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A régió gazdaságfejlesztését alakító főbb szereplők és együttműködésük

SZÜGYI GYÖRGY

A régió gazdaságfejlesztését alakító főbb szereplők, 
együttműködésük és a szerb-magyar határon átnyúló 
gazdaságfejlesztési projekt egy lehetséges humánfejlesztési 
modellje

Az Európai Unió régiófejlesztési politikájának gyakorlata okán kiemelten fontossá válik egy olyan 
kommunikációs modell megalkotása, mely a régió gazdaságfejlesztését befolyásoló szereplőket, 
azok viselkedési- és érdekeltségi homogenitását figyelembe véve csoportosítja, ugyanakkor segít 
növelni ezen szereplők kommunikációjának és együttműködésének hatékonyságát és 
eredményességét.

A regionális gazdaságfejlesztés és a főbb szereplőinek kapcsolata

A piacgazdaság utóbbi három-négy évtizedében a fokozott verseny ténye, és így a vállalkozások 
versenyképessége elismert tényként kezelendő. Ennek a vállalkozások humán erőforrására, így 
munkatársaik együttműködésére vonatkozóan versenyelőny tartalmú megközelítése az egyének 
versenyképességét is elfogadott tartalommal ruházza fel. Az Európai Unió regionális fejlesztési és 
támogatási politikájának alapelve a szubszidiaritás, az addícionalitás, valamint a programozás és 
nyilvánosság alapelve mellett a partnerség, amely azt is hangsúlyossá teszi, hogy a régió 
versenyképességének növelése érdekében a szereplők kommunikációja és együttműködése is 
kiemelten fontos. 

Fentiek alapján a versenyképesség fogalomrendszerét egy egészen újszerű megközelítésben úgy 
is modellezhetjük, mint egy olyan rendszert, amelyben a régióban élő állampolgárok, mint humán 
erőforrás az egyéni versenyképességén túl, együttműködő csapattagként való versenyképessége is 
fontos tulajdonsággá válik. Ugyanezen logika mentén a vállalkozás versenyképessége szintén alapja 
és fontos építő eleme a régió versenyképességének, tehát a régió vállalkozásainak együttműködési 
képessége fontos építőeleme a térség versenyképességének fokozása szempontjából (1. ábra).

1. ábra: A régió versenyképessége 
szempontjából meghatározó szereplők és 
kapcsolatuk (Forrás: saját szerkesztés)
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A fent taglalt egyéni versenyképesség és a csapatban való együttműködés képessége, a 
vállalkozás versenyképessége, valamint a vállalkozás együttműködésének versenyképes mivolta 
együttesen szükséges ahhoz, hogy sikeres regionális működést, illetve magas hozzáadott értéken 
alapuló tevékenységet valósítson meg.

Mindazonáltal a versenyképes régió legfontosabb erőforrása a humánerőforrás, azok az emberek, 
akik a régió erőforrásainak tudatos hasznosítását: azok feltárását, allokációját, végső soron 
mennyiség és minőségi rendelkezésre állását és eredményes működtetését valósítják meg.

A versenyképes humánerőforrás és a versenyképes régió kapcsolódása

A régióban élő emberi erőforrás versenyképességét az emberi erőforrás-fejlesztő programok 
segítségével lehet megvalósítani, illetve növelni a sikeresség érdekében. Ezen folyamat során nem 
csupán az emberi erőforrás tudásának mennyiségi növelését, ismereteinek bővítését kell 
megvalósítanunk, hanem az eredményességet fokozó módszerek alkalmazásában szerzett 
készségeit, illetve jártasságát (egyszerűbb és bonyolultabb módszerek rutinszerű alkalmazását), 
személyes tulajdonságai (személyiségjegyeik) fejlesztését is. Így tehát kiemelten fontossá válik az 
emberi erőforrás kompetencia alapú modellezése, elemzése és a kívánt összetételűvé történő 
fejlesztése.
Mindez nem csupán a készség, illetve jártasság kialakítása érdekében történik, hanem olyan 
együttműködést fejlesztő és azokat eredménnyel megvalósító programok érdekében, melyek a 
vállalkozások sikerei mellett a régió gazdasági sikereit is szolgálják.

A regionális gazdaságfejlesztés főbb szereplői

A rövidesen ismertetésre kerülő „kommunikációs és együttműködési modell” a régió 
gazdaságfejlesztésével kapcsolatos legfontosabb szereplőket úgy csoportosítja, hogy azok 
viselkedési és érdekeltségi homogenitását veszi alapul. Ugyanakkor arra is koncentrál, hogy a 
szereplők tudatosan és harmonikusan érvényesített identitásukkal jól illeszkedjenek a 
gazdaságfejlesztési programok eredményes végrehajtásának szereplői közé. 
A főbb szereplők ezek alapján az alábbiak:

A régió önkormányzatai és közhivatalok

Ideális szerepfelfogás szerint ezen szereplők felelősek a régió lakosságának életminőségéért. 
Vagyis a gazdaság tudatos és fenntartható fejlesztéséért, és az ebben a folyamatban szerepet 
vállaló humán erőforrás kompetencia-fejlesztésének megvalósításáért. A fejlesztés során kiemelten 
kell foglalkozniuk azon erőforrások feltárásával, tudatos elemzésével és allokációjával, melyek 
egyenlő életesélyeket biztosítanak a földrajzi, éghajlati, történelmi értékek megőrzésén alapuló, 
ugyanakkor a kor szelleme által igényelt módon megújuló, így modernizált és értékteremtő 
hasznosításra. Ezen erőforrások allokációját a régió tudatos humánerőforrás fejlesztésével 
alapozzák meg. 

Olyan érdek-koordinációt is megvalósítanak a szereplők, mellyel ezen erőforrások szinergikusan 
hatnak egymásra és tudatosan készítik elő ezeket gazdasági, üzleti hasznosításra. Mindezek akkor 
valósulhatnak meg eredményesen, ha ezen szereplői kör a régión belüli érdekeket integrálja. 
Teheti ezt a gazdaságpolitikai vezetés olyan célorientált gondolkodással, mely a korszerű 
célstruktúra (problémafa-célfa) módszertanával, valamint az ehhez illesztett stratégia, és 
átlátható működés által vezérelt.
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A regionális gazdasági szereplők

A regionális gazdaság kötődés szerint legbiztosabb elemei a kis- és középvállalkozások, azok 
tulajdonosai és vezetői. Ők azok, akik a legszorosabban kötődnek a régióhoz, és akik legkisebb 
eséllyel lépnek ki abból, hiszen nekik a legerősebb az érzelmi és tradicionális kötődésük. A 
regionális gazdasági szereplők további fontos elemei a régióban működő nagyvállalatok, melyek 
saját nagyvállalati stratégiával, annak több régiót átívelő hatásával már kevésbé hűségesek a 
régióhoz, de az érzelmi-, érdek- és cél egyeztetés alapján tudatossá és elkötelezetté tehetők. 
Ugyanez jellemzi a befektetőket is.

A kompetencia- és innovációs központok

A regionális gazdaságfejlesztés szereplői között a harmadik csoportot alkotják azok az 
intézmények és személyek, akik tevékenységük lényegénél fogva know-how fejlesztéssel, azok 
gazdasági hasznosítását segítő innovációs projektek megvalósításával, a régió humán erőforrásának 
kompetencia fejlesztésével, valamint a teljes intézményi, gazdasági és kulturális együttműködés 
szervezésével, megvalósításával foglalkoznak (2. ábra).

A bemutatott modell az itt felsorolt szereplőket úgy ábrázolja, hogy bemutatja azok 
kommunikációs és együttműködési csatornáit, melyek sikeres működtetése a régió 
versenyképességét a belső szinergiák mozgósítása révén képes megvalósítani. Bár ezen szereplői 
csoportok homogén viselkedési és érdekeltségi háttérrel rendelkeznek, ugyanakkor finomabb, a 
csoporton belüli további bontásuk is elvégezhető. Mindezt a szereplői csoportokon belüli bontással 
érzékeltettük.

2.ábra: A régiófejlesztés modelljének 
főbb szereplői és kapcsolódásuk
(Forrás: Saját szerkesztés)
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A fenti három csoport alapvetően homogén viselkedési és érdekeltségi háttérrel rendelkezik, 
ugyanakkor kiemelten fontos tudatosítani bennük, hogy a régió gazdaság-fejlesztésében 
egymásrautaltságuk vitathatatlan, így kommunikációs formáik és csatornáik, valamint 
együttműködési módozataik tudatos kialakítása és működtetése elengedhetetlen kívánt sikerük 
érdekében. A főbb szereplők további szegmentációját is elvégezhetjük (3. ábra).

A jelentős térségi hatással rendelkező fejlesztési programok elkészítésekor, végrehajtásakor már 
csak amiatt is különösen fontos figyelembe venni a partnerség elvét, mivel az országos és regionális 
szintű fejlesztési dokumentumok is az EU követelményeinek megfelelően ennek figyelembe 
vételével készültek. Azonban nem ez a legfontosabb ok, ami a partnerség elvének koncepcionális 
szintre emelését és figyelembe vételét indokolja valamennyi program megvalósításakor. Az indok: a 
partnerségben rejlő lehetőségek kihasználásával, a partnerség elvének a térségi 
gazdaságfejlesztésbe való tényleges beemelésével és gyakorlati alkalmazásával hosszú távon olyan 
eszközhöz jut a térség, amely biztosítja fejlesztési irányainak és eredményeinek 
fenntarthatóságát, az elvárt eredmények tényleges elérését.

3. ábra: A regionális gazdaságfejlesztés szereplőinek egy lehetséges 
szegmentálása és együttműködési kapcsolataik (Forrás: saját szerkesztés)
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A partnerség megvalósuló együttműködése magában foglalja az előzőekben bemutatott szereplők 
közötti rendszeres, kölcsönös információ- és tapasztalatcserét, valamint projektek közös 
kidolgozását és megvalósítását a partnerek eltérő kompetenciáinak kihasználásával. Eme általános 
meghatározáson belül külön kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázati partnerségre, amely 
pályázati projektek megvalósítása érdekében létrejövő, személyek és szervezetek közötti 
kapcsolatrendszert jelent.

A térségen belüli partnerségi kapcsolatok kialakításakor alapvető követelmény a teljesség. Azaz 
legyen képviselve egy adott célra megvalósuló partnerségben minden egyes olyan szervezet és 
személy, amely/aki az adott cél megvalósításában érdekelt. Ez általánosan azt jelenti, hogy 
politikai, vallási, etnikai hovatartozása miatt nem lehet kizárni egyetlen személyt (vagy az általa 
irányított szervezetet) sem a partnerségből. A lényeg éppen az, hogy az adott cél megvalósulása 
szempontjából valamennyi releváns szereplő megjelenjen partnerként, így biztosítva a 
megvalósítandó cél legszélesebb körű társadalmi elfogadottságát és eredményesség esetén 
fenntarthatóságát. Jelenleg a Dél-alföldi régió egészére vonatkozóan nem kielégítő az egyes 
szervezetek közötti lényeges, gyakorlati haszon mellett megvalósuló együttműködések szintje, e 
terület feltétlenül erősítésre szorul; az együttműködési szándék megfelelő attitűd mellett 
megvalósuló tényleges együttműködéssé fejlesztendő. A fenti okok miatt, egy a térségre jelentős 
hatást gyakorló program megvalósításához elengedhetetlen a megvalósító szervezetek közötti 
partnerségi kapcsolatok erősítése, továbbfejlesztése, valamint a fejlesztési pólus regionális 
beágyazottságának megteremtése, továbbá a fejlesztési pólusok közötti hálózat létrehozása, 
illetve nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

A sikeres regionális gazdaságfejlesztés egy humán-fejlesztési modellje

4. á b r a : „ R é g i ó - é s 
t é r s é g f e j l e s z t é s i 
p r o j e k t m e n e d z s e r 
szakemberek” tananyag-
adaptációval együttes 
képzése
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Továbbgördülő fázisok:

Elsődleges célcsoportok: „Régió- és térségfejlesztési projektmenedzser szakemberek” 
képzése a szerb nyelvű tananyag alapján

Másodlagos (további) célcsoportok képzése:
- Gazdaságpolitikusok
- Önkormányzati vezetők
- Közhivatalok vezetői
- Nagyvállalati felsővezetők
- KKV-k vezetői

Harmadlagos (további) célcsoportok képzése:
- Know-how fejlesztők
- Humánfejlesztő szakemberek
- Innovációs – és együttműködési 

szakemberek
- Befektetők

A 4. ábra tudatosan hasznosítja egy régió humán erőforrás-fejlesztéséhez a regionális 
gazdaságfejlesztési és projektmenedzseri felkészítést, mint a régióban megjelenő szakmai tudást. 
Ezen tudástranszfer köré építi fel a régió gazdaságfejlesztésének szakmai felkészítését (lásd 
továbbgördülő fázisként, sikeres tananyag-akkreditáció), ugyanakkor egy angol nyelven 
megvalósított pilot oktatás és tananyag adaptálás műhelymunkáját követően megalapozza az 
oktatók, szakértők és adaptációs szakemberek olyan irányú felkészültségét, hogy a továbbgördülő 
fázis elsődleges célcsoportjain túl a 2. ábrában modellezett összes további regionális szereplő 
megkapja a számára releváns tudást, azaz, az alkalmazandó módszereket és a hatékonyan 
hasznosítható modelleket (lásd a 4. ábra alján levő elsődleges, másodlagos és harmadlagos 
célcsoportok felsorolását).

A modell a szerb-magyar előzetes csatlakozási együttműködés projektjeinek humán fejlesztési 
modellje, s mint ilyen remélhetőleg a közeljövőben lesz módja sikeresen bemutatkozni.
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(Forrás: Saját szerkesztés)
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