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ÖSSZEFOGLALÁS
A világban és egyúttal Európában is tapasztalható környezeti,
természeti, társadalmi és gazdasági folyamatok olyan XXI. századot
irányoznak el, amelyet ökológiai és ökonómiai értelemben vett fokozódó erforrás-válság jellemez. Mindezek alapján Magyarország
számára kiemelt fontosságú, hogy mi történik természeti erforrásaival, kiemelten a termfölddel, vízkészleteivel, az itt található flóra
és fauna mással nem helyettesíthet gazdagságával. A magyar vidék
egyik legfbb kérdése, hogy meg tudjuk-e rizni a természetes és természetközeli élhelyeket és az azokhoz kötd fajok sokszínségét, a
mezgazdasági termelés kedvez biológiai alapjait, tudjuk-e biztosítani az ország, illetve tágabb térsége jó minség élelmiszerekkel
történ ellátását, képesek vagyunk-e meglév erforrásaink segítségével energiatermelésre és mindezek mellett tudunk-e megfelel életés munkalehetségeket biztosítani a lakosság számára? Ezeket tekinthetjük a következ évtizedek legfontosabb kérdéseinek, melyek
hosszú távon determinálják a hazai vidékgazdaság stratégiáját.

tében. Ugyanakkor az elmúlt évtizedek növekedési periódusának hatására átalakult a szükségleti skála, megváltoztak az igények, számos új fogyasztási elem
bukkant fel, amely a jóléti állam eszméjének és intézményeinek terjedésével természetes igényként jelentkezik. Ezen globalizált trendek mellett a magyarországi
vidéken jelents gazdasági és társadalmi eróziónak lehetünk szemtanúi, miszerint a helyi közösségek sorra
elveszítették szolgáltató és közösségmegtartó intézményeiket, iskoláikat, közlekedési infrastruktúrájuk leépült, természet adta tevékenységük háttérbe szorult, a
környezethez alkalmazkodó mezgazdálkodásuk, a hagyományokra épül élelmiszertermelésük már csak nyomokban található meg, a forrásmegköt képességük
gyakorlatilag megsznt. Mindezek következtében a
centrumok folyamatos erforrás elszívása mellett a perifériák kézzel fogható elszegényedése, a magyar társadalom, élelmezési-, víz- és energiaellátási, foglalkoztatási, szociális kiszolgáltatottsága egyre súlyosabbá vált.
A vidéki élet a magyar közgondolkodásban mára
egyenl lett a hátrányos helyzettel. Ebben a sokváltozós viszonyrendszerben az újabb és újabb fejlesztési
stratégiák kidolgozását elssorban a régiókon belüli lehetségekre, az endogén potenciálok kiaknázására, a
saját erk megújítására és fejlesztésére alapozták az
adott térségek. De felmerül a kérdés: mi várható az
alulról induló, az endogén forrásokra épül fejlesztésektl?
A nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az endogén forrásokra épül fejlesztések hatására új impulzusok érhetik a célterületet, így:
– a térség természeti, környezeti, gazdasági, illetve
humán adottságai új egységet alkotva, ezen tényezk át- és újraértékelésével növekedés indulhat el,
– olyan gazdaságfejlesztési irányok fejldhetnek ki,
amelyek képesek a bels adottságokra épülve küls
források bevonását is integrálni az adott térség,
– az így kialakult munkahelyeken megtermelt javak
elkölthet jövedelmet koncentrálnak az adott térségbe, így csökken a társadalmi krízis (elvándorlás, idsöd társadalom stb.), a gazdasági és infrastrukturális leszakadás kialakulásának lehetsége,
– ezen tényezk integrálódása mellett az adott térségek szociokulturális hagyományai, illetve a lakosság egyre növekv részvétele a társadalmi döntésekben, olyan közösségfejlesztést indíthat el, melyek hatására eleddig fel nem használt, ki nem merített források jelenhetnek meg.
Mindezek alapján a vidéki területek fejlesztésének
célja elssorban az endogén források, a területi potenciálok hasznosítása, aktivizálása. Hiszen a fejlesztés
alapproblémája, hogy miként lehet a területi faktorokat
hatékony allokációval beilleszteni az adott társadalmi

Kulcsszavak: vidékgazdaság, endogén források, fejlesztési lehetségek, lokalitás elnyei, helyi gazdaság fejldése
SUMMARY
Environmental, natural, social and economic processes undergoing
both in Europe and in the world predict such a 21st century that is
characterised by increasing resource-crisis from both economic and
ecological aspects. Therefore, it is very important for Hungary to see
what happens to its natural resources, epecially to its agricultural
land, water reserves as well as the biodiversity of the local unique
flora and fauna. One of the most significant issues of the rural areas
of Hungary is whether we can preserve the natural habitats and the
various biodiversity of the related species, the favourable biological
background of agriculture. In addition, whether we are able to provide
high quality food for the country as well as for the broader reagion,
whether we are able to produce energy from the resources available
as well as to provide sufficient opportunities for the population to
live and work. These can be considered as the most significant issues
of the coming decades which determine the strategy of the Hungarian
rural economies in long term.
Keywords: rural economy, endogenous resources, development
potentials, advantages of local situation, development of local economy

BEVEZETÉS
Napjainkban olyan gazdasági változásokon megyünk át, amik alapjaiban változtatják meg a világgazdaság körülményeit, hiszen kimerültek a korábbi növekedési források, a termeltke hozamai visszaestek,
ennek megfelelen mérsékldött a beruházási kedv,
mindezt tetézte a pénzügyi válság sokkoló hatása. A jelents ipari államok gazdasági magterületein egyre súlyosabb feszültségek halmozódnak fel, részben a környezeti problémák eltérbe kerülése miatt, részben pedig a tradicionális termelési bázisok válsága következ187
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termelés és tevékenységek rendszerébe úgy, hogy azok
mködése optimális legyen az adott gazdasági, társadalmi viszonyok és feltételek között. Az irányzat elméleti gyökerei a generatív növekedési koncepcióban rejlenek, amiben az fogalmazódik meg, hogy a lokális fejldési teljesítményekbl, azok fejldési kapacitásaiból
levezethet, st, generálható a nagyobb területi egység
növekedése, így a komparatív lokális elnyökre épül
gazdaságfejldés összessége adhatja meg az alapot a
regionális fejlesztésekhez. A lokális potenciálok, mint
endogén erforrások roppant széles skálán mozognak.
Kiinduló feltételezés lehet az „egyes településekben,
térségekben található földrajzi, környezeti, történelmi,
kulturális, társadalmi, gazdasági tényezk együttes
rendszerének értelmezése és az ezen értéktartományok
aktivizációját befolyásoló tényezk” (Rechnitzer, 1990)
meghatározó szerepet jelenthetnek az adott területi
egység modernizációs pályára állításában. Figyelembe
véve a fejldést befolyásoló tényezk kapcsolatrendszerét, az alábbi fbb tényezcsoportokhoz köthetk
az endogén források, mint a gazdasági potenciál meghatározói:
– tkepotenciál (rendelkezésre álló termelbázisok
és vagyon),
– támogatásokhoz szükséges adszorpciós képesség,
– mköd tke jelenléte, összetétele,
– szabadon elkölthet többletjövedelem,
– munkaer adottsága, iskolázottsága, képzettsége,
korösszetétele,
– infrastruktúra felszereltsége, fejlettsége,
– földrajzi helyzet, centrumoktól való távolság,
– környezeti állapot és minség, természeti adottságok,
– piaci kapcsolatok (keresleti tényezk), logisztikai
lehetségek, tercier szektor jelenléte,
– szocio-kulturális adottságok, nemzetiségi, kisebbségi kérdések,
– épített örökség léte,
– döntési-, intézményi és hatalmi rendszer.
Az egyes endogén tényezk közvetve vagy közvetlenül megtalálhatók a másik megnevezett fakorban,
vagy éppen az adott potenciál-komponensek egymásra
hatása révén alakul ki. A földrajzi potenciálban már
meghatározódnak egy-egy térség piaci lehetségei, vagy
kapcsolatai. Ezzel a faktorral jellemezhetjük a közlekedési, a kommunikációs infrastruktúrát, annak viszonylatait és korlátait. A térség munkaer-potenciálja
már megjelenik a népesség összetételében, de behatárolja a szocio-kulturális adottságokat is, és kihat a tkeállományra, annak aktivitására. A településállományban rejl adottságok fellelhetk ugyanúgy a tke potenciálban, de az infrastrukturális rendszerekben is és
visszahatnak a munkaerre, a humán dimenziókra. Látható, hogy ezen endogén tényezk önmagukban is értelmezhetk, de kölcsönös meghatározottságaik révén
összefüggnek egymással, st bizonyos társadalmi, gazdasági körülmények között megindíthatnak aktivizációs folyamatokat, kiválthatják vagy magukban hordozhatják az adott tér megújításának lehetségét (Porter,
2000). A területi potenciálok összekapcsolódhatnak.
Közöttük kialakulhatnak egymásra épülések, olyan
szövevények, amelyek újabb aktivizációs tereket nyithatnak meg és más, további endogén forrásokat alakít-

hatnak ki. Mindezek alapján összefoglalóan: a területi
potenciál egy-egy térség endogén forrásainak összessége. Egymás közötti kapcsolataik, átfedéseik és hálózataik új dimenziókat kínálhatnak a gazdaságfejlesztésben, ha a dinamikus kölcsönhatások exogén tényezkkel ersödnek meg, azaz a szinergiák révén a térségi
megújítás új fejldési pályát alakíthat ki. Ezen összefüggések mentén jól látható, hogy a lokalitásban rejl
endogén tényezk jelents befolyást gyakorolhatnak
egy adott tér gazdaságfejlesztésében, a vidéki gazdaság
fejlesztésében, így ennek ersítése, fejlesztése nélkül
a gazdasági-, társadalmi periféria további növekedése,
illetve a területi egyenltlenségek fokozódása várható.
Mindezek alapján a vidékfejlesztés csupán egyik, de
talán a legmeghatározóbb tényezjének a helyi gazdaság fejlesztését tekinthetjük.
LOKALITÁS NÖVEKEDÉSÉNEK JELENTSÉGE
Maga a lokalizáció szó, különböz szakterületeken
speciális jelentéstartalommal bír a víz- és tzvédelemben, az informatikában, a gazdaságban, a tudományban.
A lokalizációt – a gazdaságban és a tudományban – a
legszkebb értelmezésben a globalizáció ellentétekén
határozzák meg. A lokalizáció kitn definícióját adja
Lóránt Károly (2000): „A lokalizáció alapveten a hatalomelosztás megváltoztatását, a döntési jogkörök áthelyezését jelenti a nem választott transznacionális
vállalatoktól, nemzetközi szervezetektl a demokratikusan választott helyi közösségekhez. A „lokális” vagy
„helyi” jelz konkrét kérdésektl függen jelentheti a
nemzetállamot, a nemzetállam valamely részét vagy
földrajzilag összekapcsolódó nemzetállamok régióját.
A lokalizáció közgazdaságtana arra a statisztikailag
bizonyítható tényre épül, hogy az emberi szükségletek
túlnyomó része helyileg gazdaságosan kielégíthet.”
A helyi gazdaság, a gazdaságnak azt a legalsó mködési szintjét jelenti, ahol a termelés és a fogyasztás
közvetlenül összekapcsolódik. A gazdaságnak ez a típusa egyszerre tradicionális, mert a világ számos pontján máig létezik és újszer, mert egyre inkább újra felfedezik, mint a fogyasztói társadalom alternatíváját, illetve a gazdasági nehézségekkel küzd térségek gazdasági fejlesztésének egyik eszközét (1. ábra). A történelemben a lokális gazdaságot alapveten a helyi viszonyok határozták meg, nem volt jellemz az áruk nagy
távolságra való szállítása, a termelés, a feldolgozás és a
fogyasztás térbeli elkülönülése. A gazdaság helyi viszonyainak újraszervezésében alkalmazható a vállalkozásösztönzés, a vállalkozások közötti együttmködés,
a lakosság vásárlói tudatosságának ersítése, a közvetlen termeli-fogyasztói kapcsolatok elsegítése, továbbá közösségszervezési akciók, annak tudatosítására,
hogy az emberek maguk is sokat tehetnek saját környezetük gazdasági talpra állításáért. Kifejezett cél, hogy
az adott gazdasági tevékenység eredményei helyben
hasznosuljanak, akár mint megvásárolható termék, elérhet szolgáltatás, vagy mint munkahely és jövedelem. Vagyis a helyi gazdaságfejlesztés nem egyszeren
helyi, hanem helyi érdek gazdaságfejlesztés. A helyi
piacot kívánja a helyi vállalkozások és gazdasági tevékenységek ösztönzésével támogatni, a helyi közösség
érdekében.

188

Káposzta J:Layout 1 11/13/12 12:09 PM Page 3

AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK, 2012/49.

s) helyi gazdaság megteremtését. Mik lehetnek a magyar vidék ilyen típusú gazdaságfejlesztésének az alapjai? A jelenleg hatályos vidékstratégia (Darányi terv)
részletesen foglalkozik a fejlesztés stratégiai irányaival, melyek közül a legfontosabb összefüggések,
értelmezések, és az általam fontosnak tartott kiegészítések az alábbiakban:

1. ábra: A lokalizáció legfontosabb tényezi
Élelmiszer önrendelkezés és
víz(10)

Helyi
közmvek(11)

Önrendelkezés(12)

Deprofesszionalizálás,
dematerializálás(13)

Közös eszközhasználat(14)

Energia önellátás(22)
A lokalizáció legfontosabb tényezi(1)

Helyi
hulladékgazdálkodás(21)

Helyi pénz(20)

•
•
•
•
•
•
•
•

Helyi tulajdon(19)

Helyi gazdaság(2)
Helyi társadalom(3)
Oktatás, képzés(4)
Foglalkoztatás(5)
Lakhatás(6)
Egészségügy(7)
Biztonság(8)
Helyi közösségi élet(9)

Szociális gazdaság(18)

Helyi felelsség,
szolidaritás(15)

a.) Helyi termékek népszersítése, értékesítése, speciális termékpaletta kialakítása
Helyi termékek azok a termékek, amelyek hozzátartoznak egy adott település, térség, tájegység, régió
identitásához és létrehozásukban a helyi gazdasági
rendszer vesz részt. A termelés során létrejöv hozzáadott érték helyi szinten jelenik meg, helyi szinten járul
hozzá az egzisztenciák fejldéséhez. A helyi termékeket jellemzen mikro- és kisvállalkozások termelik,
amelyek között jelents az önfoglalkoztató vállalkozás.
A helyi termékek értékesítése a helyi piacon mind környezetvédelmi, mind gazdasági szempontból kiemelked jelentség. A helyi elállíthatóság, helyi termelés azt is jelenti, hogy helyi munkaert alkalmaznak és
a foglalkoztatás elnyei is ott jelentkeznek. Komoly
elny a helyi termékeknél, hogy mivel értékesítésük
dönten helyben történik, környezetterhelésük minimális. A helyi gazdaságfejlesztésben kitüntetett szerepet kap az együttmködés. Egyik legfontosabb
jellemzje, hogy keretében a helyi szereplk (gazdaság
és társadalom) együttmködnek a helyi gazdasági tevékenységek ösztönzése érdekében, olyan akciókat hajtanak végre, amelyek a helyi adottságokhoz illeszkednek,
a helyi erforrásokra építenek, meglév és az új helyzetekbl következ új helyi keresletek kielégítésére
törekszenek. Vagyis a helyi gazdaság bizonyos mérték
„befelé fordulást” jelent, helyben jelentkez gazdasági
szükségletek, helyi szereplk tevékenységei által történ kielégítését, amely azonban többé-kevésbé a tágabb
gazdasági környezetbe ágyazódik (Swinburn et al.,
2004). Ez egyben alkalmazkodóképességének javulását, illetve a késbbiekben az exportorientált gazdaságfejlesztés alapjait, prémiumtermékek elállítását is
jelentheti. Összességében a helyi gazdaságfejlesztésnek számos pozitív hatása van, amelyek területfejlesztési és vidékfejlesztési jelentséggel bírnak:
– helyi vállalkozói tevékenységet generál,
– munkahelymegrz- és teremt szerepe van,
– mozgósítja a helyi közösséget, bvíti a helyi együttmködési hálót,
– a helyi erforrások fenntartható használatához vezet,
– ersíti a helyi identitást és lokálpatriotizmust,
– a település népesség-megtartó erejét növeli, élhetségét javítja,
– megújítja a város-vidék kapcsolatokat.

Hálózati gazdaság(16)

Versenygazdaság(17)

Figure 1: The main factors of localisation
The main factors of localisation(1), Local economy(2), Local society(3),
Education and training(4), Employment(5), Housing(6), Health care(7),
Safety(8), Local community life(9), Food autonomy and water(10),
Local public utilities(11), Autonomy(12), Deprofessionalisation,
dematerialisation(13), Common use of tools(14), Local responsibility,
solidarity(15), Network economy(16), Competitive economy(17),
Social economy(18), Local property(19), Local money(20), Local
waste management(21), Energy self-sufficiency(22)

Célja tehát nem kizárólagosan gazdasági, hanem
meghatározóan közösségi és társadalmi: a helyi lakosság életminségének javítása, nem pedig a bármi áron
történ profitmaximalizálás. Ezért – szemléleti és módszertani megközelítésére egyaránt utalva – helyi közösségi gazdaságfejlesztésnek is nevezhetjük. Ideális
esetben a helyi gazdaságfejleszt tevékenység helyi
kezdeményezésként valósul meg, de kezdetben küls
beavatkozás, szakértelem szükségessé válhat. Ez annak
függvénye, hogy az adott térség rendelkezik-e az elzekben felsorolt endogén források optimális eloszlásával, illetve rendelkezik-e a fejlesztéshez szükséges
rátermett és elhivatott humánerforrással, akik „motorjai” lehetnek a folyamat beindításának, szervezésének és mködtetésének. Amennyiben a jelenlegi vidéki
gazdaság hanyatlását vizsgáljuk, pont ezen erforrás folyamatos szkülését figyelhetjük meg. Jól látható, hogy
a magyar vidék fokozódó leszakadásának legfbb indoka a kvalifikált humánerforrás hiánya, annak elvándorlása, a maradó népesség idsödése, illetve eróziója.
Ezen tényezk olyan gazdasági-, társadalmi folyamatokat indítottak el, melyek a perifériákat, multiperifériákká, halmozottan hátrányos helyzetekké tették, az
ott maradó lakosságot pedig a mélyszegénység szakadékja felé sodorták. Felmerül a kérdés: mi lehet a kiút
ezen, kilátástalan helyzetbl? Természetesen a helyi
gazdaságfejlesztés, a lokális piacok kialakítása csupán
a kezdeti, de nélkülözhetetlen lépés lehet, melyek a helyi munkahelyteremtést alapozhatják meg, de a fenntartható fejldéshez mindenképpen szükségesnek tartom a
küls erforrások bevonását, az állami- és az EU-s támogatások ok- és ésszer allokálásához. Mindezek segítségével adódhat az olyan prémiumtermékek elállítása, melyek kereskedelmén keresztül többletforrás érkezhet az adott térségbe, ezzel megalapozva a folyamatos gazdaságfejlesztés fundamentumát. A helyi gazdaság fellendítésének, fejlesztésének tehát napjainkban
is kiemelked jelentsége van. Számos elny – köztük
környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi szempontok –
indokolják a versenyképes, exportorientált (bels, kül-

b.) Helyi élelmiszergazdaság fejlesztése
A decentralizált élelmiszergazdaságnak számos
elnye van: a helyben megtermelt élelmiszer (zöldség,
gyümölcs) frissebb (a betakarítás/szedés a fiziológiai
érés állapotában történik), kevesebb feldolgozást és tartósítást igényel, így tápanyagtartalmát jobban megrzi
és egészségesebb. A változatosabb, polikultúrás helyi
élelmiszertermelés nagyobb trképességgel rendelkezik a környezeti stressz hatásokkal szemben, valamint kevésbé fenyeget a nagyobb mérték szennyez189
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dések bekövetkezése. A helyi specialitások nem csupán
az élelmiszer- és étkezési monokultúra káros hatásait
ellensúlyozva egészségügyi szempontokból elnyösek,
hanem gazdaságélénkít hatásuk is jelents. A helyi
élelmiszertermelés ellenzi szerint a helyi élelmiszerek
fogyasztói ára sok esetben magasabb, mint a távol(abb)ról származóké és a helyi termelés élelmiszerek
favorizálása a választékot szkíti (szezonális élelmiszer-ellátás és a termelés klimatikus-földrajzi korlátai).
Ugyanakkor a nagykereskedelmi forgalmazású, különböz származású élelmiszerek alacsonyabb ára dönten a származási ország termelési- és export-támogatásától függ és nem tartalmazza a valós költségeket. Ezt
a teljes kör életciklus elemzéssel kialakított valós
költségeket tükröz (vagy azt közelít) árak kialakításával lehet kivédeni (csökkenteni). A helyi termelés
és az import élelmiszerek vásárlása ésszer arányának
kialakulásához felels (tudatos) vásárlói magatartás elterjedése szükséges. Sok esetben pedig az elfeledett,
vagy kevésbé közismert helyi élelmiszerek (vad fajok,
tájfajták, ökotípusok) „felfedezése” valójában az élelmiszer-választékot bvíti. Az egyik legfontosabb lényegi kérdés, hogy képes-e helyi élelmiszergazdaságra
épül élelmiszerellátás kielégíteni a különböz közösségek élelmiszerigényét? Megfelel helyi közösségi és
kormányzati támogatás esetén a helyi élelmiszertermelés versenyképes lehet az intenzív, ipari termelési rendszerekkel, de bizonyos, hogy csupán az igények egy
részét képes ellátni. Természetesen ez nem lehet gátló
tényezje a helyi piacok kialakításának, st véleményem szerint a helyben értékesített termékek mellett
kialakuló speciális, piacképes termékek értékesítése
megteremtheti a többletigények kielégítéséhez szükséges forrásokat. A helyi gazdaságfejlesztés mellett van
egy másik társadalmi haszon, ami a környezetterhelés
csökkenésével valósul meg.

mesterségekre, biotermékekre – meghatározó fontosságúnak tekintem. Jelentsége a munkahelyteremtés,
valamint a gazdaságélénkítés területén mutatkozik meg.
Ezen vállalkozások hálózatának fejlesztése, a hálózat
mködése jelents gazdasági növekedést generálhat.
Fontosnak tartom, hogy a helyi vállalkozások fejlesztése esetén csak olyan termékek gyártása, fejlesztése
célszer, melyek értékesítése nem csupán az adott térség igényeinek kielégítésére szolgál. A bels adottságokból fakadó potenciális elnyök ezen termékek
értékesítésében hasznosulhatnak, így többletjövedelem
bevonására adhat lehetséget. Ezen többletjövedelem
alapozhatja meg a folyamatos fejlesztés lehetségét. Itt
érdemes az endogén források összekapcsolásának
lehetségeit feltárni és együttmködést kialakítani a
K+F+I szektorral.
f.) Fenntartható vidéki turizmus
A falusi turizmus komplex módon értelmezhet,
mert jóval több, mint az alapvet szállás és étkezési szolgáltatások biztosítása. A falusi vendéglátás, a hagyományos falusi környezet megrzését, a mezgazdaság, a
népi kultúra, a folklór, a népi építészet és mesterségek
továbbélését segít tevékenység, amely számotteven
növelheti a vidék népességmegtartó erejét. A falusi turizmus mellett fontosnak tartom a turizmus speciális ágainak a térség endogén forrásaihoz integrálni, ezzel is
elsegíteni a fejldési irányok kialakulását. Itt a fejlesztés több speciális ágát is érdemes megemlíteni (vadászturizmus, egészségturizmus, konferenciaturizmus,
vallásturizmus, gasztronómiaturizmus stb.), melyek
szorosan kapcsolódhatnak a térség egyéb szolgáltatásaihoz, ezzel is elsegítve a hálózatok fejldését.
g.) Szociális gazdaság kialakítása, fenntartása
Fontos kérdés, ha a vidéki gazdaság fejlesztésérl
beszélünk, hogy a termel és a szociális gazdaságot külön válasszuk. Ebben az esetben nem elssorban a termék elállítása (bár az önellátáshoz rendkívül fontos
lehet ez is), hanem a foglakoztatás, a közjó, a környezetvédelem fejlesztése, fenntartása az elsdleges. Ennek számos iránya, kezdeményezése látott már napvilágot (pl. szociális földprogram), de látnunk kell, hogy
ennek fenntartása folyamatos támogatások nélkül nem,
vagy csak nagyon nehezen valósulhat meg. A szociális
gazdaság elsdleges feladata tehát, hogy az alapvet
társadalmi érdekeket versenyképessé tegye a pénzügyi
és versenyképes gazdasági szektor területén.

c.) Helyi „pénz” – cserekörök, pénzhelyettesít eszközök lehetségének kidolgozása
A helyi pénz jelentsége a gazdaságélénkít funkciójában rejlik. Használatával lehetvé válik egy olyan
pénzügyi rendszer kialakítása, mellyel a helyi érdekeltség vállalkozók és gazdák közös érdekeltség csoportja jön létre.
d.) Helyi alternatív energiatermelés fejlesztése, autonóm kisközösségi energiaellátás kialakítása
Az alternatív energiaforrások jellegüknél fogva a
decentralizált energiatermelést teszik lehetvé, mellyel
a helyi gazdaság szerepét ersítik. Továbbá minden közösség számára fontos, hogy a környezet megóvását
eltérbe helyezve – a lehetségekhez képest – a legtöbb ember számára biztosítsa az egészséges életvitelhez szükséges környezetet. Mindezek mellett – figyelembe véve a jelenlegi vidéki szabad munkaer potenciálját – jelents része ezen szektor lehetségeiben találhat leginkább munkalehetséget. A vizsgálatok eredményei alapján a fásszárú ültetvények teremthetik meg
leginkább a kívánt eredményt, de a geotermia is jelents potenciálokat tartogat.

Hangsúlyozni kell, hogy a helyi gazdaságfejlesztés
egy hosszú távú folyamat, amely az igények felismerésétl, az ötletek megfogalmazásától, majd a helyi
gazdaságfejlesztési stratégiák közösségi részvétellel
történ kidolgozásától kezdve, a programozáson és az
egyes projektötletek generálásán keresztül a projektek
megvalósításáig, valamint a tapasztalatok nyomon követéséig és azok visszacsatolásáig bezárólag számos
szakaszból áll. Ideális esetben egy véget nem ér körfolyamatot alkot, amely a helyi szereplk számára egyben egy tanulási folyamat is. A keretében megvalósított
akciók egymást kiegészítik, tovább építik, öngerjeszt
módon segítve el további fejleszt akciók indítását.
Ezáltal a helyi gazdaság folyamatosan bvül, alakul, a
helyi adottságokhoz leginkább illeszked módon ágya-

e.) Mikro-, kis- és középvállalkozások helyi fejlesztése
A helyi mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése – különös tekintettel helyi termékfejlesztésre, népi
190
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zódik be környezetébe, alkalmazkodik a helyi és küls
feltételekhez, mindeközben a helyi lakosság megélhetése, megfelel életszínvonalának helyben való biztosítása hosszú távon (a környezettel összhangban, társadalmi konszenzussal, területi szempontokat figyelembe
véve és nem utolsó sorban pénzügyieket is) fenntart-

ható módon történik. Ennek kezdetéhez viszont olyan
forrásallokáció szükséges, amely a jelenlegi gazdasági
helyzetben nagymérték állami és EU-s forrásokat igényelhet. Erre számos példát, illetve sikertörténetet találhatunk az EU-ban és bizakodjunk, hogy nemsokára
Magyarországot is a jó példák között láthatjuk.
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