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A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

ALAPSTRATÉGIÁI

• a centrum térségek sorába való felzárkózást és 

a térség versenyképességét erősítő stratégiák

• a fenntartható fejlődés 

követelményrendszerének való megfelelést 

elsőrendű prioritásként kezelő stratégiák

• az elsődlegesen a szociális problémák 

orvoslására törekvő stratégiák.



A HELYI FEJLESZTÉSI 

STRATÉGIÁK KÖZÖS VONÁSAI

• a helyi adottságokra építenek,

• a helyi és kistérségi fejlesztés során a tömegtermeléssel szemben az egyedi, ill. kis 

szériában előállítható, lehetőleg tájspecifikus termékek termelésére törekszenek

• a megtermelt árukkal a piaci résekbe igyekeznek betörni, ehhez profiljuknak 

megfelelően sajátos, de magas színvonalú marketingstratégiát követnek,

• a csúcstechnológia alkalmazása helyett kézimunka-igényes technológiákat 

alkalmaznak, a munkaerő-intenzív ágazatokra koncentrálnak.

• megnő a szerepe az eredeti ötleteknek, egyedi kivitelezésnek, ami kreativitást, 

innovatív népességet feltételez,

• a humánerőforrások minőségi fejlesztése és az új ötleteket, ill. az azok alapját 

képező tradicionális tudást felszínre hozó eljárások kitűntetett szerephez jutnak.

• bekapcsolják a helyi gazdaságba a munkaerőpiacról kiszoruló humán erőforrásokat, 

így a munkahellyel még nem rendelkező nőket, a megváltozott 

munkaképességűeket, a tartós munkanélkülieket, pályakezdőket, időseket az 

informális gazdasági szereplőket.

• az ágazatok vertikális integrációi mellett kiterjedt partneri kapcsolatot generálnak, 

amik horizontális integrációkat eredményeznek.



KÖZÖSSÉGI 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS

• A közösségi gazdaságfejlesztés egy olyan 

folyamat, amelyben a közösség és az 

önkormányzat a helyi forrásokat használja 

és a magánszektorral való együttműködés 

útján ösztönzik a gazdasági 

tevékenységeket, új munkalehetőségeket 

és jólétet teremtenek.



A KÖZÖSSÉGI 

GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

ALAPSTRATÉGIÁI

1. Külső vállalkozók vonzása a helyi gazdaság 

alapágazataiban (termelés, turizmus, biztosítás, 

számítógépes szolgáltatás, nagykereskedelem, 

közszolgáltatások)

2. A már létező vállalkozások hatékonyságának növelése

3. Új vállalkozások indulásának elősegítése, a kezdő 

vállalkozások megerősítése

4. A pénz “megtartására” való képesség fejlesztése

5. A kapott segélyek és támogatások növelése 



A HELYI FOGLALKOZTATÁSI 

KAPACITÁSOK BŐVÍTÉSÉNEK 

ESZKÖZEI

Meglévő vállalkozások 

esetén

Új vállalkozások esetén Önfoglalkoztatóvá 

váláshoz
• Új piacok szerzése – az 

értékesítés bővítése

• Bejegyzés 

adminisztrációs 

terheinek csökkentése

• Jogszabályoknak 

megfelelés

• Minőség növelése -

magasabb árak elérése

• Kedvezményes díjazású 

telephely / üzlethelyiség

• Szakmai és vállalkozói 

ismeretek 

• Új termék bevezetése • Alacsony bérköltség 

minőségi munkaerőért

• Üzleti szolgáltatások

• Költségmegtakarítás –

bérköltség csökkentése

• Piaci pozíciók erősítése • Piackutatás

• Atipikus foglalkoztatás 

bevezetése

• Közösségi vásárlások • Közösségi 

megrendelések 

• Munkaerő minőségének 

javítása – hatékonyság 

növelése

• Üzlet környezetének 

fejlesztése

• Közösségi vásárlások 



A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

TECHNIKÁI

• Kisvállalkozások fejlesztése
– vállalkozói képzések 

– információs és szakértői szolgáltatások

– tőkeellátás javítása (hitelszövetkezetek, helyi befektetési társaságok, hitelkörök)

– vállalkozói inkubátorházak  

• Gazdasági integrációk szervezése
– szövetkezetek 

– beszállítói rendszerek

– gazdasági klaszterek

• Innovatív technológiai környezet alakítása
– távmunka és a távtanulás 

– technológiai parkok, innovációs centrumok és innovációs transzferközpontok 

– telematikai (telekommunikációs és informatikai) szolgáltatások nyújtása 

– elektronikus kereskedelem és ügyintézés

– települési és térségi információs központok 



A SZÖVETKEZÉS ALAPELVEI

Nyitott tagság: a tagság önkéntes és minden, a szövetkezet szolgáltatásait 

használni akaró személy számára nyitott.

Demokratikus ellenőrzés: egy tagot egy szavazat illet meg, függetlenül résztulajdonának 

nagyságától és befektetéseitől.

Korlátozott részesedés fizetés: a befizetett részjegyek után csak egy erősen korlátozott 

mértékű kamatot fizetnek, ha egyáltalán fizetnek.

A megtakarításokon a tagok osztoznak: a működési költségek és a szolgáltatások 

fejlesztésének költségei feletti többletet a tagokhoz a 

szövetkezetben végzett tevékenység mennyiségének arányában 

kell visszaosztani.

Szemléletformálás: a szövetkezetnek folyamatosan tanítania kell tagjait és általában a 

nyilvánosságot a szövetkezés elméleti és gyakorlati kérdéseiről.

Szövetkezetek közötti együttműködés: a szövetkezetek tevőlegesen együttműködnek 

más szövetkezetekkel a tagok és azok települési közösségei 

érdekeinek jobb szolgálata érdekében.


