bérleti politika

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában
helyi szintű
jogszabályalkotás

Ugyanakkor a
kényszerpályák mellett is
meg lehet és meg kell
találni a lehetőséget, ehhez
nagyfokú tudatosság
szükséges.

További lehetőség: ágazati preferenciák
alkalmazása, helyi adó felhasználás
címkézése, adókivetés ütemezése.

B2 – jó példa

Komlóska: a kilencvenes években a térség rossz adottságai miatt már nem voltak vállalkozások a faluban, így érdemi adóbevétel sem képződött.
Komlóska az egyik leghátrányosabb helyzetű térségben helyezkedik el, mégis képesek voltak dinamikus fejlődésre, a helyi gazdaság ösztönzésére
megfelelő adópolitika kialakításával és alkalmazásával. Az iparűzési, kommunális, ingatlan és egyéb adók eltörlése révén vonzóvá tették a
vállalkozások számára a települést és azóta több mint 200 vállalkozás érkezett a faluba (összesen több mint 3000 embert foglalkoztatnak). Főként
szállítmányozó cégek települtek (vagy székhelyüket jelentették be) a közelbe (logisztikai központ számára ideális), öko-ipari parkot hoztak létre. A
fejlődésnek az egyik alapja, hogy vállalkozások által befizetett súlyadóból 40%-ot visszakapnak az államtól.
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Gazdaságfejlesztési
eszköz

B3 helyi pénz

B3 – jó példa

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

A helyi pénz (fizetőeszköz9) a közgazdasági
pénzhelyettesítők egyik fajtája, melyek
gazdasági szabályozó szerepet is
betöltenek. A helyi fizetőeszközök gazdasági
és nem gazdasági szereplőket kötnek össze
egy adott területen belül. Ezeket a
fizetőeszközöket az adott térségen kívül nem
lehet pénzként felhasználni, így fizetési eszköz
funkciójuk korlátozott. A helyi pénzek szerepe
a helyi vagy regionális fejlesztésekhez
szükséges belső erőforrások helyben tartása,
a meglévő, de kihasználatlan kapacitások és a
kielégítetlen helyi igények jobb
összekapcsolása.

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

- helyi erőforrás alapú
fejlesztési megközelítés
megismerése, gyakorlati
ismérveinek alkalmazása
- üzleti modell
- elkötelezett
együttműködő szereplők a
feltétele

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

A6 Helyi piac

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában

helyi erőforrás alapú
gazdaságfejlesztési
megközelítés;
koordináló és partneri
szerepe

Az alsómocsoládi rigac névadója Rigac Jancsi, a hegyháti rabló. A község 2013-ban 7,5 millió Ft értékben bocsájtott ki a helyi gazdaságfejlesztés
eszközeként rigacot. Az utalvánnyal csak a községen belül lehet fizetni. Bevezetése hozzájárult a falu munkahely teremtő képességének javulásához.
Az önkormányzata jelentős támogatást tesz mögé, s a fizetés egy részét rigacban kapják az önkormányzati alkalmazottak. Társadalmi bizalmat épít,
hogy az önkormányzat dolgozói is rigaccal fizetnek a helyi üzletekben. (Lásd: http://alsomocsolad.hu/new/?page_id=2549)
Városrehabilitációs céllal létrehozott helyi pénz a toreke, amit Gent egy kerületében vezettek be. Az önkormányzat használaton kívüli
földterületeket bocsátott rendelkezésre, 4 m²-es kerteket hoztak létre, amelyeken a lakosok zöldséget termeszthetnek. A kis kerteket éves bérleti díj
fejében lehet használni, ez kizárólag torekében fizethető, amit városrehabilitációs tevékenységekben való részvétellel lehet keresni, pl. közterek
tisztításával. Ezt az önkormányzat és a helyi civil szervezetek által működtetett közösségi centrum szervezi meg. A megkeresett torekéket a helyi
boltokban és tömegközlekedésre is lehet használni.

9

Többnyire szinonim fogalomként terjedt el a helyi pénz és a helyi fizetőeszköz megnevezés, bár csak utóbbi a helyes, mert a helyi fizetőeszközök szándékosan nem töltik
be a klasszikus értelemben vett pénz valamennyi funkcióját; az angol nyelvű irodalomban is a „local currencies” kifejezést használják.

54/173. oldal

5. célterület: Gazdaságösztönzési útmutató

2.4.2.3. Üzleti szolgáltatások és promóció eszközcsoport

Az eszközcsoport rövid bemutatása
A gazdaságösztönzési eszközrendszer fontos, gazdasági infrastruktúrákat kiegészítő
eleme az önkormányzatok által vagy azok koordinációjával biztosított vállalkozásokat
támogató szolgáltatások köre.
A legelemibb szolgáltatás, amit az önkormányzat a vállalkozások érdekében képes
biztosítani a gyorsított, illetve egyablakos ügyintézés. A rövid várakozási időkkel dolgozó
engedélyeztetési eljárások és gyors egyablakos ügyintézés a vállalkozások
alapelvárásai közé tartozik. Az önkormányzatok további lehetősége az üzleti/
inkubációs jellegű szolgáltatások biztosítása ipari parki, vagy városi környezetben. A
saját tulajdonban működtetett ipari parkok elkülönített működési szabályozókkal bíró
inkubátorházai, vagy városi vállalkozói központjai a digitális megoldások mai
elterjedtségét
megelőzően
kulcsfontosságúak
voltak.
Manapság
az
irodai
szolgáltatásokkal szemben előtérbe kerül a szabad vagy kedvezményes iroda és tárgyaló
használat (mihez szabad Wifi hozzáférés természetes). Továbbra is fontos kisebb
településeken a vállalkozásoknak nyújtott pályázat, vagy hitelfelvételi tanácsadás sokszor
a kamarákkal együttműködve.
Az adatok és információk rendszerezése és különféle adatbázisok következetes
fejlesztése az üzleti szolgáltatások és kommunikáció alapja. A kataszterizáció, például
ingatlankataszter, vagyonkataszter, vállalkozói kataszter bizonyos gazdaságösztönzési
eszközök használhatóságának alapfeltétele.
A településmarketing a marketing speciális területe, ami nem egy termék, hanem egy
HELY eladására, népszerűsítésére törekszik. A marketing tevékenységek speciális körét
kifejezetten gazdaságösztönzési célzattal folytatják a települések. A befektetés
marketing célja a potenciális befektetők megszólítása, ingatlan portfolió, erőforrás
portfólió
megfelelően
célzott
bemutatásával.
A
helyi
gazdaságot
élénkítő
termékbemutatók szervezése, informális térségi vállalkozói események támogatása
(facilitálása) a helyi gazdasági szereplők együttműködését és piacra jutását segítheti.
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Az alábbi 4. táblázat az üzleti szolgáltatások és promóció eszközcsoporton belüli fő gazdaságösztönzési eszközöket, azok
alkalmazásának legfontosabb feltételeit, sikeres gyakorlati kombinációit (szinergia lehetőségeit), valamint az eszköz használata során az
önkormányzatok lehetséges szerepét mutatja be (egy-egy jó példa kiemelésével):
4. táblázat: Az üzleti szolgáltatások és promóció eszközcsoporthoz tartozó gazdaságösztönzési eszközök jellemzői (saját szerkesztés)

Gazdaságfejlesztési
eszköz

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Az A4 inkubációs tér a kedvezményes üzleti
szolgáltatások, a klaszteresedés és a
hálózatosodás lehetőségét biztosítja.

C1 üzleti és
inkubációs
szolgáltatások,
tanácsadás

C1 – jó példa

C2 vállalkozókat
segítő egyablakos
10

Inkubációs tér biztosításán túl, ügyviteli
szolgáltatás, pénzügyi szolgáltatás, induló
vállalkozások segítése és hálózatosodásának
támogatása, tanácsadás jelenti a
szolgáltatások magját. Az inkubációs folyamat
értéknövekedéssel jár, és akkor hatékony, ha
a nyújtott értéknövelő szolgáltatások mind
nagyobb növekedést eredményeznek a
vállalkozás értékében.10

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában

-helyi tőkebefektetés
Gazdaságfejlesztési célú
inkubációs szolgáltatások
esetén a tőkebefektetés
központi vagy helyi
kormányzati befektetést
jelent (amelyet esetleg egy
egyetem saját forrásából
kiegészít), a megtérülés
pedig a helyi gazdaság
élénkülése.

A4 Inkubátorház és /

infrastruktúra vagy
virtuális felület
biztosítása a
szolgáltatások
befogadásához

vagy üzleti szolgáltató ház
forrás biztosítása a
szolgáltatások
folyamatos ellátása
érdekében

Zalaegerszegi inkubátorházban 22 műhellyel és 5 iroda kapott helyet, a célcsoport főként helyi és térségi mikro- és kisvállalkozások. A
fejlesztéseket Zalaegerszeg Önkormányzata valósította meg egyik ipari parkja területén. Az irodák és műhelyek mellett utak, parkoló és a teljes
közművesítés valósult meg. A szolgáltatásokat a központ és a központba települt üzleti szolgáltató vállalkozások nyújtják. A 2010-ben átadott
inkubátorház szolgáltatásai iránti igény meghaladta a kapacitásokat, így röviddel az átadás után a bővítés terveiről kezdtek tárgyalni.
A nyírbátori inkubátorházat a város önkormányzatának tulajdonában lévő kft. működteti. Létrehozását az a törekvés indokolta, hogy az
önkormányzat fejlődési lehetőséget kívánt biztosítani azoknak az innovatív vállalkozásoknak, akik forráshiány miatt nem rendelkeznek saját
műhelyekkel, korszerű irodatechnikai, telekommunikációs eszközökkel, kellően nem jártasak a vállalkozás üzletvitelében, s főként nem tudnak –
egyelőre –megfelelő szakembereket foglalkoztatni.

Az ügyfél beadványait a hivatal bonyolítja le
az
illetékes
hatóságoknál,
részletesen

önkormányzatok / hivatalok
szervezeti felkészítése

minden eszköz

Bajmócy Zoltán, Az üzleti inkubáció szerepe a vállalkozásfejlesztésben Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. december (1132–1150. o.)
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Gazdaságfejlesztési
eszköz
ügyintézés

C2 - jópélda

C3

üzleti/befektetési
célú marketing
tevékenység

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában

tájékoztatva a kérelmezőt az ügymenetről,
vagy a hiánypótlásról. Az elbírálási idő pedig
30 napról 21 napra csökkent. Az ügyek egy
részéről
csak
informálódhatunk,
más
ügyekben
beadhatjuk
kérvényeinket
és
valamit helyben elintézhetünk.
Mórahalom: Ennek az eszköznek a tekintetében a valódi áttörést a 2009–2010-ben megvalósult ÁROP „Polgármesteri Hivatalok
szervezetfejlesztése” című projekt hozta, melynek keretében kialakították az egyablakos ügyintézést, megújították a belső szervezeti folyamatokat
és az önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartást. Az önkormányzat honlapján ma már elektronikus módon elérhetők az önkormányzati
hatósági ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványok és az adózással kapcsolatos információk és elektronikus be is nyújthatók azok. A folyamatban
lévő fejlesztések szükséges engedélyeztetése töredéke az átlagos ügyintézési időknek.

A településmarketing, a marketing stratégia
speciális eszköz, szinte valamennyi további
gazdaságösztönző eszközhöz kapcsolódik,
ezért is tárgyalja a kötet sikeres
gazdaságösztönzés háttérfeltételei között
(Lásd: háttérfeltételek, 3.2.4 fejezet, I. kötet
1. sz. melléklet!). Itt csak a célzott befektetés
marketing eszközt részletezzük. A befektetésösztönzés célja a terület, település tőkevonzó
képességének növelése, a térség
versenyképességének javítása. Feladata a
befektetés-ösztönző folyamatok
menedzselése. A befektetés marketing a
marketing stratégia azon elemeire fókuszál,
amelyek a célja a befektetők megszólítása,
településre vonzása. Alapvető célja az adott
terület erősségeinek, belső értékeinek
feltárása, megfelelő hasznosítása, bővítése,

- települési marketing
stratégia (beágyazottság
biztosítása)
befektetési marketing
akcióterv
- a marketing
tevékenységekhez használt
digitális adatbázisok,
kataszterek előkészítése
- célcsoport orientált
marketing tevékenység
- eszközök kombinációjának
akciókra koncentráló
megválasztása
infokommunikációs
lehetőségek/eszközök,
hatékony
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minden egyéb eszköz

településmarketing
stratégia konzekvens
végrehajtása
fő üzenetek
megfogalmazása és
adattartalmak
biztosítása
források, felületek
biztosítása
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Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Gazdaságfejlesztési
eszköz

fejlesztése és kommunikálása.

C3 – jó példa

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

kommunikáció/kommunikác
iós
csatornák
(belső:
intranet, külső: honlap, email, kiadványok, közösségi
média jelenlét)

Palkonya - Európa kulturális térképén az egyutcás baranyai falu. Palkonya egykori innovatív és kreatív polgármestere kezdte el a márkaépítési
folyamatot, aminek következtében a falu, nemzetközi ismertséget is kapott. A falu az egyik legjelentősebb magyarországi művészeti fesztivál, az
Ördögkatlan állandó helyszíne. Palkonya alapító tagja az Európa Kulturális Faluja Mozgalomnak, 2007-ben sikerrel pályázott az Európa Kulturális
Faluja címre. A község nevezetes műemlék pincefalujában egész évre való programok vannak. A Palkonya brand és arculat (naprakész honlapja és
színvonalas kiadványai miatt) a településhatáron túl is jól ismert, üzenetei számtalan turistát vonzanak a faluba.

A különféle adattartalmakkal bíró platformok
létrehozása alapfeltétele, egyben eszköze a
település és befeketésösztönzési
marketingnek, valamint az egyes partneri
(stakeholder) csoportokkal történő
kommunikációnak – együttműködésnek.

C4
kataszterizáció

A gazdaságösztönzéshez releváns
kataszterek:





önkormányzati tulajdoni kataszter
kiajánlható területek és létesítmények
katasztere (önk. magán)
vállalkozói kataszter
intézményi kataszter

adatok biztosítása;
- helyi adatbázisok léte
(bármilyen formában)
- digitalizáció feltételei
- szakértő feldolgozás

C1 üzleti és inkubációs
szolgáltatások,
tanácsadás
C3 üzleti/befektetési célú
marketing tevékenység

Lényeges a kataszterek nyílt adatként (open
data) való kezelése, hogy a gazdasági
szereplők a helyi gazdaság fejlődése
érdekében használhassák azokat.
C4 – jó példa

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában

Hazai környezetben Törökbálint önkormányzatának adatkezelései és kataszterizációs gyakorlata példaértékű.
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rendszerezése;
digitalizáció IT
feltételeinek
biztosítása;
adatbiztonság
feltételeiről való
gondoskodás
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2.4.2.4. Gazdasági szereplők együttműködését előmozdító eszközcsoport
Ahogy azt a 2.2 fejezetben a gazdasági ökoszisztéma és annak szereplői vonatkozásában
is kiemelésre került, a helyi gazdasági környezet vonzereje egyre kevésbé az
infrastrukturális adottságok, az üzleti szolgáltatások, adókedvezmények,
pénzügyi
ösztönzők
stb.
körének
függvénye.
Az
érett
gazdasági
ökoszisztémákban a vonzerő egyre inkább a vállalkozások és a működésükben
érintett egyéb szereplők együttműködésének lehetőségén és eredményességén
múlik.
A hazai gazdasági környezetben a szereplők között az együttműködések
jellemzően kétoldalúak, ugyanakkor a fejlett ökoszisztémák három és
négyoldalú együttműködések keretében épülnek és működnek.

vállalkozások

önkormányzat

beszállítói hálózatok –
termelési
szinergiák,
termelési – értékesítési
láncok és vertikumok

a vállalkozások bevonása
a
településés
gazdaságfejlesztésbe;
rendszeres,
kölcsönös
érdekegyeztetések
(igényfelmérés,
fórumok),

klaszteresedés
menedzser klub / helyi
vállalkozói érdekvédelmi
csoportok

településrendezési
szerződések,

egyetemek
kutatóhelyek

K+F+I
célú
együtt
működések,
közös
termékfejlesztés,
innovációk
tesztelése
valós ipari (termelési)
környezetben

versenyképességi
szerződés alkalmazása
térségi
együttműködések
a
gazdaságfejlesztés
érdekében
helyi tervek egyeztetése /
közös
projektek
/
projektszinergiák
kihasználása

lakosság

munkaerő biztosítása,

K+F+I
partnerség
kereteinek biztosítása –
az
eredmények
városfejlesztési
célú
hasznosítása (tesztelése
– pl. okos város)
kutatási
kihasználása,

a helyi közösség, mint
piac és mint értékteremtő
együttműködő fél,
living lab – élő labor
tesztkörnyezet biztosítása
egyes
termékek/szolgáltatások
esetében

gazdaságfejlesztési célok
egyeztetése / lakossági
bevonás a tervezésbe

szinergiák

kapcsolódó
képzési
struktúrák és tartalmak
összehangolása,
közös
kidolgozása

lakosság

egyetemek
kutatóhelyek

önkormányzat

vállalkozások

Az alábbi ábra bemutatja a gazdasági szereplők hazai településeken jellemző kétoldalú
együttműködési formáit, amelyeket a 2.2 fejezetben leírtak szerint érdemes és
szükségszerű tartósan (és nem alkalomszerűen) többoldalúvá tenni. A kétoldalú
együttműködések magukban hordozzák azok három oldalúvá bővítését is.

living lab – élő labor
tesztkörnyezet biztosítása

a
helyi
erőforrások
közösségi
szintű
értékelése és fejlesztése

11. ábra: A helyi gazdaság szereplői kétoldalú együttműködésének ismert lehetőségei – kétoldalú
együttműködés mátrix

Mindemellett nem szabad szem elől vesztenünk az egyes szereplők saját csoportjaikon
belüli kapcsolatépítésének fontosságát sem. A klaszterizáció, a vállalkozások
értékláncokba rendeződése és az egyszerű, de annál fontosabb informális tartalmú
kapcsolatépítés az értékteremtés potenciális megalapozója.
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Az alábbi 5. táblázat az együttműködési keretrendszerek, partnerség eszközcsoporton belüli fő gazdaságösztönzési eszközöket, azok
alkalmazásának legfontosabb feltételeit, sikeres gyakorlati kombinációit (szinergia lehetőségeit), valamint az eszköz használata során az
önkormányzatok lehetséges szerepét mutatja be (egy-egy jó példa kiemelésével):

5. táblázat: Az együttműködési keretrendszerek, partnerség eszközcsoporthoz tartozó gazdaságösztönzési eszközök jellemzői (saját szerkesztés)

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Gazdaságfejlesztési
eszköz

Az helyi vállalkozások vezetőinek formális
(egyesületi) vagy informális (klub, kör)
csoportja, amely közös célokat fogalmaz meg
működésére vonatkozóan ezek általában:

D1 helyi




vállalkozói /
menedzser klub





D1 – jó példa

D2
versenyképességi
szerződés

közös érdekérvényesítés
szakmai, működési együttműködések
megalapozása
képzések, szakmai fórumok
szervezése
rendezvények szervezése – sok
esetben jótékony céllal
kapcsolatkeresés egyéb ágazatokkal –
pl. egyetemi, kutatói szféra

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában
támogató szerep;
rendezvény-helyszínek
biztosítása;

- erőd helyi vállalkozások
- az együttműködés
előnyeinek felismerése
- az önkormányzat
támogató feltételeket
megteremtő (facilitáló)
szerepe

A4 Inkubátorház és /
vagy üzleti szolgáltató ház

részvétel a
reprezentatív
eseményeken;
rendszeres konzultáció
az igényekről,
fejlesztési
elképzelésekről

A Jászsági Menedzser Klub Egyesület: Az 1996 májusában létrejött közösség, az alapítástól a kistérség vezető vállalkozásainak tulajdonosait és
vezetőit tömöríti magába. Fontos mottó: „A térségben jelenleg dolgozó vállalkozók is szeretnének tenni a Jászságért”. A klub létrehozásával fórumot
teremtettek a térség vállalkozói számára szervezett közös programoknak, a kapcsolatteremtésnek, az értékek közvetítésének és támogatásának. A
klub által életre hívott menedzser bál évről évre kulturális, sport és egészségügyi területen támogatja jótékony célok megvalósulását.

A versenyképesség javítását központi
feladatnak tekintő önkormányzat célszerű, ha
versenyképességi stratégiát alkot. Ez
számba veszi a szükséges eszközöket,
erőforrásokat, határidőket, felelősöket,

- magas szintű
együttműködési kultúra és
a felek egymás iránti
bizalma
- a települési önkormányzat
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a szerződések
előkészítésének
koordinációja;
humán erőforrás
felkészítése;

5. célterület: Gazdaságösztönzési útmutató

Gazdaságfejlesztési
eszköz

D2 – jó példa

D3 triple vagy
quadruple helix
együttműködések
és az ezekre
alapozott living
lab-ek

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

szükség szerint forrásokat határoz meg. A
versenyképesség stratégia eszköze a
versenyképességi szerződés az
önkormányzat, a gazdasági szereplők között,
melynek célja a versenyképességi stratégia
egyes céljainak megvalósítása.

által elfogadott fejlesztési
dokumentumok

A versenyképességi szerződés a helyi
önkormányzat és helyi gazdasági szereplők
közötti megállapodás, ami minkét oldalon
konkrét kötelezettségvállalásokat tartalmaz és
egy stratégiai fontosságúnak ítélt
tématerületre koncentrál. Pozitív
gazdaságélénkítő hatásának eléréséhez fontos
létrehozni annak végrehajtási
mechanizmusait. A versenyképességi
szerződés a helyi gazdaság-élénkítés, a
gazdasági növekedés és minőség-orientált
átalakulás hatékony eszköze lehet.

- a VKSZ akkor kínál
megoldást, ha két- vagy
esetleg többoldalú konkrét
kötelezettségvállalásra is
szükség van egyes
fejlesztési célok elérése
érdekében.

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában
a VKSZ következetes
végrehajtás

- az eszköz kritikus
településméret és
összetettség felett
alkalmazható hatékonyan

Veszprém sétáló utcájában (Kossuth utca) az Önkormányzat aktív koordinálásával és támogatásával „sétáló utca” brand létrehozása, mely a
helyi lakosság és a városba látogató külföldiek számára egységes utcaképet és azonos értéket jelenít meg. Az önkormányzat vállalta egyebek
mellett a koordinációt, a folyamatos egyeztetések, monitoring szervezését, s azt, hogy az önkormányzati rendezvényeket a sétáló utcába szervezi.
Mindeközben a vállalkozók vállalták pl. a sétáló utca megújult környezetéhez való igazodást, különösen üzleteik homlokzati és kirakati elemeinek
tekintetében, s hogy együttműködnek az Önkormányzattal a lehető legjobb megoldások kialakítása érdekében, erre vonatkozó igény esetén döntéselőkészítő információkkal szolgálnak az Önkormányzat részére.

A 3H modell a tudásalapú gazdasághoz
kapcsolódik, annak növekedési lehetőségét
támogatja azáltal, hogy forrásteremtés és
annak koordinált, szinergiákat is eredményező
felhasználása
érdekében,
a
területi
versenyképesség
megerősítése
céljából

egyetem és innovációval
foglalkozó nagyvállalatok
jelenléte és együttműködési
hajlandósága, gyakorlata
jelenti a legfőbb feltételt
Mivel a living lab komoly
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A5 K+F+I központ /
Tudáspark /Technológiai
Park stb.

partnerség – igények
közvetítése / stratégiai
szintű támogató
hozzáállás / támogató
jellegű külső
kommunikáció /
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Gazdaságfejlesztési
eszköz
létrehozása

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

együttműködési keretet biztosít – a nevéből is
eredően – három, a fejlesztésben alapvető
szerepet játszó szférának: Egyetem (kutatói
szféra) – Gazdaság – önkormányzat. A modell
hangsúlyozza
a
szereplők
egyenrangú
szerepét.
4H
modell:
A
hatékony
fejlesztésekhez azonban – ahogy ez az
eddigiek során többször megfogalmazódott –
szükség van a civil szféra integrálására is,
részben közvetett érintettség, részben az
igények közvetítése, részben a fejlesztések
legitimációja miatt.

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

kooperációt igénylő
partnerség, kialakításának
feltétele a résztvevők
közötti bizalom.

szintén fontos az
innovatív megoldások
támogatása,
befogadása
A lakossággal való
helyes kommunikációs
stratégia folytatása a
részvételi hajlandóság
erősítése érdekében

A living lab (az „élő labor”) új, innovatív
gazdaságélénkítő
eszköz,
egy
interaktív
együttműködési modell, amely az ún. tripla
(majd quadruple) hélix modell (3H, 4H
modell) keretében létrehozott fejlesztések
valós élethelyezteben történő tesztelésének
egyik gyakorlati megvalósulási keretét adja.

D3 – jó példa

Finnországban, Umeo és Luleo városok térségében a Nokia új fejlesztéseit próbálják ki a felhasználók bevonásával, s csak ezt követően viszik piacra
az új megoldásokat. Helsinki egyik kiüresedő ipari övezete új funkciót kapott az önkormányzat kezdeményezésére: egyetemet létesítettek művészeti
és design képzésekkel, ma 15 ezer hallgatója van. A gyorsan növekvő lakossággal együtt alkotják a profi menedzsment szervezettel megtámogatott
Helsinki Living Labot.
Budapest 11. kerülete (Újbuda) hagyományosan az idősügy egyik vezető szereplője az országban. Jó néhány transznacionális (Centrál és Duna
Transznacionális Programok) projekten keresztül jó gyakorlatok sorával találkozott és jelenleg rendelkezik már Okos Idősügyi Stratégiával is. Az
ebben szereplő iránymutatásoknak és a valós napi szintű szakmai kapcsolatoknak köszönhetően négyoldalú azaz quadruple helix együttműködés
(önkormányzat lakosság, BME, helyi vállalkozások – technológiai fejlesztők és szolgáltatók) keretében egy idősügyi living lab létrehozásán dolgozik
konkrét idős otthonellátást segítő digitális rendszerek tesztelésére.

D4 mikro-térségi Egy térség gazdaságfejlesztési célú
együttműködések

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában
befogadó közeg
megteremtése (fizikai
és szellemi)

együttműködése, lehetőséget ad

- együttműködésre kész
települések beazonosítása
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minden eszköz térségi
kiterjesztésben

általában az
alkalmazhatóság
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Gazdaságfejlesztési
eszköz

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

hálózatépítésre, a közös tudás-megosztására,
közös fejlesztések megvalósítására – az
adottságok és erőforrások szinergiáinak
kihasználására.
Az együttműködés szerveződhet területi
alapon (közeli települések közt) vagy
gazdasági ágazati profil (pl. idegenforgalmi
szereplők) alapján.

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

- vizsgálni kell, létezik-e e
kölcsönös gazdasági
függés, közös cél, esetleg
milyen érdekellentétek
lehetnek az együttműködő
felek közt.

Az térségi együttműködéseknek különös
jelentősége van a forráshiányos periférikus
területeken, ahol az összefogással a
települések képessé tehetők az erőforrások.

- érdemes meghatározni
egy általános célt,
stratégiát, tisztázni a vállalt
kötelezettségeket,
felelősségeket,
munkamegosztást.

A helyi együttműködések létrejöhetnek helyi
és térségi civil szervezetek közt, a köz- és
vállalkozói szféra összefogásával, területi
alapú szakmai együttműködések formájában
is.

- a partnerek közti
kommunikációnak
folyamatosnak kell lennie
és a felmerülő problémákat
közösen kell megoldaniuk.

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában
feltételeinek biztosítása

- a közreműködők
hozzájárulásának és
előnyeiknek egyensúlyban
kell lenniük.
D3 – jó példa

Magyarország egyik jól működő LEADER szervezete az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület. Az együttműködés célja a helyi termelők
támogatása, turisztika programok, attrakciók összehangolása, közösség-építés, helyi értékek felkutatása. Egy helyi vidékfejlesztési stratégiát is
kidolgoz az egyesület, hasonlóan a többi LEADER szervezethez Magyarországon. Segíti a szervezeten belüli együttműködést, pályázatokat ír ki és
bírál el, hazai és EU-s pályázatokban működik közre, védjegyet működtet, ezekkel is elősegítve a tagok jövőbeni sikerét.
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2.4.2.5. Gazdasági szereplők működését támogató közszolgáltatások
eszközcsoport

Az eszközcsoport rövid bemutatása
A vállalkozások jellemzően nem tartják elsődleges telephelyválasztási tényezőnek az
egyes helyben elérhető közszolgáltatások jellemzőit, ugyanakkor a cégek működését
bizonyos szolgáltatások (elsősorban a közösségi közlekedés és óvodai, bölcsődei ellátás)
jelentősen képesek befolyásolni.
A vállalkozások véleménye alapján a legfontosabb közszolgáltatás a munkaerő
mobilitására kiható közösségi közlekedés. A befektetővonzás elsődleges kérdése a
megfelelő képzettségű munkaerő rendelkezésre állása, aminek pusztán a helyi
munkaerőkínálat ritkán tud megfelelni. A munkaerő mobilitása kulcskérdés: a
nagyvárosokban a helyi közösségi közlekedési szolgáltatásért az önkormányzat felel, míg
regionális szinten a szolgáltatásszervezés kormányzati (Nemzetgazdasági Minisztérium)
hatáskör. A vállalkozások, vagy azok érdekközössége gyakorta kezdeményez
egyeztetéseket a járatok kiterjesztése és a rugalmasabb, műszakokhoz igazodó
menetrendek kialakítása érdekében, amelyek sikeresebbek az önkormányzati
hatáskörben lévő szolgáltatások esetében.
A családosok foglalkoztathatóságának feltétele, hogy a munkavállalók iskolás kor alatti
gyermeküket biztonságban tudhatják, amíg dolgoznak. A humán közszolgáltatások –
bölcsőde, óvoda / családi napközik működése / engedélyeztetése az önkormányzatok
feladata. Egyre nagyobb jelentőségű ezen közszolgáltatások rugalmas biztosítása,
amihez az önkormányzatok és a vállalkozások rendszerint közös megoldásokat
keresnek.
Amíg az egyéb humán közszolgáltatások (kultúra, sport stb.) az összetett technológia
intenzív és nagy foglalkoztatókat mobilizáló gazdasági környezetben jelentenek
versenyelőnyt, a városüzemeltetés teljesítménye a közterületek minősége szinte
kivétel nélkül minden vállalkozás számára fontos – kiemelten a turisztikai ágazatban.
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Az alábbi 6. táblázat a gazdasági szereplők működését támogató közszolgáltatások eszközcsoporton belüli fő gazdaságösztönzési
eszközöket, azok alkalmazásának legfontosabb feltételeit, sikeres gyakorlati kombinációit (szinergia lehetőségeit), valamint az eszköz
használata során az önkormányzatok lehetséges szerepét mutatja be (egy-egy jó példa kiemelésével):
6. táblázat: A gazdasági szereplők működését támogató közszolgáltatások eszközcsoporthoz tartozó gazdaságösztönzési eszközök jellemzői (saját
szerkesztés)

Gazdaságfejlesztési
eszköz

E1 műszaki
közszolgáltatások
: közlekedés
infrastruktúra és
szolgáltatások
szervezése

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

A közösségi közlekedés a lakosság és
munkáltatók/munkavállalók jelentős részét
közvetlenül érintő szolgáltatás. A legszélesebb
körben igénybe vett közösségi közlekedési
eszköz az autóbusz (jelentős igény a
középvárosi mérettől jelentkezik). Az ipari
parkok, jelentősebb üzemek elérését a
munkáltatók igényeihez rugalmasan igazodó
menetrend vagy újabb járatok bekapcsolása
segíti.
A nagyobb városokban felmerül, hogy az
agglomerációból ingázó munkavállalók
közlekedési igényeit miként lehet megoldani
vállalat és önkormányzat és/vagy
önkormányzatok közötti együttműködésekkel
(feladat- és költségmegosztással).

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában

igényfelmérés –
konzultáció
szoros együttműködés a
közlekedési szolgáltatókkal
igényfelmérés, utazási
szokások vizsgálata.
szolgáltatás elemire
vonatkozó módosítási
javaslatok
megfogalmazása: pl. a
menetrendek módosítása

A2 Ipari park
(mint vállalkozói,
foglalkoztatotti kritikus
tömeg)

saját hatáskörben
szolgáltatás-szervezés,
fejlesztése: biztosítani
kell a szolgáltatás
pénzügyi és működési
feltételeit: megfelelő
buszpark, parkoló és
szervizkapacitás
kialakítása.
regionális szinten lobbi
kifejtése

Ennek híján a nagy foglalkoztatók maguk
oldják meg a munkaerő mobilizálására
vonatkozó igényeik kielégítését.
E1 – jó példa

Pécs – Tüke Busz Zrt.: Az utasinformációs rendszer fontos eleme a közösségi közlekedési szolgáltatásnak, segíti pozitív megítélését,
attraktivitását. Ez a kommunikációs eszköz a gazdasági élet szereplőinek is fontos, hiszen Pécs esetében 70.000 utast ér el hirdetésekkel,
információkkal. A pécsi Tüke Busz Zrt. Európai Uniós projekt révén audiovizuális utastájékoztatási rendszert telepített az autóbuszaiba. A Társaság
álláshirdetéseket, vagy vásárlásösztönző anyagokat is közvetít a buszain, ezen keresztül maga is bevételt szerez.
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Gazdaságfejlesztési
eszköz

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában

A közösségi közlekedés hálózatának átalakítása szintén egy a fejlesztési lehetőségek közül. A gazdasági folyamatok is szükségessé tehetik a
vonalhálózat módosítását, a megszűnő vagy éppen létrejövő munkahelyek hatással vannak a lakosság utazási keresletére. Pécsen a fejlesztés célja
az volt, hogy a peremterületek lakossága átszállási kényszer nélkül juthasson el a belvárosba. Az átalakítás pozitívan érintette a Pannon Power Zrt-t
is, az üzem és a városi cég együttműködésének eredménye a munkarendhez igazodó járatok. Cél, hogy a városban működő többi nagyobb
vállalkozás munkavállalói is igényeikhez (műszakokhoz) igazítottan, gyorsabban (és olcsóbban) érjék el munkahelyüket.

A lakossági igények kielégítésének
kötelezettségén túl, az önkormányzatnak
fontos a helyi vállalkozások elégedettsége a
bölcsődék, óvodák, iskolák szolgáltatásaival
kapcsolatban.

E2 humán
közszolgáltatások
- munkavállalást
befolyásoló
közszolgáltatások
(gyermekfelügyel
et)

A szolgáltatási idő rendszerint kritikus pont.
Célszerű, ha a vállalkozás (ipari park)
közelében lévő intézmény nyitvatartási
rendjét – az önkormányzat és a vállalkozó
egyezteti.
Nagyobb vállalkozások az önkormányzattal
együttműködve kezdeményezhetik közös
beruházás megvalósítását. Ennek részletes
feltételeit egyeztetni kell, s szintén meg kell
állapodni az üzemeltetésről, annak
költségeiről. A munkahelyen (vagy
szomszédságában) kialakított bölcsőde
(napközi), esetleg óvoda erősíti a
telehelyválasztás motivációját.

- a gazdasági szereplők
igényeinek pontos ismerete
a szolgáltatásokkal
kapcsolatos folyamatos
igényfelmérés

- becsült várható költségek
- amennyiben vállalat és
önkormányzat közös
fejlesztésben is
elképzelhetőnek látja a
vállalati szféra igényeinek
kielégítését, úgy meg kell
állapodni a feladat- és
felelősségi körök, költségek
megosztásáról.

nem releváns

alternatív finanszírozási
módok – ületi tervek
kidolgozása az igények
kielégítése céljából

E2 – jó példa

Kecskeméten a helyi vállalkozások javaslatokat tesznek arra, hogy milyen városfejlesztési beavatkozásokat kellene végrehajtani ahhoz, hogy a
munkavállalókat meg lehessen tartani. Ezek esetenként érintenek olyan témákat is mint pl. a bölcsődei, óvodai ellátás. Ennek nyomán pl. létezik
együttműködés vállalati bölcsőde működtetésére, itt az épületet a város biztosítja. Az önkormányzat ezzel rugalmasan reagált egy konkrét igényre:
biztosította az infrastruktúrát az adott cég pedig azt a pluszt teszi hozzá (elsősorban forrás formájában), ami a munkatársak igényeinek kielégítését
lehetővé teszi a szolgáltatás vonatkozásában. Ezzel az adott szolgáltatás a (köz)szolgáltatás korlátain túllép.

E3 egyéb humán

A nagybefektetők jelentőséget tulajdonítanak

nagyvárosi szolgáltatás-
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nem releváns

a rekreációs, kulturális
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Gazdaságfejlesztési
eszköz
közszolgáltatások

E3 – jó példa

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

annak, hogy egy-egy településen vezetőik és
dolgozóik számára milyen rekreációs,
szabadidős lehetőségek vannak. Ez nem fő
döntési tényező a telephelyválasztásnál
ugyanakkor két egyforma adottságú
potenciális telephely közötti választásnál
döntési pont lehet.

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

portfólió rendelkezésre
állása (színház, sport,
egyéb szórakozási
lehetőségek)

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában
szabadidős
létesítmények
minőségének és
szolgáltatásinak tudatos
fejlesztése
a finanszírozásba a
helyi cégek (társasági
adó) bevonása

Székesfehérváron rekreációs ipar a termelő cégek számára nagyon fontos (Fehérvár tüdeje program részeként 189 ha területen erdősítés,
szabadidőpark zöldterületfejlesztés zajlik). A csarnokfejlesztés egészségfejlesztéssel párosul – országos és nemzetközi sportcsapatoknak
edzőtáborozással – sportegészségügyi centrum létesül, aminek használata a helyi cégek dolgozói számára is elérhető. A belváros komplex
rehabilitációja a kulturális programok egyre sokszínűbb volta a helyi életminőséget, az egyre élénkülő turizmust és a gazdaságösztönzést egyaránt
szolgálja.

E4

Sokak által vitatott, hogy gazdaságösztönzési
eszköznek tekinthetők-e a más ágazatokhoz
köthető fejlesztések. Útmutatónkban
említésre kerülnek az eszközök között.

önkormányzati
beruházások,
mint
gazdaságélénkítő
tényezők pl.
turisztikai v.
megújuló energia
integrált
hasznosítása

A turisztikai fejlesztések célja a meglévő
látványosságok és értékek „eladható
vonzerővé fejlesztése. A turizmus alternatív,
fő v. kiegészítő jövedelemforrást jelent a
település számára közvetlenül az
adóbevételekként, munkahelyeket teremt,
serkenti a meglévő vállalkozásokat és igényt
teremt újak létrehozására, megtelepedésére,
azaz befeketedés-ösztönző hatással bír.

- turisztikai vonzerő
megléte, vagy létrehozása
amire a fejlesztés építhető,
nem releváns
megújuló energiaforrások
hasznosíthatósága

A megújuló energiaforrások integrált
hasznosítása alatt a térségben fellelhető
(biomassza, szélenergia, vízenergia,
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forrásszerzés (EU
pályázati vagy
partnerségben
mozgósított) komplex
beruházások
végrehajtására
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Gazdaságfejlesztési
eszköz

Rövid bemutatás
(alapjellemzők, cél)

Az alkalmazhatóság
legfontosabb feltételei

Gyakori kombinációk –
szinergia lehetőségek

Önkormányzatok
lehetséges szerepe
az eszköz
használatában

geotermikus energia és napenergia)
energiaforrások közösségi hasznosítását
értjük, lehetőleg komplex rendszerek (smart
grid: termelés tárolás (többszörös)
felhasználás) formájában. Amennyiben az
önkormányzati fejlesztésekkel a gazdaságösztönzési eszközként értelmezhető
infrastruktúrák (pl. ipari park) energiaigénye
csökkenthető az a vállalkozások számára
vonzó tényező lehet.

E4 – jó példa

Bólyban az 1980-as évek elején feltárt termálvíz hasznosítására komplex projektet dolgoztak ki és valósítottak meg. Az önkormányzati
intézmények fűtésének megoldása volt a cél. A megoldás egyszerre segíti az energia- és pénzügyi hatékonysági követelményeknek való megfelelést.
A beruházás tartalma: 1500 m mély termálkút fúrása és egy felhasznált (lehűlt) vizet visszasajtoló berendezés telepítése. A fejlesztést követően az
önkormányzat vállalkozások részére is biztosít geotermikus energiát fűtési és technológiai célra (irodaház, üzemcsarnokok), amelyből
többletbevétele képződik. Az olcsó energia a betelepülő vállalkozások számára jelent vonzerőt. A forró víz először a közintézményeket, majd az ipari
park csarnokait fűti, végül egy önkormányzati tulajdonban működő vállalkozás (zöldség- és gyümölcsszárító üzem) is felhasználja.
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2.4.3. A

TELEPÜLÉSRE

SZABOTT

GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSI

CÉLÚ

ESZKÖZKOMBINÁCIÓ ÉS A HELYI GAZDASÁGI ÖKOSZISZTÉMA TUDATOS
FEJLESZTÉSE

Az előző fejezetben bemutatott számos eszköz láttán zavarba jövünk, hiszen
nyilvánvalóan egészen eltérő gazdaságfejlesztési ambíciókat, célokat szolgálnak és
kombinációjuk sem feltétlen egyértelmű.
A hazai települések egy részének gazdasága biztos irányban halad, stabil, folyamatosan
fejlődő, a település több szereplő által fenntartott gazdaságösztönzési eszközrendszerrel
„dolgozik”. Mindeközben többségük – még egyes nagyvárosok is – sokszor
alapkérdésekre keresik a válaszokat és a finanszírozási kényszerpályák által
megkönnyített módon hozzák meg gazdaságfejlesztési döntéseket.
Ez az út hosszútávon nem eredményes. Nem csak a 2020 után megváltozó Uniós
finanszírozási feltételek miatt, hanem azért mert bebizonyosodott: nincs két egyforma
település- illetve helyi gazdaságfejlesztési út. A gazdaságösztönzési eszközök
kombinációjának a helyi sajátosságokhoz és a külső lehetőségek helyi mérlegeléséhez
javasolt igazodnia.

Miért fontos testreszabott eszközkombinációban gondolkodni? Mit veszíthet az
önkormányzat (ezzel a település), ha nem ezt teszi?
Tapasztalat mutatja, hogy a legreménytelenebb helyzetből is van kivezető út és kedvező
adottságokkal is lehet felelőtlenül gazdálkodni. A településeknek szükséges felismerniük
a helyi versenyelőnyeiket, amik esetleg térségi szinten is gazdasági szervező erőt
jelenthetnek (lásd HVK projekt: Útmutató a helyierőforrás-térkép elkészítésére). Valódi
kihívás az, hogy a települések képesek legyenek a bevált minták és elérhető pénzügyi
támogatások adta lehetőségek szorításán túl a helyi kompetenciában fejleszthető
háttérfeltételeket
biztosítva
kialakítani
a
saját
gazdaságfejlesztési
célú
eszközkombinációjukat.
Az önkormányzat a gazdaságösztönzési eszközök tudatos alkalmazásának híján
könnyen






adottságainak nem megfelelő eszközöket választ,
nem megfelelő eszközkombinációkat alkalmaz,
erőforrásait meghaladó módon túlköltekezik, csak hogy gazdaságösztönzési
eszköztárát bővítse,
alul- vagy túlfejleszti eszközeit,
nem fordít figyelmet a támogató feltételek fejlesztésére.

Mennyire tervezhető tudatosan a gazdaságösztönzési eszközrendszer?
Sokan állítják, hogy a fejlődés nem tervezhető, ha történik, spontán módon történik
meg. Nem állítható, hogy kedvezőtlen adottságok ellenében virágzó gazdasági környezet
hozható létre, viszont tény, hogy a lehetőségekhez igazodó eszközök tudatos
kombinációjával sikerek érhetők el – tehát a gazdasági fejlődés bizonyos szintű
meghatározottsága ellenére is kiemelkedő jelentőségű a tudatos tervezés és a még
tudatosabb és következetes végrehajtás. Ahhoz, hogy a hely specifikumainak
legmegfelelőbb gazdaságösztönzési eszközöket és kombinációkat alkalmazza egy
település, tudatosan terveznie kell lépéseit.

70/173. oldal

5. célterület: Gazdaságösztönzési útmutató
A település ideális esetben célok mentén választ gazdaságösztönzési eszközöket, majd a
megfelelő támogató feltételrendszer kialakítása mellett az eszközöket tudatosan
egymásra építve végzi gazdaságfejlesztési tevékenységét.
Az alábbi ábra ennek összefüggéseit mutatja be:

12. ábra: A települések testreszabott eszközkombinációinak együttműködésben történő kialakítása,
mint a sikeres helyi gazdaságfejlesztés feltétele (saját szerkesztés)

Az eszközök széles tárháza áll minden önkormányzat számára rendelkezésre. Az, hogy
mit alkalmaz a település a városvezetés, a gazdasági szereplők együttes döntése.
Rugalmas tervezésről van szó, amibe belefér, hogy a szereplők nem csak átvesznek és
adaptálnak, hanem maguk fejlesztenek ki egy-egy gazdaságösztönzési eszközt a helyi
adottságokra szabva.
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Az útmutató IV. melléklete néhány sikeres eszközkombinációt, alább a 7. táblázatban
pedig két fiktív példát mutatunk be:
7. táblázat: A testreszabott eszközkombinációk (fiktív) példái

község különleges adottságok
nélkül – agrármúlttal

adottságok

4500 fős nagyközség, ahol a
megélhetés alapja a mezőgazdaság
volt.
Nagyszámú
a
hátrányos
helyzetű képzetlen, vagy alacsonyan
képzett lakos. A térségi központok
kedvezőtlen elérhetősége.
Jellemző
az
elvándorlás,
az
intézményrendszer a helyi igényeket
és két kisebb települést szolgál ki.

célok

helyi (mikro-térségi) erőforrásokra
és
hálózatokra
alapozott
stabilizálódó
gazdaság
és
társadalom




lehetséges,
partnerségben
kialakított
eszközkombinációk










helyi erőforrás újraértékelése /
térképezése
kapcsolatkeresés és építés a
ellátási
körbe
tartozó
településekkel és a kedvezőtlen
elérhetőségű térségközponttal
helyi szereplők mozgósítása
közösségi
alapú
gazdasági
tevékenységek
–
szociális
gazdaság
helyi piac és/vagy bolt elindítása
helyi mezőgazdasági hulladék
újra hasznosítása
helyi
gazdakör
létrehozása
szervezői feladatokkal és a
kapcsolódó felelősséggel való
felruházása
/
működési
feltételeinek biztosítása
térségi
együttműködések,
beszállító és egyéb értékláncok
szervezése
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középváros erős hagyományos ipari
struktúrával
Járásközpont 30 000 fő lakossággal, ahol
stabilizálódó
demográfiai
tendenciák
figyelhetők meg. Hagyományosan erős a
klasszikus
struktúrájú
ipar,
erős
gazdasági szereplők vannak jelen, akik
jelentős térségi munkaerő vonzással
bírnak. Átlagon felüli a jövedelmi szint,
ugyanakkor
gyengék
az
üzleti
szolgáltatások, önkormányzat gazdasági
koordinációs szerepe és eszközrendszere
korlátozott. A városban átlagos a
turisztikai potenciál, bár jó adottságok
vannak,
pl.
strand,
állatkert,
és
konvencionálisan bemutatott kulturális
örökség. A felsőoktatás jelen van, de
nem helyi gazdasági profilba illik.
Kifejezetten gyenge és hagyományos
eszközökkel
dolgozik
a
településmarketing.
A
technológiaintenzív
és
kreatív
gazdasági
tevékenységek
megerősödése,
magas
minőségű
gazdasági / üzleti környezet kialakítása,
a fiatal népesség életlehetőségeinek
javítása.

önkormányzati
ipari park híján
iparterületek
elérhetőségének
fejlesztése

üzleti
szolgáltatások,
inkubáció
kiterjesztése – infrastruktúra és
szolgáltatások együttes biztosítása

helyi
gazdasági
szereplők
hálózatának és együttműködésének
támogatása

H3
és
H4
együttműködés
kezdeményezése,
az
egyetem
képzési
struktúrájának
változtatásával

a helyi hagyományokon alapuló
éledező kreatív iparágak támogatása
– inkubációval

a kulturális adottságok regionális
vonzerővé fejlesztése

egyablakos ügyintézés erősítése

a
településmarketing
és
üzleti
marketing
tevékenység
kataszterizációval
megtámogatott
megújítása, kiterjesztése
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2.5. A

TELEPÜLÉSRE

SZABOTT

GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSI

TERV

KIDOLGOZÁSÁNAK JAVASOLT FOLYAMATA
Ahogy arra korábban rávilágítottunk a gazdasági ökoszisztéma szereplőkből és azok
együttműködéséből (interakcióiból) álló organikus rendszer, ami folyamatosan
alakul tartalma változásának megfelelően. A tartalom változásának igénye belülről kell,
hogy fakadjon és ennek eszköze a tudatos tervezés és a gazdaságfejlesztés tervezett
lépéseinek következetes véghezvitele.
Adott település esetében a célokhoz és a helyi sajátosságokhoz leginkább
igazodó gazdaságfejlesztést támogató eszközrendszer egy tudatosan végigvitt
tervezési folyamat eredményeként választható ki.
A gazdaságfejlesztés, hasonlóan a városfejlesztés egészéhez egy lépéssorozatként
értelmezhető, amely a tervezéstől a megvalósításon át az eredmények nyomon
követését,
monitorozását
és
a
következetesek
tervezésbe
történő
visszacsatolást tartalmazza. Ez, a lényegében stratégiai menedzsment folyamat sokak
számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése során szerzett tapasztalatok
alapján már ismert.
A HVK projekt kutatásai is megerősítették, hogy léteznek gazdaságfejlesztési stratégia
vagy program nélkül is sikeres utat bejárt települések (a helyi ökoszisztémában a
szereplők interakciói ösztönösen intenzívek, előre mutatók, tartósak és értékteremtők) és
vannak kiváló szakmaisággal létrehozott programokkal rendelkező kevéssé sikeres
települések is, ahol nincs meg a terv aktiválását megvalósító erő és szándék. Tény, hogy
sok múlik a vezetők és döntéshozók kompetenciáin, a külső körülmények alakulásán és
akár a véletlenen is.
Ugyanakkor, a sikeres gazdaságfejlesztés valószínűsége nagyobb, ha a település
tudatosan gondolja végig helyzetét, lehetőségeit, ezekhez mért ambícióit racionálisan
mérlegeli és mindennek megfelelően hoz döntéseket jövőjének alakításáról, tervezi meg
a szükséges lépéseket, például választ gazdaságösztönzést szolgáló eszközöket. A
gazdaságfejlesztési program esetében a tervezés célja minden esetben a helyi
gazdaság versenyképessé tétele, ami a település átfogó versenyképességének
és jólétének kulcsát jelenti.

73/173. oldal

5. célterület: Gazdaságösztönzési útmutató
Az alábbi ábra a gazdaságfejlesztés folyamatalapú megközelítését szemlélteti:

13. ábra: A gazdaságfejlesztés folyamatalapú megközelítése – a megfelelő gazdaságösztönzési
eszközök kiválasztását megelőző és követő lépések (saját szerkesztés)

Az alábbiakban fent vázolt gazdaságfejlesztési folyamat végrehajthatóságát támogatva,
annak lépéseivel kapcsolatban kerülnek megfogalmazásra gyakorlati tanácsok.

2.5.1. A HELYI GAZDASÁG STÁTUSZÁNAK VIZSGÁLATA
Miért fontos?
A diagnózis nélkül nincs megfelelő gyógymód. A gazdaságfejlesztés hely-specifikus,
testre szabott módjának tervezéséhez szükség van a gazdaság állapotának, relatív
helyzetének, a helyi erőforrásoknak és a gazdaság szereplőinek alapos megismerésére. A
státusz része a gazdaságfejlesztést támogató feltételrendszer és a külső gazdasági
környezet fő jellemzőinek elemzése is. A státuszból levezetett következtetések és a
helyi ambíciók együttesen vezetnek el a fejlesztési célok kijelöléséhez.
A státusz elemzése feltárja a tényeket, elemzi majd értékeli azokat a célokat érintő
döntéselőkészítés érdekében.
Ezek a lépések alapvetően kétféle megközelítésben mutatják be, hogy hol is tart a
település gazdasága:



önmagához képest, azaz egy korábbi rögzített állapothoz viszonyítva milyen
fejlődési pályát futott be, és
milyen annak jelenlegi állapota a környező, illetve hasonló méretű hazai
településekhez képest.
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Mire terjedjen ki a státusz elemzés?
1. Helyi gazdaság alapjellemzőinek vizsgálatára (térségi összehasonlításban)
Ennek témája a helyi gazdaság struktúrája: a helyi vállalkozások méret és
tevekénység szerinti szerkezete, termelékenysége és értékteremtő képessége; a helyi
munkaerő képzettség és foglalkoztatási ágak szerinti megoszlása, mobilitása. Az
ágazatok közül kiemelt figyelmet érdemelnek a technológia intenzív ágazatok,
amelyek a települési és térségi szintű gazdasági fejlődés motorjai lehetnek. Az
innovatív és kreatív iparágak és egyéb tevékenységek egyrészt indikátorai a
minőségében fejlődő gazdasági környezetnek, másrészt vonzerőt jelenthetnek rokon,
vagy kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozások számára.
Az települési jellemzők (adatok) térségi- és településkategóriákhoz mért
összehasonlítása elengedhetetlen, mert egyébként nem látható mihez képest
kedvező vagy kedvezőtlen a helyzet, azaz hogyan / hová pozícionálja a település
magát.
2. A helyi erőforrások feltárására és használatuk felülvizsgálatára
A helyi erőforrások folyamatos átértékelése / felülvizsgálata a sikeres
gazdaságfejlesztés kulcstényezője. Korábban érték nélküli erőforrások kerülnek
előtérbe, például külső gazdasági folyamatok eredményeként és pár éve még divatos
erőforrás használati módok válnak egyik napról a másikra elavulttá. A településeknek
javasolt erőforrásaikra tudatosabban gondolni – ezért fontos azok feltérképezése,
újraértékelése és használatuk felülvizsgálata. A HVK projekt egyik fő
eredményterméke, a Helyi erőforrás-térképezési útmutató segítséget nyújt az
önkormányzatoknak ebben.
3. A helyi gazdasági szereplők (stakeholderek) jellemzőire és kapcsolatrendszerük
értékelésére
Fontos látni, hogy kik a helyi partnereink a gazdaságfejlesztésben. Kik a
kulcsszereplők, a véleményformálók, a települési szintű gazdasági struktúrákat átlátó
értékhordozók, legnagyobb foglalkoztatók vagy éppen a legkreatívabbak,
leginnovatívabbak. A stakeholder elemzéssel meghatározhatók a külső és belső
érdekcsoportok, a fejlesztéseket támogatók és az ellenérdekeltek. Az eredmények
fényében dönthet az önkormányzat arról, hogy a konszenzus megteremtése
érdekében milyen lépéseket tesz. Lényeges felmérni, hogy kikkel lehet partnerségben
gondolkodni, mert az együttműködés = ÉRTÉK. Az utóbbi évtizedek sikertörténetei
egy-egy jó ötletre és a megfelelő partnerek hatékony együttműködésére épültek.
4. A vállalkozói preferenciák, elégedettség-, és igények felmérésére
A gazdasági státuszról sokat mond, hogy a helyi vállalkozások mennyire elégedettek
a gazdasági környezet különféle aspektusaival: például, hogy mennyire támogató
vagy működésüket akadályozó az adott gazdasági környezet, megfelelőek-e az üzleti
és egyéb szolgáltatások stb. A lakosság és a helyi vállalkozások másként ítélhetnek
meg bizonyos fejlesztési eredményeket: a gazdaságfejlesztés reális céljainak
meghatározásához fontos látni a vállalkozások szemével is a gazdaság és
településfejlesztés eredményeinek helyi megítélését. A vállalkozások településsel,
mint gazdasági környezettel való elégedettségnek felmérése több eszközzel dolgozik:
személyes konzultációk, vállalkozói fórumok, kérdőíves felmérések. Fontos, hogy a
vállalkozások partnerként motiválva érezzék magukat ebben a kommunikációban.
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Véleményük, részvételük természetes része kell legyen gazdaságfejlesztési lépések
tervezésének.
5. Támogató feltételek vizsgálatára
A helyi gazdaság esetében három fő tényező jelenti a támogató feltételeket az
önkormányzaton és szervezetén belül: a humán erőforrás, a szervezeti
felkészültség és egyre inkább a digitalizálás lehetőségeinek kihasználása. A
státuszban érdemes ezekre, mint a gazdaságfejlesztés hatékonyságát támogató
feltételekre tekinteni. A státusz részeként kerül értékelésre a meglévő
gazdaságösztönzési
eszközök számbavétele
és
eddigi eredményességük
értékelése is.
Fontos: A tartalmi elemeket támogató néhány módszertani eszköz rövid leírását az
útmutató II. sz. melléklete tartalmazza.

Milyen módszereket és adatforrásokat érdemes használni?
A települések gazdasági státuszának felállításához különféle forrásokból származó adatok
elemzése jelenti a kiindulást, ugyanakkor, mint minden helyzetelemzés esetén
elengedhetetlen a nem adatszerű információk gyűjtése és rendszerezése is.


települési szintű statisztikai adatok elemzése, azok időbeni alakulása
(idősorok), térségi, azonos településkategóriába eső települések összehasonlító
adatelemzése;

a statisztikai adatok lehetséges forrásai:
o
o
o
o

o

népszámlálások adatai
KSH megyei statisztikai évkönyvei (településsoros adatokkal), tematikus
KSH kiadványok
a KSH település statisztikai adatbázisa (T-Star)
TeIR
(Költségvetési
szervek
számára
ingyenesen
hozzáférhető),
adathordozón megrendelhető, széleskörű településsoros (területfejlesztési
és területrendezési elemzéseket jól szolgáló) adatbázis,
egyéb nyers adatbázisok (NAV, Kincstár, szolgáltatók)

A KÖFOP 2.3.1-VEKOP16 Helyi közszolgáltatás információs rendszer fejlesztése és
bevezetése c. kiemelt projekt eredményeként bevezetésre került IKIR rendszer
támogatást nyújt a települési szintű adatelemzésekhez és összehasonlításokhoz. Az
IKIR különféle országos szintű központi adatbázisokat integrál és komplex elemzési
szempontok szerinti lekérdezéseket tesz lehetővé.
Az IKIR rendszer ezen
elégedettségmérésekhez.





felül

sablonokat

tartalmaz

különféle

igény-

és

helyben gyűjtött, központi adatbázisokból nem elérhető adatok feldolgozása,
például a helyi adóbevételek alakulása, legfőbb adózók, adóerőképesség
adatainak elemzése, az önkormányzati intézmények adatszolgáltatásai;
gazdaságfejlesztésre hatással bíró helyi fejlesztési dokumentumok áttekintése:
fejlesztési tervek (stratégiák és programok), helyi rendeletek;
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felmérések lebonyolítása: elégedettségmérés, igényfelmérés a gazdaság
különféle célcsoportjaira vonatkoztatva (pl. vállalkozások igényei az üzleti
szolgáltatásokkal szemben, lakosság elégedettsége az helyi kereskedelemi
szolgáltatásokkal);
személyes interjúk és műhelymunkák: ezek keretében feltárhatók a helyi
gazdasági szereplők együttműködési viszonyai, sor kerülhet a helyi KKV-k
helyzetének
értékelésére,
a
technológia-ellátottság,
a
termékstruktúra
vizsgálatára, és annak felmérésére, hogy a helyi vállalkozások milyen igényeket
támasztanak az önkormányzattal szemben;
Többnyire ezek világítanak rá a helyi gazdaság valós belső folyamataira. Ezzel a
módszerrel érdemes a környékbeli települések és a magasabb területi szintek
gazdasági folyamatinak a feltérképezését is elvégezni.
szakirodalom, fejlesztési dokumentumok áttekintésével lehetséges a
magasabb területi szintek (megye, régió, ország) gazdaságfejlesztési irányának
megismerése, a globális trendek áttekintése és értelmezése a település gazdasági
lehetőségeinek szempontjából.

A státusz teljes körű értékelése feltétlenül egy szintézissel (összefoglalással) fejeződik
be, amely lehet az ismert SWOT elemzés vagy egy gyakorlatiasabb GAP analízis, amely
egy kívánt célállapot, illetve a valós helyzet közötti eltérésre hívja fel a figyelmet és ezzel
nyújt segítséget a célok meghatározásához.

2.5.2. A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS CÉLOK MEGHATÁROZÁSA
Miért fontos?
A helyi gazdaság a település működésének legfontosabb alrendszere, illetve a
gazdasági ökoszisztéma értelmezésében az ökoszisztémát a település teljes működése
adja. A gazdaság fejlesztési iránya alapvetően meghatározza a település fejlődésének
útját is, mivel a gazdaságból származó jövedelem jelenti a település működésének és
fejlődésének egyik feltételét, az ökoszisztéma pedig valójában minden városi szereplőt
magában foglal.
A település jövőképe minden esetben magában hordozza a gazdaság jövőképét, amihez
érdemes és szükségszerű további konkrét gazdaságfejlesztési célokat rendelni.
Ezek nélkül a gazdaságösztönzési lépések meghatározása megalapozatlan, hiszen nem
tudjuk, hogy azok mit szolgálnak, és az elért eredményeknek sincs viszonyítási alapjuk.

Mire terjedjen ki?
A célok meghatározása kevés figyelmet kap és rutinfeladatnak tűnik, ugyanakkor az
egyik legfontosabb lépés a tervezési folyamatban. A cél mindig a fejlődés, ugyanakkor,
például válsághelyzetben, rövidebb távon a gazdasági stabilizáció is céllá válhat.
Megfontolt településvezetőknél és döntéshozóknál a gazdaságfejlesztési célmeghatározás
komoly dilemmát jelent, hiszen számos kockázatot hordoz magában az, hogy milyen
célokhoz választanak eszközöket, milyen jellegű befektetéseket végeznek el és
összességében milyen úton halad a település a célok alapján. A célokhoz a státusz a
kiindulás, de a közösségi vagy személyes ambíciók is legalább ilyen fontosak. A célok
megfogalmazása folyamán megválaszolandó kérdések:
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Mennyire legyen a gazdaság helyi erőforrás alapú vagy külső erőforrásokra
támaszkodjon inkább?
Mennyire merjen ambiciózus lenni: és bekapcsolódni a magasabb szintű gazdasági
körforgásba, vagy ne kívánjon túllépni szűkebb térségi keretein?
Milyen típusú együttműködésekre támaszkodjon: helyi, térségi, netán globális?
Milyen gazdasági tevékenység (így vállalkozások) megjelenése preferált vagy
elutasított?
Milyen ismert igényeik vannak a preferált befektetői/vállalkozói csoportoknak?

A gazdaságfejlesztés céljainak ezekre az alapkérdésekre ma még inkább válaszokkal kell
szolgálniuk, mint néhány évvel ezelőtt, mivel az egyes fejlesztési irányok jelentősen
eltérő eszközrendszereket kívánnak.
Milyen módszert érdemes használni?
A település gazdasági irányának kijelölése nem egyéni döntés kérdése, hanem az érintett
szereplők együttes elhatározását és ezzel együttes felelősségvállalását kell, hogy
tükrözze. A célok végső rögzítését megelőzően a státusz és a helyi ambíciók tükrében
érdemes a közösségi tervezés módszerét használva alternatívákban gondolkodni,
majd azok lehetséges hatását mérlegelve érdemes döntést hozni.
A célok rendszere a fő fejlesztési irány (átfogó gazdaságfejlesztési cél) kijelölésén túl
specifikus célokat is tartalmaz, amelyek, például a gazdaságfejlesztési eszközök
kiválasztásának és a támogató szolgáltatások fejlesztésének irányát szabják meg
elsősorban.

Miért fontos a célok elérésének mérhetősége?
A gazdaságfejlesztést érintő célok meghatározásának elengedhetetlen kiegészítő lépése a
kívánt célállapotot jellemző indikátorok meghatározása és a célértékek
hozzárendelése. A gazdaságfejlesztés folyamatértelmezése magában hordozza a
visszacsatolás és felülvizsgálat szükségességét. A felülvizsgálatot a fejlesztési folyamat
nyomon követése, az eredmények monitorozása teszi lehetővé, az eszköz pedig a
célokhoz rendelt indikátorok és azok célértékeinek meghatározása.
A gazdaságösztönzési terv hatékonyságának monitorozása (annak előkészítésével) tehát
a célok kijelölésénél kezdődik. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a gazdaságösztönzési
terv végrehajtásnak közvetlen kimenetét maguk a gazdaságösztönzési
eszközök jelentik majd (ezek a terv kimenetei (outputjai)): közművesített
iparterület, az elérhető üzleti szolgáltatások száma, megkötött versenyképességi
szerződések száma stb.
A
monitorozást
ugyanakkor
azért
eszközök/eszközkombinációk milyen
folyamatokban.11

kell
végezni,
hogy
lássuk
az
hatást váltottak ki a
gazdasági

A monitorozás gyakoriságával kapcsolatban nincs kőbe vésett szabály, de célszerű, ha
igazodik a pénzügyi tervezéshez (költségvetési időszakokhoz), ennyiben az évenkénti
monitorozás működőképes lehet. A fejlesztési folyamat felülvizsgálata kapcsolódhat az
egyes célok vagy részcélokhoz kötött határidőkhöz, mérföldkövekhez is.
Magát a monitorozást is célszerű megtervezni ezen a ponton (pl. az alábbiak szerint).
11

Azaz amikor indikátorokról beszélünk a tervezés során a gazdaságot jellemző eredmény és a kapcsolódó
területeket (társadalom, környezet) érintő hatásindikátorokról beszélünk.
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értékek
Indikátorok

Indikátortípus

megnevezése

kiindulás

cél

mérési

mérés

gyakoriság

módja

output
eredmény

gazdasági:
gazdasági:

hatás

társadalmi:
környezeti:

Az egyes indikátortípusokra a 3.1.2 alfejezet tesz javaslatot.
Fontos hangsúlyoznunk egy típushibát a gazdaságfejlesztés tervezése és a
gazdaságösztönzési célú beavatkozások kapcsán. A gazdaságösztönzési eszközök
létrehozása és fenntartása sok településen olyannyira erőforrásigényes, hogy
esetenként maguk az eszközök, például ipari parki infrastruktúra létrehozása, válnak
fejlesztési céllá.
Fontos tehát, a célok pontosítása, hiszen az eszközöktől várjuk az olyan célok
teljesülését, mint például a helyi gazdaság fejlődési irányának megváltozása,
foglalkoztatásszerkezetre kiható struktúraváltása (kreatív ipar belső arányának
növekedése) vagy – egy másik lehetséges települési helyzetben – éppen a hátrányos
helyzetűeket foglalkoztatni képes vállalkozások számának növekedése.

2.5.3. A

MEGFELELŐ

EGYEDI

ESZKÖZKOMBINÁCIÓ

KIJELÖLÉSE

AKCIÓTERVEZÉSSEL

Miért fontos?
A gazdaságfejlesztés céljai akkor teljesíthetők, ha azokat beavatkozási tervek ún.
Akciótervek támogatják. Egy-egy cél eléréséhez több út vezethet: a módszerek
kijelölését szolgálja ez a lépés.

Mire terjed ki?
A gazdaságfejlesztési tervek részeként rövid, illetve középtávra szóló akcióterveket
javasolt készíteni az önkormányzatok feladatkörébe tartozó (lásd 2.2.2 alfejezet) két
témában.
Az akciótervek a stratégiában tervezett beavatkozásokat egy-két éves tennivalókra
bontják ütemezés, logikai sorrend és egymásra épülés alapján. Az akciótervek esetében
már pontosítható a végrehajtandó feladatok belső ütemezése is és pontosan láthatók a
pénzügyi források és azok felhasználásának rendje.
A két javasolt téma az önkormányzat hatáskörében (feladatkörében) lévő
gazdaságösztönzési eszközrendszer alakítása és ii.) a támogató feltételek fejlesztése.
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I.

Akcióterv a gazdaságösztönzési / befektetésösztönzési
kiválasztására,
adaptálására,
kombinálására
és
az
ehhez
beavatkozások megtervezésére.

eszközök
szükséges

Az akciótervek javasolt tartalma:
1. a település státuszához mért lehetséges eszközök számbavétele
2. gazdaságösztönzési
eszközkombinációk
(2-3
lehetséges
kombináció)
felvázolása
3. gazdaságösztönzési eszközkombinációk hatásainak mérlegelése
4. a választott eszközkombináció létrehozásnak lépései, a megvalósítás ütemezése
5. járulékos feladatok: projektesítés (beruházások), képzés
6. költségek és szükséges erőforrások kalkulációja
Az akciótervezés alapszempontjainak összefoglalása (egyszerűsített változat)
gazdaságösztönzési
eszközök

függőség más
eszközöktől

kapcsolódó
előkészítő
feladatok

költségek

ütemezés

eszköz 1.
eszköz 2.
eszköz n.

II.

Akcióterv
a
gazdaságfejlesztést
támogató
feltételek
fejlesztésére
(önkormányzati szervezet fejlesztés, humán erőforrás fejlesztés, IKT –
digitalizáció – okos gazdaság feltételeinek megteremtése).

Az akciótervek javasolt tartalma:
1. beavatkozási
területek
pl.
önkormányzati
szervezetfejlesztés
a
gazdaságösztönzés érdekében meghatározása és azokon belül
2. a konkrét fejlesztési lépések / projektek pl. gazdaságfejlesztésért felelős
munkacsoport létrehozás és működtetése megnevezése és részletezése;
3. a beavatkozások erőforrásigényének becslése (humán erőforrás, szükséges
pénzügyi források mozgósítása);
4. a beavatkozások kapcsolódásai, szinergiái;
5. a konkrét beavatkozások ütemezése és időigénye.

Az akciótervezéssel a tervek rövidebb távú hatásköre miatt hirtelen bekövetkező külső
vagy belső változások (pl. pénzügyi válság, felélénkülő befektetői kereslet stb.)
gyorsan és hatékonyan kezelhetők. A köztes monitoring értékelésből eredő
korrekciók is beilleszthetők különféle intézkedések formájában. Az akciótervezés a
végrehajtást megkönnyítő eszköz, átmenet a még rövidebb távú és nagyobb konkrétságú
végrehajtási terv felé.
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2.5.4. A

KIJELÖLT GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSI ESZKÖZÖK TUDATOS ALKALMAZÁSA,

KOMBINÁLÁSA

–

A

HELYI

GAZDASÁGI

ÖKOSZISZTÉMA

KIÉPÍTÉSE

ÉS

MŰKÖDTETÉSE

Miért fontos?
A tervek azért születnek, hogy megvalósítsák azokat. A folyamat 4. lépése ezt a fázist
takarja. Ahogy arra utaltunk a jó terv nem garancia a sikeres megvalósításra, de annak
feltétele lehet.
A terv megvalósítás során egy új típusú gazdasági környezet kialakítása zajlik,
hiszen a végső cél nem a gazdaságösztönzési eszközök alkalmazása, hanem az azok által
generált magasabb érettségű gazdasági ökoszisztéma megteremtése és a vonzóbb
életfeltételek biztosítása.

Milyen feltelek teljesülésével sikeres az eszközök létrehozása és alkalmazása?


Végrehajtási
terv:
Az
akciótervek
iránymutatást
jelentenek
a
gazdaságösztönzési terv végrehajtásra vonatkozóan. A végrehajtási terv a
gyakorlatra fordítja le az akciótervek tartalmát és tovább bontja és összehangolja
az egyes lépéseket.



Menedzsment: Az eszközök létrehozása és alkalmazása szükségessé teszi a
végrehajtást koordináló szakértő menedzsment részvételét. Az átfogó
folyamatkoordináció egy település- vagy gazdasági/fejlesztési menedzser
szakértelmét igényli már a kisvárosi településeken is, illetve amennyiben térségi
kiterjesztésű
a
gazdaságösztönzési
terv.
A
menedzsmentnek
a
gazdaságösztönzési
célú
fejlesztések
lebonyolításán
túl
látniuk
kell
településfejlesztés ill. térségfejlesztés egyéb ágazataiban zajló beavatkozásokat
az egymást kioltó hatások elkerülése miatt.
Az egyes gazdaságösztönzési eszközök fejlesztése speciális szaktudást igénylő
irányítást követel meg. Például egy iparterület infrastruktúrájának kialakítása
műszaki és működtetési ismereteket igényel, míg az egyablakos ügyintézéshez
szükséges folyamatátszervezés szervezetfejlesztési ismereteket, tapasztalatokat
kíván. A támogató feltételek fejlesztésére vonatkozó akcióterv szükségszerűen
foglalkozik a szakértő menedzser résztvevők biztosításának módjával.



Partnerség: A végrehajtás / megvalósítás során fontos, hogy a tervezésben
résztvevő partnerek továbbra is rendszeresen megosszák tapasztalataikat, fontos
a folyamatosság biztosítása. Nem jellemző, hogy a partnerek ellenőrző szerepet
töltenének be, de a menedzsmenten kívül eső vélemény esetenként segít a
fejlesztéseket és az átalakítási folyamatokat mederben tartani.
Fontos, hogy a gazdaságösztönzési eszközrendszer kialakítása nem egy steril,
laboratóriumi körülmények között zajló és nulláról induló folyamat. Vannak már
létező
eszközök
és
létezhetnek
működő
gazdaságösztönzést
szolgáló
infrastruktúrák. A tervezésnél ezek figyelembevételre kerülnek, de a végrehajtás
során kihívást jelenthet eszközök működtetőivel való együttműködés. Ezért
javasolt a gazdaságfejlesztési folyamatot támogató partneri együttműködésbe
ezeket a szereplőket végig bevonni.
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Az eszközkombinációk működésének együttes hatása pár éven belül válik érzékelhetővé
és monitorozhatóvá (lásd 5. lépés). Ezért érdemes arra figyelni, hogy az egyes elemek
működésének elindulására hogyan reagálnak a gazdasági szereplők, milyen módon
érdemes esetleg azokat tovább fejleszteni vagy esetleg kiváltani.
Külső tényezők pl. egy időszakos dekonjunktúra is befolyásolhatja a kevéssé látványos és
gyors pozitív hatást – érdemes tehát a belső gazdasági folyamatokat nem elkülönítve
vizsgálni.

2.5.5. AZ AKCIÓK (EREDMÉNYEK ÉS HATÁSOK) MONITOROZÁSA
Miért fontos?
A célokkal együtt meghatározott indikátorértékek ebben a lépésben nyernek
jelentőséget. A célértékek teljesülésének monitorozása segít annak megállapításában,
hogy a tervezés során meghatározott, majd alkalmazott eszközök mennyiben voltak
hatásosa és növelték pl. a telephellyel rendelkező vállalkozások számát (eredmény),
vagy település általános versenyképességét vagy a jövedelmeket (hatás).

Mire terjedjen ki a monitorozás?
A gazdaságösztönzési terv végrehajtásának és eredményességének monitorozása során a
település áttekinti / vizsgálja,






hogy a tervezett gazdaságösztönzési eszközök egyáltalán bevezetésre kerültek-e
és ha igen, milyen jellemzőkkel, pl. a tervezett inkubátorház alapterülete a
tervezettnek megfelelő-e;
hogy a tervezett eszközkombináció (pl. inkubátorház és kapcsolódó üzleti
szolgáltatások és adókedvezmények) minden elemében megvalósult-e és a
hiányzó elemek mennyiben akadályozták a tervezett gazdaságfejlesztési cél(ok)
elérését;
végül, hogy a meg nem valósult gazdaságösztönzési célú fejlesztések kudarcának
mi volt az oka.

Ugyanakkor a gazdaságösztönzési terv monitorozása elsősorban a gazdaságösztönzési
eszközökkel elért eredményekre koncentrál, így a monitorozás




kiterjed
minden
olyan
eredmény
és
hatásindikátor
értékének
vizsgálatára, amelyeket korábban, a tervezés során a település
meghatározott,
keretein belül a gazdasági hatásokon túl a társadalmi és környezeti
hatások vizsgálata a legfontosabb. (Lényeges helyén értékelni az örömteli
növekedést, ha pl. annak jelentős negatív társadalmi hatása van.)

Fontos hangsúlyozni, hogy fejlesztési folyamatok időigényesek, a sikerességet rövidebb
távon kimutatni nehéz. A gazdaságösztönzési eszközök hatása kevéssé rövid-, mint
inkább középtávon mérhető, ugyanakkor egyedi akciók (pl. marketingkampányok)
esetében az eredmény viszonylag rövid idő alatt érzékelhető.
Az eredményesség rövidebb távú mérését néhány eredményindikátor segítheti, például a
telephellyel rendelkező vállalkozások számának alakulása, vagy a meglévő vállalkozások
újra befektetéseinek volumene. A gazdaság minőségi átalakulását jelző indikátorokat
érintő változások (például a kreatív tevékenységi körben dolgozók aránya a helyi
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vállalkozásoknál) elérése hosszabb időbe
indikátorértékeket így érdemes kalibrálni.

telik,

tehát

a

célok

és

kapcsolódó

A monitorozás gyakoriságával kapcsolatban nincs kőbe vésett szabály, de célszerű, ha
igazodik a pénzügyi tervezéshez (költségvetési időszakokhoz). A fejlesztési folyamat
felülvizsgálata kapcsolódhat az egyes célok vagy részcélokhoz kötött határidőkhöz,
mérföldkövekhez is. Ebből következik, hogy a monitoringot is célszerű ütemezni
(lásd a folyamat 2. pontja).
Visszacsatolás – de mibe is?
A monitorozás végső célja az értékelés. Ha nem értük el a kívánt gazdaságfejlesztési
céljainkat, érdemes utána járni, hogy mi volt ennek az oka.




a célok voltak túl ambiciózusak?
az eszközeink nem támogatták elég hatékonyan a célok elérését?
külső körülmények adódtak, amelyek akadályozták a hatások kibontakozását?

Az okok feltárását követően legtöbb esetben van lehetőség visszacsatolásra a tervezés
különféle szintjein (célok, akciótervezés, eszközök) és több lehetőség is adódik a
korrigálásra a körülményektől függően:




változtathatunk magukon a célokon (pl. már nem akarjuk a helyi gazdaságot
kizárólag megújuló erőforrásokra alapozni)
ugyanazon célok mellett módosíthatunk az ambícióinkon (pl. csak bizonyos
ágazatokat akarunk megújuló erőforrásokra alapozni)
vagy választhatunk más, újabb eszközöket a cél elérése érdekében.

A monitorozás tehát a gazdaságfejlesztés folyamatának „újratervezés” vagy a „régi
terv szerint tovább” gombjait aktiválja. Utóbbi esetben sem egészen a régi terv
újraindításáról van szó, hiszen





a település időközben magasabb szintre jut az gazdasági ökoszisztéma
komplexitásában és annak teljesítőképességét tekintve, ahol már új típusú
kihívások jelentkeznek,
monitoring során számos finomítási igényre derülhet fény az eszközökkel
kapcsolatban,
a monitorozásig eltelt idő alatt változások állhatnak be a globális gazdaságban, és
új típusú igények és gazdaságösztönzési eszközök kerülhetnek előtérbe,

amk egy sikeresen működő helyi gazdaság esetén is indokolhatják a gazdaságfejlesztési
terv megújítását.

A folyamat bővülő gazdaság esetében egy önmagába visszatérő körfolyamat helyett egy
bővülő spirál folyamatként is elképzelhető12: ugyanazok a tervezési lépések zajlanak,
csak egyre magasabb szinten és komplexitással.

12

Kép forrása: http://impressmagazin.hu/varazslatos-csigalepcsok-a-vilag-minden-tajarol/
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MELLÉKLETEK
I.

SZ. MELLÉKLET:

HELYI

GAZDASÁGFEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ

FŐBB FOGALMAK
Az alábbi táblázat az útmutatóban alkalmazott főbb, a helyi gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó fogalmakat és azok meghatározását tartalmazza.

Fogalom

Fogalom meghatározása

Ágazati stratégia

A település működésének egy-egy speciális területére
(közlekedés,
intézményi
fejlesztések
stb.)
kiterjedő,
jellemzően középtára szóló tervdokumentum. Az utóbbi
időben, nemzetközi sztenderded alapján készülő ágazati
tervek: Fenntartható városi közlekedési program (SUMP,
Sustainable Urban Mobility Plan); Fenntartható energia
stratégia (SEAP - Sustainable Energy Action Plan).

Agglomeráció

Az agglomerációk olyan településstruktúrák, ahol az ott
elhelyezkedő településekben népesség gyarapodás és
jelentős/jelentősebb lakásépítési tevékenység figyelhető meg,
amely elsődlegesen nem a központokra, hanem az azokat
övező településekre jellemző: a központokból a népesség –
különböző okok miatt – kitelepedik a környék településeire,
illetve más térségekből a bevándorlás is ide irányul. Az aktív
népesség munkahelyei (nagy többségükben) a központokban
találhatók. A központ és a közvetlen közelében fekvő
települések között sokrétű funkcionális kapcsolatok jönnek
létre. Az intenzív agglomerálódási folyamat eredményeként
összefüggő, fizikailag egybeépült településtest alakul ki, a
települések egymással összenőnek. A hálózati (vonalas)
infrastruktúra-rendszerek átfogják, illetve összefogják az
agglomeráció egész területét (közlekedés, energiaellátás,
közműves vízellátás). Az agglomeráció területére az intenzív
területfelhasználás, a beépítés viszonylagos sűrűsége a
jellemző.

Befektetés-ösztönzés

A befektetőket vonzó feltételek megteremtésének érdekében
végzett tevékenység, amely főként infrastrukturális és humán
erőforrás fejlesztést, a támogató intézményi környezet
kialakítását, valamint a hely (a település) és a telephelyek
hatékony marketingjét jelenti.

Endogén fejlesztés

A fejlődést elsősorban (széleskörűen értelmezett) helyi (a
térségben meglévő, belső) erőforrások feltárása és hatékony
hasznosítása alapozza meg.
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Fogalom

Fogalom meghatározása

Erőforráskataszterminta

Az egyes erőforrások fő mennyiségi és minőségi jellemzéséra
alkalmas mutatókat, azok számítási logikáját és a mutatók
adatforrását foglalja össze. Ezen sablon alapján tudják a
települések elkészíteni, kitölteni a saját, adatokkal feltöltött
erőforrás kataszterüket.

Erőforrás-kutatás

Az erőforrás-kutatás során a helyi erőforrás-térképezést
támogató módszertan és eszközrendszer kidolgozása volt a
cél.

Erőforráslista

A kutatás során az erőforrás-térképezéshez besorolt helyi
erőforrásokat foglalja össze fő kategóriákba rendezve.

Exogén fejlesztés

Az endogén fejlesztést kiegészítő formáció, ami a térségen
kívüli (gyakran külföldi) vállalkozások, befektetők, támogatók
befektetésein alapuló fejlesztés.

Funkcionális
várostérség

A funkcionális várostérség egy-egy markáns településhálózati
központ
és
a
hozzá
(munkaerő-piaci,
közlekedési,
szolgáltatásai,
gazdasági
stb.
funkciókkal)
szorosan
kapcsolódó térség együttese.

Gazdaságfejlesztés
tudatos tervezése:

A
helyi
gazdaságfejlesztést
támogató eszközrendszer
kiválasztása és alkalmazása egy átgondolt folyamat részeként
hatékony. A gazdaságfejlesztés, hasonlóan a városfejlesztés
egészéhez egy lépéssorozatként értelmezhető, amely a
tervezéstől a megvalósításon át az eredmények nyomon
követését,
monitorozását
és
a
következtetések
visszacsatolását tartalmazza.

Gazdasági
ökoszisztéma

A gazdaság egy ökoszisztémaként értelmezhető, amelyben az
egyének (és az általuk képviselt szervezetek) azért
tevékenykednek, hogy céljaikat elérjék és ebben az
igyekezetükben
hozzák
létre
magát
a
gazdasági
ökoszisztémát. A gazdaságot tehát célokat megvalósítani
akaró egyének és szervezetek hozzák létre és alkotják; a
gazdaság emberi interakciók eredménye és sokak szerint
aligha tervezhető vagy szabályozható. A gazdaság mégsem
egy kaotikus rendszer megvannak a belső szabályozói
(mint a természetben), amelyek a benne zajló
interakciókból erednek. Az ökoszisztéma bármilyen elemét
kívülről érintő tudatos szabályozás / beavatkozás kevéssé
célravezető, mert nem lehet bizonyossággal megmondani,
hogy a kívánt eredményeken kívül milyen más, esetleg
negatív hatás is megjelenik. A belső szabályozókból érdemes
tehát kiindulni, azaz az interakciók jellemzőin keresztül
érdemes lassúbb de áthatóbb változásokat elérni az
ökoszisztéma működésben.
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Gazdaság-ösztönzés

A
gazdaságösztönzés
a
befektetés
ösztönzése,
új
befektetések megtelepítése mellett minden olyan eszköz
bevetését jelenti, amely a gazdaság működési környezetét
biztosítja vagy a gazdasági szereplők működési feltételeit
javítja, fokozottabb, hatékonyabb jövedelemtermelést vagy
versenyképesebb gazdasági szerkezetet eredményezve.

Gazdaságösztönzési
eszköz

Olyan gazdaságösztönzést szolgáló infrastruktúra, szervezeti
megoldás, szolgáltatás, módszer vagy együttműködési forma,
amely elősegíti a gazdaságfejlesztési célok megvalósulását,
önmagában is értelmezhető és alkalmazható.

Gazdaságösztönzési
eszközkombinációk

Az elemi eszközök települési adottságokra és ambíciókra,
gazdaságfejlesztési célokra szabott kombinációja, amelynek
tudatos alakításával (tervezés) jelentős versenyelőny
realizálható.

Gazdaságösztönzést
támogató feltételek

A gazdaságösztönzési eszközkombinációk hatékonyságát
befolyásolják
az
önkormányzatok
szervezeti,
humán
erőforrás, és IKT – digitalizáció – háttérfeltételeinek
jellemzői. Ezek folyamatos fejlesztése és az átalakuló
igényekhez
történő
alakítása
kulcsfontosságú
a
versenyképesség erősítéséhez.

Helyi erőforrás

Minden olyan, az adott helyen elérhető, létrehozható,
fejleszthető tényező, amely a fejlődéshez inputokat jelent (a
természeti
erőforrásoktól,
nyersanyagoktól,
a
szakképzettségen, kreativitáson, keresztül a speciális
tudáson, kreatív menedzsmenten át a helyi termékekig). Ide
tartoznak még a különböző funkciók (lakó, idegenforgalmi,
vállalkozási) számára vonzó, helyben lévő tényezők (klíma,
táj, örökség, elhelyezkedés stb.) is.

Helyi erőforrás

A helyben rendelkezésre álló és a helyi magán- és közösségi
célú fejlesztésekhez felhasználható közösségi és magán
tulajdonban lévő tényező.

Helyi erőforrás alapú
gazdaságfejlesztési
megközelítés

A helyi erőforrásokra alapozó, azok optimális hasznosítására
törekvő gazdaságfejlesztés, amely nem utasítja el a külső
erőforrások (pl. pályázati pénzek) bevonását sem, de a
kiinduló pont, a bázis a helyi erőforrások köre, a szemlélet
pedig
ezen
erőforrások
optimális
hasznosítása,
becsatornázása a helyi tőkeképzési folyamatokba.

Helyi erőforrások
értékelését támogató
MS Excel-alapú modell
(erőforrás-modell)

A kutatás során kidolgozott erőforrás-térképezési eszköz,
amely a hátteréül szolgáló országos adatbázisok és a
beépítésre kerülő segédtáblák segítségével automatikusan
számol
településsorosan
erőforrás-indikátorokat,
közöl
referenciaértékeket és minősít erőforrás-állapotokat.
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Helyi
gazdaságfejlesztés

külső és hangsúlyosan belső erőforrásokra építkező, tudatos,
„bottom up” típusú, alulról felfelé építkező, a helyi szereplők
aktív bevonásával zajló fejlesztési folyamat, amelynek
eredményeként a gazdaságot élénkítő szinergiák jönnek létre
a helyi szereplők között, s amelynek eredményeképpen az
élénkülő gazdaságban a munkahelyek száma is gyarapodik.
Helyi
gazdaságfejlesztés
alatt
azokat
a
közösségi
felhatalmazás révén levezényelt beavatkozásokat értjük,
amelyek a helyi gazdaság életében közvetlenül vagy
közvetetten változást hoznak. A helyi vállalkozások, a
gazdasági élet szereplői számára nyújtott közvetlen
támogatások helyett ma már a gazdaság működési
feltételeinek előteremtése, a vonzó és egyben megtartó
környezet biztosítása a legfőbb helyi gazdaságfejlesztési
célkitűzés. A helyi önkormányzatoknak helyi gazdaság
fejlesztésében kitüntetett szerep jut, mivel helyi szinten az
önkormányzat
birtokolja
a
közösségi
felhatalmazást,
másrészről a számos önként vállalt és kötelező feladata is
felruházza ezzel a felelősséggel.

Helyi termékek

Helyben és/vagy helyi alapanyagból, hagyományosan,
jellemzően kisüzemi, a térségre jellemző technológiával helyi
mikro-, vagy kisvállalkozás által előállított termék.

Helyierőforrás-térkép

Az erőforrástérkép lényegében egy erőforráslista, egy
strukturált kimutatás azokról a helyi erőforrásokról, amelyek
helyben rendelkezésre állhatnak. Maga a kimutatás, a térkép
lehet térképes megjelenítésű, egyszerű táblázat vagy lista,
vagy szöveges értékelésekkel egybefűzött komplex értékelés
is.

Ipar 4.0

Az Ipar 4.0 az Európai Unió iparfejlesztési stratégiájának
alapja. Olyan gazdasági fejlődési irány, amely elsősorban az
ipari folyamatok teljes digitalizációján alapul. Nem kizárólag a
digitális technológia térhódításáról van szó, hanem az üzleti
folyamatok teljes átalakulásáról is.

Ipari park

Az ipari park olyan telep-szerűen létesített ipari és szolgáltató
létesítmények
együttese,
amely
főként
kisés
középvállalkozások számára a kor színvonalán képes
biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, a modern
technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket. A
park egyfelől a termelőtevékenységhez elengedhetetlenül
szükséges fizikai infrastruktúra (energia, víz, csatorna,
telefon stb.) igénybevételét teszi lehetővé, másfelől pedig
olyan üzleti szolgáltatásokkal segíti a vállalkozókat, amelyek
nélkülözhetetlen
részei
a
sikeres
üzletvitelnek
(pl.
ügyvitelszervezés,
pénzügyi-számviteli
ügyintézés,
PR,
marketing, külkereskedelem bonyolítása, hitel ügyintézés,
beruházási, fejlesztési, jogi tanácsadás stb.).
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Living lab

Innovatív, nyitott együttműködéseknek egy formája. Az „élő
laborban” a kutatás és a megvalósítás az felhasználókkal
közösen történik. A living lab olyan hely (pl. település), ahol a
különböző innovatív megoldásokat, a kutatok azonnal
„élesben”, működési környezetében tesztelhetik. Előnye a
gyors visszacsatolás, ami növeli a hatékonyságot és a siker
lehetőségét.

Okos gazdaság

Az okos város alrendszere. Ebben az esetben az okosítás
célja összetett szolgáltatási környezet, tudásbázis, valamint
termelékenységet és versenyképességet javító közeg
biztosítása, vállalkozások globális és helyi gazdaságba (helyi
gazdasági
ökoszisztémába)
történő
integrációjának
elősegítése.

Partnerség és
participáció

Együttműködés, társadalmi részvétel, (közös munka) amely a
települési (vagy térségi) fejlesztési folyamatban meghatározó
jelentőségű, hiszen ezen keresztül nyílik lehetőség a
társadalmi, gazdasági, környezeti problémák által érintettek
(lakosság, vállalkozások) érdekeinek érvényesítésére. A
fejlesztések sikere a partnerség minőségén, a közös munkába
való bekapcsolódás képességén is múlik. Alapelvei:
folyamatosság, visszacsatolás, transzparencia, koordináció.
Kulcselem a folyamatosság, éppen ez különbözteti meg a
partnerséget a participációtól. A partnerség a fejlesztési
folyamat egészére vonatkozik, míg a participáció esetében az
érintettek bevonása csak egy-egy fázisban jelenik meg.

Releváns jó gyakorlat

Minden
olyan
kreatív,
újszerű
megoldás,
komplex
közelítésmód, új eszköz, amely a gazdaságélénkítés bármely
területén közvetlenül vagy közvetve mérhetően sikeres
problémára
sikeres
(költségmegtakarításban
és/vagy
minőségben).

Stakeholder

Helyi érintett szereplő. Olyan aktor, akinek a véleménye,
részvétele fontos a helyi fejlesztési irányok megfogalmazása,
illetőleg a beavatkozások sikeres lebonyolítása érdekében.

Startup vállalkozás

Újonnan alapított, nagy növekedési potenciállal rendelkező
induló mikrovállalkozás, melyet többnyire termék- vagy üzleti
modell innováció jellemez. Ezek a cégek általában a
nemzetközi piacokon való jelenlétet tűzik ki célul, tehát nem
kizárólag a helyi piacra koncentrálnak.

Stratégai
menedzsment
(településfejlesztés)

A stratégiai tervezést is magában foglaló folyamatorientált
településfejlesztési irányító módszer, amely magában foglalja
a tervezés, megvalósítás és a visszacsatolás fázisait.
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Stratégiai
településtervezés

A településfejlesztés koordinációját elősegítő középtávra szóló
részvételi tervezéssel készülő tervdokumentum. Ugyan átfogó
jellegű, de a fejlesztési koncepciótól eltérően kiemelt
stratégiai célokra koncentrál, beavatkozási irányokat jelöl ki
és projekteket is nevesít, részletez. Magyarországon az
Integrált Településfejlesztési Stratégia képviseli ezt a
tervfajtát.

Szociális gazdaság

Minden olyan kezdeményezés, amelynek célja a munkapiaci
szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók integrálása az
elsődleges munkapiacra Eszközei: szakmai tudás fejlesztése,
tanácsadás stb. Jellemzője, hogy lokális szinten működik, a
közszféra é a piaci szféra közötti együttműködésre épül, a
piac által nem lefedett helyi szükségleteket elégítenek ki, új
munkahelyet és jövedelmet generálnak.

Társadalmi tőke

Szabályok, normák, bizalom és kölcsönösségek együttese,
olyan különféle kapcsolatrendszerekben gyökerező erőforrás,
amelynek gazdasági hatásai is vannak. (Kassai, 2014, Póla,
2017)

Társadalmi vállalkozás

Az észlelt társadalmi problémák megoldásához piaci
forrásokat is becsatornázó vállalkozás, amely ott jelenik meg
és tevékenykedik, ahol se a piac, se az állam nem kínál
megoldást a problémákra.
A társadalmi vállalkozásokra
magas tudás, elszántság jellemző, s az tevékenységük
elsődleges
célja
nem
a
profit,
hanem
társadalmi
felelősségérzet.

Településfejlesztés

Egy adott település fejlesztési folyamata, amelynek célja a
helyi lakosság életminőségének javítása azáltal, hogy a
teleülés valamilyen többlethez jut (infrastruktúrában,
közszolgáltatásban, munkahelyekben, attraktivitásban stb.).

Települési
versenyképesség

A települési versenyképesség a sikeresség szinonimájaként
fogható fel, ami tehát nem más, mint a helyi gazdaság (ipar,
mezőgazdaság, szolgáltatások), a helyi társadalom (pl.
életminőség) vagy a természeti környezet (fenntarthatóság),
vagy ezek együttese vonatkozásában bekövetkező fejlődés,
minőségi javulás.

Településmarketing

A marketingszemlélet alkalmazása a településfejlesztésben.
Komplex tervezési és irányítási folyamat, amelynek célja a
megcélzott szereplők igényeinek feltárása és kielégítése. A
településmarketing eszközei: fejlesztési tevékenység, a
település kínálatának kereslethez, igényekhez igazítása,
település kommunikáció.

Településmenedzsment

A települési önkormányzatoknak a település működtetése és
fejlesztése érdekében kifejtett tervezési, szervezési, irányítási
és marketing tevékenysége, illetve a település azon
vezetőinek csoportja, akik felelősek e feladatok célirányos
összehangolásáért. Fontos eleme a feladatok hatékony
megvalósítása érdekében a helyi szereplőkkel (vállalkozások,
civil
szervezetek,
intézmények)
és
más,
térségi
településekkel együttműködések generálása is.
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Területi tőke

Egy adott térségben a gazdasági struktúrákhoz (termelés,
fogyasztás, csere) kapcsolódó materiális és immateriális,
különböző tulajdonban lévő tényezők olyan szinergikus
kombinációja, amely e tényezőkombinációkból álló struktúrát
egyedivé, az adott helyre jellemző belső (endogén)
erőforrássá teszi.

Vállalati inkubáció

A technológiaorientált kisvállalkozás-fejlesztés egy formája. A
vállalkozásfejlesztés
és
az
innovációs
politika
összekapcsolása.
A
jellemzően
induló
vállalkozások
fejlesztésének eszköze, amely e vállalkozások számára
komplex szolgáltatásokat és jellemzően működési helyet,
kedvezményes telephelyet biztosít Az eszköz alkalmazásának
eredménye
lehet
a
kezdő
vállalkozások
innovációs
teljesítményének erősítése és ezen keresztül, növekedésük
gyorsítása. (Bajmócy, 2007)

Versenyképességi
szerződés

A versenyképességi szerződés egy gazdaságfejlesztési /
befektetés-ösztönzési
stratégiára
alapozott
gazdaságélénkítési eszköz, egy belső szabályozókkal működő
együttműködési keret, ami egy konkrét célért kooperálni
(kölcsönösen kötelezettségeket vállalni) kész felek közötti
megállapodásként jön létre.
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SZ. MELLÉKLET:

A

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FOLYAMAT LÉPÉSEIT

TÁMOGATÓ HASZNOS MÓDSZERTANI ESZKÖZÖK
Az alábbi eszközök elsősorban emlékeztetőként szerepelnek, hiszen többségüket a
települések ismerik és használják a stratégiai tervezés során.
Módszertani
eszköz
Erőforrástérképezés

Rövid leírás
Státusz vizsgálatát támogató eszköz
A HVK projekt keretében kidolgozott erőforrás-térképezési módszer
abban segít, hogy az önkormányzatok tudatosan újra értelmezzék elemi
erőforrásaikat, felmérjék és értékeljék azokat jellemzőik alapján, hogy
eldönthessék, hogy egy-egy erőforrás jelenlegi kihasználási módja a
lehetőségekhez képest a leghatékonyabban szolgálja-e a helyi közösség
érdekeit, vagy egy más használattal azt hatékonyabban tenné.
A HVK projekt eredményeként előállított helyi erőforrás-térképezési
módszertan és annak segítő eszközei az Erőforrás-térképezési Útmutató
formájában elérhetők az önkormányzatok számára a Belügyminisztérium
honlapján.

SWOTanalízis

Státusz vizsgálatát támogató eszköz
SWOT analízis segít a státusz elemzés szintézisét létrehozni
meglapozni a stratégia megközelítésének meghatározását.

és

Az üzleti életből átvett módszer jellemzően a stratégiaalkotás
megalapozásához, egy elemzéséhez használatos nyitott értékelési
eszköz, azonban szervezeti egység, személy, térség, ágazat, projekt stb.
értékelésre is használható. Célja, hogy feltárja a vizsgált entitás
helyzetét, fény derüljön azokra a jellemzőkre, melyek erősségeknek
tekinthetők, illetve azokat, amelyek hiányoznak, vagy nem kielégítően
fejlődtek. Az elemzés emellett az entitás helyzetét befolyásoló pozitív és
negatív külső adottságokra, tendenciákra – fenyegetésekre és
lehetőségekre – fókuszál. A módszerrel felmérjük mindazokat a
tényezőket, melyek szükségessé és lehetővé teszik a program vagy
projekt megvalósítását, illetve elősegíthetik, vagy akadályozhatják a
végrehajtást.
A fenti két dimenzió mentén végezve az elemzést, a tényezőket egy 2x2es táblázatban szokás felsorolni, ami a
SWOT analízis szokásos outputja:

+

—

Belső

Erősségek

Gyengeségek

Külső

Lehetőségek

Veszélyek
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Módszertani
eszköz

Rövid leírás

A SWOT alapján készített stratégiák
1.
2.
3.

Erősségek
…………………
…………………
…………………

1.
2.
3.

Gyengeségek
…………………
…………………
…………………

1.
2.
3.

Lehetőségek
…………………
…………………
…………………

Támadó stratégiák
1. …………………
2. …………………
3. …………………

Fejlesztő stratégiák
1. …………………
2. …………………
3. …………………

1.
2.
3.

Veszélyek
…………………
…………………
…………………

Védekező stratégiák
1. …………………
2. …………………
3. …………………

Elkerülő stratégiák
1. …………………
2. …………………
3. …………………

 az erős oldalakra támaszkodva a lehetőségek maximális
kihasználása (erős pozíció, „támadó”, offenzív stratégia);
 az erős oldalakra támaszkodva a veszélyek minimalizálása vagy
kompenzálása (ez tipikusan a több lábon állás stratégája, a
diverzifikáció lehet, védekező stratégia);
 minimalizálni a gyenge oldalak hatását és kihasználni a
lehetőségeket (változásorientált, fejlesztő stratégia);
 minimalizálni a gyenge oldalak hatását és a veszélyeket
(„túlélési”, deffenzív, elkerülő stratégia).13

Gap-analízis

Státusz vizsgálatát támogató eszköz
A gap analízis segít réseket azonosítani az erőforrások optimális
hasznosítása és a jelenlegi hasznosítási hatékonyság (szint) között. Ez
feltárhat olyan területeket, ahol javulás érhető el. magában foglalja az
üzleti elvárások és a jelenlegi képességek közötti különbségek
meghatározását,
dokumentálását,
és
megszüntetésük
módjának
feltárást. A definícióból adódóan hasznosítása az erőforrástérképezés
során rendkívül aktuális és célravezető.

Stakeholder
analízis

Státusz vizsgálatát támogató eszköz
A stakeholder analízis segít az ökoszisztémában beazonosítani a
támogató partnereket és a fejlesztéseket nem támogató szereplőket. A
módszer segít az utóbbi esetből keletkező kockázatok csökkentésében.
A stakeholder térképezés az analízis jó ismert módszere. Az érintettek
térképre viteléhez:
 fel kell tárni a stakeholderek érdekeit és erejét;
 el kell készíteni az érintettség és a támogatás/elutasítás skálák
által
felrajzolható
mátrixot,
melyben
az
érintettek

13

www.gazdakorok.hu/files/2011/03/6_melléklet.doc
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Módszertani
eszköz

Rövid leírás
elhelyezhetők;
 javaslatokat lehet megfogalmazni arra, hogy melyek azok a
csoportok, amelyek támogatóbbá (támogatóvá) válhatnak, s ez
milyen módszerekkel érhető el.
Ezt követően az alábbi módon elkészíthető az adott település, térség
stakeholder-térképe.

O
O

O
közepes

O
O

O

O

O

O

O
O

blokkoló

O
semleges

O

érintettség

O

kicsi

O

nagy

O

O
O

támogató

Elutasítás/támogatás mértéke
Befolyás a változásra: nagy: O
közepes: O kicsi: O (a körök konkrét érintetteket
azonosítanak, ezekhez neveket rendelünk, pl. Kőbánya Zrt, Gumifeldolgozó Kft., Város
Hotel, lakótelepi lakók egyesülete stb…)

Célfa

Célkijelölést támogató eszköz.
A problémafa valamely fennálló helyzet negatív aspektusait mutatja meg,
míg a célok elemzése megmutatja a kívánatos jövőbeni helyzet pozitív
aspektusait. Ez magában foglalja a problémák célok formájában történő
újrafogalmazását, tehát az ún. „célfa" a problémafa pozitív leképeződése.
Az ok és okozati viszonyt az eszközök és célok viszonya váltja fel.
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III.

SZ. MELLÉKLET:

GAZDASÁGI

FOLYAMATOK MONITOROZÁSÁBAN

LEGGYAKRABBAN ALKALMAZOTT INDIKÁTOROK
Az alábbiakban néhány példát mutatunk be arra, hogy a gazdaságfejlesztési
programokban milyen jellegű indikátorokat érdemes használni. Útmutatónk javaslata,
hogy csak a hatásindikátorok szintjén terjedjen túl a gazdaságon a vizsgált indikátorok
jellege és azok valóban a gazdasági folyamatok hatásaként értelmezhető indikátorokra
terjedjenek ki.
Indikátor
típusa

Indikátor
jellege

Indikátor megnevezése
Közművesített
változása

Üzleti célú rendezvények
termékbemutatók) száma

output

eredmény

hatás

iparterületek nagyságának

gazdasági:

gazdasági:

(pl.

vásárok,

%
db

Gazdasági területre vezető burkolt utak
hosszának változása

%

Üzleti szolgáltatásokat végző vállalkozások
száma

db

Telephellyel
száma

db

rendelkező

Helyben
változása

foglalkoztatottak

Meglévő
volumene

vállalkozások

vállalkozások
számának
összberuházás

%
millió Ft

Helyben létrehozott technológiai és termék
innovációk száma

db
(felmérésből)

Együttműködésben
megvalósult
technológiai és termékfejlesztések száma

db

Termelési és értékláncokban
vállalkozások száma

db

kapcsolódó

Foglalkoztatásba vont inaktívak száma

fő

Iparűzési adó mértékének változása

%

Idegenforgalmi adó mértékének változása

%

Felsőfokú
végzettséggel
rendelkező
foglalkoztatottak
aránya
az
összes
foglalkoztatott viszonylatában

%

Helyi képzőhelyeken diplomát szerezett
egyének a helyi foglalkoztatásban
Kiskereskedelmi
változása

üzletek
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Indikátor
típusa

Indikátor
jellege

társadalmi:

környezeti:

Indikátor megnevezése
Bölcsődék kihasználtsága

%

Bölcsődei férőhelyek iránti igény változása

%

Inaktívak és segélyekből élők aránya a
munkaképes korúakon belül

%

Az önkormányzat
változása

%

szociális

kiadásainak

Újrahasznosított hulladék aránya

%

Zöldenergiát használó vállalkozások száma
(gazdasági struktúrára gyakorolt hatás)

db
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IV.

SZ. MELLÉKLET:

HELYI

GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSRE VONATKOZÓ JÓ

GYAKORLATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A fejezetben hazai és nemzetközi gazdaságösztönzési vonatkozású jó gyakorlatok
esettanulmányok formájában kerülnek bemutatásra, amelyek közül három hazai
(Nagypáli, Mórahalom és Kaposvár települések) és kettő külföldi (Amszterdam és
Katowice). Az eszközalkalmazás szemléltetéséhez pedig a Veszprém megyei
Nemesvámost választottuk.

IV.1. HAZAI ESETTANULMÁNYOK
IV.1.1. Egy
sikeres
kistelepülés
példája
agglomerációs környezetben: Nagypáli

megyeszékhely

közeli

Nagypáli, Zala megyében, a Zalaegerszegi járásban fekszik, Zalaegerszegtől 10 km-re
északra. Nagypáli község természeti adottságai semmiben sem különböznek egy átlagos
Zala megyei településétől, így előnyei sorát nem az ásványkincsekben, természeti
környezetében kell keresnünk, hanem kiváló elhelyezkedésében, valamint a
településirányítás és fejlesztés sajátos filozófiájában. A megyeszékhely és az
országhatárok közelsége, valamint a településvezető kapcsolati tőkéje tette lehetővé,
hogy a település nemzetközi szinten ismert vállalkozások székhelyévé, telephelyévé
váljon.
Nagypáli a megyeszékhely közelsége okán része a zalaegerszegi agglomerálódó
térségnek. 500 fő alatti településről lévén szó egyetlen formális központi funkciójaként a
hét településre kiterjedő közös önkormányzati hivatal székhelyeként való működés
emelhető ki.
Nagypáli község nem egyedülálló abban a tekintetben, hogy egy agglomerációs térség
kistelepüléseként legyen jelen a településhálózatban. Ami mégis kiemeli ebből a
településkörből az a település energetikai fejlesztések iránti elhivatottsága;
legtöbb fejlesztése, tevékenysége ehhez a célhoz kapcsolódik. A megújuló
energiák (nap, szél, energiaültetvények) használatának elterjedése a faluban települési
léptékben is kuriózumnak számít, a kistelepülések (500 fő alatt) többsége koránt sem
hajtott végre annyi fejlesztést, mint Nagypáli, s emellett – a települések nagy többsége
felé nyitott pályázati forrásokon kívül – több beruházást a település önerőből hajtott
végre.
Míg a kistelepülések sokasága az elöregedés, a lakosságszám csökkenés problémájával
küzd, addig Nagypáli, egy évtized alatt közel megduplázta a lakónépességét, egészséges,
fenntartható korstruktúra alakult ki a községben.
A kiterjedt nemzetközi együttműködések sorát gazdagítja a Kis Vidéki Közösségek
Hálózata az Energiasemlegességért (RURENER - Network of small RURal Communities for
ENERgetic Neutrality) projektben való részvétel, melynek finanszírozója az Európai
Bizottság megbízásából az Intelligens Energia Európa program.

Gazdasági szerkezet jellemzői:
A település gazdaságfejlesztési célkitűzései között (Zöld Út Falufejlesztési Program III.
pillére) fontos szerepet kapott a turizmus és a gazdasági társaságok betelepülésének
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segítése. Ennek köszönhetően 2000 és 2010 között a regisztrált vállalkozások száma
több mint háromszorosára nőtt.
Kistelepülések esetében nem jellemzőek a Nagypáliban tapasztalható vállalkozói arányok,
a faluban működő 98 vállalkozásból ugyanis 40 társas vállalkozás. Az egyéni
vállalkozások zömmel a szolgáltató szektorban működnek.
A településen 2011-ben 50 millió forintos önkormányzati önerőből logisztikai központ
létesült, mely mára több közúti árufuvarozással foglalkozó vállalkozás székhelyeként (pl.
Cargo Logistic Kft.), illetve telephelyeként is (pl. Ánik és Társa Fuvarozó Kft., Best Line
Trans Kft., Waberer's International Zrt.) szolgál.14 Emellett Zala megye legnagyobb
foglalkoztatója, a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó WHC Személyzeti Szolgáltató Kft.
székhelye is a faluban van. A nagyszámú vállalat speciális tudásigénye miatt a helyi
foglalkoztatásra gyakorolt hatásuk csekély.

Közszolgáltatások iránti helyi igények:
A helyi vállalkozások többsége jelentős részben nem helyieket alkalmaz, így a megfelelő
telephely biztosításán (falun kívül eső, jó infrastruktúrával ellátott logisztikai központ) és
az önkormányzat bizalmán túl más elvárásai nincsenek. (A Waberer’s ragaszkodott
egyedül ahhoz, hogy a logisztikai központban legyenek megújuló energetikai
fejlesztések.)
A településvezetők (polgármester, alpolgármester, jegyző) úgy érzik, hogy kiemelkedő
versenyképességük nem az elérhető közszolgáltatás körében rejlik, hanem a tudatosan
építkező, megfelelő vállalkozói környezet kialakításában, amit támogat a 0
százalékos iparűzési adó. Az újonnan beköltöző lakosságnak vonzó az ápolt, szép
környezet, a létrehozott lakópark, a település jó közbiztonsága és a megyeszékhely gyors
elérhetősége, hiszen a településen élő foglalkoztatottak jelentős aránya ingázó.
Nagypáli versenyképességét erősíti a hatékony településmarketing marketing
is. Az általános marketing tevékenységekhez hasonlóan, a településmarketingben is
jelentős számú eszköz áll rendelkezésre, a legjellemzőbb mégis a reklámtevékenységek
elterjedése. Újabban Facebook és egyéb közösségi média megjelenések a turisták
(idegenforgalmi marketing) vonzása érdekében erősödtek. A gazdasági szereplők felé
szóló marketing inkább egyedi, személyes.
Az utóbbi években – a megújuló energetikai beruházások megszaporodása miatt –
Nagypáli a tudományos élet látóterébe is bekerült, több hazai és nemzetközi kutatás
terepmunkáinak helyszíne volt a település.
A helyi vállalkozások általában kicsik, helyi jelentőségűek, a betelepült nagyvállalkozások
pedig országos, nemzetközi hírűek, versenyképességüket nem tudja befolyásolni a helyi
közszolgáltatások elérhetősége és minősége, inkább a határok közelsége, jó
megközelíthetősége.

A helyi gazdaságfejlesztés eszközrendszere:
Az önkormányzat tudatos településmenedzsment szemléletének sikerességét az
1997-ben meghirdetett Zöld Út Falufejlesztési Program keretében lezajlott jelentős
változások igazolják. A program fő célja egy fejlett európai színvonalú, önfenntartó
14

A logisztikai központ megközelíthető a 74. sz. főút felől közvetlenül a falu lakóterületeinek érintése nélkül.
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település megteremtése, megőrizve benne a magyar, és az elhelyezkedésből adódóan a
göcseji falvak hagyományos világát. A fejlesztési irányokat tekintve egy komplex
programról beszélhetünk, mely kiterjed a megújuló energiaforrások használatára, a
turizmusfejlesztésre, a közösségépítésre, a környezetvédelemre és környezettudatosság
kialakítására, valamint a helyi termékek előállítására. A program kapcsán elmondható,
hogy a célok megfogalmazása mellett az oda vezető út, a fejlesztések is megnevezésre
kerültek és a tudatos végrehajtás eredményeképp azok teljesülése – illetőleg a területen
elért fejlődés – szemmel látható.
A program egyik pillére a helyi gazdaságfejlesztési irányok meghatározása volt. Itt
kapott szerepet a helyi turizmusfejlesztés, a vállalkozások koordinációja, ingatlan
beruházások (logisztikai központ, közművesített vállalkozói övezet), valamint a már
említett megújuló energiák és agrárenergetikai elképzelések. A helyi agrárium
támogatása kapcsán épült ki egy gyümölcsfeldolgozó, a helyi termék piac és
bemutatóterem is a faluban a rövid ellátási láncok (REL) felé való elmozdulás jegyében.
A település 1997 óta rendelkezik folyamatosan a piaci igényekhez és az innovációkhoz is
igazodó fejlesztési stratégiával, melyben a gazdaság mellett a helyi társadalom is
szerepet kap. Nagypáli energiatudatosságot célzó fejlesztéseit említettük már, azonban
ez nem minden, a kitűzött stratégiai célok elérését további jelentős számú beruházás
segítette, melyek közül a gazdaságfejlesztési célúak az alábbiak voltak:










a logisztikai központ kiépítése;
smaragdfa telepítés;
apartmanház kialakítása;
helyi piac;
Turisztikai Központ kialakítása;
helyi termékek bemutató terem kiépítése;
gyümölcsfeldolgozó üzem;
magyar rózsák kertje;
Nagypáli forgalmi csomópont kiépítése

A fejlesztések tudatosságát mutatja – főképp az ingatlanfejlesztések esetében – a
beruházások funkcionális beágyazottsága. Általánosság, hogy már a tervezés fázisában
funkciókkal van felruházva egy–egy fejlesztés, így azok fenntarthatósága is biztosított.
A fejlesztések számában és a finanszírozási arányokban egyértelműen látszik a
gazdaságfejlesztés és az energetikai orientáció elsődlegessége.
A gazdaságfejlesztési beruházások beágyazottsága területén példaként emelhető ki a
logisztikai központ, ahol a kialakítás a beköltöző vállalkozások igényei szerint valósult
meg. Emellett a tervezett nagyobb beruházások esetében ismertető rendezvényeket
szervez a település, ahol a helyi lakosság mellett a vállalkozók is elmondhatják
véleményüket, igényeiket. Ezen a téren fontos még kiemelni a kapcsolati tőke szerepét,
mellyel a település polgármestere bír, s aminek több nagyvállalkozás betelepülése is
köszönhető.
A
megújuló
energiákra
és
az
energetikai
fejlesztésekre
alapozott
helyi
gazdaságfejlesztést néhány belső és külső tényező gátolta, illetve gátolja. Belsők között
olyan momentumok emelhetők ki, mint a lakosság környezettudatossággal kapcsolatos
ismereteinek hiányosságai, az energia-megtakarításhoz fűződő érzékenysége. A külső
befolyásoló tényezők között a nagyfokú bürokrácia emelhető ki elsőként. A még ma is
jelentkező, megújuló energiák irányába mutató korlátozások és elutasítások, és a helyi,
regionális pénzügyi források hiánya szintén megemlíthető, mint veszély a településre.
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A település vezetőivel folytatott interjúk alapján eltérő nézetek azonosíthatók a település
gazdaságfejlesztési lehetőségeit, céljait és feladatait illetően. A polgármester a
kapcsolati tőkében és a jó elérhetőségben látja a legfontosabb muníciókat
gazdaságfejlesztés szempontjából, s nem tartja fontosnak a bővebb közszolgáltatási
kínálatot. A jegyző véleménye szerint az önkormányzatnak nem feladata a befektetés
ösztönzés, nem ezért hozták létre, s amíg képzettségi korlátok nélkül lehet valaki
képviselő, sok nem is várható el a kistelepülésektől.
A legnagyobb gátló tényezője bármiféle gazdaságfejlesztési
tudásszinttel rendelkező, kvalifikált munkaerő hiánya.

célnak

a

megfelelő

Nagypáli legfontosabb pozitív adottsága a gazdaságfejlesztés területén a vállalkozó
szellemű, kompromisszumokra képes önkormányzati vezetés, mely a stratégiák, tervek,
célok kiírója, a települési szabályok létrehozója. Valamint fontosak a jó úthálózati
kapcsolatok, az elérhetőség. Emellett kiemelésre került a konkrét, stratégiai célok
fontossága, és a hosszú távú szemlélet.
Egy település önmagában is lehet versenyképes, de az esetek többségében fontos a
hálózatokban gondolkodás, a települési együttműködések. Azt már jeleztük, hogy
Nagypáli nemzetközi testvér települési és partnerségi hálózata jelentős, ennél talán még
fontosabb a mikro-térségi, járási hálózatok kialakítása. Ezt szolgálja a Megélhetési
Gazdaságfejlesztési Program. A koncepció lényege a REL-ek jegyében megvalósuló
térségi fejlődés, ahol a résztvevő települések önkormányzatai, lakossága, civil és üzleti
szereplői is részt vesznek. Legfontosabb eleme egyfajta helyközi kereskedelem
beindítása, melyhez okostelefonos applikáció tervezése is célként került kitűzésre,
melynek funkciója a helyi árukészletek, a kereslet–kínálat aktuális adatainak
nyilvántartása lenne.
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IV.1.2. Egy határkörzetet hatékonyan kihasználó térségközpont példája:
Mórahalom
Mórahalom Csongrád megyében, az Alföldi Homokháton található, a Mórahalmi járás
központja 2012-ben egy 150 fős visszaesés következett be, de azóta újra bővül a
lakónépesség, amely a 2015-ös adatok szerint 6017 fő.
A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül már 2001-ben is
meghaladta kissé az országos és megyei átlagot (54,7 %), 2011-ig pedig jelentősen
javult. Ekkor már a megfelelő korú népesség 61,3 %-a volt foglalkoztatott, amely érték
több mint három százalékkal jobb az országos és a megyei mutatóknál. Ma már arról
beszélhetünk, hogy gyakorlatilag nincs munkanélküliség a városban.
A város legnagyobb ipari, építőipari foglalkoztatói az ipari parkba települt
nemzetközi
cégek
pl.
a
Beltaste
Kft.
(saslikgyár),
a
Pacapime
Kft.
(csomagolástechnika), az LC Packaging TPI Kft. (főleg mg-i termékek csomagoló
anyagának nagykereskedelme). 2011-ben helyezte ide központját egy nagy német
fémipari cég is a LKG Delta Kft., mely 2013-ban egy újabb üzemcsarnokot is épített. Az
ipari parkban működő cégek (kb. 110 cég, de folyamatosan bővül) jelenleg több mint
670 főt foglalkoztatnak. Jelentős a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma (kb. 270
fő), és a kereskedelem, turizmus ágazatban is majdnem ugyanennyien találnak munkát
(három hotel, éttermek, panziók, boltok).
A település munkaerő-piaci helyzetét jól jellemzi, hogy ma már minden ágazatban hiány
van a megfelelő munkaerőből.
A településen az elmúlt körülbelül 20 év igen jelentős infrastrukturális fejlődést
hozott. Az önkormányzati fejlesztések szintén jelentősen javították a közúti
infrastruktúra-hálózatot. Nagyon fontos eleme az infrastrukturális fejlesztéseknek,
hogy a település 1997-ben önkormányzati tulajdonú területen létrehozta az ipari
parkot, melyen teljesen kiépült a megfelelő kapacitásokkal rendelkező infrastruktúra,
valamint önkormányzati projektek eredményeképp felépült egy inkubátorház, egy
műszaki szolgáltató központ és egy munkagép-javító csarnok is.

Gazdasági szerkezet alapjellemzői:
A regisztrált vállalkozások száma szintén 2007-től indult növekedésnek. Míg
korábban csak 400-500 regisztrált vállalkozás működött a városban, 2014-ben már
1787. A gazdasági szerkezet a térség adottságaihoz és hagyományaihoz igazodik: igen
magas, 72-73% a mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya. A másik
igen fontos ágazat a turizmus, melynek jelentőségét jól mutatja a kereskedelmi
szálláshelyek és a vendégéjszakák számának alakulása. Mindkét mutató 2011-től
ugrott meg jelentősen, amikor átadták a négycsillagos Colosseum szállót.

Közszolgáltatások, mint a versenyképesség bázisai:
A cégek működésében egyszerre van jelen a közszféra nyújtotta biztonság és a verseny.
Nagyobb a mozgásterük, mint egy költségvetési intézménynek, így több a lehetőség az
egyéni kezdeményezésre. A kft.-k működése mögött állandó biztosítékként ott áll az
önkormányzat, amely problémás helyzetekben kisegíti őket, de ennek ára, hogy nagyon
szoros felügyelet alatt dolgoznak. A szoros üzleti tervek miatt a versenyszférában is
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sikereket kell elérniük, ami folyamatos megújulásra, aktivitásra, költségtakarékos
működésre ösztönzi őket.
A vállalkozók véleményét igényeit szintén folyamatosan figyelemmel kíséri az
önkormányzat. Rendszeresen szerveznek tájékoztató fórumokat a vállalkozások számára.
Az új fejlesztésekkel kapcsolatos vélemények felmérésébe a vállalkozói szektort is
bevonják. A vállalkozói szektor általában elégedett a helyi közszolgáltatások
mennyiségével és minőségével.
Az intézményi közszolgáltatásokkal kapcsolatban a vállalkozóknak nincsenek
különleges igényei. A helyi humán közszolgáltatások közvetve fontosak számukra.
Különleges igény, csak a nyári gyermekfelügyelet kapcsán fogalmazódott meg az ipari
park vállalkozásai részéről, amit az önkormányzat meg is szervezett. Nem csak a
lakosság, hanem a vállalkozók oldaláról is felmerült a helyi szakképzés iránti igény,
melynek újbóli megindítása érdekében az önkormányzat komoly erőfeszítéseket tett.
Az utakat és a műszaki infrastruktúrát a vállalkozások megfelelőnek találják, sokakat
épp az ipari parkban jól kiépített infrastruktúra és a jó elérhetőség vonzotta a városba. A
sok bejáró miatt a vállalkozásoknak kiemelten fontos a tömegközlekedés biztosítása. A
munkavégzési célú mobilitást biztosító tömegközlekedés, annak infrastrukturális és
szolgáltatásszervezési vonatkozásai, mint a vállalkozások „közérzetét” befolyásoló
közszolgáltatás kerültek előtérbe. A helyi cégek számára fontos, hogy a menetrend a
műszakokhoz igazodjon. A vállalkozók nagyra becsülik a zökkenőmentes hivatali
ügyintézést, a gördülékeny és gyors ügymenetet. A kisvállalkozások, kezdő vállalkozások
ezen kívül igénylik még a forrásszerzésben, pályázatírásban való segítségnyújtást, illetve
a kezdő vállalkozások átmeneti támogatását.
A turisztikai ágazatban működő vállalkozások oldaláról a legfontosabb igény a vonzó
települési környezetre és annak fenntartására mutatkozik. A mezőgazdasági
vállalkozások számára változatlanul a legnagyobb gond a termények értékesítése, így
ebben várnak az önkormányzattól segítséget.
A város vezetői a település versenyképességéről igen komplexen és hosszú
távon gondolkodnak. A települést valóban egy olyan komplex rendszernek tekintik,
amelyben a különböző elemek (a természeti és az épített környezet, a gazdaság, a
társadalom) szorosan összefüggenek, így csak e kapcsolódások figyelembevételével
valósulhat meg kiegyensúlyozott fejlődés. Így a helyi gazdaság, a településkép és a
települési infrastruktúra, a közszolgáltatások elérhetősége és minősége, sőt a helyi
közösség fejlesztése egyformán fontos elemei a város versenyképességének.
Mórahalmon felismerték, hogy a helyi versenyképesség manapság már erőteljesen az
emberi erőforrások és a társadalmi tőke minőségének függvénye. A településen
ezért a versenyképesség szempontjából is egyre fontosabbnak tartják a ’szoft’ elemeket.
Ez nem csak azt jelenti, hogy magas színvonalú humán közszolgáltatások elérhetőségére
törekednek (pl. oktatás, szakképzés, egészségügy, kultúra) hanem azt is, hogy különös
figyelmet fordítanak a meglévő értékek megtartására, illetve a közösségfejlesztésre. A
meglévő környezeti és kulturális értékek ápolása egyben a gazdaságfejlesztést is
szolgálja.

Helyi gazdaságfejlesztés eszközrendszere:
Az önkormányzat tudatosan – immár 25 éve, amikor az első gazdaságfejlesztési program
elkészült – a helyi gazdaságfejlesztést tekinti az egyik legfontosabb prioritásnak. A helyi
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gazdaságfejlesztés szinte valamennyi eszközével él és ezek az eszközök szorosan
egymásra épülnek. Gyakorlatilag az önkormányzat a mórahalmi gazdaság motorja,
alapvetően két brand köré szervezve a gazdaságot, az egyik az élelmiszergazdaság
teljes vertikuma a termeléstől, a feldolgozáson át a csomagolásig, sőt az e
tevékenységeket szolgáló gépgyártásig, illetve az ezekhez kapcsolódó kutatásokig, a
másik a természeti adottságokra, illetve helyi hagyományokra épülő turizmus. A város
önkormányzata országos összehasonlításban is példaértékű módon hangolta
össze a település vállalkozásainak tevékenységét, illetve az azt támogató
közcélú fejlesztéseket, ezen aktivitása a jövőbeni fejlesztések során egyre
inkább felértékelődik. Különösen az innováció területén fontos a szerepe, ahol a
klasszikus K+F tevékenység mellett nagy hangsúlyt fektet a helyi, a térségi és
nemzetközi szereplők együttműködésén alapuló üzleti innovációkra. A helyi
gazdaság fejlesztésének célja az új munkahelyek létrehozásán és a foglalkoztatás
bővítésén túl a vállalkozások értékteremtő képességének javítása is.
Erőteljes a közvetlen önkormányzati gazdasági szerepvállalás is, mely részben a
közfeladatok ellátásának finanszírozásához is hozzájárul. Közvetlenül önkormányzati
működtetésű a fürdő, ami a folyamatos fejlesztések eredményeképp igen gazdaságosan
működik, egyben biztosítja a városi turizmushoz kötődő vállalkozások fejlődésének
alapját.
A közvetlen gazdasági
szerepvállalás mellett a helyi
vállalkozásfejlesztést,
vállalkozásösztönzést számos formában szolgálja az önkormányzat. Ipari parkjuk első
volt a megyében (1997), melynek területét és szolgáltatásait pályázati forrásokból azóta
is folyamatosan fejlesztik. A Homokhát Térségi Agrár-Ipari Parkot 10 hektár – részben
barnamezős – területtel hozták létre, néhány olyan vállalkozással, melyek a helyszínen
lévő telepükön mezőgazdasági termékek feldolgozásával foglalkoztak. Az évek során több
tudományos kutatási tevékenységet végző vállalkozás is az ipari parkba települt
(Seqomics Biotechnológia Kft., Ex-Ante 2006 Kft.), így 2015-ben jogosulttá vált a
„tudományos és technológiai park” cím viselésére is.
Az ipari parkba települt vállalkozók véleménye szerint Mórahalom nem különösebb
pénzügyi kedvezményekkel „csalogatja” oda a vállalkozásokat, hanem azzal, hogy
megbízható partner, gyors ügyintézést biztosít, jó az infrastruktúra és a
nyújtott szolgáltatások.
A helyi mezőgazdasági termelők értékesítési lehetőségeit az önkormányzati projektek
által fejlesztett és önkormányzati cégek által működtetett helyi piac, vásártér és
vásárcsarnok szolgálja. Ez utóbbihoz kapcsolódik a térségi integrátor szervezet, mely
nemcsak a zöldség-gyümölcsre koncentrál, hanem a térségben előállított más helyi
élelmiszeripari és kézműves termékekre is. Projektfejlesztésnek köszönhetően alakult ki
az önkormányzat által működtetett ún. Minősítési, Értékesítési és Támogatói
Hálózat, azaz a helyi védjegy.
A gazdasági szereplők hálózatépítésében, a gazdasági együttműködések fejlesztésében a
turizmus területén is aktív szerepet vállal az önkormányzat. Mórahalom ismertsége és
gazdasága leginkább a Gyógyfürdő vonzerején és a rá épülő turisztikai szolgáltatásokon
alapul. Önkormányzati, vagy önkormányzati cégek projektjeihez köthető számos új
turisztikai termék bevezetése. Pl. fesztiválok (Homokháti Sokadalom, a Dél-alföldi
Rétesfesztivál, Dél-alföldi Vágta, Bivalyfesztivál), a bivalygulya, a lovas színház, a Mini
Hungary stb.
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A vállalkozók szempontjából a legfontosabb befektetés-ösztönzési eszköz maga az ipari
park és a vállalkozásbarát környezet megteremtése. Ugyanakkor számos egyéb területen
is nagyra értékelik az önkormányzat tevékenységét, például a közlekedésfejlesztés
területén. Az önkormányzat kezdeményezésére felmérés történt a vállalkozások, cégek
körében az alkalmazottak ingázási szokásaival kapcsolatban. A kerékpár is kiegészítő
megoldása lehet a munkába járásnak. A kerékpárút hálózat kiépítéséről az önkormányzat
gondoskodik: a bevezető utak mentén minden irányban van már kerékpárút.
A humán erőforrás megtartása és vonzása érdekében az önkormányzat is lépéseket
tesz. Az ipari parkban működő cégek, illetve főleg mezőgazdasági és élelmiszeripari
cégek munkaerőhiányának megoldására jelenleg az önkormányzat egy munkásszálló
építését tervezi, a munkaerőhiányt a szakképzés újraindításának megszervezésével
próbálja orvosolni.

A helyi fejlesztéspolitika hatásai:
Mórahalmon nem csak a tervek készülnek el, a fejlesztési elképzelések többsége meg is
valósul. A település igen jó példája annak, hogy milyen sikereket lehet elérni a
településfejlesztésben akkor, ha egy átgondolt hosszú távú stratégia keretébe
illeszkednek azok az egymásra épülő fejlesztések, melyek a másik oldalon egy rendkívül
intenzív, innovatív és rugalmas pályázati aktivitás eredményei. A település 25-30 év
alatt a tanyaközpontból kialakult nagyközségből egy minden szempontból
„városias”, élhető kisvárossá vált, mely valós központja saját térségének és
érdemi középfokú funkciókat lát el.
A jövő szempontjából a legfontosabb eredményeket azonban talán nem is a gazdaság, az
infrastruktúra, vagy a szolgáltatások állapotának javulásában érhetjük tetten, hanem
abban, hogy az elmúlt 20-25 év fejlesztéseinek köszönhetően kiépültek azok az
együttműködések, hálózatok, kapcsolatrendszerek, melyek stabil alapját adhatják a
további fejlődésnek.
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IV.1.3. Egy erős
Kaposvár

stratégiai

tudatossággal

bíró

település

példája:

Kaposvár Megyei Jogú Város Somogy megye közigazgatási központja. A megye területét
változatos domborzati viszonyok jellemzik, melyek meghatározzák a város
településszerkezetét is. Kaposvár népessége 63 742 fő. Természeti – környezeti
adottságai közül kiemelendő a Natura 2000 programban szereplő védett természeti
értékek közelsége (Zselic), geotermikus energia elérhetősége és felhasználása.
A városfejlesztési stratégia a megújuló energiaforrások felhasználásának nagyobb arányú
növelését célozza, kifejezetten a földgázfogyasztás csökkentése érdekében a
hőtermelésben. Ebbe az irányba több lépés is történt az elmúlt időszakban:












a Kaposvári Önkormányzat biogázt vásárol a helyi cukorgyártól, amellyel a közeli
Virágfürdőt fűtik (elkészült projekt);
a termálvíz hőenergiájának újrahasznosítása több lépcsőben (fürdő fűtése,
medencevíz temperálása);
Kaposváron a napsütéses órák száma lehetővé teszi a napenergia használatát is,
(projektek előkészítés alatt a Klebelsberg Kollégium, a Városháza és Takács Gyula
Megyei Könyvtár épületére vonatkozóan);
a volt Füredi II. laktanya északi oldalán biomassza erőmű épül, amely
tüzelőanyagként a régióban fellelhető erdészeti és faipari hulladék fákat használja
fel faapríték formájában. Ezáltal a város a gáz áránál olcsóbban tudja hővel ellátni
a távfűtött lakásokat;
tervben van a cukorgyár melletti Rákóczi Stadion biogázzal való fűtése;
elkészült az intézmények energetikai auditja és a beavatkozási javaslat;
2014-ben kidolgozták a Hosszú távú Energetikai Koncepciót, mely többek között
vizsgálja a szennyvíziszap energetikai hasznosításának lehetőségét, a helyben
megtermelt biogáz felhasználási lehetőségeit a közösségi közlekedésben, illetve
alternatív energiapark(ok) kialakítását a szél- és napenergia hasznosítás céljából;
tervezik a távfűtési rendszer kiterjesztését, s a megújuló energiára alapozott
kiserőművek folyamatos bekapcsolását az ellátási rendszerbe.

Gazdasági szerkezet alapjellemzői:
A város elsősorban a kereskedelem, a közösségi és üzleti szolgáltatások terén erős, de
jelentős ipari hagyományokkal is rendelkezik. A helyi feldolgozóipar elsősorban a
mezőgazdasági alapanyagokra épülő élelmiszeripart foglalja magába, továbbá jelentős a
helyi gépipar szerepe is (elektrotechnika, járműipar, energetikai gépgyártás).
Kaposváron működik az ország egyetlen cukorgyára, mely mintegy 3 milliárd forintos
fejlesztéssel bővült 2013-ban.
A szolgáltatások dominanciája erős. Kaposvár turisztikai fejlesztési koncepciója kiemelten
kezeli a gazdaságélénkítéssel szoros összefüggésben álló turizmusfejlesztést. Jelenleg a
turisztikai vállalkozások többsége a közszférához köthető.
Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenysége és eszközrendszere:
A város évtizedek óta aktív gazdaságfejlesztési tevékenységet folytat. Nézetük szerint a
helyi gazdaságfejlesztésben az önkormányzatnak is aktív szerepet kell vállalnia,
szemben más településekkel nem csak a kedvező piaci hatásokra hagyatkoznak,
hanem proaktívan részt vesznek a vállalkozásösztönzésben.
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A térségi erőforrásokra épülő gazdaság célkitűzésének megvalósításában
kulcsszerepe van a Kaposvári Egyetem K+F tevékenységének, és a térségi gazdasági
szereplőkkel való együttműködésnek. Kaposvár MJV számára, Somogy Megye
Önkormányzata célirányos együttműködéseket szorgalmaz annak érdekében, hogy a
térségi agrár-élelmiszeripari klaszter megerősödjön, összhangban az országos
kiemelt élelmiszeripari fejlesztési iránnyal. A gépipari ágazat szerepének megőrzése,
növelése érdekében termelékenységet, piacra jutást és innovációt támogató
fejlesztéseket, a térségi beszerzési közösségek működését támogatja. A térségi
vendégforgalmi stratégia a prioritás harmadik pillére.
A vonzó üzleti környezet fejlesztésének programján belül a város befektetésösztönzési tevékenységet, városmarketinget, telephely- és infrastruktúra fejlesztést, az
oktatás,
szakképzés
helyi
igények
szerinti
rugalmas
fejlesztését,
valamint
vállalkozásfejlesztést és a vállalkozási kultúra erősítését támogatja.
Kaposvár MJV Önkormányzatának egyik legfontosabb feladatköre a városi
infrastruktúrák,
közszolgáltatások
működtetése,
folyamatos
fejlesztése,
modernizálása. A beruházások a városlakók és a gazdaság szempontjából is fontosak, és
hozzájárulnak a város környezeti állapotának javításához, valamint az eredményesebb
városgazdálkodáshoz is a hatékonyság növelése révén.
Kaposvár élhető, vonzó város. Ennek megőrzése, fejlesztése folyamatos feladat. Az
életminőség összetevői közül a stratégiai cél a zöldterületi fejlesztések és összességében
a városi környezet – közte az épített környezet –, továbbá a szellemi, fizikai egészéghez
szükséges feltételek, infrastruktúrák és szolgáltatások fejlesztéseit foglalja magába.

Közvetett vállalkozásösztönző eszközök:
A
városvezetésnek
nagyon
jó
a
meghatározó
vállalkozásokkal
kialakított
kapcsolatrendszere. A városi vezetők személyesen is ismerik a legnagyobb 15-20
vállalkozás vezetőjét, ami nagyban megkönnyíti a megfelelő információáramlást a
vállalkozások és az önkormányzat között. A kommunikáció a kölcsönös bizalomra
épül. Sok esetben a vállalkozások által ennek során megfogalmazott igényeket a város
beépíti a hosszú távú céljaiba. A 4-5 éves fejlesztési programok kiinduló-pontját a
gazdasági szereplők és intézményvezetők által a polgármester felé különböző fórumokon
megfogalmazott elvárások és elképzelések adják. Figyelemmel kísérik a más
városokban folytatott gazdaságfejlesztési tevékenységet és az innen származó
ötleteket, jó gyakorlatokat beépítik a helyi stratégiákba.
Új elemként jelenik meg a helyi gazdaságfejlesztés területén a kórház déli tömbjének
helyén kialakítandó informatikai inkubátorház, amely a tervek szerint elsősorban startup vállalkozások fejlesztésének a színtere lehet. Az önkormányzat sok esetben
kedvezményesen biztosított telkeket a vállalkozások ingatlan-fejlesztéseihez.

A gazdaságfejlesztési tevékenység finanszírozása és fenntarthatósága:
A város jelenlegi fejlesztési stratégiája alapvetően a Strukturális Alapokból (SA) lehívható
források felhasználására épül. A Modern Városok Programból és a Területi Operatív
Programból (TOP) lehívható források óriási lökést adnak a város gazdaságának,
ugyanakkor a városban saját erős fejlesztés nem valósul meg.
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A Kaposvár MJV Integrált Területi Programja (ITP, 2016) keretében közvetlen
gazdaságfejlesztésre (turisztikai fejlesztések, ipari területek fejlesztésére és azok
elérhetőségének javítására) 4,4 mrd Ft kerül felhasználásra, míg gazdaságélénkítésre 2,5
mrd Ft-ot költenek. Fontosnak tartják, hogy a támogatásokból megvalósuló projektek a
későbbiekben is fenntartható módon működtethetők legyenek.
A városvezetés felismerte, hogy a külső forrásoktól – uniós támogatásoktól –
hosszútávon függetlenednie kell a helyi gazdaságfejlesztésnek. Ennek kulcsát a helyi
adóbevételek növelésében látják.

Külső tényezők befolyásoló hatása a helyi gazdaságfejlesztésre:
A Kaposvárt az M7-es autópályával összekötő 67-es főút gyorsforgalmi úttá
alakítása mindenképpen új lehetőséget nyit a gazdaságfejlesztés számára is. Amióta a
Kormány a Modern Városok Program keretében meghirdette az útépítés megkezdését
jelentősen megnövekedett város iránti érdeklődés a vállalkozások részéről.
Szintén kedvező hatása van a helyi gazdaságfejlesztésre a Területi Operatív
Programhoz (TOP) kapcsolódó Integrált Területi Program (ITP) megvalósításának
a 2014 és 2020 közötti időszakban.
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IV.2. NEMZETKÖZI ESETTANULMÁNYOK
IV.2.1. Gazdaságösztönzés
Amszterdam

nagyvárosi

innovatív

környezetben:

Amszterdamot elhelyezkedése és státusza is különleges helyzetű várossá tette már a
XIV. században. A város nem mindennapi adottságai és a növekvő népesség, a
kereskedelmi forgalom komoly tervezési, városvezetési kihívások elé állította már az
akkori döntéshozókat is. Az óriási építkezések komoly szervezőmunkát igényeltek, a
speciális kereskedelmi jogok szervezeti-, intézményi változásokat indukáltak és nem
utolsósorban a város képének alakítása, a tűzvészek és a víz elleni védekezés
szabályozott és következetes várostervezést igényelt. A szigorúan szabályozott holland
területi tervezésétől mára eljutottunk a kereteket meghatározó és a helyi aktorok
igényeire figyelő, az azt beépítő várostervezésig.
A városfejlesztés új iránya a multinacionális cégközpontok letelepítése volt. Ehhez
komoly feltételeket kellett biztosítania az önkormányzatnak: elérhetőséget,
business város imázst, ismertséget és az igényekhez igazodó infrastruktúrát,
közszolgáltatásokat, valamint olyan szolgáltatási kört, ami kielégíti a
topmenedzsment igényeit is. A városról szóló információk előállítása és megfelelő
közvetítése tehát komoly feladat elé állította a városmarketingért felelősöket. A városnak
saját Fejlesztési és Statisztikai Hivatala működik (OIS, 2017).
A helyi fejlesztéspolitika szempontjából meghatározó, hogy Amszterdam polgármesterét
6 évre jelölik ki, ami kellő stabilitást tud biztosítani a fejlesztési irányok és a futó
programok terén.
Az Amszterdam Metropolisz Térség (AMT) két tartományt (North-Holland és Flevoland) és
Amszterdam városán kívül 32 további szomszédos önkormányzatot integrál (összesen
2,4 millió lakos). A metropolisz számos regionális léptékű közszolgáltatásért és feladatért
felel, többek között a gazdaságfejlesztésért, a közlekedésért és a területi tervezés egyes
elemeiért, amelyek kapcsolatban állnak az urbanizáció, a fenntarthatóság és a tájképmenedzsment kérdéseivel (Metropoolregio Amsterdam, 2017).

Társadalmi és gazdasági jellemzők:
A város lakásállománya a szűkösen rendelkezésre álló beépíthető terület ellenére
folyamatosan bővül. Óriási a kereslet a lakások és helyiségek iránt, nem véletlenül
kezdett bele a város új mesterséges szigetek kiépítésébe és egy új városrész, az IJburg
kialakításába.
Az ipar foglalkoztatásban betöltött szerepe jelentősen visszaesett, a tercier és a
quaterner ágazatok szerepe hangsúlyos. 2014 közepén a munkanélküliségi ráta 9,5%. A
munkanélküliségi helyzet még rosszabb volt a fiatalok körében (24%) (Yearbook of
Amsterdam, 2014). A jól képzett munkaerő befolyásolhatja a befektetési döntéseket.
Amszterdam munkaképes korú lakosságából nagy arányt képviselnek a magasan
képzettek.
A város kiváló közlekedési hálózattal rendelkezik. Az infrastruktúra mind a szárazföldi,
mind a légi és a vízi útvonalakon nemzetközi hálózati kapcsolatot, mi több, hálózati
csomópont funkciót biztosít Amszterdamnak. 2013-ban az internetkapcsolatokkal
rendelkező lakosság aránya 92% volt. A városban évek óta több a kerékpár, mint a helyi
lakos.
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A 2013-as helyi lakossági elégedettségi felmérésen (1-10-es skálán) 7,8-as átlagértéket
kapott a közösségi közlekedés és a parkolási lehetőségek. A második helyre 7,4-es
pontértékkel a buszközlekedés került, amelyet 7,4-gyel a troli, 7,2-vel a metro követett.

Gazdasági szerkezet alapjellemzői:
Amszterdam gazdaságát a több lábon állás jellemzi, miközben a bankszektor és az
azokhoz kötődő kiszolgáló tevékenységek a legmeghatározóbb ágazatok. Jelentős kreatív
ipari jelenlét is van. A biotechnológiai és egészségügyi ágazat is erős, 2012-ben azonban
még mindig a városi önkormányzat volt a legnagyobb foglalkoztató. A vállalkozások
átlagos méretének csökkenése a struktúraváltással is összefüggésbe hozható. A nagy
ipari vállalatok eltűnésével a kisebb, szolgáltató cégek tudtak megtelepedni helyben.

Közszolgáltatások, mint a versenyképesség bázisai:
A holland közigazgatás négyszintű. A központi kormányzat mellett működnek a
tartományok, provinciák (12 db), a helyi önkormányzatok és a vízügyi tanácsok. A helyi
önkormányzatok egyre bővülő feladatkörrel rendelkeznek – a központi kormányzat
visszaszorulásával egyidejűleg. A legfőbb feladatkörök a természetvédelem, a területi
tervezés és a területi gazdaságfejlesztés kapcsán jelentkeznek.
A helyi szintű igazgatási feladatokat a helyi önkormányzatok látják el, számos helyi
kérdésben hozhatnak önálló döntést, például a helyi fejlesztések és építkezések kapcsán.
Az önkormányzatok többek között biztosítják az ipari parkok könnyebb elérhetőségét.

Helyi gazdaságfejlesztés eszközrendszere:
A gazdaságfejlesztés eszközrendszerét az 1970-es évek válságidőszakáig érdemes
visszavezetni. A város már ekkor nem mindennapi megközelítéssel, hozzáállással és
eszközrendszerrel fogott hozzá a gazdasági szerkezetváltás elősegítéséhez és a
városfejlesztés új irányainak kijelöléséhez.
A 2000-es évek elején jelent meg az „I amsterdam” koncepció, amely most már minden
városrészre és a városkörnyékre, valamint valamennyi helyi szereplő igényeire
figyelemmel próbál a növekvő, fejlődő város és környezete között összhangot teremteni.
Ennek főbb elemei a kezdetekben a következő fejlesztési irányok voltak:







Globális marketing (PPP-formáció);
Turizmus (2002-ben 4 millió látogató, 2004-ben 7 millió vendégéjszaka);
Diverzitás: business, oktatás, turizmus, helyi lakosság;
Amit kínáltak: jó infrastruktúra, multi cégek központjai (Shell, Unilever, ING
Group, Philips, Heineken); a hely kreativitása; kulturális örökség; kulturálisoktatási-fejlesztési háttér és az emberek.
Nemzetközi Science Park (I amsterdam, 2008, 2017).

A városházán önálló Tervezési és Fenntarthatósági Osztály működik, melynek feladata a
városfejlesztés és tervezés koordinációja, mégpedig a gazdaság, a társadalom és
környezet egyensúlyát megtartva (DPS 2017). Amszterdam Gazdasági Tanácsa viszont a
teljes metropolisz térség (AMT) területén biztosítaná a fejlődés és a jólét feltételeit. A
Tanács e cél érdekében együttműködik a helyi vállalkozásokkal, a kormányzati
ügynökségekkel, a tudásközpontokkal az innováció és a növekedés ösztönzéséért. A
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metropolisz térség a fenntartható növekedés célját tűzte a zászlajára, mégpedig öt városi
kihívás azonosítása mellett. Ezek:






egészség (2 évvel növelni az egészségben eltöltött évek számát);
mobilitás (0 emisszióval működő tömegközlekedés);
digitális elérhetőség (az adat-alapú innovációk Európai központja lesz
Amsterdam);
körkörös gazdaság (okos megoldások a nyersanyaghiány kezelésére);
és a jövő munkahelyei (a legvonzóbb és a legadaptívabb munkakörnyezet
biztosítása Európában) (I amsterdam, 2017).
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IV.2.2. Gazdaságösztönzés
reindusztrializációs
és
struktúraváltási
környezetben: Katowice és a Felső-Sziléziai Városegyüttes
Szilézia korai iparosodása, majd a XIX. század második felében és a XX. században
bekövetkező kontrollálatlan növekedése európai léptékben is ritkaságszámba menő
térszerkezetet hozott létre, amely a Ruhr-vidékhez hasonlítható. A városfejlődésben
egyszerre jelentkezett a hagyományos városnövekedés, a tudatos városépítés, és a
bányászat vagy ipar telephelyei körül kialakuló, vegyes színvonalon felépített, de
jellemzően funkciószegény és a külvilágtól elzárt munkáskolóniák, lakótelepek
burjánzása.
Lengyelország Közép-Európán belüli kedvező demográfiai adataival szemben Katowice és
a felső-sziléziai vajdaság a nyolcvanas évek közepe óta jelentős és tartós
népességcsökkenést élt át. A demográfiai folyamatok nem csak a gazdaságra, hanem
az intézményrendszerre is kihatnak.
2015-ben Lengyelország szerte 7,5%, Felső-Sziléziában 7,2%-os volt a munkanélküliségi
ráta. Katowicében a diverzifikált és erős nagyvárosi munkaerőpiacok közelsége miatt
ennél sokkal jobb a helyzet; a munkanélküliségi ráta 2015-ben mindössze 2,8%-os volt.
A városegyüttes rossz állapotú és a modern szükségletektől messze elmaradó
infrastruktúrát örökölt az államszocializmusból. Részben a régiót sújtó kivándorlás
mellékhatásaként, részben a gazdaság fokozatos újraéledése eredményeként
szembetűnő a pyrzowicei regionális repülőtér robbanásszerű fejlődése, amelynek
utasforgalma 10 év alatt megduplázódott.
A Katowice 2030 stratégiában az intelligens város fejlesztési célterületei között
megjelenik az energiahatékonyság emelése, és a korábban a szénbányászatnak
köszönhetően is domináns hagyományos energiaforrások részarányának mérséklése. Ez
a megújuló energiaforrások nagyobb arányú hasznosítását, a távfűtési rendszerek
modernizációját és intelligens hálózatokra (smart grid) kapcsolását, valamint az épületek
energiahatékonyságát javító beruházások ösztönzését is jelenti, és összekapcsolódik
Katowice Alacsony Kibocsátású Gazdaság Tervével is.

Gazdasági szerkezet alapjellemzői:
Felső-Szilézia gazdaságszerkezetét a rendszerváltás időpontjában a hagyományos
ágazatok túlsúlya és a szolgáltatások alulfejlettsége jellemezte. Az elmúlt
évtizedekben a szerkezetátalakulás iránya a Közép-Európában általános tercierizáció felé
mutatott, de a folyamat jóval kevésbé bizonyult radikálisnak, mint más térségekben. Az
ipar visszaszorulása 1990 és 2000 között gyakorlatilag lezajlott; azóta részaránya a
foglalkoztatásban és a hozzáadott érték előállításában stabilan 35% körüli. A középeurópai országokban a fővárosi agglomerációkon kívül általában korlátozottak a magas
hozzáadott értékű posztindusztriális gazdaság növekedési kilátásai (Lux, 2017), Katowice
és konurbációja azonban azt a léptéket kínálja, amely képes a fejlett üzleti szolgáltatások
befogadására. A hagyományos és új ágazatok területi elhelyezkedése együttesen rajzolja
újra a városegyüttes gazdasági súlypontjait. Katowice elsősorban a modern üzleti
szolgáltatások befogadásában ért el jó teljesítményt.
Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenysége és eszközrendszere:
A térség közös vonása a gazdasági és politikai elit erős önszerveződése, fejlesztő
együttműködése. Ebben a körben megjelennek a vállalatvezetők, a politikai pártok, az
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önkormányzatok és háttérintézményeik, az egyetemek, valamint a különböző fejlesztő
szervezetek szakpolitikusai és elemzői. A fejlesztési koalíció sikeresen artikulálta a
régió érdekeit, fokozatos építkezést valósított meg, amely a következő fő lépésekre
tagolható:





az 1990-es években a fejlesztő intézményrendszer kialakításával, üzleti
promócióval és infrastruktúrafejlesztésekkel;
az 1990-es évektől a 2000-es évek közepéig erős befektetésvonzó
tevékenységgel (külföldi tőke bevonásával);
az ezredfordulótól a nagyvárosi, metropolitánus funkciók fokozatos kiépítésével és
a fejlett üzleti szolgáltatások meghonosításával (elsősorban Katowice városában);
2010 után részben a városi terek megújításával, részben innovatív (bár valójában
EU-s alaprecepteket másoló) városfejlesztési stratégiákkal – smart city stb.

A gazdasági szerkezetváltás sikere (iparágak megújulása, új iparágak letelepülése, a
szolgáltatásalapú fejlődés meggyökerezése) változó intézmény- és eszközrendszerrel
zajlott le. Közülük kiemelkedő szerepet játszott:




Az 1995-ös Regionális Szerződés, amely 2001-es megújításáig szabályozta a
regionális és nemzeti szint együttműködési kereteit és célrendszerét,
meghatározva a fejlesztéspolitika fő irányait és működési kondícióit. Jelentős
lépést képviselt az innovatív fejlesztéspolitika meghonosításában.
Az 1995-ben alakult Katowicei Különleges Gazdasági Övezet több
telephelyes, befektetésvonzó szervezet lényegében az ipari parkok, a
szabadkereskedelmi övezetek, valamint a regionális fejlesztési ügynökségek
funkcióit és előnyeit ötvözi.

Lényeges motívum, hogy bár a régió és az átalakulásban vezérszerepet játszó városok
folyamatosan
alkalmazkodtak
a
külső
körülmények
változásához,
fejlesztési
tevékenységük konzisztens és összehangolt volt; a radikális szerkezetátalakulás helyett a
város ipari hagyományainak továbbfejlesztésére, értékes elemeinek átmentésére
törekedtek.

A gazdaságfejlesztési tevékenység finanszírozása és fenntarthatósága:
A gazdaságfejlesztés forrásai a helyi/regionális, nemzeti és uniós források keverékére, és
társfinanszírozásra alapult. A pályázati lehetőségek nagyban befolyásolták a
fejlesztések irányait, s ezeket sikerült az átfogó települési célok érdekében mobilizálni. A
siker néhány tényezője:






a rendelkezésre álló források nagyobb arányban szolgáltak gazdaságfejlesztési
célokat, és nagyobb arányban céloztak meg gazdasági szereplőket;
a városi önkormányzatok és a régió a hazainál sokkal nagyobb döntési
önállósággal és több forrással rendelkeznek, kevésbé kiszolgáltatottak a nemzeti
politikáknak és a fővárosnak;
a régióban kialakult fejlesztési koalíció eredményesen tudta érvényesíteni
érdekeit a nemzeti színtéren;
Katowice és a körülötte található városok komoly lobbi erőt képviselnek.
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A gazdaságfejlesztési tevékenység beágyazottsága:
A helyi és regionális gazdaságfejlesztési tevékenység jól illeszkedett a helyi vállalkozói és
társadalmi igényekhez. Különösen erős együttműködés alakult ki a helyi üzleti és
döntéshozó elit között, amely gazdaságbarát, fejlesztésközpontú városfejlesztési
politikákat eredményezett. A gazdaságfejlesztés adottságait inkább piaci, mint
szabályozási kérdések befolyásolták; ezek között a nagyobb iparági változások,
átrendeződések bizonyultak meghatározónak.
A városegyüttes gazdaságfejlesztési lehetőségeinek szakértői megítélése:
Közép-európai összehasonlításban Katowice, Gliwice, Sosnowiec és Tychy önkormányzata
sikeresen lépett ki a pusztán adminisztratív, intézményfenntartó szerepkörből,
és aktív gazdaságfejlesztési politikát folytatnak; alkalmasak e politikák
koordinálására. Ehhez a szerephez azonban a szélesebb intézményrendszer
támogatására is szükség van. A városegyüttesben működő fejlesztési koalíció egy
intézményesült, amerikai mintájú fejlesztő városi rezsim (LUX, 2013) kialakulása felé
mutat.

Katowice fő versenyelőnyei:







lépték; a város mérete, amely párhuzamba állítható a jelentős európai
metropolisztérségekkel és ipari térségekkel, és amely a területi koncentráció és
változatosság kombinációját kínálja;
fejlett és differenciált munkaerőpiac, amely ipari és szolgáltató
tevékenységek jelentős skálájának befogadására képes; valamint a munkaerőpiac
utánpótlását biztosító, erős műszaki és természettudományos profilú közép- és
felsőfokú oktatási és képzési rendszer;
markáns gazdasági profil, amely kiemelkedően alkalmas a feldolgozóipar
fejlesztésére;
sikeres, közép-európai összehasonlításban jól működő, erős intézményi
háttérrel rendelkező fejlesztéspolitika.

Beazonosított beavatkozási területek a helyi fejlesztéspolitika számára:
Az újraéledő városrészek mellett mindenhol találni kisebb-nagyobb szegregátumokat,
funkciójukat elvesztő városrészeket és barnamezős területeket. Az új, ma is érvényes
fejlesztési stratégia a korábbi stratégiákban gyökerezik, de a hangsúlyt az ipari
szerkezetváltás után az európai metropolitánus funkciók kialakítására helyezi, a régióra
korábban jellemző innovatív, gazdaságcentrikus hozzáállás helyett a „szokványos”
nagyváros fejlesztési filozófiát képviseli.
A helyi fejlesztéspolitika tudatossága elsősorban két területen bizonyult kiemelkedőnek.
Az egyik a gazdaságfejlesztés, amelyben előbb az ipari válság megoldására törekedő
szerkezetátalakítási politikák, majd az újraiparosítási, gazdaságfejlesztési törekvések
voltak döntő súlyúak. A fejlesztésekben eleinte kényszerként, később lehetőségként
jelent meg az a gondolat, hogy Katowicének és Felső-Sziléziának „azzal kell főznie, amije
van” – vagyis a külső források mellett saját belső erőforrásait kell újrahasznosítania és
felhasználnia.
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A másik terület az intézményfejlesztés, amelyben a helyi és regionális fejlesztő
intézmények fokozatos kiépítése, majd átalakítása állandóan alkalmazkodó és változó, de
szilárd keretet adott a térségi fejlesztési igényeknek és elképzeléseknek. Aránylag stabil
és erős intézményrendszer alakult ki, amelynek formája a részben vizsgált fejlesztési
koalíció, napjainkban pedig egyre inkább a fejlesztő városi rezsim. Ez az intézményközi
együttműködésen alapuló rendszer képes arra, hogy konkrét fejlesztési célokat tűzzön ki
a városegyüttes számára, majd az aktuálisan rendelkezésére álló eszközökkel és
forrásokkal lépéseket tegyen a célok megvalósítására.
A városegyüttes üzleti szférája a kezdetektől erős része volt a fejlesztési
koalíciónak. A korábbi nagyipari lobbik részleges átalakulása, új szereplők (külföldi
befektetők és új hazai vállalkozások, vállalkozói érdekképviseleti szervezetek)
megjelenése átformálta ezt a réteget, de megtartották helyüket a fejlesztő
együttműködés tervező és végrehajtó fázisában is.
A helyi fejlesztéspolitikák hatékonyságát azonban rontja a városegyüttes politikai és
intézményi széttagoltsága, amelynek redundáns kapacitásai előnyöket is kínálnak,
egyben azonban párhuzamosságok és folyamatos ütközések forrásai is.

A helyi fejlesztéspolitika hatásai:
A fejlesztéspolitika legjelentősebb eredménye az ipari szerkezetátalakítási, majd
nagyváros fejlesztési politikák sikeressége. Felső-Szilézia sikeresen fogadta be az új
ipari, majd szolgáltató funkciókat, miközben hagyományos iparágainak problémáit nem
sokkszerű vállalatbezárásokkal, hanem fokozatos visszafejlesztéssel kezelte. A sikeres
átalakulás megerősítette a fejlesztő együttműködés gyakorlatait is; a városegyüttes
ebben az értelemben is tudatossá vált, a belső és külső konfliktusokkal együtt is
kialakította a gazdaságfejlesztés jó gyakorlatait.
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IV.3. JÓ PÉLDA A GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSI CÉLÚ ESZKÖZKOMBINÁCIÓKRA
A település a tudatos és előrelátó település- és gazdaságfejlesztés
megvalósításának egyik sikeres példája. Ez nem jelenti azt, hogy minden
zökkenőmentesen működik, csupán igyekeznek az előre felvázolt stratégia mentén
átgondolni minden egyes lépést, és minden lépés megtételével egy átfogó cél felé
tartanak.
A községben több nagyvállalat és számos mikro-, kis- és középvállalkozás működik,
számuk eléri a 270-et. A település számára nagy kérdés, hogy hogyan lehet e két
vállalkozói szegmenset egymás mellett, harmonikusan fejleszteni, az érdekek
figyelembevételével.
Ahhoz azonban, hogy Nemesvámos elérje fejlesztési céljait, komplex programok és egy
tudatosan átgondolt a gazdaságfejlesztési terv (eszközkombináció alkalmazása)
szükséges (8. táblázat).

A település- 20 év múlva
Zöld energia - fenntartható
gazdaság

Erős közösség

Nyugodt környezet, lassú élet,
hagyományőrző tevékenységek
sokasága.
Önnfentartó családok, egészséges
ételek, emberek. Vállalkozó
önkormányzat
Saját munkaerő, egészséges
élelmiszerellátásba való
bekapcsolódás, helyi alapanyagok
felhasználása.
turisztikai bázis kialakítása, lehetőség
oktatásra, információ átadás a helyi
gazdák számára.
14. ábra: A település hosszú távú, 20 éves terve (Nemesvámos, 2016.)

A település hosszú távú, 20 éves terve (Nemesvámos, 2016.)
Annak érdekében, hogy a településen növekedő számban legyenek jelen az őstermelők
és kistermelők, valamint az általuk előállított helyi termékek volumene növekedjen, az
alábbi beavatkozási logikát alkalmazta az önkormányzat.
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8. táblázat: Az eszközkombinációk egy példája (saját szerkesztés)
Alkalmazott
eszközök

Iparterületek
kialakítása

Adópolitika
KKV-k támogatása

Eszközökkel elért/elérni kívánt célok

A
településszerkezeti
terv
megfelelő
alakításával
az
önkormányzat lehetővé tette a már meglévő vállalkozások
telephelyeinek terjeszkedését, az általa szabott irányban. Mivel a
településen sok a kistermelő, fontos, hogy azok területeit,
érdekeit ne sértse a nagyobb üzemek tevékenysége.
A
KKV-k
azon
településeket
részesítik
előnyben
telephelyválasztásuk során, ahol nincs iparűzési adó, vagy
kedvezményben
részesíti
őket
az
önkormányzat.
A
kedvezményes HIPA, az építményadó mentességgel az
önkormányzat jó helyzetbe hozta a KKV-kat, és lehetőséget
biztosított
számukra
a
fejlődésre,
elősegítve
a
munkahelyteremtést.
Az előző lépéshez kapcsolódik az adóbevételek felhasználásának
egy hosszú távon ható területe: az önkormányzat által
szervezett Lencse- és Hurka fesztivál. Közösségépítő szerepén
túl, lehetőséget biztosított a helyi termelők számára termékeik
megjelenésére, erősíti helyi szereplők összetartozását.

Befektetésösztönzési célú
marketing
tevékenység

Az önkormányzat pályázati forrásból olyan weboldalt hozott
létre, ahol a településen működő vállalkozások, termelők
egységes arculattal jelenhetnek meg.

Helyi piacok
feltételeinek
megteremtése helyi termék –
termelés,
raktározás,
feldolgozás

Az önkormányzat igyekszik a helyi gazdasági szereplők számára
előnyös feltételeket teremteni. Ebben segít a pályázati forrásból
megvalósult vásártér és raktárbázis – ezek igénybevétele a helyi
és térségi termelők számára is elérhető. A cél növelni a gazdák
számát, az általuk megtermelt termékek volumenét - lehetővé
téve a rövid ellátási lánc megvalósulását.

Településüzemeltetés

Jelentősége abban van, hogy ha a befektetési szándékkal érkező
vállalkozó rendezett környezetet tapasztal, és ez megerősítheti a
település melletti döntésében.

Nemesvámos jó példája a sokoldalú eszközrendszerrel dolgozó településeknek, ahol a
tudatos tervezés és végrehajtás eredményeként sikeres, helyi és külső erőforrásokra
együttesen támaszkodó, bővülő gazdaságról beszélhetünk.

116/173. oldal

5. célterület: Gazdaságösztönzési útmutató

V.

SZ. MELLÉKLET:

ÖNKORMÁNYZATI

ÉS VÁLLALKOZÓ VÉLEMÉNYEK

RÉSZLETES KUTATÁSÁNAK TAPASZTALATAI

V.1. ÖNKORMÁNYZATI FÓKUSZÚ KUTATÁSOK FŐ TAPASZTALATAI
V.1.1.

Az önkormányzati kérdőíves felmérés eredményei

Az 5. célterület gazdaság-ösztönzési kutatása keretében több részterületen zajlottak le
vizsgálatok, történtek elemzések. Önkormányzati és vállalkozói kérdőíves lekérdezés
mellett Magyarország valamennyi régiójában, kis falvaktól a megyeszékhely városokig
ötven településen készültek interjúk településvezetőkkel, intézményvezetőkkel. Utóbbi
kutatás eredményeiből itt csak azokat közöljük, amelyek szoros kapcsolatban állnak a
gazdaság-ösztönzéssel,
az
önkormányzatok
gazdaságfejlesztési
tevékenyégével,
lehetőségeivel. Szintén e fejezetben foglaljuk össze a vállalkozói kutatások eredményeit,
tapasztalatait, amelyek arra adnak választ, hogy a vállalkozások jellemzően milyen
elvárásokat, igényeket támasztanak az önkormányzatokkal szemben.
A helyi fejlesztések sikerének kulcsa nem csak a felelősség és a feladat felismerése,
felvállalása, hanem a helyi adottságokhoz és lehetőségekhez igazodó eszközrendszer
megtalálása és helyes alkalmazása. Ehhez azonban fel kell ismerni a helyi adottságokat,
és részletes, alapos információkkal kell rendelkezni a saját településről. A helyi
önkormányzatok körében lefolytatott kérdőíves felmérés eredménye azt igazolta, hogy az
önkormányzati döntéshozók felismerik, hogy a helyi fejlődés érdekében be kell
avatkozniuk, feladataik vannak, annak ellenére, hogy azok nem kötelező feladatok.
Az utóbbi 10 év gazdaságfejlesztési eredményei között a válaszadók a közösségi
infrastruktúra fejlődését emelték ki (9. táblázat), nem is csoda, hiszen a fejlesztéseket
támogató európai uniós pályázatok is ide koncentrálódtak. A fejletlenebb térségek
települései jóval kisebb beavatkozási gyakoriságot mutatnak.
9. táblázat: A sikeres gazdaságfejlesztési beavatkozások említése (%, N=1015) (Forrás: Bodor
Ákos szerkesztése)
Gazdaságfejlesztési beavatkozás

Említések aránya
(%)

Fejlődött a közösségi infrastruktúra

76,3

A meglévő vállalkozások bővültek

45,0

Új vállalkozások tudtak megtelepedni/elindulni

34,4

A helyi üzleti szolgáltatások fejlődtek

24,4

Új iparterület került kijelölésre

12,1

Ipari park létesült

4,5

Szabad vállalkozási zóna került kijelölésre

2,6

Logisztikai központ létesült

2,1

Inkubátorház létesült

1,7

K+F+I központ létesült

0,4

Az önkormányzatok fejlesztő tevékenységét, és itt nemcsak az elmaradott térségekre
gondolunk, alapvetően akadályozó tényezők között (10. táblázat) első helyen a
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forráshiányt látják az önkormányzatok, de megjelennek olyan, egyre szélesebb települési
kört érintő kérdések is, mint az elöregedő népesség, vagy a munkaerőhiány.
10. táblázat: Az állításokkal való egyetértés (N=974-1004), ötfokozatú skálán mért átlagérték
(ahol az 1 jelentése „Egyáltalán nem”, az 5 pedig „Teljes mértékben”) (Forrás: Bodor Ákos
szerkesztése)
Akadályozó tényezők

Átlag

saját forrás hiánya

4,32

elöregedő/csökkenő lakosság

3,78

megfelelően képzett munkaerő hiánya

3,56

szakemberhiány

3,52

iparterületek hiánya

3,46

kiírt pályázatok hiánya

3,45

helyi vállalkozások/foglalkoztatók hiánya

3,43

mozgósítható helyi szereplők hiánya

3,30

hatáskör hiánya

3,28

kompetenciahiány

3,20

térségi együttműködés hiánya

2,99

helyi fejlesztési koncepció hiánya

2,56

helyi/térségi rendezési terv korlátozó hiánya

2,46

A válaszadók ugyanakkor átlagosan erős kapcsolatot érzékelnek a közszolgáltatások
minősége, elérhetősége, jelenléte és a települési versenyképesség között (11. táblázat).

11. táblázat: A közszolgáltatások versenyképesség szerinti értékelése az átlagok sorrendjében
(N=952-1008) ötfokozatú skála (ahol az 1 jelentése „Egyáltalán nem”, az 5 pedig „Teljes
mértékben”) Forrás: Bodor Ákos szerkesztése.
Közszolgáltatás

Átlag

Ivóvízzel kapcsolatos szolgáltatások

4,70

Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás

4,64

Helyi közutak fenntartása

4,60

Szennyvízzel, csapadékvízzel kapcsolatos szolgáltatások

4,54

Hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

4,50

Közreműködés a közbiztonság biztosításában

4,46

Óvoda

4,41

Szociális közszolgáltatások

4,27

Közparkok és a helyi közterületek fenntartása

4,22

Közművelődési feladatellátás

4,06

Bölcsőde

3,72

Családi napközi

3,11
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A válaszadók a felsorolt közszolgáltatások szinte mindegyikét meghatározónak tartják a
települések
versenyképessége
szempontjából.
Ez
különösen
igaz
a
fizikai
infrastruktúra biztosítása esetében (ivóvíz, közút, szennyvíz, hulladék), de a humán
jellegű szolgáltatások nagy részét is meglehetősen fontosnak tartják. A rangsor elején
az egészséggel és az egészséges környezettel, ivóvízzel kapcsolatos tényezők
szerepelnek, s csak a 3. helyen jelenik meg a közút és a 6. helyen a közbiztonság.
A kialakult rangsor nyilvánvalóan összefüggésben van azokkal a szolgáltatási körökkel,
ahol a lakossági elégedettség alacsonyabb.
A vállalkozói lekérdezésben (HVK projekt) is kértük a válaszadókat a
közszolgáltatásokkal való elégedettségük értékelésére. Ez alapján (12. táblázat) a közút
jelenti a legnagyobb problématerületet, mert alacsony a vállalkozói elégedettségi szint
(már csak ezért is fejlesztéseket igényel), és erős versenyképességi tényezőnek
tekinthető az önkormányzati válaszadók szerint.
A vállalkozói elégedettségi rangsorban az óvodai nevelés jó, a napközbeni
gyerekfelügyelet és a bölcsődei ellátás azonban már egy kicsit kedvezőtlenebb értékelést
kapott, holott ezen szolgáltatások elérhetősége a munkaerő rendelkezésre állása
szempontjából kiemelkedően fontos lehet a foglalkoztatók számára.

12. táblázat: A közszolgáltatásokkal való vállalkozói elégedettség az átlagok sorrendjében
(N=1238-2421) öt-fokozatú skála (ahol az 1 jelentése „Nagyon elégedetlen”, az 5 pedig „Nagyon
elégedett”) Forrás: Bodor Ákos szerkesztése
Közszolgáltatás

Átlag

Ivóvízzel kapcsolatos szolgáltatások

4,12

Szennyvízzel, csapadékvízzel kapcsolatos szolgáltatások

3,88

Óvodai nevelési formák

3,81

Hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

3,79

Közparkok és a helyi közterületek fenntartása

3,75

Közreműködés a közbiztonság biztosításában

3,72

Napközbeni gyermekfelügyelet

3,67

Bölcsőde/családi napközi

3,65

Közművelődési feladatellátás

3,57

Helyi közutak fenntartása

3,18

Érdekes dimenzió ennek tudatában, hogy milyen fejlesztési igényeket ismernek fel az
önkormányzatok a saját településükön, s ez mennyiben van összhangban a vállalkozói
igényekkel. Az alábbi 13. táblázat a fejlesztési igényeket rangsorolja az említési
gyakoriságok arányában. A helyi közutak fejlesztés jogosan prioritás a helyi
döntéshozóknál és sok helyen jelent egyébként szemmel látható problémákat. Az
önkormányzatok által a második helyre sorolt szennyvíz, csapadékvíz kérdés a vállalkozói
elégedettség alapján nem indokolt, ám itt jelentős területi különbségek feltételezhetők
(ahol a közműolló jelen van, ott ez probléma). Miközben a közbiztonsággal való
vállalkozói elégedettség inkább közepesnek mondható (középső harmadba rangsorolt),
addig az önkormányzatok kevesebb, mint 30%-a jelölte beavatkozási irányként,
vélhetően azért is, mert nem elsődlegesen önkormányzati feladat.
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13. táblázat: Az egyes közszolgáltatások létrehozásának/fejlesztésének szükségességével
kapcsolatos említések százalékos megoszlása (N=1015) Forrás: Bodor Ákos szerkesztése
Közszolgáltatás

Említések
aránya %

Helyi közutak fenntartása

74,3

Szennyvízzel, csapadékvízzel kapcsolatos szolgáltatások

41,2

Közparkok és a helyi közterületek fenntartása

36,2

Szociális közszolgáltatások

34,6

Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás

32,9

Óvoda

28,8

Közreműködés a közbiztonságról való gondoskodásban

28,4

Bölcsőde

26,5

Közművelődési feladatellátás

26,0

Ivóvízzel kapcsolatos szolgáltatások

16,6

Hulladékkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások

14,9

Napközbeni gyermekfelügyelet

6,3

Az önkormányzati vezetőkkel készített interjúk eredményei azt mutatják, hogy a
közszolgáltatások helyi tervezése nem általános. Az ad hoc jellegű problémakezelés
mellett akkor jelenhet meg megfelelő súllyal tudatos tervezés, ha a szolgáltatások terén
biztosított az a helyi mozgástér és megvalósítást elősegítő feltételrendszer, amely
egyfajta garanciája a tervek megvalósulásának.
Egy településvezető rendszerint a településen elérhető közszolgáltatások teljes
köréért felelősséget érez. Ebből a szempontból közömbös, hogy az adott
közszolgáltatást állami szervezet vagy a helyi önkormányzat, esetleg civil szervezet vagy
vállalkozó nyújtja. A nagyvárosoknál a településüzemeltetési funkciók kerültek
előtérbe, ezen belül a helyi tömegközlekedést sorolták a legfontosabbak közé. A
kisebb városokban és a községekben a humán közszolgáltatások kerültek az élre.
Csak a nagyvárásokra jellemző, hogy formalizált módon igyekeznek becsatornázni a
lakossági igényeket. Ennek egyik módja, hogy bizonyos szolgáltatások esetén a
vállalkozóval kötött szerződés alapvetően tartalmazza az elégedettségi felmérési
kötelezettséget. Ezen felül intézményi szinten (pl. óvodák) létezik igény- és elégedettség
mérés. A kisebb városok és a községek esetén a formalizált igényfelmérés kevésbé
jellemző, a személyes kapcsolatoknak van meghatározó szerepe. A jellemző
formalizáltabb csatorna a polgármesteri fogadóóra.
Minden településkategóriára jellemző, hogy olyan problémák esetén is az
önkormányzatokhoz fordulnak segítségért, amely nem tartozik az önkormányzatok
feladatkörébe (pl. állami közút). A felmérések alapján a településvezetők túlnyomó
többsége szerint a helyi lakosság általában elégedett a helyi közszolgáltatásokkal.
A helyi szolgáltatói kapacitások értékelése szempontjából a legfontosabb szempont a
lakosságszám változása. A csökkenő lakosságú (településeken városokban) gyakori a
kapacitástöbblet (a közműveket nagyobb számú fogyasztóra tervezték). A növekvő
lakosságú településeken (főleg városokban) jellemzően a humánszolgáltatások (pl.
bölcsőde)
jelentenek
szűk
keresztmetszetet.
A
szakemberhiány
minden
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településkategóriára jellemző. A városokban a speciális tudással rendelkező
szakemberek hiányoznak, hátrányos helyzetű periférikus települések esetén a
szakemberek (pl. óvónő) hiánya komoly probléma.


A korábban önkormányzati fenntartásban működő iskolák fenntartásához a
települések – saját bevételi forrásaik nagysága szerint – igyekeznek hozzájárulni.
Kiemelten fontosnak tartják az önkormányzatoknál a személyi kapcsolatok
alakulását, amely hosszabb távon hatással lehet a feladatellátás minőségére is. Az
óvodát fenntartó önkormányzatok szerint az intézmény helyi jelenléte a
legfontosabb. Jó infrastrukturális háttér jellemző, de a személyi feltételek csak a
nagyobb településeken kielégítőek. A szakemberhiány csökkentésének jellemző
eszköze a bérkiegészítés, a szolgálati lakás biztosítása, valamint a teljes körű
útiköltség térítés. A bölcsődék esetén a növekvő lakosságú városokban a
lakosságszám növekedés okozhat ellátási gondot, de itt az elmúlt években pozitív
változásokról számoltak be a feladatellátás mennyiségi és minőségi mutatói
tekintetében. Az egészségügyi alapellátásban közismert probléma az orvoshiány,
de ez területileg markáns különbségeket mutat (Észak-Magyarországon kritikus,
Közép-Magyarországon megfelelő a helyzet). A településüzemeltetésen belül
konkrét és komoly problémák a hulladékszállítás, hulladékgazdálkodás területén
jelentkeznek, s főként a finanszírozáshoz kapcsolódnak. E mellett a
közútfenntartás jelent szinte mindenütt megoldhatatlan feladatot, s a
fejlesztésekre alig marad forrás, holott a gazdaság-ösztönzés fontos feltétele a
településen belüli úthálózat minősége is. A mérleg pozitív oldalán a zöldterületek,
parkok fenntartása található, több településen kifejezetten sikeresnek ítélik ezt a
területet.



A közművelődéssel kapcsolatos személyi és infrastrukturális háttér, az igények és
a szolgáltatások minőségi szintjei között jelentősek a különbségek az egyes
településkategóriák között. A nagyvárosok, és a jelentős bevételi forrásokkal
rendelkező
községek
tekintélyes
forrásokat
fordítanak
a
kulturális
rendezvényekre, fesztiválokra. A kisebb településeken identitásnövelő és
népességmegtartó funkció mellett idegenforgalmi vonzerő növekedést is várnak
egy-egy fesztiváltól. Érdemi gazdaság-ösztönző turisztikai attrakciónak minősülő
program azonban ritka. Klasszikus gazdaság-ösztönző célt is szolgáló kulturális
szolgáltatások csak a nagyobb városokra jellemzők.

A közszolgáltatások finanszírozásával kapcsolatban is vannak kutatási eredmények.
A nagyvárosok konkrét becslése szerint a szolgáltatások mintegy 80%-kát finanszírozza a
központi költségvetés, a hiányt a helyi források terhére kell kipótolni. A városok vezetői
szintén a hiányos központi finanszírozásról számoltak be, és mind a nagyvárosi, mind
pedig a városi vezetők véleménye megegyezett abban, hogy a működtetés
kiegészítésének kényszere a fejlesztések elől veszi el a forrásokat. (A fejlesztés
fedezetét ugyanis vagy a pályázatok fedezik, bár azok csak egy-egy szolgáltatásra
terjednek ki, vagy pedig a helyi bevételek.) Ha a helyi bevételeket a működés
emészti fel, akkor nincs fejlesztés, holott ezek a fejlesztések a hosszú távú,
fenntartható növekedés alapvető feltételei. A községek esetén fokozottan igaz mindez,
annyi különbséggel, hogy a települések többsége nem rendelkezik érdemi helyi bevételi
forrásokkal. Esetükben egyedüli lehetőséget a pályázatok jelentenek, azonban a
községek a „Modern Városok Programja” mintájára nem rendelkeznek a legújabb szlogen
szerinti „Smart Village” programmal, és jelentős többségük nem képes és nem is lesz
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képes
semmilyen
megvalósítására.

érdemi

közszolgáltatás-

vagy

gazdaságfejlesztő

célkitűzés

Az egyes településkategóriák között mindenesetre sajátosságnak tekinthető, hogy a
városok a központi források elégtelen szintjét összekötik a helyi igények magas
szintjével. Ugyanakkor a községek számos esetben fogalmaztak úgy, hogy a központi
finanszírozás – a helyi igények és lehetőségek tükrében – általában fedezi a költségeket.
A finanszírozási rendszer alapvető problémája, hogy nem teszi lehetővé az alapszerű
helyi költségvetési megatakarítást, ezzel – és a feladatkötöttséggel együtt – gyakran
ösztönöz, vagy kényszerít a nem a helyi igényekhez igazodó – olykor pazarló –
költekezésre.
Az önkormányzati finanszírozás sajátossága, hogy amíg az önkormányzati vagyon
kezelése során, vagy akár a piaci szereplők könyvelésében kötelező megjeleníteni az
amortizációt, illetőleg azt az önkormányzati vagyon hasznosítása során kötelező a
vagyontárgyra ráfordítani (piaci szereplők esetén pedig a mérlegben hiányként
feltüntetni), addig az állam ezt magára nézve nem tartja kötelezettségnek az
önkormányzatok finanszírozása során. Ez azt jelenti, hogy a nagy infrastruktúrák
fenntarthatóságát biztosító amortizáció (2%) nem képezi részét a központi
finanszírozásnak. Ennek – valamint a szükséges saját forrás – hiányának következtében
a nagy infrastrukturális rendszerek (pl. közúthálózat, víziközművek, távfűtés) állapota, a
szolgáltatás minősége folyamatosan romlik. Az egyes konkrét közszolgáltatások
finanszírozási sajátosságai alapján kiemelhető a legtöbbször negatív példaként említett
közútfenntartás, ahol a központi finanszírozás még a minimális igényekhez mérten is
kirívóan alacsony.
Mivel a települések a szolgáltatások minőségének megőrzésében/javításában érdekeltek,
a szükséges plusz forrást – ha képesek – szinte mindig hozzáteszik. A kiegészítő
finanszírozások forrása jellemzően egyrészt a saját források, helyi adók beforgatása,
másrészt pályázati pénzek szerzése, (külső források) bevonása. E két, valóban jellemző
megoldás mellett különböző átcsoportosításokkal (arra is van példa, hogy a
kötelezőkből is átcsoportosítanak, pl. kevesebb jut közutakra) illetve egyéb jó
gyakorlatokkal igyekeznek megoldást találni a finanszírozási problémákra. Ott, ahol
nagyon tudatos és sikeres a helyi gazdaságfejlesztés és/vagy a befektetők vonzása, ott
az önkormányzat (főként város) erős helyi gazdasága könnyebben teremti meg a
finanszírozási lehetőségeket.
A jó példák közé tartozik, amikor egy város integráltan old meg feladatokat (pl.
különböző intézmények összevont működtetése), így rugalmasabban gazdálkodhat.
Hasonlóan jó gyakorlat és hozzájárul a költségvetési stabilitáshoz, ha a
közszolgáltatások szervezése előre tervezetten, tudatosan történik. Szintén pozitív
példák közé sorolható a társulásban ellátott feladatoknál elérhető költségmegtakarítás is.
A saját erő felhasználása, a helyi adók beforgatása bár nagyon jellemző megoldás
(alapvetően kényszerhelyzet), több szempontból is problémás, különösen akkor, ha új
adók kivetését vagy adóemelést igényel a finanszírozási források kényszerű kiegészítése.
Ez ugyan mindig lehetőség, de se a lakosság se a vállalkozások és potenciális befektetők
szempontjából sem szerencsés, a település versenyképességét rontja. Önmagában
jelentős probléma, hogy egyes városokban a szabadon felhasználható helyi adóbevétel
mintegy negyedére zsugorodott. Azokban a térségekben, ahol a társadalom összetétele
és anyagi helyzete sem teszi lehetővé, hogy az önkormányzat a lakosságot tovább
terhelje (adók vagy akár a térítési díjak emelése), ott különösen nehéz a helyzet. Az
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adók beforgatásával azonban a fő probléma, hogy ezeket a saját forrásokat minél
nagyobb részben fejlesztésre kellene fordítani, s mint látjuk éppen ezért a
fejlesztések rovására történik a közszolgáltatások színvonalának megőrzése.
Ahogy egy jelentős idegenforgalmi bevételekkel rendelkező város polgármestere
fogalmaz: „Képesek vagyunk adóból hozzátenni, de ez a pénz nem arra van. Az
idegenforgalomból beszedett adó nem arra való, hogy a szemétszállítási díjat fizessük. Az
arra van, hogy befektessük és a város turisztikai vonzerejét növeljük.”
Ami a pályázatokat illeti, a jellemző sorrend az, hogy először próbálnak külső forrást
bevonni, ha az nem sikerül, jöhet a saját forrás felhasználása. Problémaként érzékelik a
településvezetők, hogy a forrásszerzés igen komoly erőforrásokat köt le. Sajnos van,
ahol a saját források beforgatása a közszolgáltatások finanszírozásába olyannyira a
tartalékokat érinti, hogy önerős pályázatokat sem tudnak már benyújtani. Találunk jó
gyakorlatot arra, hogy egy városfejlesztési kft.-n belül a forrásszerzés és a
fejlesztésre szánható összegeket koordinálják, tudatos tervezés folyik.
Végül előfordulnak olyan helyzetek, amikor az önkormányzat már nem tud hozzátenni
egy szolgáltatáshoz pótlólagos finanszírozást, illetve, amikor valamiről, valamiért cserébe
le kell mondani. Többnyire az utak állapota kívánna kiegészítő forrásokat. E körben
említésre került, hogy „nincs már pénz” a sportegyesületek, a civil szervezetek
támogatására, fesztiválokról, rendezvényekről „le kell mondani” illetve nagy
költségigényű utak rendbetétele nem fog megvalósulni.

V.1.2.

Az önkormányzat alkalmassága a gazdaságfejlesztésre

A jellemző (inkább városi, de községek esetén is helytálló) vélemények alapján a
polgármesterek és a jegyzők az önkormányzatot alkalmasnak (abszolút alkalmas,
alkalmas, fenntartásokkal, de alkalmas) tartják gazdaságfejlesztési feladatokra, bár több
településvezető is fenntartásokkal élt, szerintük érdemi eszközök hiányában ez az
alkalmasság megkérdőjelezhető, sőt olyan vélemény is megfogalmazódott, hogy
megfelelő
szakemberek
sem
állnak
rendelkezésre.
Kritikusabb
városvezetők
nehezményezik, hogy a jogszabályi változások tovább gyengítették az
önkormányzatok gazdaságfejlesztési lehetőségeit (elvették a földterület kisajátítási
lehetőségét, amivel a letelepedni vágyó cégeknek területet tudtak biztosítani).
Az önkormányzatoknak ugyanakkor meg kell keresni azokat a kapcsolódásokat,
közvetett eszközöket, amelyek segíthetik ezt a tevékenységet. Már csak azért is,
mert abban nincs vita, hogy a települések fejlődését, a minőségi közszolgáltatásokat,
általában további attraktivitásnövekedést, további befektető vonzást (jó körök
beindítását) a sikeres gazdaságfejlesztés alapozza meg. Az önkormányzatok anyagi
helyzetét a helyi adóerő képesség alapvetően befolyásolja.
Abban is egyetértés van, hogy a vállalkozások bevonzása „rendkívül nehéz”. Az
önkormányzatnál nagy erőket köt le a versenyképesség növelése. Úgy a
meglévőkért, mint a leendőkért folyamatos a küzdelem a legtöbb településen, bár a
lehetőségeket a területi elhelyezkedés is nagyban befolyásolja.
Az igazán fontos eszközök azonban valóban hiányoznak, így az önkormányzatok
befektetés és gazdaságösztönző lehetőségei korlátozottak. Nincs érdemi
ráhatásuk a munkaerő képzésre (képzési, átképzési programok indítása), az adópolitika
jelentősebb részben kormányzati kompetencia. Az önkormányzatok közvetlenül leginkább
a földterület hasznosításával kisebb részben a helyi adókkal tudnak hatni. Azt azonban
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aligha teheti meg egy település, hogy nem fogalmazza meg gazdasági stratégiáját,
programját, s abban kijelölje helyét, szerepét. Ezek a dokumentumok el is készültek, bár
igazán kreatív fejlesztési stratégiát nem könnyű fellelni. A sikeresebb településeken is
inkább a tudatosság és a következetesség, mint az igazán innovatív ötletek hoztak
eredményt. Van, ahol a helyi vállalkozásokról összeállított online adatbázis kapcsolja
össze a helyi vállalkozásokat a helyi igényekkel, s ez jól működik.
Személyes jó kapcsolatok kellenek a vállalkozókkal, más fejlesztő intézményekkel. E
tekintetben egyet tudunk érteni azokkal a polgármesterekkel, akik az önkormányzat
legfontosabb feladatait elsősorban megfelelő együttműködések kialakításában
fogalmazzák
meg.
Az
önkormányzat
nem
egyedüli
szereplője
a
gazdaságfejlesztésnek, azt a vállalkozókkal, kamarákkal, az állammal és más
intézményekkel, akár civil szervezetekkel együtt valósítják meg. A partnerekkel
való együttműködés tehát alapvető követelmény és feltétel. A gazdaságfejlesztésben a
szabadpiaci elveknek megfelelően mindenkinek részt kell vennie, nem csak az államnak,
nem csak a helyi önkormányzatnak, de nagy arányban a vállalkozóknak is. Alapvetően
hibásan gondolkodunk, ha úgy véljük, mindent az államnak, vagy az önkormányzatnak
kell megteremtenie.
A versenyképesség növelése érdekében folyamatosan növelni kell a szolgáltatások
színvonalát, bővíteni kell az infrastruktúrát és eszközállományt. Abban is
egyetértés van, hogy az infrastruktúra fejlesztése (csarnokok, területek, közutak)
egyértelműen olyan terület, amelyben az önkormányzatoknak (helyzetüktől függően) van
érdemi hatása. Mindez nem kis részben pénzfüggő, márpedig a forráshiány a sikeres
gazdaságfejlesztés egyik komoly akadálya.
A gazdaságfejlesztés komplex feladat, ami komolyabb állami segítségnyújtás mellett (pl.
kidolgozott versenyképesség-javító pályázatokkal) magasabb hatékonysággal lenne
működtethető.
A versenyképesség erősítéséhez szükséges szolgáltatások és fejlesztések
körében hasonló elemeket sorolnak a településvezetők. Első helyeken a jó
közműellátottság, megközelíthetőség javítása (utak, bekötőutak), általában az
infrastrukturális fejlesztések szerepelnek, de a legfontosabb a rendelkezésre álló
terület. Gyakran említik a fejlesztendő eszközök között a tömegközlekedést, a
bérlakásokat, a turizmus és általában a közszolgáltatások fejlesztését. Hangsúlyos a
szolgáltatások komplex fejlesztésének igénye (oktatás, inkubátorház, tanácsadás,
könyvelés).
Az oktatást többek szerint kellene „újragondolni”. Ahhoz, hogy a műszaki értelmiség
számára is vonzóvá tegyenek egy kisvárost, ahhoz nagyon jó minőségű
szolgáltatások kellenek (óvoda, bölcsőde, sportolási lehetőségek, internet, jó
közlekedés, közbiztonság), de nagyon fontos a zöld területek állapota, a színvonalas
kulturális programok elérhetősége is. A versenyképes település egyre inkább alternatív
energiákkal üzemel és egységes, korszerű településképet mutat.
S végül egy nagyon fontos feltétele a sikeres befektetés ösztönzésnek a gyorsaság. A
vállalkozások gyorsan döntenek, ehhez alkalmazkodni kell az ügyintézésnek.
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V.2. VÁLLALKOZÓI TELEPHELYVÁLASZTÁSI DÖNTÉSI MÁTRIX
A
vállalkozások
telephelyválasztásával
(a
vállalkozás
létrehozásának
és
továbbfejlesztésének ezzel működésének helyével) összefüggő döntései minden esetben
számos tényező mérlegelésének eredői. A döntéseket befolyásoló tényezők száma
vállalkozásonként eltérő lehet: egyes esetekben csak a családi kötődés és a piac léte
számít, míg másokban több tucat tényező értékelése történik meg a telephelyválasztást
megelőzően.
A telephelyválasztás egy döntési folyamat, amit a döntési mátrix támogat. A döntési
mátrix értelmezhető egyedi vállalkozási döntésekben, de ugyanebben a logikában
elemezhető az egyes döntéseket befolyásoló tényezők vagy azok egész csoportjainak
jelentősége általában a vállalkozásokra és/vagy azok alcsoportjaira vonatkoztatva. A
HVK projektben a vállalkozások telephelyválasztásra irányuló döntéseit
meghatározó tényezők vizsgálata volt a cél, kiemelt figyelemmel az
önkormányzati szolgáltatások döntés befolyásoló hatására.
A döntési mátrix tesztelését a HVK projekt keretében lebonyolított reprezentatív
vállalkozói kérdőíves felmérés támogatta. A 2500 elemű reprezentatív felmérés
nyomán keletkezett adatbázis lehetővé teszi a döntési mátrix értelmezését az egyes
vállalkozói csoportok esetében és segít a bizonyos vállalkozói alapjellemzők alapján
felállítható döntési preferenciák meghatározásában. A vizsgálatok (tesztelés) egyrészt a
teljes vállalkozói mintára, másrészt az alapjellemzők (méret, ágazati besorolás és
regionális elhelyezkedés) mentén kialakított vállalkozói csoportokra vonatkozóan
zajlottak. Az alapjellemzők többszintű kombinációját (pl. egy adott régió középvállalkozásai) a minta (2500) nem tett lehetővé és a gyakori minimális
véleménykülönbségek ezt nem is indokolták.
A felmérés nyomán keletkezett adatbázis és a generált döntési mátrix(ok) – azaz,
hogy a listázott döntési tényezők milyen fontosak egy adott vállalkozói csoport
telephelyválasztási döntéseiben – segítséget jelent az önkormányzatoknak és a
szakpolitikának is abban, hogy hol és milyen vállalkozói igényekre érdemes és
szükséges a leginkább reagálni, illetve, hogy milyen döntést befolyásoló tényezőket
illetően szükséges fejlesztési lépéseket tenni helyi, vagy szakpolitikai szinten.

V.2.1.

A döntési mátrix egyedi vállalkozói döntési helyzetekben

A döntési mátrix alkalmazható egy-egy egyedi vállalkozói döntési helyzetre (14.
táblázat). A vállalkozó előtt gyakran több választási lehetőség (telephely opció) áll
(vízszintes tengely – oszlopok), ezzel együtt megvannak a vállalkozás a speciális, egyedi
igényeit figyelembe vevő döntési tényezők is (függőleges tengely - sorok). Ez esetben
a döntést támogató egyedi mátrix könnyen előállítható.
Elsőként tehát a kiemelten fontos tényezőket kell mérlegelni, például egy alacsony
hozzáadott értéket termelő üzem telephelyválasztásánál nincs jelentősége a K+F+I
szolgáltatások elérhetőségének, azaz fel sem merül, mint értékelési szempont, viszont
fontos az olcsó, képzetlen munkaerő nagy számú jelenléte. Ez után megtörténik a
tényezők értékelése minden telephely opcióra vonatkoztatva egy tetszőleges skálán
(alábbi példánkban egy 1-től 10-ig terjedő skálán). Az összesítés után láthatóvá válik,
melyik telephelyopció összességében a legkedvezőbb a vállalkozás számára. Példánkban
a 2. telephelyopció kapta a legmagasabb pontszámot és vélhetően a döntés előtt lévő
vállalkozás ide települ.
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14. táblázat: A vállalkozói döntési mátrix egyedi döntési helyzetre alkalmazva (fiktív példa)

Munkaerő
Infrastruktúra
Piac
K+F+I, innováció, együttműködések lehetőség
Önkor-mányzati (helyi) gazdaságélén-kítési eszközök
Állami eszközök
Egyéb szubjektív tényezők
Összesítés

V.2.2.

telephely telephely telephely telephely
opció 1. opció 2. opció 3. opció n.
6
9
4
1
7
9
2
3
5
7
5
8
3

8

5

2

5
4
2
32

6
8
5
52

4
2
7
29

3
5
7
29

A döntési mátrix, mint az egyes vállalkozói csoportok döntési
tényezőit tesztelő eszköz

A HVK projektben végrehajtott kérdőíves felméréssel a döntési mátrix reprezentatív
mintán történő TESZTELÉSE zajlott melynek során azt vizsgáltuk, hogy



az egyes tényezők általában mennyire voltak fontosak a felmérésben
résztvevő cégeknek egy adott döntési helyzetben, és hogy
az egyes vállalkozás típusoknak (méret, tevékenység stb., szerint) milyen
konkrét igényeik merülnek fel a telephelyválasztás során, azok mennyiben
térnek el egymástól az egyes vállalkozói alcsoportok szerint.

A vizsgálattal helyzetképet kaptunk arról, hogy a hazai vállalkozások döntéseinél milyen
tényezőket
és
milyen
erősséggel
vesznek
figyelembe
leginkább,
amikor
telephelyválasztásra kerül sor.
A 16. táblázatban a korábbi kutatások alapján leggyakrabban megfogalmazott
tényezőcsoportokat bontottuk tovább. A kérdőívben a vonatkozó kérdés a
következőképpen került megfogalmazásra:
„Milyen szerepet játszottak az Ön vállalkozása telephelyének kiválasztásában az alábbi
tényezők? Értékelje a tényezőket jelentőségük alapján erre a konkrét helyzetre
vonatkozóan egy 1-5-ig terjedő skálán. Kérés a lekérdezőhöz: amennyiben több telephelye
van a legutóbb alapított esetét vegye figyelembe)”

A 14. táblázatban bemutatásra kerülnek a felmérés kérdőívének 2. pontjában vizsgált
döntést befolyásoló tényezőcsoportok és tényezők, valamint a 2500 vállalkozó által
kitöltött kérdőívből előálló minta adatbázisán számított differenciáltalan középértékek.
A felmérésben hét tényezőcsoport szerepel, a tényezőcsoportok változó számú tényezőt
tartalmaznak, amelyek száma egytől (3. és 6. tényezőcsoport) kilencig (5.
tényezőcsoport) terjed.
Az egyes tényezők értékelése egyenként egy 1-től 5-ig terjedő skálán történt, ahol az 1 a
leggyengébb, míg az 5 a nagyon erős döntést befolyásoló szerepet jelölte.
A HVK projekt szempontjából az egyik legfontosabb vizsgált tényezőcsoport az 5.
Önkormányzati (helyi) gazdaságélénkítési eszközök, amely a közszolgáltatások bizonyos
csoportjait is magában foglalja.
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15. táblázat: A vállalkozói kérdőíves felmérés 2. kérdésének összesített eredménye (középértékek).

2.Milyen szerepet játszottak az Ön vállalkozása telephelyének kiválasztásában
az alábbi tényezők?

1. Munkaerő

1.1 megfelelő képzettségű munkaerő rendelkezésre állása

2,52

1.2 átlagos bérszint – bérköltség

2,22

1.3 térségi közlekedési szolgáltatások – munkaerő ingázási feltételek

2,38

2.1 megfelelő méretű megvásárolható/ bérlehető földterület

2,57

2. Infrastruktúra 2.2 az iparterület közüzemi infrastruktúrával való ellátottsága

3. Piac
4. K+F+I,
innováció,
együttműködések
lehetősége
5. Önkormányzati (helyi)
gazda-ságélénkítési eszközök
FONTOS:
*nem biztos,
hogy önkormányzati

6. Állami
eszközök
7. Egyéb,
szubjektív
tényezők

Középérték
(Mean)

2,98

2.3 közlekedési infrastruktúra – autópálya közelsége, gyors elérhetősége

2,74

3.1 piac jó elérhetősége / közelsége (szolgáltatások esetében)

3,07

4.1 K+F+I központ / kutató egyetem jelenléte

1,38

4.2 együttműködő egyéb vállalkozások jelenléte (beszállítók)

2,42

4.3 működő klaszter a válaszadó tevékenységében

1,88

4.4 üzleti szolgáltatások jó elérhetősége és magas minősége

2,64

5.1 ipari park léte (nem biztos, hogy önkormányzati )

1,86

5.2 inkubátorház léte (nem biztos, hogy önkormányzati )

1,31

5.3 a helyi illetékességben létrehozott és működtetett vállalkozások működését
befolyásoló politikák

1,70

5.4 célzott önkormányzati eszközök (pl. adómérték, rendezési szerződések stb.)

1,85

5.5. a helyi köznevelési közszolgáltatások minősége

1,73

5.6. a helyi egészségügyi közszolgáltatások minősége

1,82

5.7 a helyi szociális közszolgáltatások minősége

1,75

5.8 a helyi köz és zöldterületek fenntartásának minősége

1,92

5.9 helyi településüzemeltetési közszolgáltatások minősége

2,19

6.1 befektetést és fejlesztést célzó politikák, pénzügyi támogatások

2,05

7.1 a városi környezet, fekvés - kedvező benyomás a településről

2,66

7.2 helyi (családi) kötődés

3,25

7.3. közbiztonság

2,94

Az alábbiakban látványosabb formában is bemutatjuk a felmérés táblázatban
megjelenített eredményét (14. ábra). A diagramon kirajzolódnak az egyes tényezők
közötti markáns különbségek a telephelyválasztásra vonatkozó döntéshozatalt
befolyásoló szerepük megítélése szerint.
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15. ábra: A vállalkozói kérdőíves felmérésben a 2. kérdésére adott válaszok középértékeinek
diagramja

V.2.2.1. Az eredmények átfogó értékelése
A teljes differenciálatlan
tényezőcsoportok és az
jelentőségét illetően.

mintán jelentős különbségek rajzolódnak ki az egyes
egyes tényezők telephelyválasztási döntésben játszott

A felmérés adatai alapján a 15. táblázatban megadott tényezők közül csupán kettő
középértéke haladja meg a 3-t. A helyi családi kötődés (3,25) és a piac közelsége (3,07)
bizonyultak a legfontosabb telephelyválasztást befolyásoló döntési tényezőknek a
megkérdezett vállalkozások körében. Mivel a teljes mintában (amelynek különféle
alapjellemzők szerint történő elemzése a 3. mellékletben található) a cégek 86%-a 50
főnél kevesebb főt foglalkoztat, 54%-a pedig 10 főnél is kevesebbet, feltételezhető, hogy
nagy arányban kerültek megkérdezésre családi vállalkozások, amelyek jellemzően a
lakhelyükhöz kötődnek. Ezt az eredményt (tendenciát) a személyes vállalkozói interjúk
(lásd 4. melléklet) és az esettanulmányokhoz készült vállalkozói fókuszcsoportos
megbeszélések is megerősítik.
A felmérés szerint a legkevésbé fontos tényezők értékei 1,5 alattiak: ezek az
inkubátorház léte (1,38) és a K+F+I központ léte (1,31), azaz ezek a tényezők
befolyásolják legkevésbé a telephelyválasztási döntéseket a reprezentatív mintában. A
gyenge értékelés hátterében feltételezhetően szintén a hazai helyzetet tükröző
vállalkozói minta méret szerinti összetétele, valamint a hazai vállalkozások viszonylag
alacsony innovativitása, gyenge – különösen a formalizált – együttműködésre való
nyitottsága áll.
A tényezőcsoportok szintjén (16. táblázat) a legjelentősebb döntést befolyásoló
szerepe a 2. Infrastruktúrának és a 7. Szubjektív tényezőknek van. Ide tartozik még a
legmagasabb értékelést nyert 3. Piac, ami csak egy tényezőt tartalmaz. Ezen
tényezőcsoportokban minden tényező középértéke 2,5 felett van és az egyes
csoportalkotó tényezők értékei között minimális a különbség.
Jelentőségét tekintve a további, kevéssé fontos tényezőcsoportok a 1. Munkaerő és a 4.
K+F+I, innováció, együttműködések lehetősége. Ezekben a tényezőcsoportokban már
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nagyobbak a tényezőkhöz rendelt középértékek közötti különbségek és vannak olyan
tényezők is, amelyek középértéke a 2-t sem éri el. A 4. tényezőcsoporton belül (K+F+I,
innováció, együttműködések lehetősége) tendencia, hogy míg az üzleti szolgáltatások jó
elérhetősége és az együttműködő egyéb vállalkozások jelenléte viszonylag magasra
értékelt (2,64 és 2,42), addig ezek formalizált jelenlétének fontossága a
döntéshozatalban rendkívül alacsony átlagértékkel szerepel: K+F+I központ és működő
klaszter jelenléte (1,38 és 1,88).
A HVK projekt szempontjából fontos 5. tényezőcsoport (Önkormányzati (helyi)
gazdaságélénkítési
eszközök)
kilenc
vizsgált
eleme
közül
csupán
a
helyi
településüzemeltetési közszolgáltatások minősége haladta meg a 2-es értéket (2,19).
Összehasonlításként: ennek a tényezőnek az értékelése közel megegyezik az 1.2 átlagos
bérszint-bérköltség döntésben játszott szerepével (2.22). A további 5. tényezőcsoportba
tartozó elemek értékelése ettől elmarad, viszont nem szór jelentősen: 1,7 és 1,92 között
mozog. Egyetlen kivétel az inkubátorház léte, ami az összes kérdőívben szereplő tényező
közül a leggyengébb értékelést kapta (1,31).
Az 5. tényezőcsoport elemeinek jelentőségét tükröző értékek az összes tényezőhöz
rendelt középérték egyszerű matematikai átlaga (2,24) alatt találhatók. Ennek
megfelelően
az
önkormányzati
helyi
gazdaságélénkítési
eszközök
telephelyválasztást érintő döntéshozatalban játszott szerepe közepesnek ill.
gyengének mondható a felmérés alapján.
Az állami eszközökként definiált 6.1 befektetést és fejlesztést célzó politikák, pénzügyi
támogatások szerepe 2, 05-ös értékkel szintén a matematikai átlag alatt marad.
Összefoglalva: Amint korábban utaltunk rá az infrastruktúra és a szubjektív tényezők
játsszák a legnagyobb szerepet a telephelyválasztásban, amelyekre mind a helyi tudatos
fejlesztéseknek, mind pedig az állami szakpolitikáknak (főleg közlekedésfejlesztés)
jelentős hatása van.
A teljes minta alapján a telephelyválasztást befolyásoló legfontosabb tényezőknek az
alábbiak bizonyultak (a tényezőkre vonatkozó középértékek ezekben az esetekben
meghaladják a 2,24-es matematikai átlagot):

1.1 megfelelő képzettségű munkaerő rendelkezésre állása: 2,52
2.1 megfelelő méretű megvásárolható/ bérlehető földterület: 2,57
2.2 az iparterület közüzemi infrastruktúrával való ellátottsága: 2,98
2.3 közlekedési infrastruktúra – autópálya közelsége, gyors elérhetősége: 2,74
3.1 piac jó elérhetősége / közelsége (szolgáltatások esetében): 3,07
4.4 üzleti szolgáltatások jó elérhetősége és magas minősége: 2,64
7.1 a városi környezet, fekvés - kedvező benyomás a településről: 2,66
7.2 helyi (családi) kötődés: 3,25
7.3. közbiztonság: 2,94
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V.2.2.2. Az eredmények vállalkozói alapjellemzők szerinti részletes elemzése
Az átfogó elemzés szerint tehát az egyes tényezők eltérő jelentőséggel bírnak a
vállalkozások számára a telephelyválasztást érintő döntési mátrixban. A vállalkozások
alapjellemzői alapján egy-egy tényező jellemzően eltérő értékelést kaphat. A
vállalkozások mérete, ágazati besorolása és gazdasági környezete (földrajzi régióba való
tartozás) nagyban befolyásolja azok igényeit, így preferenciáit is. Fontos tehát az
adatbázis részletesebb elemzése a vállalkozásokra vonatkozó alapjellemzők mentén.
A továbbiakban három elemzésben értékeljük a felmérés eredményét. A vállalkozások
1.

mérete

2.

ágazati besorolása

3.

regionális elhelyezkedése

szerint tekintjük át az egyes tényezők változó jelentőségét.
A felmérés adatbázisának értékelése a vállalkozások mérete alapján törtét
bontásban
A vizsgált alapsokaság méret szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult (15.
táblázat).
16. táblázat: A felmérésben szereplő 2500 vállalkozás cégméret szerinti megoszlása

Frequency
Valid

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

1-5 fő

786

31,4

31,4

31,4

6-10 fő

565

22,6

22,6

54,0

11-50 fő

792

31,7

31,7

85,7

51-250 fő

329

13,2

13,2

98,9
100,0

251-x fő
Total

28

1,1

1,1

2 500

100,0

100,0

A 16. táblázat öt méretkategóriát mutat, ami a hazai cégmérete vonatkozó elterjedt
besorolásban négy cégkategóriának felel meg (17. táblázat).
17. táblázat: Cégkategóriák a foglalkoztatottak száma éves nettó árbevétel és mérlegfőösszeg
szerint.
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikro-,_kis_%C3%A9s_k%C3%B6z%C3%A9pv%C3%A1llalkoz%C3%A1s

Vállalkozás
kategóriája

Foglalkoztatotti
létszáma
(fő)

HVK
kérdőívben HVK felmérésben a
jelzett
2500-as mintán belüli
kategóriák
arány
(fő)

Éves nettó
árbevétele

vagy
mérlegfőösszege

Nagy

250<

250 -

1,1%

50 millió € <

43 millió € <

Közép

< 250

51-250

13,2%

≤ 50 millió €

≤ 43 millió €

Kis

< 50

11-50

31,7%

≤ 10 millió €

≤ 10 millió €

Mikro

< 10

6-10

54%

≤ 2 millió €

≤ 2 millió €
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1-5

16. ábra: A döntési tényezők egyes vállalkozói méretkategóriák szerinti megítélésnek áttekintő,
összehasonlító ábrasora. (tényezők felsorolása a diagram alján indul)

A felmérés tapasztalatai azt mutatják, hogy a cégméret növekedésével általában az
összes tényező jelentősége megnő a vállalkozások számára. A véleménykülönbség
természetes, de az ábrasor alapján látható, hogy a különféle méretű cégek az egyes
befolyásoló tényezőket tendenciózusan magasabb értékekkel látják el a cégméret
növekedésével. Az ábra csak áttekintő jellegű és a tendenciára mutat rá - a tényezők
cégméret szerinti eltérő értékelését az alábbiakban részletezzük.
Az egyes tényezőcsoportok cégméret szerinti értékelése:
Az első tényezőcsoport a Munkaerő (17.
ábra). Ezen belül mindhárom vizsgált
tényező
átlagérték
(2,44)
feletti
értékelést kapott a
10 fő feletti
méretkategóriákban. A tényezőcsoport
mindhárom vizsgált elemét illetően a
cégmérettel erősödik a döntésben játszott
szerep, így a nagyvállalatok értékelik
azokat a legmagasabbra.
A legjelentősebb különbség a cégek
között az átlagos bérszint-et illetően
jelentkezik.
A
mikro-vállalkozások
jellemzően családi vállalkozások, ahol
ennek kevéssé van jelentősége, míg a
cégméret növekedésével a tényező fokozódó hangsúlyt kap.
17. ábra: A döntést befolyásoló 1. tényezőcsoport
értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások
cégmérete szerint

Egyenletesebb az értékelés a munkaerő mobilitást szolgáló közlekedési szolgáltatások
esetében. A kis- és középvállalkozás kategóriákba eső válaszadók közel azonosan
értékelik az egyes tényezőket pl. elenyésző a különbség a megfelelő képzettségű
munkaerő fontosságának megítélésében ebben a méretkategóriában.
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A
második
tényezőcsoport
az
Infrastrukturális ellátottság a harmadik
pedig a Piac jó elérhetősége (ezeket
együtt ábrázoljuk a 18. ábrán). A
fontosság megítélésében a legnagyobb
szórás
a
megvásárolható/bérelhető
földterület esetében jelentkezik, ahol a
mérettel növekszik annak fontossága. A
közüzemi
infrastruktúrával
való
ellátottság az egyik legfontosabb tényező,
fontosságának
megítélése
szinte
egyformán
magas
a
középés
nagyvállalkozásoknál.
Az
autópálya
elérhetőségének
megítélése
egyenletesebb az egyes cégméretek között, viszont a nagyvállalkozások ennek kisebb
jelentőséget tulajdonítanak telepítési tényezőként, mint a kis- és közepes vállalkozások.
A piac jó elérhetősége a kisvállalkozások (11-50 fő) esetében kiugró, de nem szárnyalja
túl a nagyvállalatok értékelését.
18. ábra: A döntést befolyásoló 2. és 3.
tényezőcsoport értékelése a felmérésben résztvevő
vállalkozások cégmérete szerint

A negyedik tényezőcsoport a K+F+I, jellegű együttműködések lehetősége (19. ábra).
Ebben a tényezőcsoportban a kis és közepes vállalkozások két tényezőnek is nagyobb
jelentőséget tulajdonítottak, mint a nagyvállalatok, ezek az egyéb vállalkozások jelenléte
(beszállítás) és a működő klaszterek. Látható, hogy ez a két méretkategória már
kiterjedtebb együttműködési kereteket igényel, mint a mikro-vállalkozások (főleg
családi). Működésük sikeressége gyakran az együttműködések sikerességén múlik,
hiszen maguk minden feltételt nem képesek biztosítani. A nagyvállalatok méretüknél és
funkcionális összetettségüknél fogva a
kevéssé
formális,
vagy
formalizált
együttműködésekre
kevéssé
vannak
ráutalva. A hazai nagyvállalatok jellegére
utal (nem nemzetközi cégközpontok, és
/vagy
jellemzően
nem
végeznek
innovációt), hogy még ez a csoport sem
tulajdonított komolyabb jelentőséget a
K+F+I
központ
/kutató
egyetem
jelenlétének
a
telephelyválasztási
19. ábra: A döntést befolyásoló 4. tényezőcsoport
értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások
cégmérete szerint

döntésnél.
Ennél
a
tényezőnél
a
jelentőség megítélése alacsony értékű és
nem mutat jelentős szórást.

A telephellyel kapcsolatos döntésnél ebben a tényezőcsoportban az üzleti szolgáltatások
jó elérhetősége a legfontosabb minden megkérdezett vállalkozás számára. Ezen tényező
egymáshoz közel álló méret kategóriák szerinti (1-5 és 6-10 ill. 11-50 és 51-250fő)
megítélése majdnem azonos, és a cégmérettel együtt növekvő.
A HVK projekt szempontjából legfontosabb tényezőcsoport az 5. Önkormányzati (helyi)
gazdaságélénkítési eszközök csoportja (20. ábra). Az ebben foglalt kilenc tényező
fontosságát jelző középérték egy esetben sem haladta meg a középértékek matematikai
átlagát (2,44).
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Az egyes tényezők cégméret szerinti megítélése azonban egészen eltérő. A
telephelyválasztási döntés során játszott szerepének megítélésében az ipari park léte
mutatja a legnagyobb szórást, itt a legszélsőségesebb a döntést befolyásoló szerep
megítélése. A cégmérettel növekszik az ipari park létének jelentősége a
telephelyválasztási döntésekben és így az a nagyvállalatoknál a legfontosabb.

20. ábra: A döntést befolyásoló 5. tényezőcsoport értékelése a felmérésben résztvevő
vállalkozások cégmérete szerint

A legnagyobb konszenzus (legkisebb szórás) az inkubátorház létének és a helyi
településüzemeltetési közszolgáltatások minősége megítélésének esetében van, de míg
ez első esetben igen alacsony, addig a második esetben jóval magasabb értékű a
fontosságot jelző mérőszám.
Az önkormányzati eszközök fontossága több esetben nem a nagy-, hanem a közepes
vállalkozásoknál kulminál, azaz ezek az eszközök számukra nyújtanak olyan előnyöket,
amelyek a telephelyválasztási döntést erősebben befolyásolják. Ilyen tényezők: célzott
önkormányzati eszközök (adómérték, rendezési eszközök), a helyi egészségügyi ellátás
és a helyi szociális ellátás. Ennek az az oka, hogy míg a kis- és középvállalkozói szféra
működése függ ezeknek a szolgáltatásoknak a minőségi biztosításától (dolgozók
egészségügyi ellátása, bölcsődei ellátás), addig a nagyvállalatok ezeket a
szolgáltatásokat több esetben maguk biztosítják dolgozóinak, vagy nem fordítanak
ezekre figyelmet, mivel dolgozóik számos településről ingáznak és ezzel számos, nem a
telephelyhez kapcsolódó településen veszik igénybe azokat.
A nagyvállalatok telephelyválasztását kevéssé befolyásolja a helyi adók mértéke, amit a
HVK projekt keretében lebonyolított önkormányzati és vállalkozói interjúk is
megerősítettek.
A köznevelés, mint döntést befolyásoló tényező ugyanakkor már a nagyvállalatok
esetében kapta a legmagasabb értéket, mivel ennek befolyásolására nincs módja a
cégeknek, viszont hatással lehet a munkaerő minőségére. A helyi köz és zöldterületek
fenntartásának minősége relatív fontos a nagyvállalatok számára, miközben a mikro
vállalkozásoknál
(első
két
méretkategória)
elenyésző
szerepet
játszik
a
telephelyválasztásban.
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A
6.
tényezőcsoport
az
állami
eszközöket, míg a 7. az egyéb,
szubjektív tényezőket jelzi (21. ábra). A
6. tényezőcsoport egy elemet tartalmaz,
amink értékelése nem mutat anomáliát a
cégméret szerint fokozatosan növekvő
tendenciához képest.
A városi környezet és fekvés esetében
meglepően egyformán gondolkodnak a
vállalkozások és teljesen hasonlóan
21. ábra: A döntést befolyásoló 6. és 7.
tényezőcsoport értékelése a felmérésben résztvevő
vállalkozások cégmérete szerint

értékelik annak jelentőségét a döntésnél.
Ugyanakkor a nagyvállalatok szemmel
láthatóan „kilógnak” a sorból, nekik ez a
szempont jóval fontosabb.

A helyi családi kötődés, mint döntés befolyásoló tényező érthető módon a mikrovállalkozásoknál a legfontosabb. Ha csak ezt a (HVK-ban két) méretkategóriát tekintjük
ez a tényező mind közül a legfontosabb (3,45-ös értékkel) a telephelyválasztási
döntésnél. A cégméret növekedésével a tényező jelentősége látványosan csökken, már a
közepes vállalkozásoknál is csak 2,91 a vonatkozó középérték.
A közbiztonságnak fontos szerepe van a döntéseknél és kicsi a szórás az egyes
cégméretekhez tartozó értékek között.
Összességében elmondható, hogy jelentős különbségeket találtunk a méret szerinti
vállalkozói kategóriák között a döntést befolyásoló tényezők megítélésében. Láthatóvá
vált, hogy az önkormányzati eszközök mely méretkategóriájú vállalkozásokra és milyen
módon hatnak. A vállalkozói döntési mátrix vállalkozói méret szerinti differenciálása
hozzásegíti az önkormányzatokat, hogy felismerjék, milyen gazdaságfejlesztési stratégia
mellett (helyi KKV-ra ill. nagyvállalkozásokra koncentráló) milyen stratégiai
beavatkozásokat tervezzenek és hajtsanak végre.
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A felmérés adatbázisának értékelése a vállalkozások ágazati besorolása alapján
történt bontásban:
A
reprezentativitás
biztosíthatósága
érdekében
a
tevékenységének fő kategóriákba való összevonásával
kialakításra a vállalkozói reprezentatív mintában
1.
2.
3.
4.
5.

cégek
rendkívül
diverz
öt ágazati csoport került

egyéb ipar
egyéb szolgáltatás
feldolgozóipar
kereskedelem és
mezőgazdaság bányászat.

A vizsgált alapsokaság ágazati besorolás szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakult
(18. táblázat).
18. táblázat: A felmérésben szereplő 2500 vállalkozás ágazati besorolás szerinti megoszlása

Frequency
Valid

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Egyéb ipar

325

13,0

13,0

13,0

Egyéb szolgáltatás

846

33,8

33,8

46,8

Feldolgozóipar

449

18,0

18,0

64,8

Kereskedelem

752

30,1

30,1

94,9

Mezőgazdaság, bányászat

128

5,1

5,1

100,0

2 500

100,0

100,0

Total

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a cégek tevékenységi profilja (ágazati besorolása)
jelentősen képes befolyásolni a telephelyválasztással összefüggő döntési mátrix
tartalmát.
A véleménykülönbség természetes, az összehasonlító ábrasor alapján ugyanakkor – a
méretkategóriák szerinti diagramokkal ellentétben – látványos tendencia vagy különbség
elsőre nem fedezhető fel.

22. ábra: A döntési tényezők ágazati besorolás kategóriák szerinti megítélésnek áttekintő, összehasonlító
ábrasora. (tényezők felsorolása a diagram alján indul)

Az egyes tényezőcsoportok vizsgálatával feltárhatók ugyanakkor a különféle ágazatokban
tevékenykedő vállalkozások telephelyválasztási döntései mögött álló finomabb
különbségek.
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A
Munkaerővel
kapcsolatos
döntési
tényezők (23. ábra) minden esetben a
feldolgozóipari cégek esetében kapták a
legmagasabb értékelést, tehát ezek a
cégek tulajdonítanak a munkaerőnek a
legnagyobb
jelentőséget
a
telephelyválasztás során.
A
munkaerő
képzettsége
befolyásoló
tényező
minden
23. ábra: A döntést befolyásoló 1. tényezőcsoport
értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások
ágazati besorolása szerint

fontos
ágazat

esetében: a feldolgozóipari cégek után az
egyéb
szolgáltatásoknál
kapja
a
legnagyobb hangsúlyt.

Az egyes ágazati csoportok között az átlagos bérszint vonatkozásában nincs az
értékelésekben említésre méltó különbség
(a feldolgozóipar magasabb értékelése
mellett). A mobilitást biztosító közlekedési
szolgáltatások fontosságának megítélése
között sincs jelentősebb különbség.
Az Infrastrukturális jellegű tényezők
között (24. ábra) a megfelelő nagyságú
földterület
a
mezőgazdasági
és
feldolgozóipari
cégek
számára
a
24. ábra: A döntést befolyásoló 2. és 3.
tényezőcsoport
értékelése
a
felmérésben
résztvevő vállalkozások ágazati besorolása szerint

legfontosabb tényező, míg az iparterület
közművel való ellátottságának szintén a
feldogozóipari cégek tulajdonítanak a

legnagyobb jelentőséget.

A K+F+I központok és kutató egyetemek
jelenlétének
megítélésében
a
telephelyválasztási
döntsek
során
nincsenek
jelentős
különbségek
a
cégtípusok szerint (25. ábra). Ugyanakkor
markánsan
kirajzolódik,
hogy
a
kereskedelmi cégek döntésit befolyásolják
a legkevésbé ezek a tényezők.
25. ábra: A döntést befolyásoló 4. tényezőcsoport
értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások
ágazati besorolása szerint

az üzleti szolgáltatások jó elérhetősége
az
egyéb
szolgáltatást
végző
vállalkozások számára a legfontosabbak
döntéseikben.

A HVK kutatás számára legfontosabb tényezőcsoport az önkormányzati eszközöket érinti
(minimális különbségek az értékekben) (26. ábra). Ellentétben az előző tényezőcsoportok
egyöntetű megítélésével, itt jelentősebb különbségek adódnak a vállalkozástípusok
szerint az egyes tényezők telephelyválasztásban való fontosságának megítélésében.
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26. ábra: A döntést befolyásoló 5.
vállalkozások ágazati besorolása szerint

tényezőcsoport

értékelése

a

felmérésben

résztvevő

A legszembeötlőbb, hogy a kereskedelmi vállalkozások szinte minden tényezőt a
legalacsonyabb értékkel illettek. Ennek oka, hogy az önkormányzatok a telephelyet
kereső termelő vállalkozások igényeihez igyekeznek vállalkozásélénkítő eszközeiket
igazítani. Ugyanakkor, érdekes, hogy a kereskedők a humán közszolgáltatásokat is az
átlagosnál alacsonyabbra értékelik, mint telepítő tényező (számukra is a piac közelsége
és a családi kötődés a legfontosabb).
A tényezők legtöbbjének esetében a legmagasabb értéket a feldolgozóipari cégek adták.
A helyi köz- és zöldterületek minősége esetében az egyéb szolgáltatásokat végző cégek
ugyanakkor ezt a tényezőt fontosabbnak találták.

Az állami eszközök és szubjektív tényezők
megítélése meglehetősen egyöntetű a
különféle ágazati besorolású válaszadó
cégek körében (27. ábra). Az állami
vállalkozásösztönző
politikáknak
a
mezőgazdasági
és
bányászati
tevékenységet
folytató
cégek
tulajdonítanak a legnagyobb jelentőséget.
A szubjektív tényezők közül a városi
környezetnek az egyéb szolgáltatást és
tevékenységet
végző
27. ábra: A döntést befolyásoló 6. és 7. kereskedelemi
tényezőcsoport
értékelése
a
felmérésben cégeknél van nagyobb jelentősége a
résztvevő vállalkozások ágazati besorolása szerint
többinél (de a különbségek szinte
elhanyagolhatók).
A családi kötődés szinte teljesen méretfüggő, egyedül az egyéb ipari tevékenységet
folyató cégek értékelése erősebb, mint az összes többié. A közbiztonság megítélésében
sincsenek jelentősebb különbségek.
Összefoglalva elmondható, hogy a vállalkozások ágazati besorolás szerinti
csoportjaiban az egyes döntést befolyásoló tényezőknek hasonló a megítélése és nem
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találunk olyan markáns különbségeket, mint a cégméret szerinti csoportok esetében.
Jelentősebb véleménykülönbséggel a feldolgozóipari cégek (átlagnál fontosabbnak ítélik
meg a legtöbb tényezőt) és a kereskedelmi cégek bírnak – utóbbiak viszont inkább alul
értékelik a tényezők többségét.

A felmérés adatbázisának értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások
székhelyének település típusonkénti elhelyezkedése szerinti bontásban az
alábbiak szerint alakult:
Fontos, hogy a település típusok meghatározása nem településméret, hanem a jogállás
szerint történt, azaz a kérdőíves felmérés adatbázisának csoportosítása is ezt a
besorolást követi. A jogállás szerinti településtípusok: község, egyéb város, járásszékely
város, megyei jogú város, fővárosi kerületek.

19. táblázat: A felmérésben szereplő 2500 vállalkozás település típusok szerinti megoszlása

Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

község

392

15,7

15,7

15,7

egyéb város

384

15,4

15,4

31,0

járásszékhely város

543

21,7

21,7

52,8

megyei jogú város

530

21,2

21,2

74,0

fővárosi kerület

651

26,0

26,0

100,0

2 500

100,0

100,0

Total

A minta megoszlása a különféle jogállású települések között közel egyenletesnek
mondható. Nincsenek szélsőségesen alul- vagy felülreprezentált településtípusok. A
felmérésben résztvevő vállalkozások 26%-a budapesti kerületekben, 21-22% -a MJV és
járásszékhely településen, míg 15-16%-a egyéb városban vagy községben működik.
Az alapsokaság megoszlásával összhangban a városi jogállású településeken működő
vállalkozások száma a teljes minta 84%-a.
A minta település típusonkénti elemzése hozzásegít a 5. célterület 1. sz. hipotézisének a
megválaszolásához, miszerint: Feltárható egy olyan vállalkozói elvárás-profil, amelynek
ismeretében az önkormányzatok a vállalkozások igényeihez illeszthetik a helyi
közszolgáltatások működését. Az alapfeltételezés (hipotézis), az elvárás-profil
feltárhatóságára vonatkozott és arra, hogy ez érdemben segíti az önkormányzatokat a
helyi közszolgáltatások vállalkozói igények szerinti / azokhoz illeszkedő fejlesztésében.
Amint azt alább látni fogjuk csak részben és csak bizonyos önkormányzati
szolgáltatások esetében igazolható, hogy az egyes településtípusokra karakteresen
megrajzolható az önkormányzatokkal szembeni vállalkozói elvárásrendszer.
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Az eltérő gazdasági struktúra és környezet okán a döntési tényezők egyes
településtípusok szerinti vállalkozói megítélése esetenként eltér. A 28. ábra ábrasora

28. ábra: A döntési tényezők megítélésnek áttekintő, összehasonlító ábrasora a vállalkozások
településének jogállása (településtípus) szerint (tényezők felsorolása a diagram alján indul)

összehasonlító jellegű és ellentétben a cégméret kategóriáknak megfelelő hasonló
ábrasorral
első
látásra
jelentősebb
eltérés
nem
tapasztalható
az
egyes
településtípusokhoz kötött vállalkozói véleményekben.
Ugyanakkor, az egyes tényezők megítélésének településtípusok szerinti finom elemzése,
ha nem is markáns, de karakteres eltéréseket mutat.
Az első tényezőcsoport esetében (29. ábra) a megfelelő képzettségű munkaerő, mint
döntési tényező a városok méretével egyre fontosabbá válik, hiszen vélhetően a kisebb
településeken az alacsonyabb hozzáadott értéket termelő vállalkozások nagyobb
arányban jelennek meg. Az átlagos bérszint szinte teljesen megegyező „mintát” mutat,
mint a munkaerő képzettsége. A munkaerő mobilitását lehetővé tevő közlekedési
szolgáltatások
megítélése
esetében is hasonló a rend annyi
eltéréssel, hogy a Budapestez
kötődő
vállalkozások
ezt
a
tényezőt minden településtípusnál
magasabbra értékelték, vélhetően

oldal
29. ábra: A döntést befolyásoló 1. 139/173.
tényezőcsoport
értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások
település típusonkénti elhelyezkedése szerint

5. célterület: Gazdaságösztönzési útmutató
az agglomerációra kiterjedő vonzáskörzetük miatt.
Az infrastruktúra és a piac fontosságának megítélésében nincsenek jelentős különbségek
az egyes régiók között. A megvásárolható/bérelhető földterület fontossága teljesen
egyöntetű megítélésű, községek kivételével, ahol a vállalkozások számára ez kiugróan
fontos tényező.
A közüzemi infrastruktúrával
való ellátottság jelentőségének
megítélése változatosabb (30.
ábra):
érdekes
módon
a
községek vállalkozásainak ez a
tényező már jóval kevéssé
fontos hasonlóan az autópálya
elérhetőségéhez.
Utóbbi
tényezőt a budapesti kerültek
átlag feletti módon tartják
fontosnak.
A
piac
jó
elérhetősége
nem
mutat
markáns
különbséget
a
különféle típusú településeken
30. ábra: A döntést befolyásoló 2. és 3. tényezőcsoport lévő vállalkozások csoportjainak
értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások település körében.
típusonkénti elhelyezkedése szerint

A negyedik tényezőcsoportban
(31.
ábra)
a
K+F+I
intézmények
jelenlétének
fontosságának
megítélése
egyöntetűen
alacsony.
A
vállalkozások
közötti
együttműködések,
általában
jelentős döntést befolyásoló
tényezőnek
számít
a
vállalkozások körében, ezzel
együtt a községi és a budapesti
vállalkozások esetében kapta az
alacsonyabb pontszámokat. Az
első esetben a többnyire túl
31. ábra: A döntést befolyásoló 4. tényezőcsoport értékelése
a felmérésben résztvevő vállalkozások település típusonkénti
elhelyezkedése szerint

szegényes a második esetben
pedig ennek ellenkezője a
túlburjánzó vállalkozói sűrűség,
illetve
az
ebből
fakadó

versenyhelyzet, az a helyzet, ami ezt eredményezi.

Az
önkormányzatok
által
biztosított
közszolgáltatások
és
egyéb
direkt
gazdaságösztönzési célú eszközök megítélése sem teljesen egyöntetű a különféle típusú
települések vállalkozói körében (32. ábra).
Az ipari park jelenléte a megyei jogú városoknál kapta a legmagasabb értéket a
vállalkozói döntésekben játszott szerepének fontosságát tekintve. Jellemző, hogy
községeknél jóval alacsonyabb a fontosságot jelző pontszám. Az inkubátorházak
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megítélésében nem karakteres az eltérés az egyes településtípusok vállalkozásai között,
és általában rendkívül alacsony a fontosságot jelző pontérték. A vállalkozások működését
befolyásoló helyi politikák a járásközpontokban és az egyéb városokban bizonyultak
jelentősnek, míg a helyi adók megítélésében nincs különbség az egyes településtípusokba
tartozó vállalkozások véleménye szerint. Kivétel jelentenek ez alól a budapesti kerületek
vállalkozásai, akik számára kevéssé fontos a helyi adók mértéke.
A köznevelés, egészségügyi szolgáltatások és szociális ellátás megítélése a járásszékhely
városok és MJV-k vállalkozásai számára a legfontosabb, míg a községek és egyéb
városok vállalkozási számára ezek már nem annyira lényegesek a telephelyválasztási
döntéseknél. A zöldfelületek és a településüzemeltetési szolgáltatások fontosságának
megítélése a járásszékhelyeken a legmarkánsabb, tehát itt tulajdonítanak ennek a két
tényezőnek a legnagyobb jelentőséget a vállalkozások telephelyválasztásuk során.

32. ábra: A döntést befolyásoló 5. tényezőcsoport értékelése
vállalkozások település típusonkénti elhelyezkedése szerint
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a

felmérésben

résztvevő

5. célterület: Gazdaságösztönzési útmutató
A szubjektív tényezők (33. ábra)
között nem mutatkoznak jelentős
különbségek az egyes település
típusokban működő vállalkozások
között. Érthető módon a budapesti
kerületek esetében a családi kötődés
és a közbiztonság kevéssé fontos
telephelyválasztást
befolyásoló
tényezők,
mint
az
egyéb
településeken.
33.
ábra:
A
döntést
befolyásoló
6.
és
7.
tényezőcsoportok értékelése a felmérésben résztvevő
vállalkozások település típusonkénti elhelyezkedése
szerint

Összefoglalva: Az önkormányzatok gazdaságösztönzési célú fejlesztéseihez elviekben
alapot nyújtó település típusonkénti vállalkozói elvárások nem rajzolódnak ki
karakterisztikusan a kérdőíves felmérés alapján. Ugyanakkor léteznek olyan vállalkozói
döntést befolyásoló tényezők, amelyek – a felmérés szerint – bizonyos településtípusok
esetében hangsúlyosabbak, mint más településtípusoknál.
Az alábbi, település típusonkénti karakterizációban csak azokat tényezőket emeljük ki az
egyes településkategóriákhoz, amelyek esetében az adott településtípus a legmagasabb
pontértéket érte el a többi között a vállalkozói felmérésben (lásd tényező csoportonként
végzett elemzést fent):


községek: megfelelő méretű megvásárolható földterület, célzott önkormányzati
eszközök pl. helyi adók mértéke, pénzügyi támogatások;



egyéb
városok:
jellemzőik
többnyire
megegyeznek
településekkel csak azoknál alacsonyabb pontértékkel;



járásszékhely városok: képzett munkaerő, iparterület infrastruktúrával való
ellátottsága, önkormányzat közszolgáltatások minősége;



megyei jogú városok: ipari park, képzett munkaerő, üzleti szolgáltatások,
együttműködő egyéb vállalkozások jelenléte;



fővárosi kerületek: térségi közlekedési szolgáltatások, általában közlekedési
infrastruktúra pl. autópályák elérhetősége, K+F+I központ / kutató egyetem
jelenléte, - jellemzően kevéssé fontos: a közbiztonság, a családi kötődés,
önkormányzati szolgáltatások minősége.

a

járásszékhely

A felmérés adatbázisának értékelése a vállalkozások regionális elhelyezkedése
alapján történő bontásban:
Hasonlóan más országokhoz Magyarországon belül az egyes régiók, megyék GDP termelő
képessége, a lakosság vásárlóereje (piac nagysága) eltérő: továbbra is jelentősek a
regionális különbségek és a gazdasági környezet, vállalkozói kultúra is eltérő képet mutat
országrészenként. A már megtelepült és kérdőíves felmérésben lekérdezett vállalkozások
döntési szempontjait a gazdasági környezet által kínált lehetőségek és feltételrendszerek
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befolyásolják. Meglepő különbségeket tapasztalunk a vállalkozások telephelyválasztási
döntéseit befolyásoló tényezők megítélésében pl. Észak-Magyarországot és a NyugatDunántúlt összehasonlítva.
A megkérdezett vállalkozások regionális megoszlása az országos vállalkozói alapsokaság
területi megoszlását tükrözi. Ennek megfelelően a megkérdezett cégek 43,3%-a a KözépMagyarországi régióból származik. A legkisebb arányt a Dél-Dunántúl és ÉszakMagyarország képviseli (20. táblázat).
20. táblázat: A felmérésben szereplő 2500 vállalkozás regionális elhelyezkedése szerinti

Frequency
Valid Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád megye)
Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy, Tolna
megye)
Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-NagykunSzolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye)
Észak-Magyarország (Borsod-AbaújZemplén, Heves, Nógrád megye)
Közép-Dunántúl (Fejér, KomáromEsztergom, Veszprém megye)
Közép-Magyarország (Budapest, Pest
megye)
Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron,
Vas, Zala megye)
Total

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

302

12,1

12,1

12,1

177

7,1

7,1

19,2

275

11,0

11,0

30,2

180

7,2

7,2

37,4

236

9,4

9,4

46,8

1 083

43,3

43,3

90,1

247

9,9

9,9

100,0

2 500

100,0

100,0

megoszlása

Az eltérő gazdasági struktúra és környezet okán a döntési tényezők egyes régiók
vállalkozásai általi megítélése esetenként eltér. A 34. ábra ábrasora összehasonlító
jellegű és ellentétben a cégméret kategóriáknak megfelelő hasonló ábrasorral tendencia,
vagy jelentősebb eltérés nem tapasztalható.
Az egyes tényezők megítélésének finomabb elemzése azonban rávilágít bizonyos
tényezők területileg eltérő megítélésére.
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34. ábra: A döntési tényezők megítélésnek áttekintő, összehasonlító ábrasora a vállalkozások
regionális elhelyezkedése szerint (tényezők felsorolása a diagram alján indul)

A különböző régiókban található vállalkozások esetében az egyes tényezők megítélése
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(mennyire fontos számukra általában a döntéseknél) összefüggésben vannak az adott
terület jellegzetes gazdasági adottságaival és problémáival.
Az első tényezőcsoport esetében (35. ábra) a megfelelő képzettségű munkaerő, mint
döntési tényező a munkaerőhiánnyal leginkább küzdő régiókban fontos a
vállalkozásoknak, ezek az Észak-Alföld, Észak-Magyarország és a Dél-Alföld. Az átlagos
bérszint szintén az Észak-Alföldön tűnik a legmagasabbra értékelt befolyásoló
tényezőnek. A többi régió vállalkozásainak megítélése nem különbözik jelentősen. A
munkaerő mobilitását lehetővé tevő közlekedési szolgáltatások megítélése esetében a
régiók között nincs jelentős különbség. Ugyanakkor, szembeötlő, hogy a KözépMagyarországi régió vállalkozásai tulajdonították ennek a tényezőnek a legnagyobb
jelentőséget vélhetően az agglomerációra kiterjedő vonzáskörzetük miatt. Ez a tényező a
Dél-Dunántúli és a Nyugat – Dunántúli régiók megkérdezett vállalkozásai számára a
legkevésbé fontos, de a gazdasági környezetet érintő ismert különbségek mellett eltérő
okokból.
Az
infrastruktúra
és
a
piac
fontosságának
megítélésében
nincsenek jelentős különbségek az
egyes
régiók
között.
A
megvásárolható/bérelhető földterület
fontossága
teljesen
egyöntetű
megítélésű.
A közüzemi infrastruktúrával való
ellátottság jelentőségének megítélése
változatosabb
(36.
ábra):
a
kedvezőtlenebb
gazdasági
teljesítményű és struktúrájú DélDunántúli és Észak-Magyarországi
régiókban
némileg
kisebb
jelentőséget tulajdonítanak ennek a
tényezőnek
a
telephelyválasztási
döntésekben, mint a többi régióknál.
Az

értékek

a

harmadik

tényező

35. ábra: A döntést befolyásoló első tényezőcsoport esetében a legváltozatosabbak: Az
értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások közlekedési
infrastruktúra
regionális elhelyezkedése szerint

telephelyválasztásban
való
fontosságának megítélésében – a
diagram
tanúsága
szerint
–
leginkább
az
adottságokhoz
igazodnak
a
válaszadók.
Az
autópályákkal jól ellátott KözépMagyarországon kapta ez a tényező
a
legmagasabb
értékeket,
de
hasonlóan fontosnak bizonyult a
Közép-Dunántúlon és az ÉszakAlföldön
található
válaszadó
vállalkozások körében. A legkevésbé

145/173. oldal 36. ábra: A döntést befolyásoló 2. és 3. tényezőcsoport
értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások
regionális elhelyezkedése szerint

5. célterület: Gazdaságösztönzési útmutató
jelentős a dél-dunántúli vállalkozások számára.

A K+F+I és az együttműködések
lehetősége tényezőcsoportjának
megítélése (37. ábra) szintén nem
mutat szignifikáns régiós
különbségeket. A K+F+I központ és
kutatóegyetem jelenléte általában
nem kiemelt telephelylétesítési
döntési tényező. A Nyugat Dunántúl
vállalkozásai mutattak e tekintetben
magasabb érdeklődést. Ehhez
közelítenek az Észak-alföldi és a
Közép-magyarországi vállalkozások
értékelésének középértékei.
Az
együttműködő
egyéb
vállalkozások
jelenlétének
megítélése
a
telephelyválasztás
szempontjából egyöntetű, egyedül a
Közép-magyarországi
régió
vállalkozási tulajdonítanak kisebb
37. ábra: A döntést befolyásoló 2. és 3. tényezőcsoport jelentőséget ennek a tényezőnek a
értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások többieknél.
A
klaszterek
regionális elhelyezkedése szerint
fontosságának megítélése általában
gyenge a döntésekben, magasabb
értékelést az Észak-alföldi és a Dél-dunántúli régiók vállalkozásai adtak.
Az üzleti szolgáltatások elérhetősége kevéssé jelentős az Észak-magyarországi és a
Közép-magyarországi vállalkozások számára. Ennek oka lehet, hogy az első esetben ezek
minősége gyenge, míg a második esetben a szolgáltatások megléte és magas színvonala
magától értetődő.
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38. ábra: A döntést befolyásoló 5. tényezőcsoport
vállalkozások regionális elhelyezkedése szerint

értékelése

a

felmérésben

résztvevő

A HVK kutatás szempontjából kiemelt jelentőségű önkormányzati eszközök
tényezőcsoportjába (38. ábra) tartozó elemek, mint telephelyválasztást befolyásoló
tényezők megítélésének értéke, régiónként jelentős szórást mutat.
Az ipari park és inkubátorház létének szerepe nem következetesen ugyanazokban a
régiókban kapta a legmagasabb értéket, sőt az érték pontosan ellentétes tendenciájú
(Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország). Az célzott önkormányzati eszközöknek pl.
adókedvezmények
a
Közép-Magyarországi
és
a
Nyugat-Dunántúli
régiókban
tulajdonítottak a legkisebb jelentőséget, míg a Dél-Dunántúlon és az Észak-Alföldi
régióban ennek még mindig komolyabb jelentősége van telephelyválasztási döntéseknél.
Az önkormányzatok által biztosított humán közszolgáltatásoknak (közoktatás,
egészségügy, szociális ellátás) a Dél-dunántúli és az Észak-Alföldi régiókban van nagyobb
jelentősége a döntésekben, míg a Közép- és Nyugat-Dunántúlon, valamint a KözépMagyarországi régióban a vállalkozások ezeket e tényezőket jelentőségüket tekintve
alacsonyabbra értékelték – ezek minősége itt magától értetődik, és nem kevéssé jelent
előnyt a befektetővonzásban a
települések számára.
A helyi köz- és zöldterületek
minősége a Dél- és KözépDunántúlon a legfontosabb a
vállalkozások döntéseinél, míg a
településüzemeltetési
közszolgáltatások minőségének a
Nyugat-Dunántúlon
van
a
legnagyobb jelentősége. A régiók
szerinti
különbségek
nem
jelentősök, de mutatnak bizonyos
tendenciákat, amelyek főként a
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39. ábra: A döntést befolyásoló 6. és 7.
tényezőcsoport
értékelése a felmérésben résztvevő vállalkozások regionális
elhelyezkedése szerint

5. célterület: Gazdaságösztönzési útmutató
vállalati működési kultúrával hozhatók összefüggésbe.
Az állami politikák és a szubjektív tényezők megítélése nem mutat jelentős szórást a
régiók között. Egyedül a helyi (családi) kötődésnek van láthatóan eltérő fontossága a
vállalkozások körében az egyes régiókban. A Dél-dunántúli vállalkozások pl. ennek jóval
nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint pl. a Közép-magyarországiak.
Ebben a két tényezőcsoportban jellemzően a Közép-magyarországi vállalkozások
számára kevéssé fontos tényezők szerepelnek, minden esetben ezek a vállalkozások
adták a legalacsonyabb pontszámokat.
Összességében elmondható, hogy a vállalkozói döntésekben szerepet játszó tényezők
megítélése nem egyöntetű az egyes régiókban működő vállalkozások számára. A
regionális
alapon
jól
meghatározható
és
markánsabban
körül
írható
véleménykülönbségek a legjelentősebbek: a megfelelő képzettségű munkaerő,
közlekedési infrastruktúra (autópálya elérhetősége), az önkormányzati humán
közszolgáltatások, és helyi családi kötődés tényezők kapcsán. A többi estben a
vélemények jóval egyöntetűbbek, a regionális értékek között kicsi a szórás (különbség).

V.2.3.

A vállalkozói döntési mátrix tesztelésének főbb konklúziói

A DÖNTÉS MÁTRIX alkalmazható egyedi vállalkozói döntési helyzetekben és általánosan
is értelmezhető a vállalkozások bizonyos csoportjainak döntésében szerepet játszó
tényezők értékelésének vizsgálatához. A HVK projektben tehát a vállalkozások
telephelyválasztásra irányuló döntéseit meghatározó tényezők vizsgálata volt a cél,
kiemelt figyelemmel az önkormányzati szolgáltatások döntést befolyásoló hatására.
A 2500-as vállalkozói mintán elvégzett felmérés eredménye szignifikáns különbségeket
mutat a tényezők fontosságának vállalkozói megítélésében, amelyek az egyes
alcsoportokban (méret, ágazat, régió) szerint tovább finomíthatók.
Konklúziók a teljes mintára vonatkoztatva:






A legjelentősebb döntést befolyásoló szerepe a 2. Infrastruktúrának, a 7.
Szubjektív tényezőknek és a 3. Piacnak van. Ezen tényezőcsoportokban minden
tényező értéke a középértékek 2,44-as matematikai átlaga felett van.
További, fontos tényezőcsoportok a 1. Munkaerő és a 4. K+F+I, innováció,
együttműködések lehetősége. Ezekben a tényezőcsoportokban már nagyobbak a
tényezőkhöz rendelt középértékek közötti különbségek és vannak olyan tényezők
is, amelyek értéke a 2-t sem éri el. A K+F+I, innováció, együttműködések
lehetősége tényezőcsoporton belül tendencia, hogy míg az üzleti szolgáltatások jó
elérhetősége és az együttműködő egyéb vállalkozások jelenléte viszonylag
magasra értékelt (2,64 és 2,42), addig ezek formalizált jelenlétének fontossága a
döntéshozatalban rendkívül alacsony átlagértékkel szerepel: K+F+I központ és
működő klaszter jelenléte (1,38 és 1,88).
A HVK kutatás szempontjából fontos 5. tényezőcsoport (Önkormányzati
(helyi) gazdaságélénkítési eszközök) kilenc vizsgált eleme közül csupán a
helyi településüzemeltetési közszolgáltatások minősége haladta meg a 2-es
értéket (2,19). A további tényezők értékei ettől elmaradnak, viszont nem szórnak
jelentősen: 1,7 és 1,92 között mozognak. Egyetlen kivétel az inkubátorház léte,
ami az összes kérdőívben szereplő tényező közül a leggyengébb értékelést kapta
(1,31). Az 5. tényezőcsoport elemeinek jelentőségét tükröző értékek az összes
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tényezőhöz rendelt középérték egyszerű matematikai átlaga (2,24) alatt
találhatók. Ennek megfelelően az önkormányzati helyi gazdaságélénkítési
eszközök telephelyválasztást érintő döntéshozatalban játszott szerepe
közepesnek ill. gyengének mondható a felmérés alapján.
Az állami eszközökként definiált 6.1 befektetést és fejlesztést célzó politikák,
pénzügyi támogatások szerepe 2, 05-ös értékkel szintén a matematikai átlag alatt
marad.

Koklúziók az egyes alapjellemzők szerinti bontásban:













A három vizsgált vállalati alapjellemző közül a telephelyválasztási döntések
megalapozó tényezők megítélését legmarkánsabban a vállalkozások mérete
befolyásolja, míg az ágazati besorolás és a regionális elhelyezkedés csak bizonyos
tényezők esetében produkál érzékelhető különbségeket.
A cégméret növekedésével általában az összes tényező jelentősége megnő a
vállalkozások számára. A különféle méretű cégek az egyes befolyásoló tényezőket
tendenciózusan magasabb értékekkel látják el a cégméret növekedésével.
Az önkormányzati eszközök fontossága több esetben nem a nagy-, hanem a
közepes vállalkozásoknál kulminál, azaz ezek az eszközök számukra nyújtanak
olyan előnyöket, amelyek a telephelyválasztási döntést erősebben befolyásolják.
Ilyen tényezők: célzott önkormányzati eszközök (adómérték, rendezési eszközök),
a helyi egészségügyi ellátás és a helyi szociális ellátás. Ennek az az oka, hogy míg
a kis- és középvállalkozói szféra működése függ ezeknek a szolgáltatásoknak a
minőségi biztosításától (dolgozók egészségügyi ellátás, bölcsődei ellátás), addig a
nagyvállalatok ezeket maguk biztosítják dolgozóinak.
A vállalkozások ágazati besorolás szerinti csoportjaiban az egyes döntést
befolyásoló tényezőknek hasonló a megítélése és nem találunk olyan markáns
különbségeket, mint a cégméret szerinti csoportok esetében. Jelentősebb
véleménykülönbséggel a feldolgozóipari cégek (átlagnál fontosabbnak ítélik meg a
legtöbb tényezőt) és a kereskedelmi cégek bírnak – utóbbiak viszont inkább alul
értékelik a tényezők többségét.
A vállalkozói döntésekben szerepet játszó tényezők megítélése nem egyöntetű az
egyes régiókban működő vállalkozások számára. A regionális alapon jól
meghatározható és markánsabban körül írható véleménykülönbségek a
legjelentősebbek: a megfelelő képzettségű munkaerő, közlekedési infrastruktúra
(autópálya elérhetősége), az önkormányzati humán közszolgáltatások, és helyi
családi kötődés tényezők kapcsán. A többi estben a vélemények jóval
egyöntetűbbek, a regionális értékek között kicsi a szórás (különbség).
Az önkormányzatok gazdaságösztönzési célú fejlesztéseihez elviekben alapot
nyújtó település típusonkénti vállalkozói elvárások nem rajzolódnak ki
karakterisztikusan a kérdőíves felmérés alapján. Ugyanakkor léteznek olyan
vállalkozói döntést befolyásoló tényezők, amelyek – a felmérés szerint – bizonyos
településtípusok esetében hangsúlyosabbak, mint más településtípusoknál.
o

községek: megfelelő méretű megvásárolható földterület, célzott
önkormányzati eszközök pl. helyi adók mértéke, pénzügyi támogatások;

o

egyéb városok: jellemzőik többnyire megegyeznek a járásszékhely
településekkel csak azoknál alacsonyabb pontértékkel;

o

járásszékhely városok: képzett munkaerő, iparterület infrastruktúrával
való ellátottsága, önkormányzat közszolgáltatások minősége;
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o

megyei jogú városok: ipari park, képzett munkaerő,
szolgáltatások, együttműködő egyéb vállalkozások jelenléte;

o

fővárosi kerületek: térségi közlekedési szolgáltatások, általában
közlekedési infrastruktúra pl. autópályák elérhetősége, K+F+I központ /
kutató egyetem jelenléte, jellemzően kevésbé fontos: a közbiztonság,
önkormányzati szolgáltatások minősége.
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V.2.4.

Vállalkozók telephelyválasztási és fejlesztési (versenyképességi)
szempontjai

A telephelyválasztási szempontok vállalkozások általi értékelését részben a vállalkozói
kérdőíves felméréséből ismerhetjük meg, ami a 4.2.4. fejezetben került elemzésre. Az
alábbiakban a felmérés megállapításait finomítjuk a vállalkozói mélyinterjúk és a
fókuszcsoportos megbeszélések alapján. Kitérünk arra is, hogy a vállalkozások
versenyképességét és sikerességét befolyásoló tényezőknek – egyebek mellett a
közszolgáltatásoknak – milyen a megítélése a vállalkozások körében saját
versenyképességük szempontjából.
A cégvezetőkkel készített interjúk egységes kérdéssorra alapozódtak, tehát jól
összehasonlíthatók az eredmények. A mélyinterjú sorozat részleteit és tematikáját a
3.2.2.5 alfejezet tartalmazza. Az alábbi elemzésben az egyes cégekre az interjúk
kódszáma alapján hivatkozunk (lásd ugyanitt), azok anonimitásának megőrzése
érdekében. A fókuszcsoportokon elhangzottakra a település nevével hivatkozunk.

A mélyinterjúkon elhangzott cégtörténetekből kiindulva látható, hogy a KKV-k életében
nagy jelentősége van annak, hogy hol kezdik tevékenységüket. Az első telephely
kiválasztásánál a családi KKV-k rendszerint még nem voltak olyan helyzetben, hogy
„válogassanak” és az ideális lokációt keressék. Ez a kérdés akkoriban (rendszerint a
rendszerváltást követő években) nem is volt szempont (2.2, 3.1 jelű cégek). Ezekben az
esetekben a családi és helyi kötődés, valamint a meglévő, vagy helyben könnyen
megszerezhető földterület volt az elsődleges a telephely kiválasztásánál. Ha a cég
növekedése során helyben volt rendelkezésre álló földterület és nem merült fel olyan
tényező, ami végképp rontotta volna a cég versenyképességét, az nem változtattatott
telephelyet.
A nagyvállalat kategóriába tartozó 4.1 és 4.2 jelű kaposvári vállalkozások szocialista
nagyvállalatok utódaként fejlődtek tovább, megváltozott (a 4.1 esetében külföldi)
tulajdonosi struktúrában. Itt a mobilizációt nem indokolta semmi, illetve a meglévő
infrastruktúra helyhez kötötte a céget, amit azután tovább fejlesztettek (4.2) a régi
épületinfrastruktúra részbeni újjáépítésével. A 4.1 jelű cég estében olyan nagyságú a
rendelkezésre álló földterület, hogy azon minden tervezett kapacitásnövekedés
megvalósítható. Push faktorok ugyan léteznek és meghatározásra is kerültek, de ezt az
előnyt nem képesek ellensúlyozni, ami esetleg telephelyváltásra bírná a céget.
A 2.1 jelű cég esetében a telephely már egy országosan ismert és országos jelentőségű
nagyvállalat egységeként jött létre. Jászapátiban a cégközponttól (Jászberény) 20 km-re
a földterület fajlagos költsége az ottani 20%-a volt. A telephelynek helyet adó város,
Jászapáti rendelkezik ipari parkkal, ahol az infrastruktúra megfelelően kiépített. A helyi
munkaerőkínálatot a telephelyen szükséges képzetlen munkaerő alkotja. A fő
telephelyválasztási tényezők tehát az anyacéghez való földrajzi közelség, az ott
jellemzőnél jóval kedvezőbb áron vásárolható föld és az olcsó nagy számban
rendelkezésre álló munkaerő voltak.15 A cég tovább bővítene, de maga a választott
telephely szab ennek határokat (lásd később).
15

Fontos, hogy ez esetben a lobbierőnek is szerepe volt, amit a volt polgármester most országgyűlési képviselő
fejtett ki a cég irányában. A város ipari parkja évek óta nem gyarapodott betelepülőkkel és a város új státusza
(járásközpont) megkívánta a látványos fejlesztést.
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A 3.2 vállalkozás esetében szintén jól vizsgálható a klasszikus telephelyválasztási
szempontok érvényesülése. Ez esetben a cég fejlődése indokolta a telephelyfejlesztését,
amit már nem az eredeti helyen (Szeged) hajtottak végre, hanem tudatosan keresték az
új helyszínt a környéken. A választás Mórahalomra esett, és a döntő szempont a
földterület ára és a megvásárolt területen belüli bővítés lehetősége volt. Az interjú
alapján elmondható, hogy a döntésben szerepet játszott még a korábbi cégközponthoz
való földrajzi közelség és a már rendelkezésre álló infrastruktúra (közművek). A cég
számára új kihívás a növekedés, mert egy újabb üzemcsarnok felépítése után a
fejlesztésekre alkalmas saját földterület elfogyott, a telephelyhez kapcsolódóan
terjeszkedésre (területvásárlással) pedig nincs lehetőség. A cég újra a keresés fázisában
van és újra tényezőket kénytelen mérlegelni.16
A meginterjúvolt cégvezetők, így azok cégeinek esetében is a jelenlegi telephely
választásában az olcsón hozzáférhető, fejleszthető földterület minden esetben szerepelt a
választási (vagy éppen a mobilitás ellen ható) tényezők között. A gazdasági hasznosítású
földterület rendelkezésre állása a kérdőíves felmérésben a 23-ból a 7. legfontosabb
tényezőnek bizonyult, azaz elsődleges.
Az a tény, hogy egy telephelyként felmerülő terület ipari park címet hordozó terület része
önmagukban ritkán jelent mindent felülíró vonzerőt. Ezt a kérdőíves felmérés is
alátámasztja, ahol az ipari park léte a 23-ból csupán a 15. legfontosabb tényező. Ennek
az az oka, hogy egészen eltérő infrastrukturális ellátottságú és elérhetőségű ipari
parkokat találunk országszerte. Az interjúalanyainkat érintve pl. Jászapátiban a
fejleszthető terület hiánya és a elektromos energiaellátó rendszer szűk keresztmetszete
az ipari park problémája (2.1), miközben Pécsett a ipari parkok városból való
elérhetősége és csupán részleges infrastrukturális kiépítettsége nem volt vonzó a
meginterjúvolt cég vezetőjének (5.1). Ez utóbbi kedvezőtlen tényt a pécsi vállalkozói
fókuszcsoporton résztvevő cégvezetők is megerősítették és magyarázatként értelmezték
az ipari park gyér betelepítettségére.
Tapasztalataink szerint a cégek magától értetődőnek veszik a közüzemi infrastruktúra
teljekörűségét. Ez nem szükségszerűen telephelyválasztást befolyásoló tényező, viszont
fontossá tud válni, amikor a termelést befolyásoló, szűk keresztmetszetek lépnek fel. Az
5.1 jelű cég esetében a telephelyet egy vidéki lokációból hozták a nagyvárosba (Pécs). A
rendelkezésre álló földterület ebben az esetben is fontos volt, de még inkább a közművek
megléte és a cég jó elérhetősége. Az önkormányzat által ajánlott ipari parki terület
(zöldmezős) ezeknek a feltételeknek nem felelt meg, ezért a cég egy barnamezős nem
ipari parkban lévő, de gazdasági területen található telephelyet választott.
A közüzemi szolgáltatókkal való „küzdelem” rendszeresen felmerült a cégvezetők
körében, mint működést, fejlesztést így versenyképességet befolyásoló probléma.
Problémás lehet, egy-egy fejlesztés kapcsán a kapacitásbővítés, vagy pl. egy
transzformátorállomás áthelyezése. A hosszú ügyintézési idők miatt egy-egy ilyen lépés
lebonyolítása az egész fejlesztés pl. csarnoképítés időtartamával vetekszik és jelentős
versenyhátrányt okozhat.
Az elérhetőséget és a munkaerő mobilitást jelentős versenyképességet befolyásoló
tényezőknek ítélték meg a megkérdezett cégvezetők, de eltérő tartalommal. Az
elérhetőség problémája sokrétű: az autópálya ideálison túl terjedő elérésétől (4.1 és 4.2,
valamint némiképpen a 2.1 és 2.2 jelű cégek) egészen az országhatár mobilitást
akadályozó voltáig (3.1 és 3.2) terjed. A tényezőcsoport érinti a munkaerő hatékony
16

A döntés eredménye nem ismert.
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mobilizálását lehetővé tevő közlekedési szolgáltatások regionális léptékű szervezését is.
Ez utóbbi Mórahalom, Jászapáti és Pécs esetében is kiemelt tényezőként szerepelt a
cégvezetőknél.
A különböző okok miatt fennálló helyi kötődés jelentősége már nem egyértelmű, főleg,
amikor terjeszkedő nagyvállalatról van szó, ugyanakkor migráló cégek esetében az
eredeti munkaerőbázishoz (3.2 esetében) vagy az anyacéghez (2.1) való földrajzi
közelség fontosnak bizonyul. A jászapáti fókuszcsoportos megbeszélésen egy cégvezető
egyenesen abszurdnak nevezte a kérdést, hogy mit talál saját tevékenysége és
sikeressége szempontjából az adott településen versenyképességi tényezőnek. „Itt
lakunk és itt vállalkozunk.” A vidéki térségekben a vállalkozások (KKV-k) számára
evidens és egyértelmű, hogy a szülő és lakhelyükön vállalkoznak és nem gondolkodnak
telephelyváltásban. A helyi viszonyok között próbálnak boldogulni és ha van rá
lehetőségük ott is fejlesztenek.
A telephelyváltás indokoltsága már feltételez egy kritikus méretet és összetett
tulajdonosi struktúrát, ahol pusztán a helyi kötődésnek nincs, vagy kisebb a szerepe.
A munkaerőhiány minden cégnél, mint a növekedést gátló tényező került elő.
Ugyanakkor, a cégek a munkaerőhiánynak egy pozitív hatását is látják pl. Kaposváron,
mégpedig azt, hogy egyre több fejlesztési célú saját forrást fektetnek innovációba. Ez
főként technológiai és szervezeti innovációt jelent, ami rendszerint termékinnovációba
fordul (4.1 és 4.2). A fókuszcsoporton megjelenő vállalkozások szerint a helyi cégek
fejlődését jelenleg akadályozó munkaerőhiány enyhítésére Pécsett megoldás volna, ha a
város elérését a közösségi közlekedés szolgáltatásai jobban támogatnák, azokon az
agglomerációs településeken, ahol ez most a rugalmas munkavállalás akadályozója. A
helyi (Pécsen belüli) közlekedésszervezés a helyi cégek működésével jóval
összehangoltabb, így kedvezőbb a helyzet az interjúalanyok és a fókuszcsoporton
részvevő vállalkozások megítélése szerint.
A cégek beszámolója szerint a térségi szintű közlekedésszervezésre történtek
előremutató egyeztetések Mórahalmon, ahol az önkormányzat koordinálásával
igényfelmérés történt a vállalkozások körében. Jászapáti esetében a jelentős térségi
vonzerővel bíró anyacég (2.1) maga oldja meg munkaerejének munkába közlekedését
nem csak a jászberényi, hanem a jászapáti telephely vonatkozásában is.
Az interjúk témakörei között szerepeltek az önkormányzat által biztosított
közszolgáltatások és az önkormányzati vezetők vállalkozásokhoz való viszonya, mint a
versenyképességet potenciálisan befolyásoló tényezőcsoportok.
Az meginterjúvolt cégek nem cáfoltak meg a közszolgáltatások kérdőívben jelzett,
versenyképességben játszott jelentőségét. Hasonlóan a kérdőívekhez az interjúk is
alátámasztották a műszaki jellegű és településüzemeltetést érintő közszolgáltatások
kiemelt fontosságát különösen ott, ahol a helyi szolgáltató vállalkozások sikerességét a
településkép jelentősen befolyásolja. Ilyen pl. Mórahalom, ahol a fókuszcsoportos
megbeszélésen megerősítésre került, hogy turisztikai fejlesztések nyomán induló
vállalkozások sikeressége a településkép függvénye is: „A fürdő a település határánál
kezdődik”.
A humán közszolgáltatások vállalkozások versenyképességében játszott szerepének
megítélése kevéssé egyértelmű, és az adott közszolgáltatás jellege szerint változó a
megítélés. A kérdőíves felmérésben az egészségügyi ellátás bizonyult a legfontosabbnak
a humán közszolgáltatások körében, amit megerősítettek pl. a Jászapátiban. Itt a
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vállalkozások fontos problémája az egészségükre egyébként is kevéssé figyelő, vidéki
emberek egészségügyi ellátása és felvilágosítása.
Ezzel együtt, általában humán közszolgáltatások a vizsgált tényezők abba a harmadába
tartoznak, amelyek a legkevésbé befolyásolják a vállalkozások versenyképességét.
A munkavállalást befolyásoló legfontosabb humán közszolgáltatás az elmondottak szerint
az óvodai és bölcsődei ellátás. A kisebb cégek a szolgáltatások elégtelenségéből eredő
problémákat rugalmasan kezelik – megoldás lehet az otthoni/táv munka, de csak pl.
bizonyos szolgáltató cégeknél (5.2). A kisebb, termelő tevékenységet folytató cégek is
rugalmasan állnak a hasonló helyzetekhez (3.1). A nagyvállalatoknál más a helyzet, itt a
rugalmasság kevéssé képzelhető el a termelő cégeknél. A cégek esetenként átvállalnak
bizonyos feladatokat (vállalati óvoda, bölcsőde) vagy az önkormányzattal közös
fejlesztenek ki megoldásokat. Az interjúk során erre nem találtunk konkrét jó példát,
viszont a versenyképességi szerződés önkormányzati interjújában előkerült, hogy
Kecskemét esetében a Mercédesz és a város közösen működtet óvodát az óriáscég
igényeihez igazodva.
Az óvodai, bölcsődei ellátás leginkább azoknál a cégeknél fontos, ahol a munkaerő
jelentősebb része helyben él. A térségi munkaerőre támaszkodó cégek esetében a
lakhelyhez kötött közszolgáltatás rugalmatlan szolgáltatási ideje nem releváns tényező.
A helyi önkormányzatok a konkrét gazdaság-élénkítési eszközrendszerükön keresztül
képesek elősegíteni a vállalkozói versenyképességet. Ennek egyik legalapvetőbb eszköze
az egyablakos ügyintézés, aminek pozitív hatásáról mórahalmi fókuszcsoportos
megbeszélésen részletesen beszámoltak a résztvevők. Olyan településeken, ahol az üzleti
szolgáltatások híján vannak, a jelentősebb helyi cégek nem várnak az önkormányzatra –
a Jászapátiban telephelyet létrehozó cég (2.1) maga csinált rendezvényházat és
működtet színvonalas éttermet az üzleti tárgyalásokhoz, eseményekhez. A cég magának
teremti meg az üzleti szolgáltató környezetet (ez a székhelynek és az 1.sz. telephelynek
helyet adó Jászberény „kritikája”).
A nagyobb cégekre általában is jellemző, hogy üzleti szolgáltatásokra vonatkozó igényük
meg sem fogalmazódik az önkormányzat felé, ezekről maguk gondoskodnak. Egyéb,
önkormányzat hatáskörébe tartozó beavatkozások pl. területhasználat szabályozása
megoldásában számítanak az önkormányzatok aktívabb és
együttműködőbb
hozzáállására (4.2 jelű cég).
Az önkormányzatok, mint a helyi cégeket helyzetbe hozó megrendelők gazdaságösztönző szerepe olyan nagyobb településeken merült el, mint Pécs, Kaposvár, de még
Mórahalmon is téma volt. A pécsi fókuszcsoporton pont a kaposvári példát említették a
vállalkozók, ahol véleményük szerint a helyi vállalkozások több lehetőséget kapnak helyi
beruházások elvégzésére, mint városukban. A pozitív értelemben vett protekcionizmus a
törődés érzését is keltik a vállalkozásokban és erősíti a kötődést.
Jászapátiban és Pécsett is felmerült a vállalkozói fókuszcsoportos megbeszéléseken, hogy
az önkormányzatoknak több figyelmet kéne fordítaniuk a meglévő és helyben fejleszteni
kész vállalkozásokra. Ezek a cégek sok esetben képesek annyi munkahelyet teremteni
egy adott időszakon belül, mint egy-egy újonnan megtelepedő vállalkozás, amely
esetenként a meglévő cégektől szívja el a sokszor saját költségükön képzett értékes
munkaerőt.
A fókuszcsoportos megbeszélések során sokszor kerülnek elő olyan problémák, amelyek
megoldását a vállalkozók az önkormányzattól várják legyenek azok a vállalkozásokat
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közvetlen vagy közvetve érintő általános társadalmi feszültségek pl. Jászapátiban a
jelentős számú kisebbség életmódja kapcsán, vagy Kaposváron olyan országos
infrastruktúra hálózatokat érintő kérdések, mint pl. az M7 autópálya megközelítését
lehetővé tevő útkapcsolat állami hatáskörben lévő megépítése.
A vállalkozások általában hisznek abban, hogy egy karizmatikus helyi vezető (aki
általában a polgármester) saját szempontjukból kulcsfontosságú szereplő. Számítanak az
érdeklődésére és együttműködésére a problémáik megoldásában vagy számukra előnyös
helyzet teremtésében. A vállalkozások által jó példaként említett Kaposváron és
Mórahalmon elhangzott azonban, hogy a vezetői szinten jellemző gazdaságorientált
szemléletet a hivatali működés egyéb szintjeinek is át kellene vennie. Ugyanez merült fel
a Veszprémben is, ahol a 6.1 jelű vállalkozó a versenyképességi szerződés hatékonysága
kapcsán rámutatott az ellentmondásra a politikai vezetés előremutató hozzáállása és a
végrehajtói /ügyintézői szint ellenálló magatartása között.

Összességben elmondható, hogy a vállalkozói interjúk és fókuszcsoportos
megbeszélések rávilágítottak az egyes vállalkozás-típusok és tevékenységek speciális
telephely választási és a meglévő vállalkozások fejlesztéseit befolyásoló eltérő
tényezőkre. A mélyinterjúk ugyanakkor, összességében megerősítették versenyképességi
tényezők kérdőíves felmérésben feltárt jelentőségét a teljes vállalkozói „populáción”
belül.
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VI.

SZ. MELLÉKLET:

RÉSZLETESEN

KUTATOTT GAZDASÁGÖSZTÖNZÉSI

ESZKÖZÖK FŐBB KUTATÁSI EREDMÉNYEI
A melléklet három, az önkormányzatok szempontjából kiemelt befektetés-ösztönzési
eszköz főbb kutatási eredményeit foglalja össze:
1. Ipari parkok
2. Versenyképességi szerződés
3. Inkubátorházak

VI.1. IPARI PARKOK
VI.2.1. Rövid áttekintés az ipari parkokról
Az ipari park elnevezés a fejlesztési dokumentumokban már meglehetősen korán, az
1996. évi XXI. tv-ben lehatárolásra került. Ipari parkként került meghatározásra: „az
infrastruktúrával ellátott olyan terület, ahol elsősorban termelő és feldolgozóipari
tevékenységet végző, valamint innovációra törekvő vállalkozások találhatóak” (XXI. tv.
4. old.). A törvényben rögzítették még a térségi gazdaságfejlesztési szervezet fogalmát
is, amelyet az ipari park és szabad vállalkozási zóna fejlesztéséhez szükséges
képességek rendelkezésre állásához kötöttek. A törvény 22. § rögzíti a szabad
vállalkozási zónák és az ipari parkok működésére vonatkozó alapvető működési
feltételeket:
„(1) A Kormány a területfejlesztési célok érdekében szabad vállalkozási zónákat hozhat
létre.
(2) A szabad vállalkozási zónákban a területfejlesztési célok érdekében - külön
jogszabályban meghatározott - pénzügyi és más kedvezményeket kell biztosítani.
(3) Az önkormányzatok és társulásaik sajátos területfejlesztési céljaik érdekében ipari
parkokat és egyéb fejlesztési egységeket hozhatnak létre.”
Az ipari park fogalmát kibővítették és leszabályozták a 2005. évi korm., rendeletben (1.
§): „legalább 20 hektár alapterületű, infrastruktúrával ellátott, termelő és szolgáltató
tevékenységnek helyet adó, „Ipari Park” címmel rendelkező terület”. Az ipari parkok
szerepük alapján betölthetik a következő funkciókat:






integrátor ipari park, amikor alapfunkciója mellett az ipari parkban és az annak
térségében működő vállalkozások számára rendszeres és magas színvonalú üzleti
szolgáltatást is nyújt;
kistérségi gazdaságfejlesztő ipari park, alapfunkciója mellett kistérségi
gazdaságfejlesztési tevékenységet folytat a területileg illetékes Fejlesztési
Tanácsokkal kötött megállapodás alapján;
minősített ipari park cím: az „Integrátor Ipari Park” címet és a „Kistérségi
Gazdaságfejlesztő Ipari Park” címet tartalmazó gyűjtőfogalom.

Az „Integrátor Ipari Park” cím elnyeréséhez szükséges feltételek (10. §):
„a) a Pályázó legalább 3 éve rendelkezik „Ipari Park” címmel, és a beszámolási
kötelezettségeit teljesítette;
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b) a Pályázó az ipari parkban főállású, felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakembert alkalmaz, akinek feladata a rendszeres üzleti szolgáltatás nyújtása és
vállalati hálózatok kialakulásának elősegítése;
c) a betelepült vállalkozások között, vagy a betelepült vállalkozások és az ipari
park térségében működő vállalkozások között rendszeres termelési, szolgáltatási,
oktatási vagy fejlesztési együttműködés folyik, amit a Pályázó az együttműködő
vállalkozások nyilatkozatával igazol;
d) az ipari park rendszeresen együttműködik legalább két másik, környezetében
működő ipari parkkal, amit a Pályázó az együttműködő ipari parkok
nyilatkozatával igazol.”
A „Kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Park” cím elnyeréséhez szükséges feltételek (11.
§): hasonlóan az Integrátor Ipari Park fogalmához, legalább három éve „Ipari Park”
címmel rendelkezik; alkalmaz megfelelő végzettségű szakembert, akinek feladatköre már
más természetű. A szakembernek részt kell vennie a kistérség fejlesztési programok
tervezésében, segítenie kell az ipari park, a térségben működő vállalkozások és a
megvalósuló fejlesztési programok illeszkedését. Ezen felül az alábbi körülményeknek
kell megfelelni: „az ipari park területén olyan inkubátorház működik, amely egyidejűleg
legalább három, 5 évnél nem régebben alapított kisvállalkozás számára biztosít a piaci
árnál kedvezőbb elhelyezést; az ipari parkot működtető szervezet rendelkezik a
területileg illetékes Kistérségi Fejlesztési Tanács, vagy a területfejlesztési feladatokat is
ellátó többcélú Kistérségi Társulás, továbbá a Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint
a Regionális Fejlesztési Tanács indokolással alátámasztott támogató javaslatával”.
Különleges cím a Tudományos és Technológiai Ipari Park, amelyet olyan szervezet
nyerhet el, amelyiknek fennálló kutatási vagy együttműködési szerződése van
egyetemmel, főiskolával vagy akadémiai intézettel és a betelepült vállalkozások közül
legalább három együttműködik K+F+I tevékenység végzésében. Ezen kategória első
lépcsőjének tekinthető az Egyetemi Ipari Park, amely hazánkban a Debrecen Science
Park. Az országban egyedi ipari park, a kutató fejlesztő, szaktanácsadási, illetve
szolgáltató tevékenység mellett itt az oktatás gyakorlati oldala is bemutatható a 25
hektáros területen, ahol nemzetközi szinten is jelentős innovációs platform került
kialakításra. Ahogyan az Egyetem honlapja is fogalmaz: „Intézményünk elkötelezett a
felsőoktatási képzés, a felsőoktatás és az üzleti szféra aktív kapcsolatának
fejlesztésében, ezért olyan modellértékű megoldásokat kíván megvalósítani az Egyetemi
Ipari Parkban, mely megoldást jelent az innovációs tevékenységek és menedzsment,
valamint a helyi célú gazdaságfejlesztés problémakörére”. Az Egyetemi Ipari Park
elindítását 1999-ben határozták el; még ebben az évben megtörtént az ipari park
területének iparterületté történő minősítése, valamint a szabályozási terv jóváhagyása.
Az év végén elnyerték az Ipari Park címet, majd alapinfrastruktúra építés vette kezdetét.
A működési stratégia és a koncepció a Debreceni Egyetemmel való szorosabb
megfelelés/megfeleltetés miatt módosult és az új cél egy Tudományos és Technológiai
Park, azaz Debrecen Science Park elnevezés használata.
Az egyetem kezelésében lévő ipari park ilyen irányú fejlesztése generálja a további
egyetemi és céges beruházásokat, amelyek a koncentrációt kihasználva az ipari
termelést modellezve és a gyártási folyamat fejlesztésére helyeznek nagyobb hangsúlyt.
Célként fogalmazódik meg ezeken felül a céginkubáció és a hallgatók személyes
inkubációi. A betelepítési politika során fontos szempontként jelentkezik azon vállalatok
preferálása, amelyek a gazdaságfejlesztési szerepük mellett folyamatos megrendelőként
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is jelen vannak az egyetem kutatási tevékenységénél, az egyetemi spin-off és start-up
cégek számára, mint szakmai befektetők és/vagy finanszírozók.
Hazánkban az iparosítás előmozdítása érdekében központi és helyi kezdeményezéssel
létesítettek ipari területeket. Az előközművesített iparterületek Dombóváron és
Mátészalkán központi; Egerben, Gyulán, Hajdúböszörményben és Kaposvárott helyi
kezdeményezéssel jöttek létre (Kullmann, 2009). Az ország első ipari parkja a Győri Ipari
Park, amely kiépített utakkal és parkolókkal rendelkezett. A város önkormányzata osztrák
ingatlanfejlesztő partnerrel együtt fogott zöldmezős fejlesztésekbe. Székesfehérvár és a
Videoton gyár együttműködése egy beszállítói ipari park megteremtését eredményezte. A
külföldi beruházások kedvelt célterülete az ország nyugati, északnyugati térsége, pl.
szentgotthárdi és az esztergomi ipari park az Opel illetve a Suzuki gyárát foglalva
magába, vagy a Flextronics ipari parkja Sárváron (Tatai, 1984). Ipari fejlesztés
viszonylatában a Dél-Dunántúlon Pécs; Észak-Magyarországon Ózd, az Alföldön
Kecskemét került kedvező helyzetbe (21. táblázat)
21. táblázat: Ipari parkok számának alakulása Magyarországon Forrás: Kiss, 2013 20. old. alapján
1997

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

28

75

133

160

166

189

206

209

parkok területe (ha)

2350

4950

7640

8800

8738

9888

12323

10500

betelepítettség (%)

21,5

30,0

32,9

40,1

48,0

53,0

56,0

58,1

vállalkozások száma

320

685

1495

2152

2467

3184

4051

3621

27

59

110

128

139

186

207

161

166

316

662

1264

1463

1987

2474

2475

619

930

2665

3483

4623

7553

8947

11825

514

698

2211

2596

3369

4888

4921

-

83

75

83

75

73

65

55

43

parkok száma

létszám (ezer fő)
vállalkozások beruházásai
(Mrd Ft)
vállalkozások árbevétele
(Mrd Ft)
vállalkozások exportja
(Mrd Ft)
export aránya (%)

Több olyan területet találhatunk, amely bár nem viseli az ipari park címet, de hasonlóan
működik, pl. Graphisoft park (intenzív kutatás-fejlesztést ill. más igényes, kreatív
szellemi munkát végző cégek). Óbudán a gázgyár szomszédságában működik ez a
magyar szoftverfejlesztő vállalkozás. A 7,5 hektáros területen több különálló épületben
összesen 25 ezer négyzetméter iroda építését tervezték. Több mint 30 szervezet (köztük
nagyobb vállalatok, mint a Microsoft vagy az SAP, és innovatív kisvállalkozások, mint a
Thales
Nanotechnológiai
Rt.)
működik,
több
száz
főt
foglalkoztatva.
A
méretgazdaságosság számtalan előnyhöz juttatja az ipari parkokat, és a hozzájuk
hasonló elveken működő területi egységeket, mivel: „A vállalkozások agglomerálódása
még több előnnyel, költségcsökkenéssel jár számukra, ha együttesen vesznek igénybe
működésükhöz szükséges szolgáltatásokat” (Barta, 2002).
A Magyarországon létesülő ipari parkok jellege szerint lehet:





zöldmezős;
zöldmezős, de a fejlesztés során épületek is épülnek;
reorganizációs;
részben reorganizációs, részben zöldmezős;
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 meglévő iparterület parkká szervezése, illetve zöldmezős beruházási rész;
 zöldmezős, valamint volt szovjet katonai terület hasznosítása.
A tulajdonosi szerkezetet vizsgálva többségében önkormányzati vagy belföldi
magántulajdonban lévő szervezetek viselik az ipari park címet. A Nemzetgazdasági
Minisztérium által vizsgált ipari parkok 66 %-a gazdasági társaság és 1/3-a
önkormányzat. Az átlagos terület az országban 92 hektár, az átlagos betelepítettség
meghaladja az ipari park területének felét. Az ipari park területét jellemzően eladják és
csak a parkok egynegyede adja bérbe a területet.
A gazdaságélénkítő eszközök (ipari parkok és az inkubátorházak) fejlődése közötti
kapcsolat elhanyagolható volt. Sikeres gyakorlatnak számított, hogy a jelentős
beruházást menedzselő ipari park fejlesztést az önkormányzat koordinálja; az egyéb
gazdaságfejlesztési tevékenységek felügyeletét a helyi vállalkozói központ látja el.
Az ipari parkok területfejlesztő hatással bírnak, felfoghatók speciális vállalkozásokként.
Az ipari szerkezetváltást elősegítő tevékenységet végeznek, amelynek során:





zöldmezős beruházásokhoz alakítanak ki iparterületeket, ahol széles szolgáltatási
palettával és fejlett infrastruktúrával várják a befektetőket;
az önkormányzatok helyi adómentességet kínálnak, ezáltal a befektetéseket
ösztönzik, így új munkalehetőséget teremtenek;
a „rekonstrukciós” iparterületek újbóli hasznosítják;
koncentrált ipari termelési tevékenység, fejlesztési központ (Tóth, 1999)

VI.2.2

Az ipari parkok szerepe a helyi gazdaság fejlődésében és a
lakosság életminőségének változásában (hatáselemzés)

Az ipari parkok kialakulása a rendszerváltás utáni Magyarországon spontán módon indult
meg a 90-es évek elején, elsősorban a helyi önkormányzatok és a multinacionális cégek
kezdeményezésére. A kormány rövidesen felismerte jelentőségüket a gazdaságfejlesztésben, és 1997-ben az „Ipari Park” cím pályázati rendszer meghirdetésével
kialakította a szabályozási kereteket, valamint különböző (elsősorban az infrastrukturális
feltételek javítását célzó) pályázati lehetőségeket tett elérhetővé (Nikodémus A. 2002).
Jelenleg az ipari park cím viselését a 297/2011. (XII. 22.) Kormányrendelet az ipari
parkokról szabályozza, az előírt feltételek nem teljesülése esetén a cím meg is vonható.
Magyarországon 2016-ban 196 db ipari parkot tartottak nyilván.
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40. ábra: Az ipari parkok Magyarországon 2016-ban (Forrás: www.kormány.hu)

Mint az ábrán (40. ábra) is jól látható, az ipari parkok legnagyobb sűrűsödési pontja a
fővárosi agglomerációban található – erre magyarázatul szolgál a régió mind kiváló
logisztikai helyzete (amit a központi fekvésen túl a sugarasan kiépülő autópálya-hálózat
szintén erősít), valamint a nagyméretű és differenciált felvevő és a munkaerőpiac. Ezen
túlmenően a jelentősebb városokban, járásközpontokban egy, esetleg kettő ipari parkot
találunk, 3 vagy annál több ipari parkkal csak megyeszékhelyek, régióközpontok
rendelkeznek.
Az ipari parkok szabályozásával és támogatásával kapcsolatban kulcskérdés annak
kiértékelése, hogy mennyiben járultak hozzá az ipari parkok a beruházások
településre vonzásához, a helyi gazdaság fejlődéséhez és végső soron a helyi lakosság
jólétének javulásához. Ennek érdekében elkülönítettük az 5000 és 25000 fő közötti
lakónépességű településeket, és megvizsgáltuk, mennyiben különböznek az ipari parkkal
rendelkező települések társadalmi-gazdasági mutatói azon településektől, ahol nincsen
ipari park. A vizsgálathoz az életminőséggel és gazdasági aktivitást jellemző, már
korábban bemutatott komplex indikátorkészlet elemeit használtuk fel.

100%
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Nincs ipari park

40%

Van ipari park

20%
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5000

30000

41. ábra: Az ipari parkkal rendelkező települések aránya a népességnagyság függvényében
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Az ábrán (41. ábra) látható, hogy a választott méretkategórián belül az ipari parkkal
rendelkező települések aránya a lakónépesség növekedésével párhuzamosan növekszik.
25.000 fő fölött már csak két település nem rendelkezik ipari parkkal, ezek az ipari park
hiánya ellenére erősen iparosodott települések: Jászberény, valamint Érd. Ez tehát
igazolja az 5000-25.000-es méretkategória kiválasztását. A minél több információ
kinyerése érdekében az egyes mutatók értékeinek alakulását a népességkategórián belül
részletesebb bontásban is vizsgálom.
A 22. táblázat adatai alapján az ipari parkok jelenlétéből még önmagában nem
következik, hogy az érintett településeken a vállalkozásszám/vállalkozássűrűség
magasabb lenne. Látható, hogy az ipari parkkal rendelkező települések esetében a
legtöbb méretkategóriában az ezer főre vetített regisztrált vállalkozások száma, és a
vállalkozások számának változása is alatta marad az ipari parkkal nem rendelkező
települések értékeinek. Ennek oka többek között az lehet, hogy az ipari parkokba
nagyobb arányban települnek be közép- és nagyvállalatok. E nagyfoglalkoztatók
felszívják a térség munkaerejét, ami alacsonyabb vállalkozássűrűséget eredményez.

22. táblázat: Az 5-25 ezer fő közötti települések vállalkozásszám szerint
Településszám

Vállalkozások
száma 2001

Vállalkozások
száma 2015

Vállalkozások
számának
változása
2001-2015

Regisztrált
vállalkozások
száma 2015
(ezer főre vetítve)

5 – 10 ezer fő

128

9 188

25 039

173%

158,57

nincs ipari park

94

6 860

18 903

176%

160,96

van ipari park

34

2 328

6 136

164%

151,99

10 – 15 ezer fő

55

8 470

20 988

148%

151,57

nincs ipari park

32

4 967

12 304

148%

152,26

van ipari park

23

3 503

8 684

148%

150,63

15 – 20 ezer fő

30

7 387

18 264

147%

153,26

nincs ipari park

11

2 254

6 543

190%

141,92

van ipari park

19

5 133

11 721

128%

159,87

20 – 25 ezer fő

11

3 283

8 571

161%

153,43

nincs ipari park

4

1 080

3 019

180%

164,18

van ipari park

7

2 203

5 552

152%

147,26

Az ipari parkkal rendelkező településeknek ugyanis lényegesen nagyobb az egy
vállalkozásra eső árbevételük, mint az ipari parkkal nem rendelkező hasonló méretű
településeknek (23. táblázat). Továbbá az ipari parkkal rendelkező településeken az
értékesítés nettó árbevétele is gyorsabban nőtt 2001 és 2015 között, ami további
dinamizálódásra utal. A 24. táblázaton pedig látható, hogy az árbevétel eltérése mögött
az értékesítés eltérő szerkezete és célpiacai állnak: az ipari parkokkal rendelkező
településeket az exportorientált vállalatok magasabb aránya jellemzi. A külföldi
részesedés magasabb százaléka pedig egyértelműsíti, hogy e mögött a multinacionális
cégek fokozottabb jelenléte áll.
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23. táblázat: Az 5-25 ezer fő közötti települések értékesítés nettó árbevétele szerint
Értékesítés 1 vállalkozásra
vetített nettó árbevétele, 2001

Értékesítés 1 vállalkozásra
vetített nettó árbevétele,
2015

Értékesítés nettó
árbevétele változás

5 – 10 ezer fő

152 452

167 696

10,00%

nincs ipari park

120 246

107 497

-10,60%

van ipari park

247 355

353 147

42,77%

10 – 15 ezer fő

156 481

183 992

17,58%

nincs ipari park

108 582

144 833

33,39%

van ipari park

224 398

239 475

6,72%

15 – 20 ezer fő

235 678

222 019

-5,80%

nincs ipari park

142 074

119 975

-15,55%

van ipari park

276 782

278 983

0,80%

20 – 25 ezer fő

196 473

259 988

32,33%

nincs ipari park

238 125

237 029

-0,46%

van ipari park

176 054

272 473

54,77%

24. táblázat: Az 5-25 ezer fő közötti települések az exportértékesítés aránya szerint
Exportértékesítés
aránya, 2001

Exportértékesítés
aránya, 2015

Exportértékesítés
arányának
változása

Külföldi részesedés
a jegyzett tőkéből,
2015

5 – 10 ezer fő

28,16%

39,11%

10,95%

57,68%

nincs ipari park

21,56%

22,25%

0,69%

56,03%

van ipari park

37,61%

54,92%

17,31%

60,09%

10 – 15 ezer fő

25,77%

22,09%

-3,68%

60,97%

nincs ipari park

20,18%

15,08%

-5,11%

53,63%

van ipari park

29,60%

28,09%

-1,50%

66,92%

15 – 20 ezer fő

33,13%

47,09%

13,96%

27,94%

nincs ipari park

22,85%

49,84%

26,98%

15,39%

van ipari park

35,45%

46,43%

10,98%

28,73%

20 – 25 ezer fő

20,65%

46,70%

26,04%

34,23%

nincs ipari park

13,51%

24,18%

10,67%

28,09%

van ipari park

25,39%

57,35%

31,96%

47,28%

Ezek a különbségek azonban az életminőséghez szorosabban kapcsolódó indikátorokban
nem feltétlenül jutnak érvényre. Bár a 100 lakosra jutó adófizetők számában még
láthatunk minimális pozitív elmozdulást az ipari parkkal rendelkező települések javára, ez
a háztartások szintjén már eltűnik: a foglalkoztatottal nem rendelkező háztartások
arányában már nincs különbség az ipari parkkal rendelkező és nem rendelkező
települések között (25. táblázat).
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25. táblázat: Az 5-25 ezer fő közötti települések foglalkoztatottság szerint

100 lakosra jutó
adófizetők száma,
2001

100 lakosra jutó
adófizetők száma,
2015

Foglalkoztatottal
nem rendelkező
háztartások
aránya, 2001

Foglalkoztatottal
nem rendelkező
háztartások aránya,
2011

5 – 10 ezer fő

40,24

47,95

0,42

0,39

nincs ipari park

40,06

47,78

0,42

0,39

van ipari park

40,71

48,42

0,43

0,39

10 – 15 ezer fő

42,54

47,50

0,39

0,37

nincs ipari park

40,75

46,66

0,40

0,38

van ipari park

44,92

48,67

0,38

0,37

15 – 20 ezer fő

44,12

49,12

0,37

0,36

nincs ipari park

42,65

48,01

0,36

0,34

van ipari park

44,89

49,76

0,38

0,37

20 – 25 ezer fő

42,58

47,68

0,41

0,38

nincs ipari park

42,30

47,59

0,42

0,39

van ipari park

42,73

47,74

0,41

0,38

Ennek megfelelően a települések jövedelemviszonyai között sem figyelhetünk meg
drasztikus eltéréseket. Bár a 2015-ös adatok alapján mutatkozik némi pozitív eltérés az
ipari parkkal rendelkező települések javára a különbség a korábban látott egy
vállalkozásra jutó árbevétel-többlethez képest minimális, továbbá a belföldi jövedelem
gyarapodásának dinamikája sem haladja meg az ipari parkkal nem rendelkező
településekét. Hogy az ipari parkkal rendelkező településeken nem keletkezik jelentős
jövedelemtöbblet, arról az egyik legfontosabb vagyontárgy, a személygépkocsi többi
településével megegyező gyarapodási üteme is árulkodik (26. táblázat).

26. táblázat: Az 5-25 ezer fő közötti települések jövedelemviszonyai
Egy főre jutó
belföldi jövedelem
2001

Egy főre jutó
belföldi jövedelem
2015

Egy főre jutó
belföldi jövedelem
gyarapodása

Személygépkocsi vált

5 – 10 ezer fő

323 544

919 821

596 277

101,7652

nincs ipari park

320 774

925 250

604 476

101,1556

van ipari park

330 858

904 881

574 023

103,0826

10 – 15 ezer fő

373 616

967 213

593 597

96,03565

nincs ipari park

355 035

946 891

591 856

91,49377

van ipari park

398 215

995 053

596 837

102,3741

15 – 20 ezer fő

421 766

1 073 109

651 343

93,85536

nincs ipari park

397 626

1 050 570

652 944

93,11294

van ipari park

434 335

1 086 254

651 919

94,73327

20 – 25 ezer fő

374 995

991 275

616 281

93,4374

nincs ipari park

365 161

939 268

574 108

91,0241

van ipari park

380 584

1 021 097

640 513

94,85125
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A kis- és középvárosokon belül az ipari parkkal rendelkező településeknek nincs nagyobb
népességmegtartó ereje a többinél. Figyelemreméltó viszont, hogy az ipari parkkal
rendelkező településeken a lakásállományon belül kicsit magasabb a modernebb,
összkomfortos, vagy szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya. Ennek oka,
hogy a multinacionális cégeknél kiemelt pozícióban dolgozók részesednek a vállalkozások
által megtermelt árbevétel-többletből.
Összegezve a vizsgálat során tapasztaltakat:




az 5-25 ezer fős településeken belül az ipari park léte bizonyos gazdasági mutatók
jelentős megugrásával jár együtt (nettó árbevétel, exportértékesítés aránya);
ezek azonban nem járnak együtt a lakosság jövedelemszintjének és
életminőségének számottevő javulásával;
így a települések népességmegtartó-képességében sem jelentkezik pozitív
elmozdulás.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az ipari parkok hatása a helyi társadalom jólétére
korlátozott.
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VI.2. VERSENYKÉPESSÉGI SZERZŐDÉS
A HVK projekt részletesen vizsgálta a versenyképességi szerződés, mint
gazdaságösztönzési eszköz különféle értelmezését és értékelte a versenyképességi
szerződés eredményességét, megfogalmazta a pilot térségek tanúságait.

VI.2.1. Versenyképességi stratégia – versenyképességi szerződés
Az ÁROP 1.1.15 keretében keletkezett Versenyképességi szerződések elterjedésétől
várható hatások feltárása c. tanulmány részletesen kitér a versenyképességi
szerződés fogalmi rendszerére és tervezési megalapozására. Eszerint: „Összességében
egy önkormányzat vagy egy állam, amennyiben működése középpontjába helyezi a
versenyképesség javítását célszerű, ha első lépésen egy versenyképességi stratégiát
alkot. Ez számba veszi a szükséges eszközöket, erőforrásokat, határidőket, felelősöket,
szükség szerint forrásokat határoz meg. Szerencsés esetben a versenyképességi
stratégia a gazdasági program részét képezi, és ily módon az önkormányzat különböző
területeken kitűzött céljai, elvégzendő feladatai egységes keretbe kerülnek, és így a
kölcsönhatásaikat előre, megfelelő módon összehangolható, az ellentmondások
kiszűrhetők, a prioritások felállíthatók. A gazdasági-versenyképességi program tehát az
önkormányzati tevékenység, fejlesztések teljes spektrumára kiterjed.”
„A versenyképesség stratégia eszköze a versenyképességi szerződés. A versenyképességi
szerződések kötése döntően gazdasági szereplőkkel, a közszféra más szereplőivel, illetve
gazdasági, lakossági és más civil szervezetekkel képzelhető el. Célja a versenyképességi
stratégiában lefektetett célok megvalósítása.”

VI.2.2. Versenyképességi szerződés a gyakorlatban
A versenyképességi szerződés (VKSZ) mint gazdaságélénkítési eszköz az elmúlt mintegy
hét évben a hazai gyakorlatban többféle tartalmi értelmezést kapott függően attól, hogy
kik a szerződő felek, mi a szerződés pontos tárgya, és a felek viszonyát milyen
paraméterek mentén szabályozza az adott együttműködési dokumentum. A VKSZ
rendszerint a köz- és magánszféra együttműködési keretrendszerét adja meg közös,
elsősorban gazdaságélénkítési cél elérése érdekében. Ugyanakkor, előfordul olyan
értelmezés (koncepció), amiben a központi kormányzat és egy térség gazdasági érdekeit
képviselő helyi önkormányzat a (szándékolt) szerződő fél. Olyan értelmezés is akad,
amelyben a közszférát egy közintézmény képviseli az együttműködésben. Felmerülő
alap-kombinációk a VKSZ szerződéskötő felekre:




állam – nagyvállalat
állam – területi szereplő (pl. helyi önkormányzat, regionális fejlesztési szervezet)
önkormányzat – vállalkozások, vagy azok képviseletét ellátó szervezet, pl.
kamara, klaszter (ÁROP projekt)
 innovációs tevékenységet folytató közintézmény – gazdasági szereplő (vállalkozás)
Megkötött szerződések nem minden esetben (kombinációban) jöttek létre hazai
kontextusban, pl. az állam és kiemelt, nemzetgazdasági szinten is jelentős funkcionális
térségek képviselői között nem kerültek aláírásra VKSZ-ek. A folyamat a lehetőség
feltárásán nem jutott túl (2011.). A további három „kombinációban”, ugyan eltérő
keretrendszerben, de történtek szerződéskötések.
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A versenyképességi szerződéssel az alábbi kontextusokban találkozhattunk a hazai
fejlesztéspolitikában 2010 után (publicitást kapott példák):

1.

2.

3.

NEM

IGEN

IGEN

Kezdeményező
fél

Nemzetgazdasá
gi Minisztérium

Székesfehérvár
MJV

Közigazgatási
és Igazságügyi
Hivatal

Értelmezés szerinti /
szerződő felek

1.) állam
2.) térség
vagy
ágazat
meghatározó
szereplői

1.) önkormányzat
2.) megyei
kereskedelmi
iparkamara

és

1.) helyi
önkormányzat
2.) helyi vállalkozások

megkötöt
t
szerződé
sek

HVK-ban
részletez
ett?

27. táblázat: A versenyképességi szerződés hazai értelmezései és gyakorlati példái
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–
0001
jelű,
„Közszolgáltatások
versenyképességi
szempontú javítása” című
projektje

igen

A Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap / K+F
versenyképességi
és
kiválósági szerződések
pályázatok
/
Kódszám:
vksz_14

Többoldalú
szerződések
(pályázati alapon).
a.

4.

NEM

Nemzeti
Kutatási,
fejlesztési
és
Innovációs
Hivatal
/
Kutatási
és
Technológiai
Innovációs Alap

b.

c.

d.
e.

gazdasági
társaságok,
költségvetési
szervek,
amennyiben
azok
kutatóhelynek
minősülnek;
jogi
személyiségge
l
rendelkező
non-profit
szervezetek,
közalapítvány;
egyházi
felsőoktatási
intézmény.

Az egyes említett esetekben a versenyképességi szerződés értelmezése az alábbiak
szerint alakult. A negyedik esetben nem kifejezetten területi szereplők bevonása a cél.
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Versenyképességi szerződés koncepció – NGM, 2011:
Fogalmi értelmezés (NGM, 2011): A VKSZ lényege, hogy az állam egy térség vagy
ágazat gazdasági szereplőivel konkrét jogi formába öntött megegyezést köt. Ebben a
szerződésben a kormány vállalja, hogy kedvezményeket, különleges elbánást, nagyobb
önállóságot biztosít az adott területnek vagy ágazatnak. Cserébe a vállalkozások
együttműködést és felelősséget vállalnak, a kormány által fontosnak tartott területeken
konkrét vállalásokat tesznek. Ilyen területek lehetnek a foglalkoztatás bővítése, a
hozzáadott érték növelése vagy részvétel bizonyos állami feladatok szervezésében,
ellátásában.
Az NGM (2010-2011) elképzelései szerint a Szerződés a teljesítmény, együttműködés,
verseny alapú működésre kívánta ösztönözni a különféle gazdasági szerveződéseket,
miközben az állam rendelkezésére álló eszközök célszerűbben, eredményesebben
segítették volna a kormányzati célok megvalósulását.
Térségi szinten korántsem volt evidens a szerződő fél kiléte. Az akkori elképzelések
szerint szerepet kaphattak volna az adott térség nagyobb városainak önkormányzatai,
önkormányzati szövetségek, a nagyobb vállalatok, vállalkozási szövetségek, esetleg a
jelentősebb befolyással bíró civil vagy érdekképviseleti szervezetek.
Az Elemző vizsgálat és módszertani ajánlások megfogalmazása: hogyan járulhatnak
hozzá az ágazati szabályozások a versenyképességhez c.17 kutatás fő célja az volt, hogy
nagyon rövid idő alatt, gyors adatfelvétel keretei között szerezzen információkat a VKSZ
fogadtatásával kapcsolatban: jó ötletnek tartják-e a potenciális szerződő partnerek, ők
maguk szerződnének-e, és vannak-e érdemi igényeik a szerződéssel kapcsolatban, illetve
javaslataik annak tartalmát és működtetését illetően. A kutatás több város és térség
esetében vizsgálta a VKSZ lehetőségeit az alábbi helyszíneken: Tab, Zalaegerszeg,
Szentes, Jászberény, Balaton-Régió.
A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezése a versenyképességi szerződések
kormányzati és térségi részvétellel történő létrehozására végül nem jutott el konkrét
szerződések megkötéséig. Ugyanakkor, az állam és területi szereplők együttműködését
rögzítő szerződések pl. Modern Városok Program (MVP) ha más tartalommal és
keretrendszerben is, de akár ebből a korábbi koncepcionális értelmezésből is
levezethetők.
Versenyképeségi
szerződés
Székesfehérvár MJV, 2010:

szándéknyilatkozat

jellegű

értelmezése

–

Székesfehérvár esetében a Versenyképességi Szerződés Székesfehérvár Megyei Jogú
Város gazdaságélénkítési stratégiájához, és ahhoz kapcsolódó fejlesztésekhez egy
kétoldalú kötelezettségvállalás nélküli VKSZ értelmezés, ami inkább feladatmeghatározás
és a célok közös erőfeszítések nyomán történő elérésére vonatkozó szándéknyilatkozat
formáját ölti.
A VKSZ-hez ebben az esetben tehát nem kapcsolódik:



a szereplők (aláíró felek) kötelezettségvállalásával kapcsolatos passzus;
végrehajtási terv (implementációs terv, a „végrehajtás” szervezeti háttere,
utánkövetés mechanizmusai)
A dokumentum célja: „Mintavárossá kell tenni Fehérvárt!”
17

Elemző vizsgálat és módszertani ajánlások megfogalmazása: hogyan járulhatnak hozzá az ágazati
szabályozások a versenyképességhez, Zárójelentés Pannon Elemző, 2011.
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Stratégiai cél: Versenyképes gazdaság, Székesfehérváron és a tágabb vonzáskörzetében;
helyi és nemzetközi szinten.
A dokumentum a stratégia cél elérését támogató FELADATOKAT határoz meg. Az
együttműködő felek által áttekintett eszközök, javaslatok ezekhez kapcsolódnak:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Gazdasági szerkezetváltás új energia-iparágak kialakulásával, XXI. századi
igényeknek megfelelő informatikai fejlesztések megvalósításával
Versenyképes helyi adórendszer megteremtése
Helyi vállalkozások védelme, preferenciája
Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása
A foglalkoztatás növelés
Idegenforgalom, sport- és egészségturizmus

Az ÁROP 1.1.15 jelű projekt VKSZ értelmezése
Jelen kutatás tárgyát képező ÁROP 1.1.15 – 2012 – 2012 – 0001 jelű projekt
versenyképességi szerződés értelmezése több pontban jelentősen eltér a fent vázolt
értelmezéstől.


a helyi önkormányzat és helyi gazdasági szereplők közötti megállapodásról van
szó, ami minkét oldalon konkrét kötelezettségvállalásokat tartalmaz;
 a VKSZ egy kiválasztott, gazdaságfejlesztésben stratégiai fontosságúnak ítélt
tématerületre koncentrál;
 pilotként konkrét szerződések kerültek megkötésre (ill. szándéknyilatkozatok
kerültek aláírásra) három önkormányzat esetében.
ÁROP 1.1.15 projekt hipotézise az volt, hogy a versenyképesség javítását célzó
megállapodások pozitív hatást gyakorolhatnak egy adott település, kerület életére és
előtérbe kerül:


a helyi kis- és középvállalkozások gazdasági helyzetének erősítése,
érvényesülésének elősegítése;
 a közös cél előtérbe helyezésével a helyi kis- és középvállalkozások összefogása,
együttműködésük
elősegítése
a
helyi
önkormányzatokkal,
pro-aktivitás
beindítása;
 a vállalkozások megerősítésével az érintett település, kerület munkahelyeinek
megőrzése;
 a helyi lakosság elégedettségének növelése;
 a
létrejövő
versenyképességi
szerződések
konkrét
tapasztalatainak
felhasználásával a folyamat továbbfejlesztése, esetlegesen még szélesebb, az
állam részvételével történő együttműködés létrehozása;
 a konkrét eredmények beépülése a helyi jogalkotási folyamatba.
A felsorolásából látható, hogy a ÁROP projekt értelmezésében használt VKSZ sem
„engedte el” az állam részvételével történő együttműködés létrehozását, mint lehetséges
kimenetet.
A versenyképességi szerződések megkötését gazdaságfejlesztési prioritásokra vonatkozó,
részvételi alapon meghozott stratégiai döntések és jogszabályi háttér vizsgálata
előzte meg. Ezek vezettek a VKSZ tárgyát képező tématerület meghatárolásához.
A helyi versenyképességi szerződések létrejöttét és tartalmuk megvalósítását támogató
dokumentum minden pilot település esetében a Versenyképességi Szerződés
Megvalósíthatósági Koncepció volt.
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Fontos, hogy a VKSZ az ÁROP projekt pilot helyszíneként általában egy szerződés
megkötését jelentette: az önkormányzat nem írt alá minden egyes érintett szereplővel
külön (vállalkozással, vagy képviseleti szervvel) ugyanazon tartalommal szerződést ill.
szándéknyilatkozatot.
Az ÁROP projektben szereplő VKSZ eszköz tartalmi és értelmezési kérdéseken túlmutató,
a gyakorlati alkalmazását érintő tapasztalatok feldolgozása a 2.3.2 és 2.3.3 alfejezetben
olvasható.
A VKSZ K+F versenyképességi és kiválósági szerződés értelmezése
A versenyképességi szerződések további (2015.) értelmezése kevéssé területi
szereplőkhöz, mint inkább a K+F+I világához kötődik. Ugyanakkor a cél ez esetben is a
gazdaság versenyképességének erősítése csak nem területi fókusszal, hanem három
kiemelt ágazat ill. alkalmazott kutatási terület vonatkozásban.

VI.2.3. Versenyképességi szerződéssel összefüggő ajánlások
A versenyképességi szerződés egy gazdaságfejlesztési / befektetés-ösztönzési stratégiára
alapozott gazdaságélénkítési eszköz, belső szabályozókkal működő együttműködési
keret, ami egy konkrét célért kooperálni (kölcsönösen kötelezettségeket vállalni) kész
felek közötti megállapodásként (szerződésként) jön létre.
A tapasztalatok alapján önmagában a versenyképességi szerződés nem garantálja a helyi
gazdaságfejlesztés eredményességét, pozitív gazdaságélénkítő hatásának eléréséhez
fontos létrehozni annak végrehajtási mechanizmusait. A versenyképességi szerződés a
helyi gazdaság-élénkítés, a gazdasági növekedés és minőség-orientált átalakulás
releváns és hatékony eszköze lehet. Általában a jól végzett gazdaságfejlesztési stratégiai
menedzsmenttől annyiban tér el, hogy témája fókuszált és minimum kétoldali
kötelezettségvállalásokat tartalmaz.
Versenyképességi szerződések az eddigiekben jellemzően megyei jogú városok esetében
kerültek aláírásra. Ez nem törvényszerű, azaz ez nem azt jelenti, hogy kisebb
településméret esetében az eszköz nem alkalmazható hatékonyan. Ugyanakkor ajánlott a
versenyképességi szerződések alkalmazásában egy kritikus településméret és
összetettség felett gondolkodni. A VKSZ akkor kínál megoldást, amikor a gazdasági
szereplők száma, nagyságrendje, a felek kapcsolatának komplexitása, az együttműködés
lehetőségei elérik azt a szintet, amikor akár egy jól működő stratégiai menedzsment
egyoldalú
kompetenciáit
túllépve
kétvagy
esetleg
többoldalú
konkrét
kötelezettségvállalásra is szükség van.
Ennek következménye, hogy település típusok szerint komplikált, illetve lehetetlen
megkülönböztetni ajánlásokat. Egy-egy település esetében egészen eltérő hangsúlyok
jelentkezhetnek a település és gazdaságfejlesztésben a versenyképességi szerződés
attribútumai (ki kivel és milyen témában, milyen tartalommal és kötelezettségvállalások
mellett, milyen végrehajtási renddel és mechanizmusokkal stb. köt szerződést) nem a
városok méretén vagy a fő gazdasági jellemzőin múlik.
A vizsgált pilotok és tapasztalatai alapján fontos mérlegelni az érintettek részéről, hogy



a VKSZ téma hogyan illeszthető a gazdaság és /vagy városfejlesztési stratégia
keretrendszerébe (nyilván ez a kiindulás is),
a szerződéskötő felek pontosan meghatározhatók-e a téma vonatkozásában
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a téma indokolja-e a szerződés megkötését, vagy stratégiai menedzsment
eszközökkel kezelhető
létezik-e a szerződés tartalmának bonyolításához szükséges humán erőforrás a
szerződő felek oldalán (kompetencia, kapacitás), vagy újabb erőforrások
bevonása szükséges

Általános, tapasztalatokra épülő javaslatok:
A kutatás eredményei alapján az alábbi javaslatok fogalmazhatók meg:


A VKSZ a város működése szempontjából a maga feladatkörében közel egyenlő
súlyú, egymás számára kölcsönösen ismert és kölcsönösen fontos felek, vagy
azok csoportja között, kölcsönös előnyök garantálása mellett javasolt megkötésre;
 A VKSz gazdaságfejlesztési és/vagy versenyképességi stratégián alapul – azaz
biztosított annak stratégiai beágyazódottsága;
 a VKSZ mérhető eredményei hozzájárulnak a magasabb, stratégiai szint
indikátorvállalásainak teljesüléséhez;
 A VKSZ kidolgozásához a kapcsolódó kommunikációhoz a részvételi alapú
döntések megérleléséhez, tehát a szerződés megkötéséhez vezető több lépésből
álló – az ÁROP projektben módszertanilag kellő mélységben kidolgozott folyamathoz megfelelő időt (minimum 4-5 hónap) hagynak a felek;
 A szerződés tárgya közös, helyi fejlesztési stratégiába illeszkedő célon alapul és
nem túl tágan értelmezhető (pl. általában a gazdaságfejlesztés), de nem is
túlzottan koncentrált (pl. egyablakos ügyintézés) kellő mozgásteret és tennivalót
hagyva a felek számára legalább középtávon (5-7 év);
 A szerződő felek szerződésben tett vállalásai konkretizálhatók (tehát nem csupán
általában az együttműködő hozzáállás), tevékenységekhez és eredményekhez
köthetők;
 A szerződő felek operatív szinten is felkészültek a VKSZ végrehajtására – a
végrehajtással kapcsolatos elvárásokkal kapcsolatban megfelelő szintű a
tájékoztatás a vezetők és az operatív munkatársak felé is; szükség esetén a
bevonásra kerülő munkatársak képzésben részesülnek a sikeres végrehajtás
érdekében;
A VKSZ részeként rögzítésre kerül a folyamat-menedzsment, a konkrét szerződésből
eredő akciókhoz kapcsolódó gyűjtött információk / adatok köre (monitoring mutatók) és
a felülvizsgálat gyakorisága, rendje (a mutatók viszonya a stratégiai szintű
vállalásokhoz).

VI.3. INKUBÁTORHÁZAK
Az inkubátorházak gondolata az 1980-as évek elején született. „Az ötletet az a felismerés
szülte, hogy a térségek gazdasági fejlődése szorosan összefügg a helyi kis- és
középvállalkozások fejlődésével, ugyanakkor a vezetési tapasztalat és a finanszírozás
hiánya miatt a vállalkozások nagy többsége megszűnik működése első éveiben”
(Kullman, 2009). Az inkubátorház Benko (1992) meghatározása szerint olyan „helyek,
támogatások és szolgáltatások együttese, amelyet az újonnan alapított vállalat speciális
szükségleteihez igazítanak”. A fiatal vállalkozók és kezdő vállalkozások részére
kedvezményes
bérleti
lehetőségeket,
közös
tárgyalótermet,
tanácsadás
és
adminisztrációs szolgáltatásokat biztosít. A tanácsadás körébe tartozhat a könyvelés, a
pénzügyi szolgáltatások vagy a marketing tevékenység. A Vállalkozói Inkubátorok
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Szövetsége által elfogadott megfogalmazás: „Vállalkozói inkubátor minden olyan
létesítmény, amelynek célkitűzése, hogy kezdő mikro- és kisvállalkozásokat, vagy új
fejlődési (innovációs) szakaszba lépő mikro-, kis- és középvállalkozásokat a maga
eszközrendszerével az induló, vagy átmeneti szakaszban segítse.”
A Kaposvári Vállalkozók Háza Inkubátorház a következőképpen fogalmazza meg
szellemiségét: „Az Inkubátorház megkönnyíti a vállalkozások létrehozását és fejlődését,
miután védett környezetet biztosít a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, segíti
beilleszkedésüket a helyi- és regionális gazdaságba, valamint technikai és szakmai
hátteret biztosít számukra, és mindezzel javítja, illetve fokozza a mikro-, kis- és
középvállalkozások foglalkoztatási kapacitását. Az Inkubátorház, mint intézmény,
piacszervező, forrásközvetítő, ötlet-gondozó és innovációt ösztönző funkciókat lát el,
olyan szolgáltatásokkal segíti a vállalkozókat, melyek ma már nélkülözhetetlen részei a
sikeres üzletvitelnek. Inkubátorházunk segíti a vállalkozások működését, teret és
szolgáltatásokat nyújt növekedésükhöz, segíti a gazdaság vérkeringésébe való
eredményesebb bekapcsolódásukat, információk és szolgáltatások biztosításával
ösztönzik az üzleti szolgáltatásokkal és vállalkozásfejlesztési intézményekkel való
szorosabb együttműködésüket. Az általunk nyújtott szolgáltatások lehetővé teszik, hogy
a vállalkozók figyelmüket cégük fő tevékenységére fókuszálhassák, és ne kelljen kevésbé
produktív dolgokra időt fordítaniuk.
Az inkubáció hozzájárul egy strukturált üzleti környezet kialakulásához, minimalizálja az
új üzleti vállalkozások körüli kezdeti akadályokat, s megalapozhatja a már működő
vállalkozások további fejlődésének lehetőségeit, irányait, valamint előmozdíthatja a
vállalkozások közötti együttműködés kialakulását is.”
Mely vállalkozásoknak nyújt segítséget az inkubátorház?


Amelyek nem rendelkeznek jól megközelíthető helyen levő, megfelelő saját
helyiséggel tevékenységük végzéséhez;
 nem rendelkeznek megfelelő irodatechnikai és kommunikációs berendezésekkel,
 tevékenységük, vállalkozásuk fejlesztéséhez tanácsadásra, különböző inkubációs
szolgáltatásokra van szükségük,
 szeretnék kihasználni az együttműködésben rejlő üzleti lehetőségeket.
Az inkubátorházak a helyszín biztosításán túlmenően a menedzsment funkciók ellátását is
támogatják.
„Magyarországon nem létezik egységes szakmai szempontrendszer arra vonatkozóan,
hogy kik, milyen szolgáltatásokkal minősülnek inkubátorháznak, ellenben az ipari parkok
szigorú szabályozásával. A szövetség tagsága sem kötelező, így nem létezik hazánkban
pontos adat a működő inkubátorházak számával kapcsolatban” olvasható a Vállalkozói
Inkubátorok Szövetsége honlapján. A Szövetség adatai alapján 30 inkubátorház működik
az országban. Az első inkubátorházak volt szovjet laktanyák átalakításával és külföldi
támogatások révén, a helyi vállalkozói központok bázisán létesültek. Az utóbbi években
az ipari parkok területén belül erős innovációs potenciállal rendelkeznek az inkubátorvagy más néven szolgáltatóházak. Területfejlesztési szempontból kiemelt figyelmet
fordítanak rá, mivel kedvezőtlen adottságú vagy kevésbé fejlett térségekben is
találhatunk pozitív példákat az inkubátorházakra az ipari parkokkal ellentétben. Sikeres
inkubátorháznak tekinthető: Békéscsaba, Sátoraljaújhely, Nyírbátor és Nyíregyháza.
Az inkubátorházak nagyságára vonatkozóan nemzetközi viszonylatban 2000 m2-nél
nagyobb alapterülettel számolnak; magyar viszonylatban ennek a fele is túl nagynak
számít.
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Kullmann (2009) a következő csoportokba sorolta a magyar inkubátorházakat:






Kis alapterület – helyi igények – „üzletház” – kereskedelmi-szolgáltató profil pl.
Lenti, Ózd, Zalaszentgrót;
Közepes méret – gazdasági szolgáltatást nyújtó vállalatok is – komplex
szolgáltatás a kkv-k számára pl. Hódmezővásárhely, Salgótarján, Szeged,
Szombathely;
Klasszikus – nagy alapterület – termelő vállalkozások pl. Békéscsaba,
Nyíregyháza, Sátoraljaújhely;
Innovációs központ: Budapest, Veszprém – egyetemhez kötődik, Győr – ipari park
része.
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VII. SZ. MELLÉKLET: FELHASZNÁLT IRODALOM
Az útmutató összeállítását megalapozó kutatások során felhasznált főbb szakirodalom:
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