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Bevezetés
A humánszolgálat fogalma nem vezethető vissza egy általánosan bevezetett definícióra. A
humánszolgálatot nevezhetnénk társadalmi szolgáltatásnak, vagy bármilyen olyan szolgáltatási
területnek, amelyet az állam, a helyi önkormányzat, bármilyen civil szereplő vagy közvetlenül a
gazdaság nyújt az állampolgárok számára. Ebbe beletartozik a kisgyermekkortól kezdve a
közoktatási szakképzés rendszerén keresztül egészen az idősellátásig minden olyan terület, amely
a társadalmi felelősségvállalás keretében kerül megszervezésre.
A humánszolgálati tevékenységek finanszírozásából jelentős részt vállalnak - akár közvetetten
vagy közvetlenül - a gazdaság szereplői. A közvetett finanszírozás az adórendszeren keresztül
történik, közvetlen finanszírozásban pedig a társadalmi környezetükre különösen nagy hangsúlyt
fektető vállalatok, vállalkozások vesznek részt.
A jegyzet keretében bemutatásra kerül, hogy a humánszolgálatok tervezése, és általában a
társadalomfejlesztés nem történhet elszigetelten, hanem a gazdaságfejlesztéssel és a
fenntartható fejlődés szempontjaival összhangban kell elképzelni, hiszen harmonikus és
hosszútávon is nyereséges, működőképes gazdaság csak akkor építhető, hogyha a társadalmi
kincsek és a természeti kincsek egyaránt gyarapodni tudnak, megóvásra kerülnek. A jegyzet
keretében tehát bemutatásra kerül az a háromszög elven működő modell, amelynek három
csúcsába a gazdaságfejlesztés a társadalomfejlesztés és a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó
fejlesztési koncepciók állnak. E három terület egyensúlyát azonban a megfelelő kormányzás tudja
fenntartani, így tehát megtalálható mögöttük a negyedik csúcs is, amely arra hivatott, hogy a
stratégiák, szabályozási és finanszírozási rendszer kialakításával biztosítsa, hogy a fejlődés e
hármas egyensúlyban történjen rövid- és hosszútávon egyaránt. A humánszolgálati terület, tehát
nem humanitárius szolgáltatásokat jelent, hanem egyértelműen olyan, a társadalom valamennyi
szereplője

számára

fontos

és

elfogadott

szolgáltatások

megszervezését,

amelynek

költségvállalása is a társadalom egésze által közösen történik.
A XX. század végén a XXI. század elején a felelős kormányzás alapvetően stratégiákra épül. Ezen
stratégiák - ideértve a humánszolgáltatási stratégiákat is - kialakítása, eredményességének és
színvonalának mérése, és ezek alapján folyamatos fejlesztésük meghatározott koncepciók alapján
történik a világ más országaihoz hasonlóan Magyarországon is. Ez a jegyzet elsősorban nem
nemzeti szintű, tehát országos megközelítésből tárgyalja a témát, noha természetesen a nemzeti
és az Európai Unió által nyújtott keretrendszer, amelybe a helyi szintű stratégiaalkotás is
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ágyazódik, megértése fontos, így azok is bemutatásra kerülnek. Mindazonáltal a tananyag
fókuszában sokkal inkább a lokális, a helyi szinten eredményesen kialakítható stratégiai tervezés
áll. Utalunk a stratégiai tervek nyomon követésére és értékelésére, azonban ezek részletes
ismertetésére a Társadalmi indikátorok című jegyzetben kerül sor.
A jegyzet tehát elsősorban olyanok szakembereknek szól, akik települési, kistérségi, megyei
szinten felelősek a különböző humánszolgálati ágazatba tartozó intézmények megszervezéséért,
működtetéséért, fenntartásáért, illetve azon vezetők számára, akik közös stratégiában kívánják
megvalósítani a gazdaságfejlesztést, a fenntartható fejlődést és a társadalomfejlesztést. Az
Integrált Városfejlesztési Stratégiák elkészítését egy másik tananyag segíti - ez a jegyzet
elsősorban a társadalomfejlesztési aspektusra koncentrál.
(Ugyanakkor nem elhanyagolható már Magyarországon sem azoknak a vállalatoknak a száma,
amelyek társadalmi felelősségüket felismerve képesek és alkalmasak arra, hogy a társadalmi
felelősségvállalást közvetlenül is gyakorolják. Ennek megfelelően olyan társadalmi rétegekbe
tartozó állampolgárok számára nyújtanak és szerveznek szolgáltatást, akik ugyan nem tartoznak
közvetlenül üzletkörükhöz, ám ennek ellenére belátják és elismerik, hogy a fejlődés elősegítése
közös feladat.) Ugyanebbe a körbe tartoznak azok a vállalatok is melyek száma nem csekély már
Magyarországon sem, akik közvetlen társadalmi felelősségvállalással szervezik meg üzleti
tevékenységüket, például óvodai szolgáltatást nyújthatnak a dolgozók gyermekei számára, vagy
olyan, ún. atipikus foglalkoztatási formákat vezetnek be, amelyek figyelemmel vannak arra, hogy
a család és a munka összhangja megteremtődjék, esetleg közvetlenül finanszíroznak olyan
oktatási, kulturális, szociális intézményt, amely a társadalmi felelősségvállalás keretében
humánszolgálati feladatokat lát el. Ennek hagyománya egyébként Magyarországon megvolt a
rendszerváltás előtt is, de a kialakuló piacgazdaság új keretei között is képesek ezt megszervezni.
A jegyzet nem leíró jellegű és nem arra hívatott, hogy ismertesse a humánszolgálati területeket.
Sokkal inkább abban hívatott segíteni, hogy a stratégiaalkotáshoz megfelelő támpontokat
nyújtson. A stratégiaalkotás nem nélkülözhet egyfajta súlyozást, azaz rögzíteni kell, hogy a
különböző fejlesztési szükségletek milyen prioritási sorrendben kell, hogy megvalósuljanak. Ennek
érdekében szakszerű és pontos indikátorrendszert kell kifejleszteni, amely biztosítani tudja azt,
hogy valóban az adott térség, település vagy az adott vállalat környezete a lehető leggyorsabban
és legharmonikusabban tudjon fejlődni. Az indikátorrendszerekkel ez a jegyzet nem foglalkozik,
erre vonatkozóan egy önálló jegyzet került kialakításra. A két jegyzetet és a bennük található
ismereteket azonban célszerű közösen kezelni és elsajátítani, hiszen már a stratégiaalkotásnál is
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fontos, hogy bizonyítékokon alapuló megállapításokat tegyünk, hogy a helyzetelemzést reálisan
és objektívan tudjuk elvégezni és a célkitűzéseink is ennek megfelelően teljesíthetőek,
számszerűsíthetőek és értékelhetőek legyen. Ebben nyújt segítséget a megfelelően kialakított
indikátorrendszer.
A humánszolgálati stratégiák fontosságát az Európai Uniós csatlakozást követően az Európai
Uniós programokból operatív programokból kiírt pályázatokon való részvétel alapozta meg.
Nagyon sok olyan pályázat jelent meg az elmúlt két évben, amely azt szorgalmazta, hogy
stratégiai megközelítésből történjen a pályázatok elkészítése és megvalósítása. Ez azért lényeges,
mert egy tényekre alapuló, holisztikus szemlélettel elkerülhető az a jelenség, hogy egy-egy felelős
területű vezető elsősorban az elérhető források alapján indítson fejlesztéseket, nem pedig a helyi
szükségletek, lehetőségek és kapacitásokból kiindulva. Ilyen fejlesztési megközelítés rövidtávon
látszólagos eredményt mutathat, de hosszútávon, ha ez nem illeszkedik egy megfelelően
átgondolt, és a társadalmi nyilvánosság minden eszközét igénybe vevő stratégiához, akkor
ellentétes folyamatokat is kiválthat az adott térségben. Fenntarthatatlan, működésképtelen
rendszerek jöhetnek így létre, amelyek sok esetben rosszabb állapotot eredményezhetnek, mint a
fejlesztést megelőző állapot. Ez tehát egy jó stratégiai tervezéssel és a helyi szinten
megszervezett folyamatos monitoringgal elkerülhető és ezáltal helyet kaphatnak az átgondolt,
más stratégiákhoz illeszkedő fejlesztési megközelítések.
A jegyzet ehhez nyújt segítséget, bemutatva néhány konkrét operatív lehetőséget, jó
gyakorlatnak, vagy esetleg rossz gyakorlatnak tekintető megoldásokat. A jegyzet azonban csak
egy eszköz és mivel a humánszolgálatok területén még kialakulóban van a stratégiai tervezés és
az ehhez kapcsolódó indikátorok rendszere, ezért csak akkor tud igazán segítséget nyújtani, ha
egy-egy területen valóban felelős vezetők felelősséggel és folyamatosan stratégiai gondolkodásuk
középpontjába helyezik a társadalomfejlesztést is.
Így tehát a jegyzet ahhoz nyújt segítséget, hogy egy felelős vezetői elhatározás a realitás és a
megvalósulás útjára lépjen.
Köszönet Váradi Balázsnak a jegyzethez megírásához nyújtott segítségéért.
Sok sikert kíván a szerző.
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A stratégiai tervezés története

A stratégia kifejezés a görög strategos szóból származik; a hadvezetés tudományát,
hadművészetet, a hadjáratok és háborúk vezetésének tudományát jelentette az ókorban. A
hadsereg görög neve stratos, a strategos pedig a hadsereg és hadtestek vezetőire utalt. Nagy
Sándort, Hannibált és Julius Caesart a modern stratégiai gondolkodás előfutárainak tekintik, akik
az általuk vezetett hadjáratokat alaposan megtervezték, amely számos sikeres hadjárathoz
segítette hozzá őket.
A stratégiai gondolkodás alkalmazási területe az újkorban szintén kötődik a hadászathoz, illetve
általában az állami a katonai hadműveletekhez (Bryson, 1988): a stratégiai tudomány (strategic
studies) például azt vizsgálja, hogy a nemzetek közötti kapcsolatokra hogyan hatnak hadi,
politikai, gazdasági és technológiai, műszaki tényezők. Ugyanakkor a vállalatvezetési gyakorlatban
is egyre inkább utat tört magának a stratégiai gondolkodás, a vállalati tervezés, hiszen a piaci
viszonyok megkövetelték a tudatos és előrelátó tervezést.
A stratégia a cég erőforrásainak hozzáértő és hatékony hasznosítása a vállalat tartós piaci
sikereinek érdekében. Mindezeknek megfelelően a stratégiai menedzsment egy olyan sajátos
vezetési mód, amelyre jellemző a jövőbe tekintő, jövőalkotó, integráló, motiváló és
összhangteremtő tevékenység.
A stratégiai gondolkodás története a tervezés szempontjából az alábbi szakaszokra osztható (FilepNagy, 2010):
1. A pénzügyi tervezés időszaka (kb. 1955-ig)
Erre az időszakra tehető az egyszerű, többnyire rövid távú (többnyire egyéves) és bázisszemléletű
tervezés elterjedése az amerikai vállalatoknál. A vállalati tevékenység irányainak tudatos kijelölése
pénzügyi mutatók alapján történik. A megközelítés hiányossága, hogy csak rövid távra történt a
tervezés.
2. A hosszútávú tervezés időszaka (kb. 1955–1970)
A tervezés ebben az időszakban is pénzügyi alapokra épült, ugyanakkor elterjed a hosszú távú
tervezés, világos, jól definiált célok meghatározásával. Első lépésként a vállalati értékesítés
növekedési trendjeit határozták meg, majd a termelési előirányzatokat. A növekvő termeléshez
szükséges erőforrások biztosítása, valamint a már rendelkezésre álló erőforrások optimális
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felhasználásának meghatározása adta a hosszú távú tervezés következő szakaszát. Több évre szóló
költségvetést és nyereségtervet kezdtek készíteni, amelyek tulajdonképpen az éves pénzügyi
kalkulációk továbbfejlesztését, meghosszabbítását jelentették. A tervezés ekkor még gyakran nem
átfogó piacelemzésre épült, hanem csak az értékesítés előrejelzésére, amellett gyakran irreális
fejlesztési célok kerültek meghatározásra.
Ez a fajta hosszútávú tervezés abban különbözik a stratégiai tervezéstől, hogy utóbbi inkább a
problémák azonosítására és megoldására fókuszál, míg a hossz távú tervezés a célokra és
célkitűzésekre és azok költségvetési és munkaprogramban megnyilvánuló tervezésére. A stratégiai
tervezés nagyobb mértékben támaszkodik a szervezet és környezetének elemzésére, mint a
hosszú távú tervezés, előbbi esetében a környezet változásával inkább számolnak (Bryson, 1988).
Ebből adódóan a stratégiai tervezők cselekvés-orientáltabbak, hiszen

különféle lehetséges

változással és az azokra adandó válaszokkal számolnak.

c) A stratégiai tervezés időszaka (kb. 1970–1980)
Ebben az időszakban a vállalatok nagyobb hangsúlyt helyeztek az előállított termékek és a
nyújtott szolgáltatások minőségére, emellett erőteljesebben megjelent a társadalmi felelősség
kérdése is. Egyfajta rendszerszemlélet is előtérbe került, amelyben a környezetet, a szervezeti
célokat, a stratégiákat és akciókat egy komplex rendszerben kezdték szemlélni. A stratégiai
tervezés - szemben pl. az előbbiekben említett tervezési megközelítésekkel - nagy hangsúlyt fektet
a cselekvésre, az érintettek szempontjaira, a lehetőségek/kockáztok és a szervezeti
erősségek/gyengeségek azonosítására, a valós vagy potenciális versenytársak feltérképezésére. A
vállalati/versenyszférában alkalmazott stratégiai tervezés a szervezetből indul ki és a szervezet
hatékonyságának növeléséhez kíván hozzájárulni. A közszférában alkalmazott stratégiai tervezés
ezzel szemben jellemzően egy közösségre vagy valamely funkcióra összpontosít.
A stratégiai tervezés számos módszere és megközelítése terjedt el, ugyanakkor viszonylag korán
kritikai hangok is megszólaltak. A leggyakrabban hangoztatott kritikák közül említünk néhányat:
• előfordul, hogy a stratégiai tervezés folyamata nem épült be a vállalati szervezet egészébe, nem
illeszkedik a vállalat jellegéhez;
• a túlszabályozott stratégiai működés rugalmatlan, a környezeti változásokhoz való gyors
alkalmazkodást nem teszi lehetővé;
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• a stratégiai tervezés elválik a stratégia megvalósításától (lásd A stratégia mint élő dokumentum
c. részt)

d) A stratégiai menedzsment időszaka (kb. 1980 óta)
A stratégiai menedzsment elterjedésének hátterében a társadalmi változások és a globalizáció
felgyorsulása, az emberi tényező felértékelődése áll. A stratégiai tervezésben erőteljesebbé válik a
rendszerszemlélet, nagyobb részvétel a stratégiaalkotásban. Új elemzési technikák is
létjogosultságot szereznek, a puha módszerek alkalmazása is nagyobb hangsúlyt kap. A stratégiai
menedzsment elnevezés abból a felismerésből származik, hogy a tervezés és működés szimbiózisa
elengedhetetlen, tehát a stratégiai gondolkodásnak át kell hatnia a vállalat egészét és nem
korlátozódhat egy arra kijelölt egység munkájára.
A vállalatvezetők az iparilag fejlett térségekben már az 1920-as, 30-as években igyekeztek
jövőorientált cselekvési tervek mentén irányítani cégeiket, a stratégiai gondolkodás elméleti
alapjainak kidolgozása, valamint a formalizált és intézményesített vállalati tervezés elterjedése
már inkább a 2. világháború után, az 1960-as évektől indult.

A stratégiai vállalatirányítás

fejlődésében rendszerint öt szakaszt különböztetnek meg (Filep-Nagy, 2010):

1. A stratégiai modellalkotás elméleti kezdetei (kb. 1965–1970)
Ebben az időszakban a gazdasági környezetre jellemző a fogyasztói kereslet növekedése, a gyors és
egyenletes gazdasági növekedés, a bővülő üzleti lehetőségek, valamint a tartós konjunktúra
kilátása. Elterjedt a tervezés (5-7 évre) a vállalatvezetésben, valamint a célok lefektetése.
Megjelennek az első stratégiaelméleti munkák (pl. a Harvard Business School), a vállalati
stratégiát megalapozó diagnózis első modellje, a SWOT analízis. Igor Ansoff modellje: a
stratégiaalkotás szintjeinek megkülönböztetése, a stratégiaalkotás folyamata logikusan egymásra
következő lépések sorozata, amelyeket a meghatározott vállalati elképzelések és a szervezet
jellege (belső diagnózis) alapján, a környezet várható alakulását felmérve (külső diagnózis) kell
megtervezni.
b) A klasszikus portfóliómodellek (vagy "mátrixok") időszaka (kb. 1970–1980)
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Gazdasági háttér: a 60-as évek 2. felétől lassul a gazdaság, majd recesszió következik be, csökken
az ipar szerepe, értékesítési nehézségek, valamint éleződő piaci verseny jelentkezik. Új
érdekcsoportok (pl. környezetvédők) is megjelennek. A vállalatok célja a versenytársak legyőzése,
új profilok bevezetése egy "kifelé irányuló" stratégia mentén: "a vállalati jövő formálását a
környezettel való aktív kölcsönhatásban képzeli el és valósítja meg". Ennek egyik eszköze a
stratégiai pozíció elemzése.
c) Az iparági szerkezet elemzésének időszaka (kb. 1980–1990)
Gazdasági háttér: erős verseny az olajválságok hatására. A vállalat-versenytárs kapcsolat elemzése
kerül előtérbe az iparági szerkezetből kiindulva: meg vizsgálják az adott iparág strukturális
változásait, fejlődési tendenciáit, másrészt pedig a verseny „erőterét” befolyásoló piaci szereplők
(versenytársak, potenciális új versenytársak) magatartásának változását.
d) Az erőforrás alapú megközelítés időszaka (kb. 1990–2000)
A vállalat belső anyagi és szellemi erőforrásai kerülnek a figyelem középpontjába. Új szempontok
megjelenése, úgy mint a stratégiai szándék (a vállalat elkötelezettségének megfogalmazása, pl. a
vállalat küldetése); az alapvető képességek (amely végeredményben a vállalat szellemi tőkéjét,
tapasztalatát, stb., jelenti). Ebben az erőforrás alapú megközelítésben stratégiai eszközként
jelennek meg a vállalat megfogható és kevésbé megfogható erőforrásai, amelyeknek - a tartós
versenyelőny és hosszútávú nyereség biztosítása érdekében - az alábbi tulajdonságokkal bírniuk:
értékesség, ritkaság, utánozhatatlanság, egyediség.
e) A szervezetközi kapcsolatok, vállalati hálózatok analízise (kb. 1995–2005)
Előtérbe kerül az a gondolat, mely szerint a vállalat a többi szervezettel való interakciók
hálózatában működő egység. A növekvő működési költségek és a piaci kockázat megosztásának
szándéka nyomán a vállalatok érdeke az együttműködés. A stratégia megvalósításának egyik új
eszközeként értelmezték a vállalatok közötti menedzsment megjelenését.
Röviden: a stratégia a cég erőforrásainak hozzáértő és hatékony hasznosítása a vállalat tartós piaci
sikereinek érdekében. Mindezeknek megfelelően a stratégiai menedzsment egy olyan sajátos
vezetési mód, amelyre jellemző a jövőbe tekintő, jövőalkotó, integráló, motiváló és
összhangteremtő tevékenység. A stratégiai tervezés koncentrált erőfeszítés valamely szervezetet,
területet érintő alapvető döntések meghozatalára és cselekvési terv kialakítására. Ehhez
szükséges a releváns információk hatékony összegyűjtése, elengedhetetlen a fő döntéshozók és
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véleményvezérek hatékony kommunikációja, a különféle érdekek és értékek összeegyeztetése, az
alternatívák felvetése, a tervezett cselekvések jövőre vetített hatásának figyelembe vétele, az
adatok elemzése/értékelése. Az alábbi vonások megkülönböztetik más tervezési módoktól: 1)
hangsúly a cselekvésen, 2) az érdekcsoportok (stakeholderek, ld. Glosszárium) a stratégia
megvalósítása által érintettek figyelmebe vétele, 3) a környezetből adódó lehetőségek és
veszélyek mérlegelése, 4) az aktuális és lehetséges versenytársak figyelembe vétele.

A stratégiai tervezés hozzásegíthet az alábbiakhoz (Bryson, 1988):
- a (szervezeti) hatékonyság növelése,
- jövőbeni cselekvési irányok meghatározása,
- a prioritások meghatározása,
- döntéshozás megalapozása,
- a különböző szinteken és felelősségi körökben történő döntéshozás megalapozása,
- a gyorsan változó környezethez való alkalmazkodás,
- csapatmunka és szaktudás erősítése.

Stratégiai tervezés a közigazgatásban
A közigazgatás teljesítményének javítására irányuló törekvések
A stratégiai tervezés nem csupán az üzleti szféra szervezeteinél jelent meg, a közszolgáltatások
területén és a civil szférában is elterjedt, sok esetben (pl. Európai Uniós támogatások) egyenesen
kötelező. A stratégiai megközelítés alkalmazását ezeken a területeken és szektorokban motiválta
egyrészt a hatékonyság növelésének igénye, de feltehetően az is, hogy a minden szinten - akár
globális, regionális vagy lokális szintről legyen szó - újonnan és erőteljesebben érzékelt kihívások
(pl. környezetszennyezés, globalizáció, öregedő társadalom, nemzetközi terrorizmus, gazdasági
válság, stb.) kezelése új eszközök, megoldások és megközelítések mozgósítását követelte meg.
A stratégiai megközelítés alkalmazását más területeken és szektorban motiválta egyrészt a
hatékonyság növelésének igénye, de feltehetően az is, hogy a minden szinten - akár globális,
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regionális vagy lokális szintről legyen szó - újonnan és erőteljesebben érzékelt kihívások (pl.
környezetszennyezés, globalizáció, öregedő társadalom, nemzetközi terrorizmus, gazdasági
válság, stb.) kezelése nem kevés szakértelmet, előrelátást, speciális tudást igényel. Józsa (Józsa,
2006) felveti, hogy "a mai állami szervezet és annak működési módja nem adekvát a jelenkori
problémák súlyával", így újfajta megoldások és megközelítések váltak szükségessé a közigazgatás
szintjén is.
Már a II. világháborút követően megindult a közigazgatás megújulása; az ún. neoklasszikus
közigazgatás képviselői szerint a korábbi államirányítási rendszerek nem voltak elég
megalapozottak, holott a közigazgatást pontos és rigorózus tudományos megfigyelésekre kell
alapozni, az értékítéleteket el kell választani a tényektől, az elméleti tudományt pedig meg kell
különböztetni az alkalmazott tudománytól. Ebben a megközelítésben a tudás a társadalmi
környezet kontrollját szolgálja. Számos kutatás készült a közigazgatási szervezetek viselkedéséről
és a döntéshozatalról, pontosították a terminusokat, tudományos módszertant kezdtek
alkalmazni. Szervezeti és jogi racionalizációt és konszolidációt, a végrehajtó hatalom
megerősítését és egységesítését szorgalmaztak. A legnagyobb gyakorlati hatást az ún. PPBS
rendszer (Programming, Planning, Budgeting System - Programozás, Tervezés - Költségvetés
készítés) kifejlesztése és bevezetése . A PPBS mikroökonómiai döntési technikákra épült és arra a
felfogásra, hogy a közigazgatásban (és gazdaságban) a központi tervezés sikeres optimalizációt
hozhat. A PPBS a rendszerelemzés, a racionális tervezés logikájára épült és a rendszerelméletben
használt terminológiát (input, output, outcome, programs alternatívák) használta. Ez a modell
azonban hamar kikopott a közigazgatási szakemberek eszköztárából.
A közösségi döntések elmélete (public choice theory) egy rivális elméletként jelentkezett. Olyan
szakembereket és kutatók sorakoztak fel mögé, akik a társadalmat az egyéni szabadságra alapuló
közösségként fogták fel. Alapvető megközelítésük a módszertani individualizmus volt. A
társadalmi jelenségeket az egyéni viselkedés és cselekvések összességeként fogták fel. Az
emberek egyéni preferenciáik alapján cselekszenek az adott helyzet értékelése alapján. Az
elképzelés egy másfajta racionalitásra alapult: nem egy elméleti optimumhoz mért racionalitásról
van szó, hanem az adott helyzet ismeretére alapuló racionális cselekvésről. A társadalmi
jelenségek magyarázatára olyan modelleket alakítottak ki, amelyek az emberek céljaira és
helyzetértékelésre alapultak. Ez az elméleti megközelítés egy normatív viszonyítási pontot is
bevezetett a társadalmi valóság értékelésére: mivel az egyéni preferenciák és az egyének szabad
döntése áll a felfogás középpontjában, a politikai intézmények viszonyítási pontja az lett, hogy
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egy szabad egyén önként alávetné-e magát ilyen intézményeknek és egyetért-e tevékenységük
eredményével.
Az Új közigazgatás (New Public Administration) 60-as években terjedt el az Amerikai Egyesült
Államokban. Ez a megközelítés a klasszikus és neoklasszikus közigazgatás kritikáját is magában
hordozta, amennyiben elmozdulást jelentett a közigazgatásban és intézményeiben a hatékonyság
fétise felől a demokratikusabb struktúrák felé. Alapelvként megjelent a részvétel (lásd
Glosszárium), és az esélyegyenlőségre való törekvés a gyakorlatban is, valamint a policentrikus
közigazgatási rendszert és decentralizációt javasoltak.

Az Új közmenedzsment
Az 1980-as évek elején indult el egy újabb irány a közigazgatás és általában az állami működés
fejlesztésében. Az Új közmenedzsment (New Public Management, NPM) mozgalom a
közigazgatás megreformálására, melynek központi eleme a teljesítmény-orientáció. Hátterében
az alábbiak állnak (Hajnal-Gajduschek, 2002): a 70-es évek világgazdasági válsága és az ennek
nyomán bevezetett megszorító intézkedések; a jóléti szolgáltatásokat igénybe vevők
differenciálódása és számának növekedése; a (neo)konzervatív politika és ideológia térnyerése.
Az Egyesült Királyságban Margaret Thatcher nevéhez köthető, az USA-ban pedig a recessziótól
sújtott és az adóemelések elleni tiltakozásokkal küzdő állami adminisztráció folyamodott az új
megközelítéshez. Csakhamar azonban az OECD országok nagy része is átvette a NPM
megközelítést.
Az NPM modellben a hatékonyság és eredményesség nagy hangsúlyt kap, a teljesítmény mérését
indikátorok segítik, nagy szerepet kap a programok és közpolitikák értékelése, és a
rendszerszemléletű menedzsment elveinek és technikáinak alkalmazása. Az állam szerepe
visszaszorul, így például a jóléti szolgáltatások terén a piaci viszonyokra és mechanizmusokra
nagyobb szerep hárul. Utóbbi kapcsán meg kell említeni az irányító és végrehajtó funkciók
szétválását a központi közpolitikában, valamint "a hierarchikus kapcsolatok kvázi-szerződéses
kapcsolatokkal való felváltását", a verseny-stimuláló technikák (pl. kiszerződés, tenderezés,
voucher rendszerek, stb.) fokozottabb igénybe vételét is (Hajnal-Gajduschek, 2002).
A 70-es években - felismervén, hogy a közigazgatási szakemberek, vezetők képzése nem állhat
meg a szakpolitika elkészítésénél - menedzsment technikák oktatását is beemelték a képzésükbe,
valamint az üzleti adminisztrációt és általában a vezetéstudományt oktató iskolák is elindítottak
olyan kurzusokat, amelyek közigazgatási vezetőket is megcéloztak. Az általános vezetéstudomány
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elemeit kezdték alkalmazni a közigazgatásra: vezetési stílusok, menedzsment technikák és
analitikus módszerek egyaránt szerepeltek a képzésben.
Az NPM tehát nagy hangsúlyt kap az ún. piaci típusú mechanizmusokra való fokozott
támaszkodás, illetve a kormányzás problémáinak újszerű, menedzser típusú megközelítése, és a
magánvállalati menedzsmentben alkalmazott technikák és filozófia fokozott átvétele. Ez azonban
számos problémát felvet, hiszen az üzleti életből ismert megoldások alkalmazására a
közszférában csak átgondolt stratégia mentén működik. Számos kérdést vetett fel például a
tevékenységek kiszervezésének (outsourcing) kérdése (Schering-Boda 2008), amely ugyan
gyakran alkalmazott eljárás a költségcsökkentés és hatékonyság növelése érdekében, ugyanakkor
a megfelelő hatás és eredmény csak akkor érhető el, ha a döntéshozók birtokában vannak a
kiszervezésre vonatkozó vezetéstudományi ismeretek és képesek azokat a gyakorlatban
alkalmazni.
A magánszektorban kialakított stratégiai tervezési módok és megközelítések tehát nyilvánvalóan
nem minden esetben és nem minden elemében ültethetők át a közszféra kontextusába. Arról
sem szabad elfeledkezni, hogy a menedzsment technikák alkalmazása nem eredményez
automatikusan teljesítmény javulást (lásd Hajnal-Gajduschek, 2002, a "csodaváró attitűd"-ről,
100. o.), csakis értő alkalmazásuk hozhat eredményeket. Fontos észben tartani, hogy a vállalati
stratégiai tervezés a szervezetre fókuszált, arra tehát, hogy a szervezet működése, tevékenysége
hogyan tehető hatékonyabbá, nem pedig a közösségre, vagy valamely funkcióra (pl. egészségügy
vagy közlekedés), amelyek a közigazgatás tevékenységének középpontjában állnak.

Tényeken/bizonyítékokon alapuló döntéshozás
Nem újkeletű az az elvárás, hogy megbízható és releváns adatok képezzék alapját a közügyekkel
kapcsolatos, sok embert érintő és nagy összegeket érintő döntéseknek, mint ahogy az sem, hogy
bármely szakpolitikai döntés, fejlesztés valós igényekre reagáljon, melyek előzetes feltárása és
megbízható adatokkal történő alátámasztása szükséges. Nagy Britanniában már a 19. században
nagymértékben támaszkodtak kutatásokra szociálpolitikai intézkedések tervezésénél, a
szigetországban nagy hagyománya van a "kutatók és döntéshozók együttműködésének" (Scharle,
2007), ám az 1990-es évek második felétől még nagyobb hangsúlyt kapott az tényeken alapuló
szakpolitika (evidence-based policy-making). Mára más országokban is megkerülhetetlen
követelménnyé vált a közpolitikák és a kapcsolódó döntéshozás tényekkel történő alátámasztása
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minden szakpolitikai területen és általános elvárás, hogy megbízható és releváns kutatási
eredmények képezzék alapját a közügyekkel kapcsolatos döntéseknek.
A szakpolitikusok egyrészt a kormányzati hatékonyság javítása érdekében fordulnak a tényeken
alapuló szakpolitikai döntéshozáshoz, de ez a megközelítés a demokratikus folyamatok és a jó
kormányzás erősítéséhez, így végső soron a társadalmi jólét növeléséhez is hozzájárulhat azzal,
hogy nyilvánossá és az állampolgárok számára elérhetővé válnak a gazdasági, társadalmi és
környezeti jelzőszámok.
A tényeken alapuló fejlesztéspolitika és szakpolitika térhódításáról tanúskodik az ún. Isztambuli
Nyilatkozat, amelyet 2007-ben többek között az OECD, a Világbank, az Európai Bizottság és az
ENSZ képviselői írtak alá. Ebben felhívják a kormányokat, hogy a társadalmak jólétének növelése
érdekében minden szinten támogassák a ténysken alapuló döntéshozást, hiszen a jólét az
átlátható és elszámoltatható szakpolitikáktól is nagymértékben függ. Arra biztatja a statisztikai
hivatalok, a közszféra és a magánszektor képviselőit, hogy működjenek együtt a politikai közösség
képviselőivel a magas színvonalú, tényekre épülő információk előállításában, amely a társadalom
minden szegmense által felhasználható a társadalmi jólét és annak alakulásának nyomon
követéséhez. Elengedhetetlen ezért a szükséges források biztosítása a megbízható adatok
előállításához, amelyet az ENSZ Statisztikai Bizottsága is szorgalmazott az 1994-es "A hivatalos
statisztikák alapelvei" című dokumentumban.
A tényekre épülő döntéshozás követelményei:
1. megegyezés arról, hogy mi számít ténynek, megbízható adatnak;
2. stratégiai megközelítés a tények, adatok előállításához a kiemelt területeken;
3. az információk hatékony disszeminációja és az összegyűjtött adatokhoz, információkhoz való
hozzáférés biztosítása;
4. biztosítékok, mechanizmusok arra, hogy az összegyűjtött adatokat valóban felhasználják a
szakpolitikák kialakításához.
Az értékelés lényeges szerepet játszik a - véleményalapú politikától eltérő jellegű - tényeken
alapuló fejlesztéspolitika kialakításában: értékelni kell az elért eredményeket és azonosítani a
hibákat, mindezekből pedig tanulni - a tanulás tehát szerves része a folyamatnak. A tényeken
alapuló fejlesztéspolitika nem egy rugalmatlan és megbonthatatlan egységű eljárás; sokkal inkább
úgy határozható meg, mint „a tapasztalatnak, a döntésnek és a szakértelemnek az elérhető
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legjobb, rendszeres kutatásból származó külső tényekkel való egyesítése". (Davies, 1991, id.
OECD LEED, 2009).

Magyar vonatkozás - a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
A 2011-ben bevezetett Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program épít az elmúlt
évtizedekben

a

közigazgatás megújítására irányuló törekvések nemzetközi és

hazai

tapasztalataira is. A Magyary Program közvetlen magyarországi előzménye az Államreform
operatív program, amely a közigazgatási és igazságszolgáltatási ügyintézés minőségének
növelésére, a kormányzás eredményességének javítására, továbbá a közigazgatási, védelmi,
igazságszolgáltatási szervek, illetve a közigazgatási funkciót ellátó civil szervezetek vagy gazdasági
önkormányzatok működésének hatékonyabbá tételére törekedett (ÁROP).
A Magyary Program négy területen fogalmaz meg koncepciót: a szervezeti fejlesztés, a
közigazgatási feladatok, a közigazgatási eljárás szabályozása és a személyzeti kérdések területén.
A Magyary Program az egész közigazgatás fejlesztését célozza, és bár elsősorban a központi
közigazgatásra és az államigazgatásra fókuszál, egyes intézkedései hozzájárulnak önkormányzati
szervezet és emberi erőforrások fejlesztéséhez. Ezenkívül nem pusztán a közigazgatási
szervezetekre koncentrál, mivel háttérintézménynek tekinti az állami alapítású közalapítványokat
és alapítványokra, valamint azon többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokat, amelyek
jellemzően közigazgatási, illetve ágazati, állami feladatok végrehajtásában vesznek részt.
A stratégiaalkotás megújítása
A 2000-es években nagyon nagy számú stratégia és stratégiai jelentőségű dokumentum született:
a 2010. májusában hivatalba lépett kormány egy éve alatt például 30 stratégiai jelentőségű
szakterületi dokumentumot fogadott el, a tananyag készítése idején további 110 áll kidolgozás
alatt. Sor került ezért a kormányzati stratégiai tér felmérésére, amely az alábbiakat állapította
meg (Magyary Terv, 2011):
• a tárcák által használt megnevezések alapján húsz különböző típusú stratégiai dokumentum
létezik,
• jelenleg a szakpolitikai stratégiák sem egymással, sem a magasabb szintű dokumentumok
tartalmával nincsenek megfelelő összhangban,
• a stratégiai dokumentumok kidolgozottsága és részletezettsége nagymértékben eltérő,
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• több esetben sem látszik a stratégiák kapcsolódása a kormányprogram érintett célkitűzéseihez,
• kétharmadukhoz nem készült költségbecslés.
A Magyary Program ezért a stratégiai tervezési folyamat szabályozását tűzte ki, valamint a
kormányzati stratégiai tér lehatárolását, amely tartalmazza a stratégiai dokumentumok típusait és
kötelező formátumát, tartalmát, rangsorolását is, így sokkal hatékonyabban biztosítható a
stratégiák beágyazottsága és szinergiája. Maga a Magyary Program a Széll Kálmán Terv által
meghatározott fejlesztési irányokat és kereteket követi, a fejlesztési források pedig elsősorban az
Új Széchenyi Terv részét képező Államreform és Elektronikus Közigazgatás Operatív Programok
biztosítják,

tehát e két fejlesztési koncepcióhoz illeszkedik. Ezt a logikát, ti. a stratégiák

összehangolását ajánlott követni az önkormányzati stratégiaalkotási munka során is.

A nemzeti kormányzás EU-s kerete: A többszintű kormányzás
A többszintű kormányzás fogalma szorosan kapcsolódik az európai integráció folyamatához és a
decentralizáció fogalmához. A politológiai szakirodalomban a többszintű kormányzás különféle
típusait különböztetik meg. A decentralizáció lényege, hogy a központi/állami hatalom (egy része)
áttevődik más szintekre. A többszintű kormányzás általános jellemzőit vizsgálva fontos kiemelni a
különböző területi szinteken, a köz- és a magánszférában működő szereplők kapcsolatának
változását. A többszintű kormányzás rendszerében gyakoribb és intenzívebb a kapcsolat a
kormányzati és nem-kormányzati szereplők között, a nem-kormányzati szereplők szegmense
megerősödik; ezenkívül - különösen az európai integráció kontextusában - fellazul a határvonal a
korábban élesen elkülönülő belpolitika és a nemzetközi politika között: a szupranacionális,
nemzeti, regionális szervezetek, valamint önkormányzatok egy terület határokat átlépő
szakpolitikai hálózatban kapcsolódnak egymáshoz. A többszintű kormányzás nem egy elméleti
fogalom, mint inkább egy szakpolitikai megközelítés. Más integrációs elméletekkel szemben, a
többszintű kormányzás megközelítés figyelmen kívül hagyja azt a szürke zónát, amely a
kormányok közötti együttműködés (intergovernmentalism) és a kormányok feletti működés
(supranationalism) között húzódik. A megközelítés kritikája, hogy nem veti fel közvetlenül az
államok szuverenitását, csupán azt állítja, hogy a többszintű struktúrát szubnacionális és
szupranacionális szereplők képezik.
A többszintű kormányzás a globalizáció kontextusában
A globális kormányzás olyan, a nemzetközi közösség és a magánszektor szereplői által létrehozott
szabály- és intézményrendszer, amely a politikai, gazdasági és társadalmi ügyek kezelésére jött
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létre. A jó kormányzás - úgy nemzeti szinten, mint a globális térben - olyan értékek
érvényesülését kell, hogy elősegítse, mint a szabadság, biztonság, sokszínűség, igazságosság és
szolidaritás. Biztosítania kell továbbá az emberi jogok tiszteletben tartását, a jogállamiság és
jogszerűség, a demokratikus értékek érvényesülését, a részvétel lehetőségét, támogatnia kell a
vállalkozási kezdeményezéseket, valamint meg kell felelnie az elszámoltathatóság, a hatékonyság
és a szubszidiaritás elvének.
A többszintű kormányzás eszméjének kialakulása szorosan kötődik az európai integráció
folyamatához. A regionális integráció, állítják egyes szakértők, hozzájárulhat ahhoz, hogy a
globalizáció folyamata igazságosabb és befogadóbb legyen, az egyes országok pedig
hatékonyabban tudjál kezelni a társadalmi és gazdasági kihívásokat, ha együttműködnek a
nemzetközi színtéren. Ebből a szempontból az Európai Unió egyedülálló, amennyiben sok ország
széleskörű együttműködését jelenti. Az EU működését szuverén államok nemzetközi
együttműködése és egy sok területre kiterjedő, nemzetek fölötti döntéshozás és integráció
egyaránt jellemzi. Az egyes államok helyi policy-making összefonódik a az európai szintű
döntéshozással. A többszintű kormányzás szempontjából az Európai Uniót olyan politikai
rendszerként írhatjuk le, mint egymással szoros összefüggésben álló és különféle szakpolitikai
jellemzőkkel bíró intézmények rendszerét, másképpen kifejezve olyan politikai rendszer,
amelyben van egy európai, egy nemzeti, valamint egy regionális szint, mely szintek interakcióban
állanak egymással.
Ebből a szempontból fontos megemlíteni a Nyitott Koordináció Módszerét (Open Method of
Coordination), amely ennek a többszintű, szuverén államokból álló egységnek az összehangolt
működéséhez ad fogódzót. A koordináció nyílt módszere e téren az Európai Tanács 2000.
márciusi lisszaboni ülésén megfogalmazott stratégiai célkitűzések figyelembe vételével alakult ki,
amelyek között szerepelt a „szorosabb társadalmi kohézió” megteremtése. A Tanács közösségi
szintű munkára való felhívásának nyomán, miszerint „határozott lendületet kell adni a szegénység
felszámolásának”, illetve biztosítani kell a nyugdíjrendszerek jövőbeli megfelelőségét és
fenntarthatóságát, elindították a társadalmi integrációs folyamatot és a megfelelő és
fenntartható nyugdíjakról szóló nyílt koordinációt. Az Európai Tanács később kiterjesztette e
munkát az egészségügyi és a hosszú távú ellátás jövőjére is.
A nyitott koordináció módszere olyan önkéntes politikai együttműködési folyamat, amely az EU
tagállamok konszenzusa alapján kitűzött célokra és a közösen kialakított indikátorokra épül,
valamint arra a monitoring folyamatra, amelyekkel mérhető az előrehaladás ezen célok felé. A
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közös célokat a tagállamok kormányai nemzeti cselekvési tervekre "fordítják le". A tagállamok
nemzeti stratégiai jelentések formájában számolnak be ezekről a tervekről, amelyeket a Bizottság
és a Tanács értékel. A nyitott koordináció módszere olyan kölcsönös tanulási folyamatot jelent,
amely az egyes nemzeti stratégiai jelentésekben jó gyakorlatként bemutatott szakpolitikák vagy
intézményi berendezkedések más tagállamokkal történő megosztását jelenti.
Az EU a szociális védelem és a társadalmi befogadás terén alkalmazott nyitott koordináció
módszere révén biztosítja azt a keretet, amelyben a nemzeti stratégiák kialakítása és a különböző
EU tagállamok közötti összehangolása történik olyan területeken, mint a a szegénység és a
társadalmi kirekesztés kezelése, az egészségügy, a nyugdíjrendszer és a hosszútávú gondoskodás.
Az integrációs folyamat hozzáadott értéke az volt, hogy világossá tette a szegénység és a
kirekesztés sok dimenzióját, és a teljes körű, közösen adott szakpolitikai válaszok ebből következő
szükségességét
A lisszaboni folyamat többnyire olyan területeket céloz meg, s olyan témakörökben
kezdeményezi a közös tervek kidolgozását és végrehajtását, amelyek hagyományosan a nemzeti
felelősségi körbe tartoznak (nemzeti kompetencia). A LiS szerint, mivel az EU fejlődésével
kapcsolatban számos olyan kérdéskör létezik, amelynek összehangolt irányítása nélkül a fő célok
– elsősorban a versenyképesség növelése – nem valósíthatók meg, ezért ezeket a területeket
lehetőleg az Európai Unió felelősségi körébe (kompetenciájába) kellene vonni. Idetartozik többek
között a munkaerőpiac és a foglalkoztatás, a szociális gondoskodás és a jóléti rendszerek, az adók
rendszere, az oktatás és képzés, a kutatás és fejlesztés, az innováció, a vállalatok alapításának
szabályozása stb. Mindezek azonban érzékeny kérdéskörök, ahol a nemzeti preferenciák
nagymértékben eltérnek egymástól, így közös uniós irányításukat a tagállamok nem fogadnák el.
Bármely országban a többséget alkotó politikai erő tisztában van azzal, hogy hatalmon
maradásának lehetősége attól függ, hogy a fenti területeket milyen hazai politika alapján alakítja.
Ezért aztán nem egykönnyen lehet arra rávenni, hogy ezek irányításából kivonuljon, s
illetékességét az Európai Uniónak engedje át. A lisszaboni stratégia valójában kísérlet arra, hogy
az Európai Unió számos kérdéskört olyan szürke zónába helyezzen át, amely koordináció
szempontjából a tisztán nemzeti és a centralizált uniós felelősségi szintek közé esik.
A szürke zónába vont területeket azonban nem lehet úgy befolyásolni, mint az uniós
kompetenciába tartozókat, ezért erre az unió egy sajátos eljárást dolgozott ki, az úgynevezett
nyitott koordináció módszerét. A tervgazdasági sémát ismét magunk elé képzelve, a nyitott
koordináció funkciója az, hogy segítségével az unió egy jól definiált és hatalommal bíró központ
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nélkül érje el, hogy közös tervek készüljenek, és ezeket minden egyes tagországban ütemezett, és
egymással összehangolt módon hajtsák végre.
A nyitott koordináció módszerének négy alkotóeleme a következő:
1. irányelvek meghatározása az unió egésze számára, valamint az ezekkel kapcsolatos rövid,
közép- és hosszú távú célok elérésének ütemezése;
2. kvantitatív és kvalitatív mutatók kialakítása, valamint olyan, a tagországokra, illetve a
szektorokra vonatkozó irányadó szintek és megoldások (benchmark) kiválasztása, amelyek a
világon élenjáró gyakorlatot testesítik meg;
3. az említett európai irányelvek megjelenítése nemzeti és regionális politikákban olyan speciális
célok kitűzésével és intézkedések foganatosításával, amelyek figyelembe veszik a nemzeti és
területi sajátosságokat;
4. az elért eredmények rendszeres nyomon követése, értékelése és társak általi elemzése (peer
review) egy közös tanulási folyamat keretében.
A nyitott koordináció egyik – nem deklarált – célja, hogy az Európai Unión belül depolitizálja a
reformokról való közös gondolkodást, a reformok megfogalmazását és végrehajtását, különösen
olyan területeken, amelyek nemzeti keretekben politikailag érzékenyek, a választási ciklusoktól
függnek. A hangsúly – technokrata módon – az ismeretek feltárásán, a jó vagy élenjáró
megoldások keresésén, valamint az ezzel kapcsolatos tapasztalatcserén van, s a cél a jónak
bizonyult eljárások elterjesztése különböző országok, illetve gazdasági-szociális rezsimek között. A
nemzeti keretek között meghozandó kemény politikai döntéseket természetesen nem lehet
elkerülni: a helyi értékek, normák, illetve hatalmi viszonyok az esetek túlnyomó részében nem
engednek utat a nemzeti politikák csupán szakmai érvekre alapozott – közösségi indíttatású –
átformálásának. A LiS elgondolása azonban mégiscsak az, hogy a nyitott koordináció
befolyásolhatja a helyi döntéseket az alternatívák felvázolásával, azok előnyeinek és hátrányainak
értékelésével (vö. Radaelli [2003], Dierx és szerzőtársai [2003]).
A nyitott koordináció működésének mintamechanizmusát az EU foglalkoztatási stratégiája és
foglalkoztatáspolitikai irányelveinek a működése adja. Ez a mechanizmus lényegében egy ciklus,
ami a következő, időben nagyjából egymást követő szakaszokat tartalmazza:
– a Tanács (a Bizottság javaslatára) megfogalmazza és kihirdeti a következő időszakra érvényes
foglalkoztatási irányelveket;
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– meghatározzák a koordinációhoz használatos mutatószámokat;
– a tagországok a foglalkoztatás területére nemzeti foglalkoztatási akcióterveket dolgoznak ki,
amelyekben felhasználják az elfogadott mutatószámokat és viszonyítási alapot, illetve irányadó
szinteket (benchmark) (az utóbbiakat többnyire az élenjáró vagy kiemelten jó gyakorlat adja).

20

Az EU növekedési stratégiái
A Lisszaboni stratégia

Jelen pillanatban, az EU tagországaként, mindenképp meghatározó, hogy milyen európai
stratégiák léteznek. A Lisszaboni stratégia volt az elmúlt időszak legátfogóbb stratégiája,
tanulságos lehet számunkra tapasztalatainak áttekintése.
A 2000-ben indított Lisszaboni stratégia fő célja a globalizáció kihívásaival való szembenézés és az
idősödő európai társadalom társadalmi és gazdasági következményeinek kezelése volt hosszú
távon: „az Európai Uniót a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú
gazdaságává kell tenni 2010-re, mely fenntartható gazdasági növekedésre képes, több és jobb
munkahelyet, szorosabb társadalmi összetartást, valamint a környezet tiszteletben tartását
biztosítva” (http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/lisbon_strategy_evaluation_hu.pdf).
Tehát a cél tulajdonképpen az volt, hogy a versenyképesség növekedjen, vagy inkább
megmaradjon (az USA-hoz való felzárkózás, majd a feljövő kínai gazdasághoz), de úgy, hogy a
hagyományos európai értékek és berendezkedés, köztük a jóléti rendszerek ne sérüljenek.

A Lisszaboni stratégiáról: http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/
http://www.euractiv.hu/gazdasag/linkdossziek/novekedes-es-munkahelyteremtes-alisszaboni-strategia-atalakitasa-000102

A stratégiáról azonban már rövid távon kiderült, hogy nem működik, mivel túlméretezett, és a
végrehajtása jelentősen elmarad a tervezettől. Ennek okán 2oo5-ben felülvizsgálták, és
valamelyest átalakították – ez a Lisszaboni stratégia újraindítása – célok tekintetében a
növekedésre és a foglalkoztatottságra nagyobb hangsúlyt fektetve, implementáció tekintetében
pedig a szervezeti felépítést és a végrehajtási elveket tették átláthatóvá. (Ecostat, 2010)
A célok eléréséhez alapvető hangsúlyt kaptak a tudás alapú gazdaság és társadalom, a strukturális
reformok a versenyképesség növelésére; a belső piac erősítése, a szociális rendszer megújítása, a
társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. Ezek a célok számszerűsített célindikátorokká lettek
lefordítva, 28 fő cél, és 120 másodlagos célnak megfeleltetve, összesen 117 indikátorról van szó
(Vilpišauskas, 2o11).
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A stratégia végrehajtása a nyitott koordináció módszerén alapult, párosítva a Európai Tanács
erősebb vezető és koordináló szerepével biztosítva a stratégiai irány tartását és a megvalósítás
hatékony monitorozását. Az induláskor voltak elemzők, akik lelkesen üdvözölték a stratégiát, mint
az EU alapvető strukturális reformját , gazdasági, társadalmi és környezeti szempontból szükséges
változtatások folyamatát. Majd éppen ezek az elemzőt kezdték egy-két évvel az indulás után
kritizálni, mivel már akkor láthatóvá vált, hogy hatékonysága elmarad a várakozásoktól.
Ez a „hatékonytalanság” részben az előzőleg említett rengeteg részcélnak – „részcélok
dzsungelének” (Fritz-Vannahme 2010. 3. old) és prioritásnak a következménye, másrészt pedig a
monitoringgal összefüggő jelentési eljárásnak, amely rövid úton túlbürokratizálta az egész
folyamatot, értve ezalatt azt is, hogy a megvalósítás elsősorban a bürokraták „ügye” volt, a
magasabb pozícióban lévő döntéshozókat, illetve a tagállamok vezetőit már kevésbé érdekelte
mind maga a stratégia, mind annak megvalósítása (Fritz-Vannahme 2010). Ez magasabb szinten
tapasztalható érdektelenséget részben a túlzott széleskörű és bizonytalanul meghatározott
célrendszernek és az ösztönzők hiányának (az egyes államok szintjén) tulajdonítják az elemzők,
illetve egyes szerzők a szinte teljesen hiányzó előkészítő munka miatt a stratégia szakmai
előkészítetlenségét, nehezen vállalható voltát vélik ennek hátterében. (Gács, 2oo5)
A nyitott koordináció módszerének megfelelően a lisszaboni stratégiai megvalósítása azon a
feltételezésre alapult, hogy a tagországok együttműködőek és elkötelezettek, hasznosítják a többi
ország jó gyakorlatait. Ez az elgondolás azonban megbukott az egyes tagországok hozzáállásán.
Egyfelől a stratégia céljainak nemzeti szintű adaptálása is túl lassan haladt, másfelől az ET
birtokában sem volt semmilyen eszköz annak kikényszerítésére (hiszen az nyitott koordináció
nem is a kényszerítésen alapul); erre a hiányosságra már a Kok jelentés is rámutatott. Ugyanakkor
számtalan összehasonlító elemzés és rangsor készült különböző szervezetek, mint a Center for
European Reform vagy a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) koordinációjában, ezek
azonban, úgy tűnik, nem sok hatással voltak a döntéshozókra. (Vilpišauskas, 2o11)
Az már az LiS indításakor világos volt, hogy a reformokat nem lehet uniós szinten végrehajtani,
mivel számos szakpolitikai terület tagállami hatáskörben van, ezért szoros együttműködésre van
szükség az EU és a tagállamok között. Ahogy az Európai Bizottság (EB) jelentése fogalmaz „ezzel
egyben első ízben ismertük el azt, hogy a tagállamok gazdaságai szervesen összekapcsolódtak, és
hogy az egyik tagállam fellépése (vagy fellépésnek elmaradása) jelentős következményekkel
járhat.” (Európai Bizottság, 2010. 2.old) A megfelelő együttműködés alapja azonban a
szabályozásokon túlmenően a világos, átlátható feladatok és felelősségek (vegyük észre, hogy az
22

implementáció kritikus pontjai minden szinten megjelennek – legyen az egy helyi stratégia, vagy
az egész EU-ra vonatkozó) egyértelmű volta,ezek betartása/betartatása, és a mindezek
szolgálatában álló hatékony kommunikáció. A jelentés megállapításai szerint ez nem működött,
különösképpen az EU és a nemzetállamok közötti munkamegosztás tekintetében.
Ennek okai egyfelől, hogy a prioritások nem voltak kellőképpen egyértelműek (ezt majd
orvosolják az újraindításkor), illetve a tagállamok elkötelezettsége nem volt megfelelő. A
lisszaboni stratégia eredménye a Bizottság értékelése szerint 18 millió új munkahely teremtése a
válság 2008-as kezdetéig, és az üzleti szférában az adminisztrációs terhek csökkentése, ami
növelte a szektor dinamizmusát. További fontos pont, hogy a növekedés energiaintenzitása
csökkent több ország esetében. A jelentés készítői szerint a munkaerő-piaci reformok tompítani
tudták a válság következményeit a foglalkoztatottságban. A foglalkoztatottság bővülése az
említett reformok mellett a Strukturális Alapokon keresztül támogatott beruházásoknak is
köszönhető.
A szegénység problémáját azonban nem sikerült orvosolni, így a következő növekedési stratégia
(Európa 2020) egyik prioritása ez. „A lisszaboni stratégia tíz évének értékelésekor végső soron az
számít, hogy a stratégia milyen hatással járt a növekedésre és a munkahelyekre.” fogalmaz a
jelentés. A stratégiát sokan elmarasztalták, de értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a világ
gyorsabban és más irányban változott, mint ahogy azt a szakpolitikusok a stratégia létrehozásakor
gondolták. (Európai Bizottság, 2010.) Ha a kitűzött számokat nem is sikerült elérni (a K+F kiadások
esetében megközelíteni sem), a jelentés szerint abban mindenképpen eredményt ért el a
lisszaboni stratégia, hogy a hosszú távú kihívások kezelése érdekében ösztönözte az együttes
fellépést, azaz „a lisszaboni stratégia segített széles körű konszenzust kialakítani az EU számára
szükséges reformokkal kapcsolatban”. Ugyanakkor az kérdéses, hogy ez az elvi konszenzus
mennyiben képes cselekvésben is megnyilvánulni az egyes tagországok esetében. A Lisszaboni
stratégia célja a 7o százalékos foglalkoztatottság elérése volt, a válság előtt 64-ről 66 százalékra
sikerült növelni, a válság hatására azonban ismét 65 százalék alá zuhant. Így az új növekedési
program egyik prioritása a foglalkoztatottság növelése.
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Forrás: A lisszaboni stratégiát értékelő dokumentum EB, 2010
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Európa 2020 stratégia
A jelenlegi, „Európa 2020” néven elfogadott stratégiai célja az, hogy Európa versenyképes,
vezető és folyamatosan fejlődő tudás alapú, hálózati gazdasággá váljon, amely a természeti
környezetre érzékeny és társadalmilag befogadó, továbbá fenntartható módon ér el növekedést,
magas szintű foglalkoztatottságot és társadalmi haladást. A stratégiához a végrehajtást biztosító
nemzeti programok is készültek.
Az EU 2020 indítása idején jelentősen változtak a körülmények a lisszaboni induláshoz képest. A
pénzügy krízis semmissé tette az addig elért – a tervezettől ugyan elmaradó – eredményeket. Az
új növekedési stratégia elsősorban három területen jelent továbblépést a lisszaboni stratégiához
képest:

„iránymutatásait

és

számszerűsített

programjait

koncentrálja,

céljaiban

és

végrehajtásában nem tesz különbséget az országok között, a kivitelezés hatásfokát az ösztönzés
és az ellenőrzés erősítésével kívánja javítani” (Ecostat, 2010)
A lisszaboni stratégiát kritikusai szerint megbukott, a kitűzött célokat nem tudta megvalósítani, a
stratégia felülvizsgálata és korrigálása sem tudott segíteni érdemben a megvalósításban. Az
EU2020-szal kapcsolatosan éppen emiatt megfogalmazódott az az elvárás, hogy levonja a
tanulságokat, okuljon a lisszaboni hibáiból. Megtalálható-e ennek nyoma az új növekedési
stratégiában annak céljai, eszközei vagy egyéb vonatkozásai tekintetében?

Prioritások
Az Európa 2o2o három fő prioritása szerint a növekedés intelligens, fenntartható és inkluzív kell
legyen. A három, egymást kölcsönösen erősítő prioritás „azt hivatott elősegíteni, hogy az Unióban
és a tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erősödjön a
társadalmi kohézió.” (Forrás:http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm) A negyedik
prioritás a gazdasági kormányzás.

Fő célok
Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a
társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén, melyeket 2020-ig kíván
megvalósítani. A stratégia megvalósítását konkrét uniós és tagállami intézkedések segítik.
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Az öt uniós szintű cél alapján minden egyes EU-tagállam nemzeti célokat határoz meg figyelembe
véve az egyes országok különböző helyzetét és a helyi viszonyokat. A célkitűzéseket összefoglaló
táblázat:

Az 5, Európa egészére vonatkozó célkitűzés:
1. Foglalkoztatás
Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.
2. K+F/innováció
Az EU (köz- és magánforrásból származó) GDP-jének 3%-át a kutatás/fejlesztés és az innováció
ösztönzésére irányuló beruházásokra kell fordítani.
3. Éghajlatváltozás/energia
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest
(vagy akár 30%-kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek).
A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.
Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.
4. Oktatás
A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni.
El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel
rendelkezzen.
5. Szegénység/társadalmi kirekesztés
Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben
élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent”.

Célok táblázata az EU egészére:
] http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_hu.pdf

Magyarország nemzeti szintű EU 2020 dokumentumai:
http://ec.europa.eu/europe2020/documents/documents-andreports/countries/magyarorszag/index_hu.htm
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Az EU 2020 szociális dimenziója
Az EU döntéshozói által kitűzött cél, hogy az évtized végéig nem kevesebb, mint 20 millió EU-s
állampolgárt kell kiemelni a szegénységből, nem kevésbé ambiciózus előirányzott számokat és
komoly erőfeszítéseket kíván a tagállamok részéről. A szegénység elleni küzdelem így a
tagállamok fejlesztési tervében kiemelt helyen kell szerepeljen, a cél eléréséhez minden érdekelt
hozzájárulása szükséges. A hatékony foglalkoztatás- és oktatáspolitika kulcsfontosságú ebben a
tekintetben, de stabil állami költségvetések kialakítása és a társadalombiztosítási rendszerek
reformjára tett erőfeszítések nem kevésbé lényeges elemek.
A társadalmi befogadást elősegítő aktív eszközök alkalmazását ajánlják az EU döntéshozói,
amelyek ötvözik a jövedelemtámogatást, a munkaerő-piaci integráció elősegítését, az
egészségügyi

és

szociális

szolgáltatásokhoz

való

hozzáférés

kiterjesztését

és

a

társadalombiztosítási kiadások hatékonyságának javítását. Az EU 2020 stratégia sikere azon
múlik, hogy sikerül-e egy koherens és integrált megközelítést alkalmazni minden releváns
szakpolitikai területen, legfőképpen a társadalom-, foglalkoztatás- és gazdaságpolitika terén,
valamint szoros együttműködést kialakítani a kormányzat, a szociális partnerek és a civil
társadalom között. Fontos az elérhető források megfelelő hozzárendelése az EU 2020 stratégia
prioritásaihoz és a társadalmi innováció ösztönzése.
A munkaerő-piacról kiszoruló és a marginalizált társadalmi csoportok szociális szolgáltatásokhoz
való hozzáférésének biztosítása fontos része a szegénység elleni harcnak. Éppen ezért kiemelten
fontos, hogy a tagállamok fokozott erőfeszítéseket tegyenek a magas színvonalú,
költséghatékony és fenntartható szociális szolgáltatások biztosítására, amelyek képesek
megfelelni a legalapvetőbb emberi szükségleteknek, különösen a veszélyeztetett csoportok
esetében. A szociális szektor számára nagyon nagy kihívást jelent a lakosság elöregedése, amely a
krónikus betegségek nagyobb kockázatával jár. Ez a szociális szolgáltatások iránti igény további
növekedését és a jól képzett szakemberek iránti megnövekedett igényt vonja maga után.
A szociális szolgáltatások iránti igény emellett tükrözi az európai társadalmakban és gazdaságban
bekövetkező változásokat, így például a nemi szerepekben és családstruktúrában (pl. az
egyszemélyes háztartások számának növekedése, a nők munkaerő-piaci részvételi arányának
növekedése), amelyek rugalmasabb munkaerő-piaci megoldások igényét vonják maguk után.
Ezeknek köszönhetően a szociális szolgáltatások iránti igény nem csak nagyobb, de sokkal
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komplexebb is, tehát nagyon különféle szükségletekhez és helyzetekhez igazodó szolgáltatások
válnak szükségessé.
A gazdasági válság változó mértékben érinti a különböző tagállamokat, de akár az egyes
tagállamok különböző régióit is, így tovább nőhetnek a regionális különbségek, amely alááshatja a
társadalmi kohéziót. Nem egy tagállam speciális intézkedéseket illesztett be a válságkezelő
programjába, amelyek a válság szociális szolgáltatásokra kifejtett hatását hivatottak csökkenteni.
Ezek az intézkedések a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportokra irányulnak: a családokra,
fiatalokra, a munkanélküliséggel küzdő családokra, az alacsony képzettségűekre és az idősebb
munkavállalókra.
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A fejlesztési stratégiák keretrendszere
Az EU kohéziós politikája
Az Európai Unió tagországainak esetében a fejlesztéseket meghatározó irányvonalat az EU
kohéziós politikája jelöli ki. Kohéziós, regionális vagy strukturális politikának nevezik az EU
vonatkozó szakpolitikáját, amely a régiók közötti különbségek csökkentését, a közösség a
gazdasági és társadalmi kohéziójának növelését és a nemek közötti egyenlőség előmozdítását
célozza. A célok megvalósulásának támogatása pénzügyi eszközökkel a Kohéziós Alapon és a
Strukturális Alapokon keresztül történik. A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) hivatott
biztosítani, hogy az alapok a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokkal (Community Strategic
Guidelines – CSG), valamint a nemzeti reform programokkal összhangban kerüljenek
felhasználásra. (www.nfu.hu)
Az NSRK-nak ennek megfelelően tartalmazniuk kell egy stratégiai tervet és a programozást
előkészítő referenciákat, továbbá a kohéziós politika végrehajtásának koordinációjára vonatkozó
rendelkezéseket. Ezt a dokumentumot az EB hagyja jóvá. A stratégia megvalósítása, végrehajtása
a Operatív Programok keretében történik. Az NRSK a összhangban kellett elkészüljön.
A 2007-13 közötti időszak fő üzenete a „régiók és városok a munkahelyteremtés szolgálatában”,
és az elérhető források is ennek megfelelően lettek kialakítva, 347,41 milliárd eurót, az addigi
legmagasabb összeget rendelték a cél eléréshez. Ennek az összegnek 81,9 százalékát a
konvergencia régiók használhatják használhatták fel.

A CSG a 2007-2013 időszakra a gazdasági növekedés érdekében a következő értékeket jelöli
meg: lisszaboni célok; fenntartható fejlődés; férfiak és nők közötti esélyegyenlőség; nemi, faji
stb megkülönböztetés elleni fellépés. A CSG 3 fő prioritást fogalmaz meg, az újraindított
lisszaboni menetrenddel összhangban. A biztosított forrásokat e prioritásoknak megfelelően
kell felhasználni:
•

„a tagállamok, régiók és városok vonzerejének növelése az elérhetőség javításával, a
szolgáltatások megfelelő minőségének és szintjének biztosításával, valamint
környezetük megőrzésével,
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•

az innováció és a vállalkozói szellem, továbbá a tudásalapú gazdaság
növekedésének a kutatási és innovációs készségekkel - ideértve az új információs
és kommunikációs technológiákat – történő ösztönzése, valamint

•

több és jobb munkahely oly módon történő megteremtése, hogy több embert
vonzanak a foglalkoztatás vagy a vállalkozói tevékenység körébe, valamint
fejlesztik a munkavállalók és a vállalkozók alkalmazkodóképességét, és növelik a
humánerőforrásba történő beruházásokat” (2oo7/7o2/EK )

A NRSK-nak tartalmaznia kell:
•

az alapok felhasználására vonatkozó nemzeti szándékokat,

•

a tagállam SWOT analízisét

•

az elemzés alapján meghatározott tematikus és területi prioritásokat tartalmazó stratégiát

•

az Operatív programok listáját

•

az indikatív éves allokációkat alaponkénti és programonkénti bontásban

Vonatkozó iránymutatások:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:297E:0306:0312:HU:PDF

A fejlesztési programok kritikája

Nem kevés kritika érte az EU fejlesztéspolitikáját, annak hatékonyságát. Canova-Boldrin (CanovaBoldrin, 2001) a gazdaság fejlesztése szempontjából értékelte a a regionális és strukturális
programokat, amelyekről megállapítják: a támogatások elosztását a politikai egyensúly
fenntartása motiválja, elsősorban a redisztribúcióra irányulnak és csak kevéssé járulnak hozzá a
gazdaság növekedéshez. Ugyanakkor a szerzők megállapítják, hogy az emberi tőkébe és az
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oktatásba való beruházásoknak a közép-és hosszú távon pozitív hatásuk van az adott régió
növekedésére.
Rodríguez-Posea és Fratesi 2003-as kutatása alapján megállapította, hogy annak ellenére, hogy a
gazdasági és társadalmi kohézió erősítését és a regionális különbségek csökkentését célzó európai
régiós támogatások volumene nagymértékben nőtt a 80-as évek végi indulást követően és így az
EU fejlesztéspolitikájának második legnagyobb programterületévé vált, azok sem az EU
konvergenciájának erősítéséhez, sem pedig a támogatások által megcélzott térség (azok az
országok, amelyekben a GDP nem éri el az uniós átlag 75%-át) felemelkedéséhez nem járultak
hozzá, tehát nem csökkent a fejlettebb és kevésbe fejlett régiók közötti szakadék. A szerzők arra a
két megfigyelésre alapozzák megállapításukat, hogy a támogatásban részesülő régiók gazdasági
növekedése nem lépte túl a támogatásból eredő szintet, továbbá hogy a regionális konvergencia
erősödése terén - a 2003-as adatok alapján - megállt a korábbi növekvő tendencia.

Az Uniós alapok, uniós finanszírozású programok és fejlesztések esetében tapasztalható
(tipikusnak mondható) probléma a programokat működtetetők szempontjából, hogy az Unió
tipikusan fejlesztéseket finanszíroz, működtetetést nem. Ugyanakkor Magyarországon a realitás
gyakran az, hogy a pályázati támogatást, fejlesztési támogatást elnyerő intézmény vagy civil
szervezet kényszerűségből napi működésére, túlélésre fordítja a pénzt, vagy annak egy részét.
Elvileg a szigorú pénzügyi beszámolók és ellenőrzések a Bizottság részéről ezt nem teszik lehetővé,
ennek ellenére mégis része a gyakorlatnak (Lakner, 2006). Részben emiatt mozdult el a pályázatok
elbírálása abba az irányba, hogy egyre szigorúbban ellenőrzik a pályázó működési, pénzügyi és
infrastrukturális feltételeit.

Érdekes szociológiai vonatkozásra hívja fel a figyelmet Kovách (Kovách, 2008) a fejlesztéspolitika
struktúrájából adódóan. Amiatt, hogy a magyarországi fejlesztéspolitika alapvetően projekt
alapon történik, továbbá az EU-s gyakorlat projekt-alapú forráselosztása okán alapvetően
megváltoztak a hatalmi struktúrák az államigazgatási, a civil és a magánszektor szervezetek között,
átrendeződtek a fejlesztési források felhasználásában érdekelt intézményi és egyéni szereplők
hatalmi kapcsolatai. Azzal, hogy a normatív elvű támogatási rendszert nagyrészt felváltotta a
projekteken keresztül juttatott támogatás, új helyzetbe kerültek az önkormányzatok, hiszen
egyetlen önkormányzati szereplő sem részesedik rögzített szabályok szerint felosztott
költségvetési források fölött, pályázni kényszerülnek a meghirdetett projektek (kvázi) piacán. Az
EU-s fejlesztési programokban való részvétel egyre több köztisztviselő, szakértő és kvázi közvetítő
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munkáját követeli meg; az adminisztráció, a képzés, a tanácsadás és a kutatás szakértői mintegy
közvetítő szerepet töltenek be a döntéshozók és a forrásfelhasználók, a globális és a lokális szintek
között. Megjelent egy új foglalkozási osztály, amelyet Kovách projektosztálynak nevez, Sjöblom és
Sulkonen szerint pedig a jóléti állam gyakorlatilag átalakult projekt-állammá (Kovách, 2008). A
"projektesítés" nyomán új tudásformák kerülnek előtérbe, így pl. a menedzseri tudás
megerősödése figyelhető meg, míg a helyi tudás háttérbe szorul.

Ebben a rendszerben az ún. közvetítőknek nagy szerep jut a szereplők és események közötti
kapcsolat kialakításában, az innováció menedzselésében. "A tervezők, a szakértők és az ügyintézők
a projektek kulcsszereplői, akik képesek érvényesíteni gazdasági, hatalmi érdekeiket a fejlesztési
projektekben és a pályázati rendszerben. Az új és régi elitcsoportokkal együttműködve vagy a
hatalmat megosztva a „projektosztály” a gazdaság és a politika új, befolyásos szereplője." Ezt a
megváltozott feladatmegosztást a vidékfejlesztés terén, a hatalmi átstrukturálódást és az állami és
közhatalmi intézményrendszer funkciójának átértékelődését, érvel Kovách, az "új kormányzás"
tudja megfelelően kezelni.

Az állam és a közigazgatás szerepe a fejlesztéspolitikában

Az állami beavatkozás szükségessége

A közgazdasági szakirodalomban az állami szerepvállalás okaként a piaci kudarcokat (market
failures) nevezik meg, azaz akkor jut szerephez az állam, amikor a piaci mechanizmusok bizonyos
feladatok megoldására nem alkalmasak, vagy teljesítik feladataikat. Ez tulajdonképpen azt jelenti,
hogy a versenypiac nem teremt optimális helyzetet a nemzetgazdaságban, mint ahogy azt
korábban a láthatatlan kéz elmélet hívői gondolták.
Az egyik első ilyen irányú meghatározó tapasztalat az 1929-ben kitört világgazdasági válság, és az
arra adott válasz, a New Deal. (Stiglitz, 2ooo) Az elméleti közgazdászok vizsgálni kezdték a
piackudarc jelenségét: melyek azok a tényezők, amelyek akadályozzák az erőforrások
leghatékonyabb elosztását. Továbbá milyen tényezők járulnak hozzá a helyzet kialakulásához,
milyen tényezők eredménye, hogy a versenypiac elmarad a tőle elvárható, potenciális maximális
teljesítménytől. A közgazdászok véleménye szerint az okok a piaci tökéletlenségek, amelyek végső
soron hatékonysági veszteséget okoznak.
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Milyen jelenségeket, dolgokat sorolhatunk a piaci tökéletlenségek körébe? Például:
•

közjavak: kínálatuk nem szervezhető meg piaci alapon, mert fogyasztásukból nem

zárhatóak ki az egyének, de fogyasztásuk nem rivalizáló. Egyéni döntésekre építő piaci
vásárlásokkal nem lehet megoldani bizonyos szükségeltek kielégítését (pl.: közbiztonság)
•

monopóliumok, oligopóliumok a piactorzító hatásuk miatt

•

extern gazdasági hatások: a vállalkozás előnyt v. költséget jelent vele nem szerződése

kapcsolatban lévőknek is
•

aszimmetrikus informáltság a piaci szereplők körében

•

közérdek, társadalmi érdek azt kívánja, hogy olyanok is részesüljenek valamely

szolgáltatásból, amire nem lenne pénzük, ilyenek a védőoltások, de a szociális ellátások de végső
soron a közoktatás is

Tágabb értelemben véve a piaci folyamatok okozta igazságtalanságot vagy méltánytalanságot is
szokás piaci kudarcnak tekinteni. (Stiglitz, 2ooo, Krémer, 2oo9)
Ilyen, állami beavatkozást igénylő terület például tipikusan a tömegközlekedés, a pénzintézetek
mögött álló állami garanciák és szabályozások vagy bizonyos, a gazdaság működésébe beavatkozó
állami szabályozások.
Tágabb értelemben véve a szociálpolitika, a jóléti politikák, a közpolitikák hivatottak korrigálni és
kiegészíteni a piaci kudarcokat.

Fejlesztéspolitika és közpolitika
A fejlesztéspolitikát úgy értelmezi Balogh (Balogh 2o10), mint az állam egyfajta cselekvését.
Álláspontja szerint az állami beavatkozások, és azon belül a fejlesztéspolitika olyan jellegű
cselekvést jelentenek, amely keretén belül az államok nemzeti össztermékük egy jelentős részét
externáliák vagy kollektív javak előállítására költik. A cselekvés egyik eszközét a szelektív
ösztönzők jelentik. A fogalmat Olson vezette be, jelentősége a kollektív javak biztosításában áll.
Olson szerint kollektív javak biztosítására csak úgy lehet egy csoportot rábírni, ha vagy
kényszerítéssel, vagy pedig szelektív ösztönzőkön keresztül ráveszik arra, hogy a közös érdekek
irányában cselekedjenek. Ennek érdekében szükséges lehet a csoporttagok számára bizonyos
nem kollektív javakat biztosítani annak érdekében, hogy kollektív javakat állítsanak elő.
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A fejlesztéspolitika tehát ebben a megközelítésben egy kollektív cselekvés, az állam pedig az a
szereplő, amely biztosítja a szelektív ösztönzőket és koordinálja azokat.

Közpolitika vagy közcselekvés?
Legújabban bizonyos esetekben szokás közpolitika helyett közcselekvésről beszélni, s az általunk a
későbbiekben részletesebben ismertetésre kerülő helyi szintű közpolitika sokkal inkább
tekintendő ebben az értelemben közcselekvésnek. (Bajomi, 2o11)

A közcselekvés olyan

közpolitika, amelynek kidolgozásában és megvalósításában a közhatalom birtokosain (politikusok,
köztisztviselők, képviselők, helyi képviselőtestületi tagok) túl más szereplők is részt vesznek, ezek
lehetnek egyéni szereplők, intézmények, érdekképviseletek, egyesületek, stakeholderek,
magánvállalatok, kutatók, szakértők és így tovább is részt vesznek. A közcselekvés országos (vagy
akár afölötti) szinten, de regionális és helyi szinteken is értelmezhető. Sőt, egyes vélemények
szerint éppen helyi, kistérségi szinten van a leginkább realitása egy ilyen típusú helyi irányításnak.
(Varga, 2oo6). Míg más szerzők szerint ez inkább ideálkép, mint valóság (Bajomi, 2o11)

Ez az elmélet összecseng Ricz (Ricz 2008) által ismertetett fejlődés-gazdaságtani koncepciók első
megközelítésével. Az állami szerepvállalással kapcsolatos elméleteket a fejlődés-gazdaságtanban
a szerző két irányzatba sorolja: az egyik az állam által irányított fejlődés, a másik a szabadpiaci
vagy piacbarát irányzat. Az elmúlt évtizedekben azonban a gyakorlat azt mutatta, hogy egyik
változat sem kedvez igazán a fejlődésnek, sem a túlzott méretű beavatkozó állam, sem a
szabadpiac minimális állammal nem vezet a fenntartható fejlődés irányába (amennyiben
elfogadjuk, hogy a fejlődés megfelelő irányát a fenntartható fejlődés paradigmája jelöli ki).
Mindezek hatására, egyfajta kritikai irányzatként megjelent a fejlődésnek egy új paradigmája,
amely Amartya Sen nevéhez köthető. Röviden összefoglalva, az új fejlődési koncepció szerint a
fenntartható fejlődés emberi előrehaladást jelent; ehhez szükség van a fenntartható gazdasági
növekedésre, de a cél nem a maximális ütem, hanem a jó minőség. Ez a jó minőség annyit jelen,
hogy a társadalom széles rétegei számára előnyös, területileg a lehető legnagyobb mértékben
kiegyenlített, ökológiailag és politikailag is fenntartható, emellett természetesen gazdaságilag is
fenntartható.
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A fejlődés ebben az értelemben tehát egy mulitidimenzionális folyamat, gazdaságban és
társdalomban egy olyan elmozdulást jelent, amely javítja az emberek életminőséget, növeli
választási szabadságukat. Fontos kitétel ugyanakkor, hogy mindez csak akkor valósulhat meg
tartósan fenntartható módon, ha nem csak a gazdasági és társadalmi alrendszereket, hanem a
természetet is figyelembe veszi. (Sen, 2000, Ricz, 2oo8)
Ehhez a fejlődési koncepcióhoz kapcsolódik az emberi fejlődés indexe (Human Development
Index – HDI), amelynek kifejlesztésében maga Sen is részt vett. A HDI-ről részletesen a Társadalmi
indikátorok című jegyzetben olvashatnak.

A fejlődés Sen-féle koncepciójához kapcsolódó fejlesztéspolitika
Amennyiben a fejlődés új paradigmájában határozzuk meg a fejlesztéspolitikákat, és az annak
érdekében tett állami beavatkozások céljait, akkor, - ahogy a HDI -ben is, ahol nagy hangsúlyt kap
az oktatás és a várható élettartam, mint két komponens a háromból (a harmadik a gazdasági
elemet beépítve a fogyasztást méri) -

a fejlesztési koncepcióban is az oktatásra, és az

életminőség javítására kell fektetni a hangsúlyt, mivel ez a két tényező járul legerősebben hozzá
az emberek választási lehetőségeinek megnöveléséhez.
Az új fejlődési paradigma (Ricz, 2oo8) szerint elképzelt fejlesztéspolitika nagyobb teret ad a
piacnak, mint koordináló mechanizmusnak, ugyanakkor a szabadpiaci felfogástól is eltér
annyiban, hogy az államnak nem csak a minimális funkciókat, úgymint törvényes rend biztosítása
kell szerepet vállalnia, hanem a hosszú távon fenntartható fejlődés érdekében egyéb területeken
is részt kell vállalnia a fejlesztési stratégián keresztül. Ennek egyik pillérét azok a gazdasági
ösztönzők alkotják, amelyek megfelelő üzleti környezetet és befektetési klímát teremtenek,
amely arra bátorítja a kisebb és nagyobb vállalkozásokat egyaránt, hogy növekedjenek,
beruházzanak, új munkahelyeket hozzanak létre, innovatív eljárásokat alkalmazzanak.
A fejlesztési stratégia másik pillére a humán fejlesztés amelynek egyik fontos dimenziója a
szegények képessé tétele a humán befektetéseken keresztül a társadalmi folyamatokban való
részvételre, azok alakítására, saját életük alakítására. Ez elsősorban az egészségi, képzettségi és
szociális biztonsági helyzetük javításán keresztül érhető el.
A harmadik fontos pillér az ökológiai korlátok figyelembevétele.
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Tehát az állam szerepe ebben a koncepcióban az, hogy a gondoskodó állam felől elmozduljon egy
olyan irányba, amely az öngondoskodó állampolgár teremti meg azzal, hogy képessé teszi a
társadalmi és gazdasági életben való részvételre. Ennek jegyében a már említett három
beavatkozási területeken kell megteremtenie a körülményeket és lehetőségeket úgy, hogy az
mindenki számára (különösen a hátrányos helyzetűek számára) hozzáférhető legyen. A fejlődés
térbeli vetületének figyelembevétele azt jelenti, hogy nem közvetlenül kell a területi
folyamatokba, a gazdasági szereplők döntéseibe beavatkozni, hanem a megfelelő ösztönzőket
kell megteremteni egy térben viszonylag kiegyenlített fejlődéshez.
Az egyes konkrét programok megvalósításában a megfelelő körülmények biztosításában a
központi kormányzaton túl a regionális és helyi szervek, valamint a civil szféra, a nem kormányzati
szervezetek szerepe elengedhetetlen. (Ricz, 2oo8)

Ábra: Az állam illetve a közigazgatás szerepe a fejlesztéspolitikában

Az állam szerepe ebben a koncepcióban az, hogy szabályozza az egyes körök között a távolságot,
azaz, eldöntse, és a fejlesztési stratégián keresztül pedig érvényre juttassa, hogy melyik
komponens milyen hangsúllyal szerepeljen az optimális fejlődés elérése érdekében.
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A társadalomfejlesztés alapelvei

A társadalomfejlesztés során érvényesítendő kritériumokat a fenntartható fejlődés elve fedi le a
leginkább átfogó jelleggel. A fenntartható fejlődés alapelveit a Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Stratégia (NFSS) alapján ismertetjük. Az alapelvek az ENSZ és az EU legmagasabb szerveinél
kerültek meghatározásra és elfogadásra, ennek nemzeti szintű adaptációja a NFFS. A fenntartható
fejlődés az emberek életminőségének hosszú távú és tartós megőrzését, illetve javítását célozza.

A fenntarthatóság elvei szerint élő társadalomban többek között érvényesül a szociális
igazságosság, amelynek az alapja a lehetőségekhez való hozzáférés esélyegyenlőségének
biztosítása, és a társadalmi terhekből való közös részesedés; az életminőség folytonos javítására
való törekvés. E cél elérése érdekében olyan erkölcsi normarendszert szükséges a társadalom
tagjai felé közvetíteni, amely ezeket a folyamatokat támogatja, illetve elősegíti. A méltányos
életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés mindenkire – a
jövő nemzedékekre is – vonatkozik. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának tekinti az
egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az
ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését. A fenntartható fejlődés tehát olyan fejlődés,
amely lehetővé teszi a jelen generációk szükségleteinek kielégítését úgy, hogy ez nem
veszélyezteti a jövő generációk azon lehetőségét, hogy szükségleteiket kielégítsék.

Maga a nemzeti stratégia elvileg a fejlesztéspolitika egyik alapdokumentuma. A stratégia célja az
elvek bemutatása mellett a különböző fejlesztése területek és stratégiák összehangolásának
segítése, „másfelől ezek általános útmutatót nyújtanak a Stratégia prioritásainak, konkrétabb
céljainak és feladatainak, valamint a végrehajtás kereteinek, eszközeinek egységes szellemű
meghatározásához”.

Az NFSS az általánosan elfogadott elvek közül azokat emeli ki, amelyeket Magyarországra
értelmezve relevánsnak tartottak a stratégia alkotói:
•

A holisztikus megközelítés elve: ez elv arra hívja fel a figyelmet, hogy a tényeket,
körülményeket és tényezőket rendszerszerűen kell figyelembe venni, mivel egymással
kölcsönhatásban léteznek. A lokalitást a globalitáson belül kell elhelyezni. Szintén ez az elv
hívja fel a figyelmet a tovagyűrűző hatások figyelembevételének szükségességére.
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•

A nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elve: a fenntartható fejlődés talán
legismertebb alapelve, amely kimondja, hogy „A jelen nemzedékek fejlődési és környezeti
szükségleteit úgy kell kielégíteni, hogy ne veszélyeztessük a jövő nemzedékek esélyét arra,
hogy ők is kielégíthessék saját szükségleteiket.

•

Társadalmi igazságosság elve: mindenkit megilletnek a méltó életfeltételekhez való jog
és az alapvető emberi jogok. Egyenlő hozzáférést kell biztosítani az ismeretek, tudás és
készségek megszerzéséhez amelyek birtokában a társadalom teljes értékű tagjává válhat.

•

Tartamosság elve. Az erőforrások tartamos kezelése, figyelembe veszi a környezet
eltartóképességének korlátait. A biológiai sokféleség megőrzése

•

Integráció elve. A szakpolitikák, tervek, programok, stratégiák kidolgozása, értékelése és
végrehajtása során egyaránt figyelembe kell venni a gazdasági, a szociális és a környezeti
szempontokat és azok összefüggéseit, annak érdekében, hogy azok kölcsönösen erősítsék
egymást.

•

A helyi, regionális és nemzeti szintű tevékenységeket is össze kell hangolni.

•

Helyi erőforrások hasznosításának elve: minél inkább törekedni kell arra, hogy a
közösségek szükségletei helyi szinten, helyi erőforrásokból kerüljenek kielégítésére.

•

A helyi sajátosságok, sokszínűség megőrzése. Az épített környezet megóvása és a
kulturális örökség megőrzése, fenntartható módon történő hasznosítása.

•

Társadalmi részvétel elve: mindenki számára biztosítani kell a megfelelő hozzáférést az
információkhoz a társadalmi-gazdasági közélettel, a döntéshozatali folyamatokkal, a kör.
Erősíteni kell az állampolgárok döntéshozatalban való részvételét.

•

Társadalmi felelősségvállalás elve: a fenntartható fejlődés, a magasabb életminőség
elérése érdekében csökkenteni szükséges a termelés és a fogyasztás nem fenntartható
módjait. Erősíteni kell a vállalkozások társadalmi felelősségvállalását, a magán- és a
közszféra közötti együttműködést.
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Társadalomfejlesztési stratégia helyi szinten

A helyi társadalomra ható folyamatok

Globalizáció és lokalizáció

Korunk egyik meghatározó tendenciája a globalizáció, amelynek hatásait a helyi közösségek sem
kerülhetik el. A helyi közösségek, települések, térségek keresik a módját annak, hogy gazdasági
előnyt kovácsoljanak a globalizáció által teremtett lehetőségekből, ugyanakkor annak káros
hatásait amennyire csak lehet, csökkentsék, vagy elkerüljék. (Ramírez et al. 2o1o) Feltehetően ez
utóbbi magatartáshoz kötődően egy másik tendencia is érzékelhető, mégpedig a lokalitás
fontosságának újrafelfedezése. A helyi társadalmak szerepe,

a közösséghez kötődő értékek

felértékelődtek a korábbi időszakhoz, és ezzel egyidejűleg egyre többen felvállalják ezeknek az
értékeknek a védelmét, erősítését.
Magyarországon a harmincas évek szociográfiái, és a hatvanas évek Magyarország felfedezése
kötetei mutatják, hogy ez a jelenség nem előzmény nélkül való, s időről időre megjelenik
különböző

formákban.

Nemzetközi

szinten

előzménynek

tekinthetők

a

különböző

városszociológiai és településszociológiai irányzatok és a community studyk. (Bőhm, 2oo2)

A helyi társadalom szerepe nem csak abban rejlik, hogy megőrzi a helyi közösségeket, hanem,
mint az egyének közvetlen élettere, szerves része a „polgárosodás és a demokratizálódás
folyamatának, ugyanis az állampolgár elsősorban lakóhelynek társadalmában sajátíthatja el a
polgári értékeket, szocializálhatja a demokrácia játékszabályait." (Bőhm, 2oo2. 8. old)

A helyi társadalom azonban nem önmagában álló, a külső folyamatoktól független entitás, hanem
nyilvánvalóan igen bonyolult mechanizmusokon keresztül kapcsolódik különféle nagyobb
rendszerekhez. Azaz a helyi társadalom közösségé szerveződése nem csak az adott településen
múlik, hanem a nagytársadalmi folyamatok igen jelentős mértékben meghatározzák. Bőhm szerint
a

helyi

társadalom

a

következő

közvetítő

csatornákon

keresztül

kapcsolódik

a

nagytársadalomhoz,s így az ezeken a csatornákon fejti ki - olykor korlátozó – hatását:
•

termelés

és

fogyasztás:

döntő

jelentőségű

a

helyi

társadalom

szerveződési

lehetőségeiben. A lakosság életkörülményei, élettere szempontjából más kereteket nyújt
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egy ingázós település, mint ahol megfelelő munkalehetőségek állnak helyben is
rendelkezésre. A fogyasztással hasonló a helyzet: egész más életminőséget ad egy olyan
település, ahol ez helyben megoldható
•

közélet mechanizmusai: különösen érdekes pont, ha a helyi stratégiákról beszélünk. A
helyi közélet kiépültsége meghatározza, hogy a különböző érdekek informális vagy
formális csatornákon eljutnak-e a döntéshozókhoz és érvényesülnek-e. Mindamellett a
településhierarchia meghatározza azokat a területeket, amelyekben a helyi vezetés
kompetens.

•

kommunikáció: az információk áramlása, amely fontos szerepet tölt be a helyi társdalom
szerveződésében, illetve a helyi társadalom nagytársadalomba való beépülésében.

A helyi társadalom és a társadalomszerkezet kapcsolatának kiemelt tényezői a helyi társadalom
közvetítő funkciója, integrációs hatása, és közösségteremtő lehetősége. Mindennek fényében
Bőhm a vidékfejlesztés szerepét a már régóta fennálló, a települések közötti életminőségbeli és
fejlettségi differenciák mérséklésében látja. Véleménye szerint a rendszerváltást követően a
települési struktúrákon belül és a helyi társadalmak között is felerősödött a társadalom egészére is
jellemző polarizáció. Egyfelől a tulajdonképpen hagyományosnak nevezhető kelet-nyugat, városfalu, főváros-vidék, másfelől a prosperálás-vegetálás vagy éppen lepusztulás értelemben is.
Ugyanez a fajta dichotómia korábban is jellemezte a magyar társadalmat és a településeket, az
utóbbi húsz évben azonban nőttek a különbségek, erőteljesebbé váltak ezek a vonások. Emiatt az
erőteljesebb differenciálódás miatt egyre fontosabbá válnak a helyi társadalom állapotának
szempontjából az alábbi tényezők:
•

a helyi társadalom demográfiai összetétele: etnikai, életkori, iskolai végzettség

•

a helyi elit jellemzői: van-e középosztály, mekkora, kik alkotják az elitet

•

az integráció mértéke: a lakosok milyen közösségek tagjai – pl. civil szerveződések,
tradicionális közösségek.

•

fellelhető-e a helyi társadalomban a szolidaritás

•

adaptációs hajlam: a változó körélményekhez való alkalmazkodás készsége, milyen
konfliktusokat szülnek a változások, hogyan oldják meg azokat

•

az innovációra való fogékonyság: szintén a változásra való képesség egy aspektusa, amely
ma erősen meghatározó tényezőként jelentkezik a települések szintjén.
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A szerző az integrációt tartja kiemelten fontosnak, egyrészt a településen, a helyi társadalmon
belül, másfelől a települések között. Ahogy írja : „ amennyiben egy-egy település helyi társadalma
integráltan képes fellépni, komoly esélye lehet részben arra, hogy kivédje globális hatások negatív
következményeit, részben pedig arra, hogy a település érdekeit eredményesen képviselje akár a
központi hatalommal, akár a megyével (vagy a régióval) szemben. Az integrált település
társadalma a más településekkel is kedvezőbb feltételekkel léphet koordinációra, mivel az
együttműködésben nem kell feladnia integritását. Mindez fordítva is igaz: ha a helyi társadalom
dezintegrált, akkor képtelen egyensúlyt teremteni e helyi társadalomban, nem képes saját
érdekeit kifelé egységesen képviselni, aminek következménye a társadalmi- gazdasági leépülés
lehet. (Bőhm, 2oo2. 1o6. old.)
A magyarországi települések helyzete az imént felsorolt szempontok alapján igen differenciált. A
különbség alapja a település közigazgatási státusza, nagyságrendje. A nagyobb városok ma is
kedvezőbb helyzetben vannak, mint a kistelepülések (ezt fejezi ki a települési lejtő) – habár ez
utóbbiak között is igen nagy különbségeket tapasztalhatunk. (Bőhm, 2oo2)

A fentiekből következően / levezetve a társadalomfejlesztési stratégia célja:
•

hozzásegíteni a helyi társadalmat a változó körülményekhez való alkalmazkodáshoz – azaz
az adaptációs készség növelése

•

ehhez tartozóan az innovációhoz való kapcsolódás megtalálása és alkalmazása

•

az integráció és a szolidaritás erősítése

•

a lakosságmegtartó erő növelése

•

az életminőség javítása

A társadalomfejlesztési stratégiaalkotás során tehát az első feladat felmérni a helyi társadalom
állapotát, majd a helyi társadalom szereplőinek részvételével definiálni a kritikus pontokat és
fejlesztendő területeket, felmérni a szereplők igényeit és elképzeléseit, majd mindezekkel
összhangban megalkotni a stratégiát.

Településfejlesztés részeként értelmezett társadalomfejlesztés

A településfejlesztés – általános elvek
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A folyamatosan zajló gazdasági, társadalmi és környezeti változások a lokális élettérben is kifejtik
hatásukat, tulajdonképpen kikényszerítve az ott élőkből és a helyi vezetőkből, helyi szereplőkből a
változásokra adott választ. Talán magától értetődő, hogy az a település vagy térség, amely nem
képes adekvát válaszokat adni a létező kihívásokra, lassan, vagy sehogy sem reagál, előbb-utóbb
hátrányos helyzetbe kerül. A helyben jelentkező fejlesztési igények mellett a felülről jövő
kezdeményezések is meghatározóak, így ezt a két igényt integrálni szükséges a fejlesztési
elképzelésekben.

A változások kezelésére, a folyamatok kontroll alatt tartásának célszerű eszköze a stratégiaalkotás.
A stratégiai tervezés „előrelátást jelent a jövőbeli cselekvés irányainak és feltételeinek
meghatározására és rendszerbe foglalására. A tervezés olyan céltudatos, jövőorientált szakmai,
szellemi tevékenység, amely a múlt és a jelen adataira (elemzéseire) építve, valamint a jövőben
várható változások figyelembevételével gondoskodik az új célok, feladatok megvalósítását szolgáló
cselekvési programok, projektek összeállításáról, kidolgozásáról” 1

A fenntartható településfejlődés hosszú távú folyamata érdekében a mai eszköz és
intézményrendszer átalakítása mellett szemléletváltozásra is szükséges a településfejlesztés
gyakorlatában. A téma szakértői rámutatnak (Rechnitzer, 2oo7) hogy egészen a közelmúltig
túlnyomóan központosított, támogatás-centrikus és elsődlegesen műszaki szemléletű fejlesztési
gyakorlatot volt általánosan jellemző. Ezt a fajta szemléletet kell felváltani egy decentralizált,
elsősorban helyi erőforrásokra alapozó fejlesztéssel.
A fejlesztések egyik gyakori gátja, hogy a fejlesztési tervel sokszor választási ciklusokhoz kötődnek,
közép- vagy hosszú távú stratégiák helyett. (Rechnitzer, 2007).

A fenntarthatóságban gondolkodó kistérségi és településfejlesztési, illetve fenntarthatósági
programok hosszútávra terveznek, számolva azzal, hogy az eredmények nem egy projektciklus
alatt, hanem akár hosszú évtizedek munkája árán valósulnak meg. Már a tervezés szakaszában
számolni kell azzal, hogy a fenntartható fejlődés feltételei lassan alakulnak ki, a jelenleg feltételek
lassan

transzformálhatóak

át

-

a

társadalmi,

a

tárgyi

környezettől

kezdve

az

intézményrendszerekig, vagy akár csak a szemléletmód önmagában is nehezen formálható . (Éri,
2oo5) Éppen ezért ezek a fejlesztések rendszeres megerősítést, folyamatos munkát és kitartó
törekvést igényelnek.
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A jó fejlesztési terv képes hosszabb távon és horizontálisan gondolkodni, az a koncepció, ami csak
az aktuális fejlesztési források felhasználására (kihasználására) törekszik, de nem számol egyrészt
azzal, hogy a tevékenység (program stb) a támogatás után is fenntartható legyen (képes legyen
működni) illetve nem egy hosszabb távú, világosan megfogalmazott fejlesztési stratégia részeként
értelmezi magát, az a koncepció végső soron sok esetben pazarolja a forrásokat (pénzügyit és
egyéb erőforrásokat egyaránt).

Fejlesztési stratégiák a helyi szinteken

Az eredetileg az üzleti életben alkalmazott stratégiák ma már a közszolgálati tervezés meghatározó
alapjait jelentik. A gazdaságfejlesztés mellett ezek a fejlesztési programok és stratégiák ma már
széles területet fednek le, mint a fenntartható fejlődés, környezeti programok, munkaerő-piaci és
foglalkoztatással kapcsolatos intézkedések, társadalomfejlesztési, humánszolgáltatási területek –
mind helyi, mind regionális szinten (OECD-LEED, 2009). A stratégiák és programok ideális esetben
többdimenziósak, a felsorolt területek közül egyszerre többet is felölelnek, megfelelően súlyozva,
hogy az adott térségben melyik elem milyen mértékben képes hozzájárulni a térség fejlődéséhez.

A társadalomfejlesztési stratégia egy összetett lokális és globális térben kell helytálljon, ezért egy
komplex rendszer részeként kell megfogalmazódnia. Ennek megfelelően nem partikuláris érdekek
vagy célok mentén (akár társadalmi, akár gazdasági, akár közigazgatási), hanem a lokális és
kistérségi életvilág egészét nézve, minél több dimenziót figyelembe véve kell a kistérség jövőjéről
gondolkodni. A tervezésnek, a stratégiaalkotásnak kiemelkedő szerepe van a dinamikusan változó
társadalmi, gazdasági térben való „túlélésben”. A stratégiának a komplexitás mellett fontos
attribútuma kell legyen a rugalmasság, amely alkalmazkodóvá teszi a környezet változásainak
megfelelően. (Varga 2006)
Fentiek biztosítására egyfelől az alapos helyzetelemzés hivatott (lokális szinten), másfelől a
stratégiai tervezést az átfogó fejlesztéspolitikai tervekkel és stratégiákkal összhangban kell
végezni. További fontos tényező, hogy a globalizáció és a lokalizáció egyszerre van jelen egy térség
életében, így a kistérségi stratégiaalkotás során számításba kell venni, hogy a globális
jelenségekből következően milyen szükségszerű elemeket kell beépíteni a fejlesztési koncepcióba,
és emellett milyen, a kistérségi, lokális akaratot képviselő ajánlott fejlesztések tervezhetőek,
amelyeket a globális térben is el kell fogadtatni. (Tóth (szerk.), 2009)
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5

A helyi (kistérségi vagy települési) tervezés lényegében a térség „tudatos jövőformálása” , a
változó környezet kihívásaira adott válasz, egyfajta adaptációs mechanizmus. Ahhoz azonban,
hogy a stratégia, vagy tervezés betölthesse feladatát, úgy szükséges felfogni, mint egyfajta
követelményrendszert, amelynek a vezetési és irányítási folyamatokban érvényesülnie kell. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fejlesztési stratégia nem egy „asztalfióknak” készített
dokumentum, hanem egy olyan átfogó keret, amely meghatározza, rendszerbe ágyazza a
kezdeményezéséket és cselekvéseket.
A társadalomfejlesztési stratégia egy tágabb fejlesztési rendszer része, amely szintén egy
szervezeti rendszerben valósul meg. Ezt a szervezeti rendszert és annak alrendszereit szintén
különböző tervek és programok jellemzik. Ideális esetben ezek egymással rendezett, hierarchikus
kapcsolatban állnak. Jelenleg a komplex, vagy integrált kistérségi (területi) tervezés a meghatározó
irány a döntéshozók számára, nem pedig az ágazati alapú tervezés, mint ahogyan az korábban
jellemző volt. Területi szempontból vizsgálva rendszerint a fejlesztési módszertani kézikönyvekben
kistérségen nem feltétlenül a területfejlesztési-statisztikai területi egységet értik, ezzel inkább a
léptéket kívánják leírni, hiszen az önkormányzatok társulási szabadságának köszönhetően az
önkéntes társulások nem feltétlenül követik a statisztikai kistérségeket, ettől függetlenül ezekre a
társulásoknál is ugyanazon szempontok figyelembevételével kell eljárni, mint a kistérségek
esetében.
A területfejlesztési gyakorlatban a kistérségi tervezésre az alábbi specifikumok jellemzőek (Varga,
2006):
•

a kistérségi szinten érvényesül leginkább a térségi önszerveződés és a helyi
önszerveződés. Az országos Területfejlesztési Koncepció szintén a kistérséget nevezi meg a
„önszerveződés legfontosabb színterének” és a ...”szubszidiaritás, a decentralizáció és a
helyi partnerség meghatározó szintjének”. A kistérségi tervezés alulról építkező tervezési
modellt képvisel, ennek megfelelően a tervezés a települések térségi összefogásában,
konszenzus alapján, a helyi kezdeményezésékre és a helyi erőforrásokra épít.

•

Részvételen alapuló tervezés: A tervezés és a megvalósítás során egyaránt érvényesül a
partnerség, a helyi szereplők, civil szervezetek, intézmények, vállalkozók bevonása. Már a
tervezés során be kell vonni a különböző szereplőket, de nem csak egyeztetésre, vagy
véleményezésre, hanem lehetőleg aktív részvételt biztosítva a tervezés folyamatában. A
humánszolgáltatások partnerségen alapuló térségi megszervezésében kulcsszerepe van.

•

Nemcsak a fejlesztési forrásokra, hanem a helyben megszervezhető, mobilizálható
erőforrásokra, eszközökre és adottságokra épít
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A közbeszerzés és társadalmi felelősségvállalás
Az állam különös felelősséget visel, mivel közpénzeket kezel. A közpénzek felhasználása során
pedig, ahol lehetséges, hozzá kellene járulnia a társadalom előtt álló kihívások megoldásához, így
az éghajlatváltozás, a növekvő szegénység leküzdéséhez. A Lisszaboni Szerződés és az EU 2020
(lásd 21-27.o) megerősítette a szociális Európa fontosságát is, valamint a jogilag most már
kötelező erejű alapjogi charta bővíti ki az Európai Unió eddig tisztán gazdasági irányultságát
kötelező érvényű szociális célokkal.
Az állami és önkormányzati gazdálkodás egyik legfontosabb eszköze és formája a közbeszerzés.
Tekintettel arra, hogy az állam és az önkormányzatok a beszerzési piacon a legnagyobb
fogyasztók (a központi szervek és hatóságok, helyi hatóságok, valamint az általuk működtetett
intézmények évente az EU GDP 16%-át kitevő összegben vásárolnak termékeket és
szolgáltatásokat (Jelentéstervezet..., 2010), így a társadalmi felelősségvállalás szempontjainak
érvényesítése jelentős eredményeket hozhat a fenntartható fejlődés előmozdítása terén. Az EU
közbeszerzési szabályai lehetőséget adnak a hatóságoknak arra, hogy a legjobb ajánlat
kiválasztásakor környezetvédelmi és társadalmi megfontolásokat vegyenek figyelembe, amellyel
példát tud mutatni a többi piaci szereplő számára, hozzájárulva a környezetbarát termékek és
szolgáltatások elterjedéséhez is.
Felhasználván vásárlóerejüket olyan termékek és szolgáltatások vásárlására, amelyek a
környezetre is tekintettel vannak, jelentős mértékben járulhatnak hozzá a fenntartható
fejlődéshez. "A zöld szemléletű közbeszerzés olyan területekre terjedhet ki, mint például az
energiahatékony számítógépek és épületek, környezetvédelmi szempontból fenntartható
előállítású fából készülő irodai berendezések, újrafelhasznált papír, elektromos autók,
környezetbarát tömegközlekedés, bioélelmiszerek forgalmazása menzákon, megújuló
energiaforrásokból származó áram, a legkorszerűbb megoldásokat alkalmazó légkondicionáló
berendezések beszerzése." (Jelentéstervezet..., 2010)

A társadalmilag felelős közbeszerzés azt jelenti, hogy "a közbeszerzési eljárás során előírják vagy
előnyben részesítik a – megfelelően minősített és hitelesített – felelős termékeket és
szolgáltatásokat, illetve a köztudatos vállalati magatartást folytató pályázókat (a szociális és
környezeti szempontból előnyösebb ajánlat politikája). " (Csapó-Garadnay-Koltai, 2008)
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Magyarországon 2006 óta van jogi lehetőség ún. "zöld közbeszerzésekre", tehát a közbeszerzési
eljárások bonyolítására oly módon, hogy a folyamat minden szakaszában figyelembe veszik a
környezetvédelem szempontjait, és "a környezetre lehető legkisebb hatást gyakorló megoldások
keresésével és előnyben részesítésével ösztönözni a környezetbarát technológiák elterjedését és
a környezetbarát termékek előállítását"1. A gyakorlatban azonban kevés példát látunk ilyen
eljárásokra Magyarországon, amely mögött éppúgy állhat az a közkeletű nézet, miszerint a
gazdaságin kívül egyéb szempontokat is figyelembe vevő közbeszerzések költségesebbek mind
pénzügyileg, mind pedig a kapcsolódó feladatok és munkamennyiség tekintetében, így nem
szolgálják a gazdaságilag amúgy is nehéz helyzetben levő önkormányzatok érdekeit. Erridge és
Hennigan (Erridge és Hennigan, 2002) azt is problémának látja, hogy a közbeszerzést kiíró
közhivatalok gyakran nincsenek tisztában az "Értéket a pénzért" (value for money) elvvel, amely
nem elsősorban az elérhető legalacsonyabb ár elérésére törekszik, hanem a választások
mérlegelése során más szempontok érvényesítése is megtörténik.
További nehézség, hogy viszonylag kevés segédlet, kézzelfogható kritériumrendszer áll
rendelkezésre a társadalmilag és ökológiailag felelős közbeszerzések lebonyolítását segítendő. Ez
különösen a társadalmilag felelős beszerzéseket érinti, hiszen a szociális kritériumok lényegében
a gyártási folyamatra vonatkoznak, a végtermékben a legtöbbször már nem felismerhetőek, ezért
a globalizált termelés és a összetett szállítói láncok mellett nehezebben ellenőrizhetőek. Még
bonyolultabbá és áttekinthetetlenebbé válik a helyzet azáltal, hogy ajánlati felhívás esetén a
gyártók által kiállított tanúsítványok benyújtását is lehetővé kell tenni, hogy ne vétsenek a
megkülönböztetés tilalma ellen. A gyártók által kiállított tanúsítványok azonban nem kevés
kérdést vethetnek fel, hiszen a tanúsítványok kiállításának gyakran nem egységesek.
Magyarországon különféle díjakkal ismerik el azokat a munkahelyeket, amelyek a társadalmi
felelősségvállalás valamely aspektusában a díjazók által támasztott kritériumok mentén
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Jelenleg mintegy tíz ilyen díjat ítélnek oda (befogadó
munkahely, családbarát munkahely, Női munkahely, stb. (Csapó-Garadnay-Koltai, 2008), amely
fogódzót nyújthat a társadalmi felelősség szempontjainak vállalati érvényesüléséhez, azonban
fontos alaposan tájékozódni arról, hogy tulajdonképpen mit is érétkel a díj, hiszen a sokféle
kritériumrendszer és értékelési módszer alááshatja a díjak hitelességét.
Noha nem kis körültekintést igényel a társadalmilag felelős közbeszerzés lebonyolítása,
társadalmi hatását tekintve - mind a multiplikáló hatás, mind a "közvetített üzenet" (közpénzek
1

http://www.kvvm.hu/zoldkozbeszerzes/
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visszaforgatása társadalmilag felelős módon), mind pedig a direkt eredmények révén - nagyon
fontos eszköz a fenntarthatóságra való törekvés szempontjából.
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A társadalomfejlesztés során érvényesítendő elvek

Decentralizáció és szubszidiaritás
Decentralizáció a közigazgatásban

A decentralizáció a központosítás ellentétét jelenti. Az államigazgatás esetében olyan szervezeti
módosítást jelent, amely során a jog- és hatásköröket a központból a helyi szervekhez,
szervezetekhez helyezik át.
A jóléti közigazgatás szereplői azok az intézmények és szervek, amelyek a törvényi szabályozásnak
gyakorlatban érvényt szereznek, megvalósítják a jóléti politikákat. Ezeket a szereplőket különböző
szempontok szerint csoportosíthatjuk. Hagyományosan ágazati vagy funkcionális alapon végezzük
a besorolást. Ágazati alapon beszélhetünk például oktatási, egészségügyi szereplőkről, funkcionális
alapon pedig többek között hatósági, finanszírozói, szolgáltatói funkciókról.
Emellett decentralizáció szempontjából Krémer (Krémer, 2oo9) szerint leginkább releváns az
igazgatási szintek szerinti különbségtétel:
•

országos, nemzeti vagy központi szint

•

regionális szint

•

megyei szint

•

kistérségi, mikrotérségi szint

•

települési, önkormányzati szint

A jólét közigazgatás tulajdonképpen egy koordinatív funkciót tölt be mindegyik szint esetében,
feladata a források felhasználásával, az állam által meghatározott beavatkozási módszerekkel, az
ellátókon keresztül biztosítani a meghatározott és szükséges ellátásokat. Ezt a koordinatív funkciót
akkor tudja sikeresen ellátni, ha konszenzust keres a különböző szereplők között, ugyanakkor ha
ezt nem lehetséges elérni, akkor képes egyfajta hatalmi funkciót gyakorolva. A koordinálás direkt
és indirekt ellátási feladatokat is magában foglal, direkt alatt értve bizonyos ellátások közvetlen
utasításokon keresztüli irányítását. Az indirekt beavatkozási módszerek körébe tartoznak a
különböző szabályozások és ösztönzők, a piaci szereplőket a közcélok megvalósítására ösztönző
finanszírozások, hatósági ellenőrzések. A koordinálási funkció ellátása csak megfelelően
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differenciált szervezeti felépítésben elképzelhető, amelynek két fő kritériuma az összeférhetetlen
funkciók szétválasztása és a megfelelő igazgatási szintek megtalálása.

Összeférhetetlen funkciók szétválasztása (szektorsemlegesség) (Krémer, 2oo9):
A szabályozásért felelős szerv elválasztása a működtetési és felügyeleti funkcióktól,
vagy szétválasztásuk, ha ugyanaz a szerv vásárol közpénzen jóléti szolgáltatást, amely maga
eladóként, szolgáltatóként is jelen van az adott területen.
Ennek megvalósulása érdekében a modern jóléti közigazgatásban szervezetenként is szokásos
szétválasztani az alábbi állami-közigazgatási funkciókat:
•

szabályozás

•

közszolgálati intézményfenntartás, működtetés

•

állami források allokálása

•

ügyfél ellátásra való jogosultságának megállapítása

•

hatósági kontroll, minőség-ellenőrzés, fogyasztóvédelem stb

A decentralizáció másodlagos értelmezése nem a feladatok helyi és területi önkormányzatokhoz
való áthelyezése, hanem a közfeladat ellátás társadalmi decentralizálása. „A nyolcvanas években
fogalmazódott meg az a kérdés, hogy a hierarchikus koordináció képes-e arra, hogy fejlett
társadalmak integrációját végrehajtsa.”6 (Rixer, 2oo7. 74.old) Kérdésként merül fel, hogy az állam
azzal, hogy magára vállalja a piac és az önszabályozó társadalmi mechanizmusok korrekcióját,
pótlását, végső soron saját maga akadályozza meg a „politikai döntéshozatali folyamatoknak a
társadalom tényleges érdektagoltságával való találkozását.”
Az állami szerepvállalás visszaszorítását célzó reformelképzelések mögött pontosan ez az elmélet
áll, miszerint negatív korreláció áll fenn a hatalom centralizáltsága és integratív teljesítményei
között. A decentralizálás tehát ilyen értelemben a hatalomgyakorlás demokratizálását és a nem
állami „integratív mechanizmusok”7, úgymint civil szervezetek, for profit vállalkozások szerepének
növelését jelenti. (Rixer, 2oo7)

A decentralizáció megfelelő mértéke körül nincs egységes álláspont. A decentralizáció
folyamatának két fontos alapelve közötti egyensúly megtalálása többek között a közigazgatás egyik
fontos feladata, ez a két elv – a szubszidiaritás és a mérethatékonyság elve – azonban alapvetően
konfliktusban állnak egymással.
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A szubszidiaritás elve szerint minél alsóbb szintekre kell vinni a döntéshozást, minél közelebb a
lakossághoz, olyan szintre, ahol a döntéshozóknak már közvetlen rálátásuk van a potenciális
igénybevevők körülményeire, és a beavatkozás várható hatására. Ez lokális, széttagolt
megoldásokra vezet.

A mérethatékonyság elve
Bizonyos feladatok ellátása nem lehetséges megfelelő kapacitás nélkül, értve ezalatt gazdasági
kapacitást, a megfelelő szakembereket, kiépített infrastruktúrát. Emiatt olykor méretbeli
koncertrációra, igazgatási centralizációra van szükség. (Krémer, 2oo9) Ez fontos elv a
társadalomfejlesztési stratégiák elkészítésekor, alapos feltérképezést igényel, hogy adott feladat
melyik térségben, hogyan oldható meg – térségi összefogással stb. Ez nem csak településmérettől
függ, a megfelelő szakembergárda akár regionális szinten szűk keresztmetszetet jelenthet. Példa
erre a gyermekpszichiátriai ellátás megoldatlansága több vidéki régióban is, amelynek hiányzó
szakembergárda az egyik legfőbb oka.

Részvétel

A decentralizáció megvalósulása fontos erőforrást jelent a társadalomfejlesztési stratégia
megvalósítása során. Ennek az az oka, hogy a társadalomfejlesztési stratégia inkább munka-, mint
tőkeintenzív, kisebb, szétszórt kiadásokat és nem egy helyre koncentrált, nagy volumenű költséget
jelent, hanem lokálisan megvalósuló, kis projekteket, nem pedig nemzeti szintűeket. Ezek miatt a
jellemzők miatt, a centralizált irányítás nem megfelelő az ilyen programok esetében. A
társadalomfejlesztési programok a nemzetközi tapasztalatok alapján elsősorban helyi tudásra és
erőforrásokra építő lokális programok irányába mozdulnak.
Mindezek a folyamatok azt implikálják, hogy az embereket a helyi intézmények köré kell szervezni
annak érdekében, hogy aktív részesei lehessenek mind a stratégiák és programok
megalkotásának, mind pedig azok végrehajtásának. Ez a részvételen keresztül valósul meg.
A participáció egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy az embereket a képessé teszi arra, hogy
érdekeiket képviselhessék, érvényesíthessék a döntési folyamatokban - ez egyben a
társadalomfejlesztésnek nem csak eszköze, hanem egyik kiemelt célja. A participációra, avagy
részvételre a későbbiekben még részletesen visszatérünk.
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A társadalomfejlesztés esetén a grassroot részvétel (lásd Glosszárium) az egyik olyan kiemelt
attribútuma, ami megkülönbözteti más stratégiáktól. (Keith et al. 1992) Azonban a demokratikus
döntéshozásra való képességet tanulni kell, ahogy azt Éri (Éri, 2oo5), is kiemelte
esettanulmányaiban. A civil szervezetek kiváló terepei ennek a tanulásnak, de hazánkban a civil
társadalom még mindig nagyon gyenge, így ennek a tanulási folyamatnak még mindig kiemelt
jelentősége van.
A társadalomfejlődés nagyban függ a civil társadalom (lásd Glosszárium) erejétől, fejlettségétől.
Miért fontosak a civil szervezetek? Egyfelől rajtuk keresztül szólalnak meg az emberek, képviselik
érdekeiket és véleményüket, egyben eszközt jelentenek a cselekvésre – ez utóbbi alatt értve
direkt akciókat és tevékenységeket az adománygyűjtéstől kezdve stb. és azt is, amikor a szervezet,
mint olyan vesz részt például egy érdekérvényesítési folyamatban (pl. társadalmi vitában). Éppen
emiatt, azokban az országokban, ahol a civil társadalom gyenge, a közpolitika egyik kiemelt
feladata annak erősítése.
A decentralizáció foka - vélik a szerzők – habár fontos, de másodlagos fontosságú a részvétel
(participáció) kérdéséhez képest. (Keith et al ,1992)

Visszatérve az előbbi gondolatra a részvétel amellett, hogy célja a stratégiának, amellett
stratégiaalkotás eszköztárának fontos eleme:
•

az alulról kezdeményezett mozgalmak, azaz a „valódi” civil szervezetek (tehát nem
tartoznak például ide a közalapítványok és egyházak) segíthetik meghatározni a
programok célját helyi szinten, biztosítva, hogy azok valóban a helyi szükségletekre
reflektálnak,

•

az előkészítésben való részvétel későbbiekben hasznos lehet a támogatottság
szempontjából, és ez a későbbi programok, vagy a magasabb szintű kezdeményezések
elfogadottságára és támogatására is hatással lehet

•

a döntéshozók szempontjából is pozitív hozadékkal jár: egy tartós támogató háttér
alakulhat ki, ami kedvező alapot teremt további programok elindításához.

•

Fontos még megemlíteni a participáció költségcsökkentő szerepét. A központi
adminisztráció (legyen az a helyi önkormányzat, vagy magasabb szint) kiadásai
csökkennek azzal, hogy bizonyos felelősségek és feladatkörök átkerülnek a civil
szervezetekhez. (Keith at al., 1992)

51

Méltányosság és hatékonyság. A Pareto optimum.

A közpolitika esetében mindig sarkalatos kérdés a méltányosság és hatékonyság közötti átváltási
viszony. Minél nagyobb mértékben érvényesül a méltányosság, annál nagyobb arányban kell a
hatékonyságot feladni. Mivel ez jelentős részben értékválasztás kérdése, a közgazdászok és a
szakpolitikusok körében sincs egyetértés abban, hogy a hatékonyság mekkora csökkenését lehet
vállalni az egyenlőtlenség csökkentése érdekében. (Stiglitz, 2ooo) A gyakorlatban ez nagyban függ
az aktuális politikától, hogy éppen konzervatív vagy liberális nézetek uralkodnak, mi a
társadalomban az uralkodó közmegegyezés és így tovább.

A méltányosság gyakorlása a kormányzati politikában rendszerint az egyenlőtlenség csökkentésére
irányuló intézkedéseket jelenti, leginkább jövedelemátcsoportosítást a gazdagoktól a szegények
irányában. Azonban korántsem egyértelmű, hogy valójában mikor csökken az egyenlőtlenség,
például ha egy intézkedés hatására a leggazdagabbak és a legszegényebbek helyzete egyaránt
romlik, de a középrétegeké nő, akkor milyen irányú elmozdulás történt az egyenlőség
tekintetében – teszi fel e kérdést a szerző. (Stiglitz, 2ooo)
A másik fontos kérdés a hatékonyság és méltányosság átváltását taglaló elemzések számára, hogy
hogyan mérhetőek ezek a gyakorlatban, ami azért kiemelkedően fontos, mert végeredményben a
választott mérőeszköz meghatározó lesz a gazdaságpolitika szempontjából. Példa erre a
szegénységi index, amely az egyenlőtlenség mérésére általánosan használt mérőszám. A
szegénységi index a népességnek azt a hányadát méri, amelynek a jövedelme egy bizonyos szint
alá esik.

Ez az index gyakran használatos kormányzati beavatkozások, jóléti programok

indikátoraként. Gyakran az alapján támogatnak vagy vetnek el a szegénység csökkentésére
irányuló programokat, hogy az mérhetően hány embert mozdít a szegénységi küszöb alatti szintről
a küszöb fölé – vélhetően inkább azokat a programokat támogatják, ahol minél többen kerülnek
egyik kategóriából a másikba egy olyan programmal szemben, ami javítja az emberek jövedelmi
helyzetét, de annyival nem, hogy a szegénységi küszöb fölé kerüljenek. Nehéz eldönteni, hogy
valójában melyik program jobb, az egyik azonban egyértelműen csökkenti a mért szegénységet.

A Pareto optimum
A gazdaságpolitikai változások természetükből adódóan úgy működnek, hogy egyesek jobb, mások
rosszabb helyzetbe kerülnek – az egyiktől jövedelmet csoportosítanak át a másik felé, azonban
olyan módosulás is elképzelhető, amikor úgy javul egy csoport helyzete, hogy másé nem romlik.
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Ezeket a változásokat nevezik Pareto-javulásnak. Ha azonban az első helyzet áll fenn, azaz nem
javítható valakinek a helyzete anélkül, hogy ezzel egyidejűleg másé ne romlana, ez a Pareto
optimum, vagy másképpen kifejezve a az erőforrások Pareto-hatékony allokációja,
A közgazdászok célja, hogy lehetőleg Pareto-javulást eredményező megoldásokat találjanak.
Pareto elvnek nevezi a szakirodalom azt az álláspontot, hogy az ilyen megoldások vagy
módosítások végrehajtandók.
Rendszerint egyes változtatások önmagukban nem képesek Pareto-javulást létrehozni, változás
csomagok szükségesek ennek eléréséhez.
A Pareto-hatékonyságnak azonban van egy, a társadalomfejlesztés számára különösen fontos
kritériuma, ez pedig az individualizmus. Azaz, egyes emberek jólétére vonatkozik, nem pedig
egyének egymáshoz viszonyított relatív jólétére. Másképpen: a Pareto-hatékonyság nem érinti az
egyenlőtlenség kérdését (ilyen értelemben értékítélettől mentes). Egy olyan helyzet, ahol a
gazdagok még gazdagabbak lesznek, a szegények helyzete pedig nem változik, Pareto javításnak
minősül, tekintet nélkül arra, hogy a jövedelmi különbségek nőnek, az egyenlőtlenség fokozódik,
ami társadalmi feszültségekhez vezet. (Stiglitz 2ooo)
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A stratégiaalkotás módszertana
A stratégiaalkotás főbb lépései

A stratégiaalkotás folyamata a következő főbb lépésekből áll (Tóth, 2oo9):
1. Helyzetelemzés
2. Koncepcionálás:


koncepció (jövőkép és célok)



stratégia

3. Cselekvési terv (operatív programok)
4. Végrehajtás
5. Monitoring
Jelen jegyzet keretei között az 1. és a 2. lépést mutatjuk be részletesebben, mivel a tantárgy célja,
hogy a helyi döntéshozók képesek legyenek egy stratégia megfogalmazására (2. pont második
alpontja). A további főbb lépéseket nem tárgyaljuk részletesen, elsősorban a végrehajtással
kapcsolatos kockázatokra térünk ki hosszabban. Az 5. lépést, a monitoringot pedig a „Társadalmi
indikátorok és monitoring” című tananyagban tárgyaljuk.

A stratégia időhorizontja
A stratégiai tervek rendszerint e következő időtávokra vonatkoznak:
•

Nagy távlat: 15-30 év. Erre az időtávra inkább csak jövőképet és forgatókönyveket lehet
megfogalmazni.

•

Hosszútáv: 8-15 év. Ez a stratégiai tervezés tipikus időhorizontja. Ilyen időtávban már
lehetséges a stratégia programokra való lebontása

•

Középtáv: 3-7 év. Inkább már a konkrét programokhoz hozzárendelhető időtáv, de a
gyakorlatban találkozhatunk ilyen időtartamra szóló stratégiákkal is.

•

Rövid táv: pár hónaptól 3 évig. A konkrét intézkedések, projektek szintje.
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Helyzetelemzés
A helyzetelemzés célja, hogy minél alaposabban megismerjük a kiinduló helyzetet, a
körülményeket, elhelyezzük a stratégiával fejleszteni kívánt területet egy tágabb kontextusban. A
helyzet ismerete lehetőséget teremt a problémák objektív azonosítására.

Első lépésben egy leíró jellegű tanulmány készül a településről, vagy térségről, fókuszában a
stratégiával megcélzott problémával. Az elemzés minden olyan tényezőt sorra kell vegyen, amely
relevanciával bír az adott szempontból. A helyzetelemzés fő elemei a következők:
1. Tágabb környezet, és annak hatásai a térségre, közösségre:
-

főbb folyamatok, trendek, globális, európai, regionális, hazai tendenciák

-

földrajzi és geopolitikai helyzet (pl.: határmentiség)

-

makrogazdasági hatások

-

főbb társadalmi folyamatok

Az elemzésben a főbb mutatószámok bemutatásával és értelmezésével átfogó képet alkotunk a
térséget meghatározó külső folyamatokról. Azaz leírjuk azt a helyzetet, amiben a település,a
közösség létezik, a cél, hogy megértsük azokat a tényezőket és folyamatokat, amelyek hatással
bírnak a közösség sorsának alakulására. Ez egyfelől segíti annak megértését, hogy milyen
környezetben

kell

működtetni

a

települést

vagy

térséget,

másfelől

a

lehetőségek

feltérképezéséhez is alapot ad.

2. A térség adottságai:
•

természeti adottságok, a környezet állapota

•

kulturális adottságok (helyi identitás stb)

•

demográfiai adottságok

•

életkörülmények

•

gazdaság helyzete

•

munkaerőpiac helyzete

•

infrastrukturális helyzet

•

térszerkezet
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Látható, hogy a megadott tényezők általában a területfejlesztéshez kapcsolódnak. Részletesebben
csak

azokat

a

tényezőket

ismertetjük,

amelyek

szorosabban

kapcsolódnak

a

társadalomfejlesztéshez. És amelyekkel a humánszolgálati szakemberek feltehetően találkozni
fognak munkájuk során.

Demográfiai adottságok
A térség lakosságának demográfiai jellemzői alapjaiban meghatározzák a térség lehetőségeit
illetve a fejlesztés irányát, mivel ezek az alapismérvek alapvetően befolyásolják a térségben zajló
társadalmi és gazdasági folyamatokat. Emiatt talán a legelső lépés a tervezés során leírni, hogy
milyen a lakosság összetétele a különböző mutatók mentén.
Legalapvetőbb mutatók, amelyekkel a leginkább találkozhatunk a stratégiákban (természetesen
további mutatók is beemelhetők az elemzésbe:
•

népsűrűség

•

korfa

•

népességváltozás rátája

•

migrációs ráta

•

termékenységi ráta

•

születéskor várható élettartam

•

születési arány

•

gyermeknépesség eltartottsági rátája

•

idős népesség eltartottsági rátája

•

eltartottsági ráta

•

öregedési index

•

iskolai végzettség szerinti megoszlás

56

Forrás: KSH, 2oo9

Forrás: KSH, 2oo9

3. Szabályozási és intézményi környezet feltérképezése és elemzése
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A vonatkozó jogszabályok összegyűjtése és értelmezése, a fejlesztéssel foglalkozó
intézményrendszer releváns részeinek meghatározása. Főként dokumentumelemzésre alapul.
4.

A területre vonatkozó megelőző stratégiák és programok eredményeinek áttekintése,
értékelések tapasztalatainak összefoglalása (sikerek, kudarcok, ezek okai) magasabb szintű
fejlesztési stratégiák áttekintése. Fejlesztésre vonatkozó dokumentumok (köztük a különböző
regionális és nemzeti stratégiák áttekintése). Szintén elsősorban dokumentumelemzésre
alapul.

Példa: Helyzetelemzés az Idősügyi Nemzeti Stratégiából
Lakosság korcsoportos összetétele
Ha korcsoportok szerinti áttekintést készítünk a mai magyar lakosság összetételéről, akkor jól látható az
alábbi táblázatból az idősek számarányának növekedése az össznépességen belül. Az is követhető, hogy
többségben vannak a 60 éven felüli nők a férfiakhoz képest, és több mint 1,1 millió 70 éven felüli
állampolgár él Magyarországon napjainkban.

(,,,)

Öregedési index
Az idősödő társadalom jelének egyik fontos mérőszáma az öregedési index, amely a hatvan év felettiek és a
19 év alattiak arányát mutatja. Ez az index 2001-ben 0,881 volt és folyamatos emelkedése következtében
2050-re várhatóan 1,883 lesz. Míg 2001-ben a 19 évesnél fiatalabbak voltak többen, addig 50 évvel később
már a 60 év felettiek közel kétszer annyian lesznek, mint a fiatal korosztály.
(…)

Területi adatok
Amennyiben a társadalom idősödését területileg vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy Budapest a leginkább
idősödő város, ezen kívül igen sokan élnek községekben és kistelepüléseken az idős emberek közül. A
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (Állami Népességnyilvántartó Hivatal)
jelentése szerint minél kisebb lélekszámú a település, annál magasabb az ott élő idősek (60 éven felüliek)
aránya, az ötezer fő alatti településeken ez az arány 25%. A fővárosban igen magas az idősek aránya,
emellett Békés, Heves és Zala megyében is 23 és 21% felett van.
Az idősödés és regionalitás vonatkozásában a fellelhető különbségek (eltérő élethelyzetek) nem területi
indikátorok mentén magyarázhatók, hanem kifejezetten egyéni szinten, mivel a „sikeres idősödés”
magyarázó indikátorai az iskolai végzettség, a korábbi életmód (pl. egészséges táplálkozás) és a korábbi
munkaerő-piaci részvétel, státusz, valamint az időskor tudatos tervezésére való törekvés.
A falvakban többnyire saját tulajdonú házakban laknak az idősek, ám ezek között minden negyedik lakás
régi és/vagy komfort nélküli, esetenként szükséglakás. A falvakban 40% feletti a hagyományos - fával vagy
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szénnel történő - fűtés.

Magas az egyszemélyes háztartások aránya
A népesség jelentős többsége, 97-98%-a magánháztartásokban él, igen kevesen választják - a lehetőségek
szűkössége miatt is - az intézményi létformát annak ellenére, hogy egyre többen maradnak magukra életük
utolsó éveire. A háztartások között egyre magasabb az egyszemélyes háztartások aránya. Ma a 70 éves és
idősebb népesség egyharmada él egyedül, és e korosztály közel felének a mindennapi életvitelét akadályozó
problémája van (mozgásában akadályozott, érzékszervi károsodásai vannak stb.).

Szociális alapszolgáltatást igénybe vevők aránya alacsony
Az 65 év és a feletti lakosok - összesen 1 581 425 fő - 2,52%-a részesül házi segítségnyújtásban, 4,28%-a
szociális étkeztetésben, valamint 1,7%-a látogatja az idősek nappali intézményeit. Nem éri el az egy
százalékot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők aránya, míg 0,6% az egyéb, nem
bentlakásos szociális alapszolgáltatásban részesülők aránya.
Mint arra már korábban kitértünk, az idősek döntő többsége magánháztartásban él, a bentlakásos
intézményekben 41 254 fő a 65 éves vagy idősebb lakó. A megkérdezett idősek többnyire elégedettek
lakásukkal, szeretnének ott élni életük végéig.

Jövedelmi viszonyok
Azokban a háztartásokban, amelyekben a háztartásfő életkora 60-69 év közötti, az egy hónapra jutó nettó
jövedelem közel 80 000 Ft (2006. évi adat), ahol a háztartásfő 70 éves vagy idősebb, ott már csak 76 000 Ft
(2006. évi adat). A nyugdíjösszegek nemek szerinti összehasonlításában is igen jelentős különbségek
vannak, a nők hátrányára.

Idősek foglalkoztatási adatai
A foglalkoztatott 3,9 millió állampolgárból szakértői becslések szerint (APEH) 200-300 ezer fő dolgozik
nyugdíj mellett, a teljes munkaidőben folyamatosan dolgozók között tavaly 40 ezren voltak a korhatár
feletti öregségi nyugdíjasok, akik jellemzően felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és szolgáltatási jellegű,
ipari, építőipari végzettséggel dolgoznak ezeken a területeken. Természetesen sokan vannak, akik a
családon belüli munkamegosztásból nagy részt vállalnak és/vagy közösségi, önkéntes munkát végeznek. Ez
az idősebbek szóhasználatában még sok esetben társadalmi munkát jelent. Mindezek ellenére az
idős, és a társadalom 55-64 éves korú tagjaiban van még kiaknázatlan munkavégzési erőforrás.

Problémaelemzés
Problémafa és célfa

A problémafa-célfa elemzés egyike a szakirodalomban leggyakrabban tárgyalt elemzési
módszereknek, amelyet stratégiaalkotásban, ezen belül a területfejlesztési stratégiaalkotás során
a problémák rendszerezésének és ennek segítségével az azokra adható válaszok megragadására
ajánlanak. A gyakorlatban is sűrűn találkozunk vele, közkedvelt módszer a (település)fejlesztési
szakemberek körében, illetve pályázati kiírásokban is sokszor szerepel .
A problémafa egy jól alkalmazható módszer a helyzetelemzés során, emellett abból az okból is
érdemes rá kiemelt figyelmet fordítani, mert az EU Strukturális Alapjaiból támogatott

59

pályázatokban gyakran megkövetelik a problémafa-célfa használatát a pályázati anyagokban, jelen
időszakban pedig a fejlesztések jelentős része ebből a forrásból valósul meg.

A problémafa-célfa elemzési módszer alkalmazásának feltétele, hogy elfogadjuk azt a
feltételezést, miszerint valamely fő, általunk vizsgált probléma okozata a többi azonosított
problémának, és ez utóbbiak hierarchikus ok-okozati rendszert alkotnak.

A módszer lényege, hogy azonosítja a problémákat, amelyeken a stratégia változtatni szeretne,
majd a tényezők/állapotok között hierarchikus rendet állít és ok-okozati összefüggéseket állapít
meg. Ezen túlmenően a módszer fontos eleme a grafikus megjelenítés – minden esetben
ábrázolásra kerül a problémafa – a későbbiekben a célfa is – amely a megértés kiemelt eszköze.

A negatív állapotokat vagy problémákat az előzőekben már ismertetett helyzetfelmérő
tanulmányra és az adatgyűjtés eredményeire támaszkodva határozhatjuk meg. A problémafa
megalkotása során az azonosított problémák közötti ok-okozati viszonyrendszer megállapítása a
feladat.
Hogyan állapítható meg ok-okozati összefüggés? Ez nagyban függ attól, hogy milyen adatok állnak
rendelkezésünkre. Adott esetben elképzelhető, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű
kvantitatív adat áll rendelkezésre, így az oksági kapcsolatok feltárása statisztikai eljárásokkal –
például útelemzéssel – elvégezhetőek.
Alapesetben, különösen kistérségek, vagy még kisebb tervezési egységek esetében, vagy a
fejlesztendő terület természetéből adódóan nem, vagy csak részlegesen állnak rendelkezésre
megbízható számszerű adatok. Ilyenkor nem alkalmazhatók statisztikai módszerek, egyéb elemzési
módszert kell választani. Végső soron semmilyen egzakt módszer nem áll rendelkezésre ezekben
az esetekben. Az elemzés során azt kell végiggondolni, hogy melyik tényező az ok, és melyik
tényező annak következménye, majd minden problémát el kell helyeznünk egy hierarchikus
rendszerben.
Ha két vizsgált probléma között nem tudunk ok-okozati viszonyt megállapítani (helyesebben: nem
tételezünk ok-okozati viszonyt) abban az esetben egymás mellett ábrázolandóak, azaz a
problémafa egy másik ágán fognak ülni. A szakirodalomban általában végül valamelyik szinten
mindenképpen összeérnek a problémák, minden azonosított probléma elhelyezhető a fán. A
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gyakorlatban, már kész stratégiák tanulmányozása során gyakran láthatjuk, hogy belekényszerítik
a fába az elemeket.
Abban az esetben ha egy probléma nem kapcsolódik más problémához, vagy egy ág nem ér össze
a többivel egyik szinten sem – akkor az a probléma irreleváns, és ki kell vennünk a problémafából azonban ez is egy fontos információ.

A problémafa párja a célfa. Miután az problémafa elkészítésekor megállapítottuk, hogy mi a fő
probléma, és problémák milyen láncolata milyen módon kapcsolódik ahhoz, célként jelenleg azt
tűzzük ki, hogy a negatív állapotot megszüntessük. Azonban a problémafa ok-okozati hierarchiája
éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy a cél csak lépésről lépésre érhető el, ugyanakkor a
hierarchikus rend arra is emlékeztet, hogy adott problémát a hierarchiában alatta álló helyzetek,
negatív tényezők megoldásával számolhatjuk fel. Nem könnyű és korántsem egyértelmű annak
eldöntése,

hogy

mely

pontokon

lehet

a

leghatékonyabban

beavatkozni.

Ennek

végiggondolásában segít a célfa.
A módszer lényege, hogy a problémákat célok formájában újrafogalmazzuk, ennek során az okokozati viszonyokat a célok-eszközök viszonya váltja fel. A szakirodalomban a célfát sokszor a
problémafa tükörképeként határozzák meg, de ez félrevezető lehet, mivel a célfa nem egyszerű
tükörképe a problémafának, hanem a felvázolt problémákra reflektáló célokat ragadja meg, és
ennek megfelelően a több probléma előhívhat azonos célt.
A célfa felépítése után választhatók ki azok a megoldási változatok, amelyek a továbblépéshez
vezethetnek

.
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Problémafa és célfa példa: Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás: Területfejlesztési
stratégiai program. 2oo7.

Társadalmi kohézió meggyengülése

Fokozódó térbeli és társadalmi
szegregáció

Közösségteremtő, -szervező helyek
hiánya (vonzó terek, közösségi ház,
Művelődési Ház stb.)

Soknemzetiségi jelleg elvesztése

Erőtlen civil szervezetek
(kapcsolatok hiánya)
Közösségformáló rendezvények
hiánya

I. A helyi közösségek kohéziójának erősítése

Szegregáció oldása

Közösségformáló
rendezvények

Közösségi terek fejlesztése

Civil aktivitás és
együttműködés erősítése
Soknemzetiségi jelleg
megőrzése
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SWOT elemzés

A SWOT elemzés az üzleti életből átvett módszerek egyike. Funkciója, hogy feltárja a vizsgált
entitás helyzetét. A módszer a már elvégzett helyzetelemzés új szempontú újragondolása, a
helyzetet meghatározó elemek szisztematikus végiggondolása és strukturálása. A SWOT elemzés
a helyzetértékelés és a célok, prioritások kijelölése közötti kapcsolatot hozza létre, azzal, hogy
rendszerbe helyezi az eddigi megállapításokat.
Az elemzés tárgya lehet egy intézmény, egy szervezet, kistérség, önkormányzat, projekt, program,
stratégia stb. Az elemzés funkciója, hogy a megvalósítandó cél szempontjából minősítsük a
megvalósítójának pozícióját, belső adottságok és külső tényezők tekintetében.
A SWOT mozaikszó a négy cella angol nevének kezdőbetűiből áll:
S – strenghts (erősségek)
W –weaknesses (gyengeségek)
O – opportunities (lehetőségek)
T-threats (fenyegetések

Belső tényezők

Külső tényezők

+

-

ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

a szervezet azon belső
tulajdonságai, jellemzői,
amelyek a cél szempontjából
erősségként tűnnek fel

Azon kedvezőtlen belső
adottságok, amelyek a cél
elérését hátráltatják

LEHETŐSÉGEK

FENYEGETÉSEK

PÉLDA: AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ SWOT ANALÍZISE
Erősségek:
ˇ Mezőgazdasági termeléshez általában

Gyengeségek:
ˇ Az ipari technológia szintje viszonylag
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jók az adottságok
ˇ

alacsony

Számos, jó minőségű, a térséghez ˇ Az ipari parkok
köthető agrártermék
feltöltetlenek

nagyobb

részben

ˇ

Az országos átlagnál városiasodottabb, ˇ A KKV-k közötti együttműködés gyenge, a
gazdaságfejlesztésre
alkalmas
beszállítói arány alacsony
településszerkezet
ˇ A high-tech ágazat súlya alacsony
ˇ A világörökség részét képező Hortobágy
ˇ Információs
infrastruktúra
alacsony
ˇ Termálvízkincs a régió egész területén
szintű Kevés a minőségi szálláshely
ˇ

A Tisza és a Tisza-tó, mint egyedülálló ˇ Közlekedési infrastruktúra
gazdasági és turisztikai erőforrások
közúthálózat) fejletlensége

(főleg

a

ˇ

Alkalmas természeti környezet a ˇ A
környezetvédelmi
infrastruktúra
turizmus (aktív-, öko-, egészség-,
alacsony színvonala (pl. közcsatornavallásturizmus stb.) fejlesztéséhez
hálózat hiányosságai, megfelelő regionális
hulladéklerakók alacsony száma)
ˇ Fejlett felsőoktatási rendszer
ˇ A munkanélküliség szintje magas, a
gazdasági aktivitási ráta alacsony
ˇ Jelentős K+F intézményhálózat és
tevékenység
ˇ A magas képesítéssel rendelkező
szakemberek elvándorlása
ˇ Nagyszámú, relatíve képzett és olcsó
munkaerő
ˇ Jelentős
társadalmi-gazdasági
különbségek, szociális terhek a régión
belül
ˇ

Lehetőségek:
ˇ Az agrobusinness feltételei adottak
ˇ

A régió ismertsége nem megfelelő

Veszélyek:
ˇ Ipari környezetszennyezés, az ökológiai
szemlélet hiánya

Biogazdálkodás fejlesztése

ˇ

Jó
feltételek
egy
diverzifikált
mezőgazdasági termelés kialakításához

ˇ

A
rendelkezésre
álló
természeti kincsek megléte

ˇ

Kelet-nyugati és észak-déli tranzitszerep
fontossága (transz-európai hálózat)

ˇ

Nem javulnak a KKV-k hitelhez jutásának
feltételei

ˇ

Az EU-átlaghoz közelítő munkaerőköltségek miatt a befektetői piacon
versenyhátrány alakul ki a határon túli,
régióval
szomszédos
területek
munkaerőjével szemben

megújuló

ˇ

Árvizek és folyószennyezési kockázatok

ˇ

Az EU agrárpolitikája súlyosbítja a rurális
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ˇ

Regionális repülőterek kihasználása

ˇ

Alkalmazott kutatások jelentősége

ˇ

területek válságát
ˇ

Az európai élelmiszerpiacra való bejutás
tovább
nehezedik,
a
magyar
agrártermékek kiszorulnak a saját
piacainkról

ˇ

A feketekereskedelem nagymértékű
jelenléte (különösen a határmenti
régiókban)

Hármas-határ-régió szerep, határon
átnyúló kapcsolatok

ˇ

A régió egyes területeinek gazdasági
helyzete romlik, nő a munkanélküliség
Forrás: Nemzeti Területfejlesztési Hivatal, Regionális Operatív Program, Nemzeti Fejlesztési Terv,
2oo2.

A SWOT a problémafán és a célfán alapul, és csak azokat a tényezőket tartalmazza, amelyek
valóban relevanciával bírnak az adott kérdés szempontjából, és jelentős hatással bírnak arra.
Tehát nem minden azonosított tényező szerepel benne, hanem a legfontosabbak – ez abból a
gyakorlati megfontolásból is lényeges, hogy célszerű áttekinthető méretű mátrixot készíteni,
különben nem segíti a megértést.
A SWOT analízis segítségével azonosíthatók a legfontosabb stratégiai irányelvek. Ezért elsősorban
a tervezés szakaszában használatos, de egyes szerzők javasolják, hogy a stratégia megvalósítása
során is érdemes bizonyos időközönként elvégezni, és a stratégiát az eredményeknek
megfelelően korrigálni.
Maga az elemzés rendszerint egy moderátor által vezetett alkalom, ahol a tervezésbe bevont
szereplők sorra veszik a négy területet. Ennek előfeltétele az előzőekben már ismertetett
helyzetelemzés, amelynek eredményei adják a SWOT elemzés alapját.
Nem feltétlenül csoportmunka a SWOT elemzés készítése, egyetlen szakértő is összeállíthatja.

Lehetőségek

Erősségek

Gyengeségek

Támadó stratégia

Változás-orientált
stratégia
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Veszélyek

Diverzifikált stratégia

Védekező stratégia

A stratégiaalkotást a SWOT elemzésre támaszkodva is elvégezhetjük. A fenti ún. kölcsönhatási
mátrix alapján a következő stratégiákat határozhatjuk meg:
1. Támadó stratégia: erős pozíció, így az erősségekre épít elsődlegesen, a lehetőségek
maximális kihasználása mellett. Fontos, hogy olyan erősség nem jelentheti a támadó
stratégia részét, amelyet külső tényezők várhatóan erodálnak .

2. Változásorientált vagy fejlesztő stratégia:

A kedvező külső lehetőségek és a

gyengeségek által bezárt negyedbe sorolható. Csak jól meghatározott preferenciasorrend alapján szabad változásokat kezdeményezni a kedvező külső

folyamatokat

kihasználva,lehetőleg minimalizálva a meghatározó gyengeségek hatását.

3. Az erősségekre támaszkodva a veszélyek minimalizálása vagy kompenzálása a cél. Több
lábon állás stratégiája. A fejlesztés nagy körültekintést igényel, akkor van értelme ilyen
típusú stratégiának, ha az offenzív stratégiát igénylő területek alig léteznek.

4. védekező stratégia: célja minimalizálni a gyenge oldalak hatásait és a veszélyeket. A
gyengeségekből és veszélyekből áll össze az a megoldandó problémahalmaz, aminek
megváltoztatását célozza a védekező stratégia.

Úton a stratégia felé: forgatókönyvek

Többféle módszer alkalmazható a stratégia megalkotásához, ha a helyzetelemzés már
rendelkezésre áll. Az imént ismertetett SWOT kereszttábla mellett a forgatókönyv vagy szcenárió
módszer használatos.
A SWOT analízis eredményei koordináta rendszerben is ábrázolhatóak (Veres 2000), ahol az egyik
tengely a gyengeségek- erősségek dimenziót jelöli, a másik a lehetőségek veszélyek dimenziót. Az
egyes minősítendő tényezőkhöz ebben az esetben számértéket kell rendelni, hogy a koordinátarendszerben ábrázolhatóak legyenek. Például hozzárendelhetünk egy pontszámot -1o és 1o
között.
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A hozzárendelés valójában intuitív módon történek, ezzel együtt, ha megfelelően válogattuk össze
a kiértékelést végző csoportot, akkor remélhetjük, hogy a számértékek megragadnak valamit a
valóságból.

Jövőkép és küldetés

A stratégiát a küldetés, mint átfogó cél tartja egyben. Küldetés nélkül csak különálló programok
léteznének, a küldetés adja a különböző célok közötti koherenciát.
A jövőkép kialakításának egyik módja, ha a rendelkezésre álló információk alapján, főként
a SWOT-ra támaszkodva különböző forgatókönyveket alkotunk, és ezeket összevetjük egymással.
A változatok megvitatása után egyet ki kell választani, és jövőképpé kell transzformálni.
Azt a forgatókönyvet érdemes választani, amelyik
megvalósulás szempontjából reális, és amely egyben a
település számára is a legideálisabb.

Tehát a javarészt a SWOT-ra támaszkodva kijelöljük a
stratégiai célokat, eközben, szintén a SWOT alapján
meghatározzuk a település, térség jövőképét, ebből
levezetve az önkormányzat (társulás stb) misszióját. Ez,
mint átfogó cél biztosítja a kijelölt stratégiai célok közti
koherenciát.

Forgatókönyvek a tervezésben

A forgatókönyvek vagy szcenáriók fő feladata a tervezésben, hogy a különböző utak és
lehetőségek, illetve azok hatásainak mérlegelésével egyfelől segítenek abban, hogy a megértést
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komplexebbé teszik, másfelől rugalmassá és nyitottá teszik a gondolkodást, ami elengedhetetlenül
fontos egy integratív és élő stratégia megalkotásához, másfelől felkészítenek a váratlan helyzetek
kezelésére is. A forgatókönyvek felvázolásának folyamata során ezek a mellékes hatások majdnem
olyan fontosak, mint maga az eredeti cél: megtalálni azt a forgatókönyvet, amely a legnagyobb
valószínűséggel megvalósítható és a lehető legoptimálisabb a közjó szempontjából.

A forgatókönyvek funkciója (Veres, 2ooo), hogy bemutassák az egymással versengő lehetséges
utakat, fejlődési pályákat azok következményeivel együtt. A dinamikus elemet a külső tényezők
jelentik (ezeket nevezhetnénk független változóknak is), így azok minél részletesebb és alaposabb
feltárása és elemzése a helyzetfelmérés során alapfeltétele a forgatókönyv-alkotásnak. Az
implementáció szempontjából fontos, hogy a döntéshozókat részletesen meg kell ismertetni az
eljárás során alkalmazott módszerekkel.
A szcenáriók egymással logikai alapon összekapcsolt állapotokból állnak, az egyik állapotból a
másikba lépés különböző tényezők hatására történik, ezek egy része előre jelezhető, más része
azonban nem. Az előre jelezhető tényezők egy része konstans, azaz a belátható időn (a
forgatókönyv által érintett időintervallumon) belül nem változik. A másik előrejelezhető tényező
„típust” a trendek jelentik, amelyeket pontosan nem tudunk, de becsülni tudjuk az adott
időintervallumon belül.
Az előre nem jelezhető tényezők adják sajnos a szcenárióban szereplő tényezők zömét. Ezek
alakulásairól és következményeikről csak hipotéziseink lehetnek. A különböző forgatókönyvek
egymás alternatíváit jelentik, mivel az, hogy adott ponton egy esemény bekövetkezik vagy sem,
egy feltétel teljesül vagy nem, két alternatívához vezet.

A konzisztencia alapkövetelmény a forgatókönyvekkel szemben, hogy ez megvalósuljon, a
következő kritériumokat kell figyelembe venni:
•

a konstans tényezőket és a trendeket minden forgatókönyvnek tartalmaznia kell

•

az előre nem jelezhető tényezők különböző értékei különböző forgatókönyveket
jelentenek

•

a független változók értelemszerűen egy forgatókönyvben csak egy értéket vehetnek fel.
(Veres 2ooo)
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Fejlesztési irányok kidolgozásának logikai folyamata un. Forgatókönyv módszerrel. Forrás:
Kocziszky 2oo8.

PÉLDA: Két lehetséges szcenárió értékelése a TIOP-on belül

Forrás: A Társadalmi Megújulás és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Operatív Program környezeti
vizsgálata Záró 3. jelentés NFÜ 2oo7.
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A stratégia kialakítása

A fejlesztési terület jövőképét a helyzetelemzés és a problémaelemzés által meghatározott
térben kell meghatározni. Ezt a jövőképet kell konkretizálni, hogy stratégiai programmá váljon.
A stratégia kialakításának munkafolyamata leginkább a stratégiai workshopokon keresztül zajlik,
melyeken a felelősök, a döntéshozók és a stakeholderek vesznek részt ideális esetben. (Erről a
stakeholder elemzés című fejezetben részletesen kitérünk). Ezeken a workshopokon , a
helyzetelemzés eredményeinek ismeretében, a résztvevők kijelölik a legfontosabb stratégiai
célokat.

Stakeholder elemzés

A stakeholder angol szó a fejlesztés szakirodalmában használt és elterjedt kifejezés, jelentése: (a
projektben/programban) érdekelt felek/érdekcsoportok. A versenyszektorban már a 80-as
években elterjedt, mivel felismerték, hogy "a vállalkozások akkor lesznek sikeresek, ha figyelembe
veszik a környezetükben lévő érintetteket, akik befolyásolják a vállalkozás céljának
megvalósítását, vagy érdekeltek a befolyásolásban" (OECD LEED, 2009). Az érintettek érdekeinek,
igényeinek pontosabb feltérképezése a közszférában is elterjedt igény az EU-s pályázati elvárások,
a fejlesztések hatékonyságának növelése érdekében és a részvétel demokratikus eszméjének
megfelelően.
A stakeholder elemzés az önkormányzatot egy adott feladatellátás vagy tevékenység kapcsán a
társadalom szélesebb kontextusába helyezi. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal érdeke
esetenként az érintettek feltérképezése, az elvárások felismerése, a megfelelő kommunikáció
kialakítása az esetlegesen egymással konfliktusban lévő érintettek között.
A stakeholderek típusai
Elsődleges stakeholdereknek nevezik azokat, akiket a projekt/program megvalósítása leginkább
és közvetlenül érint, akár pozitívan (így a program kedvezményezettjei, célcsoportja) vagy
negatívan.
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Másodlagos stakeholder: a különböző segély-, támogató- vagy támogatáskezelő szervezetek,
érdekérvényesítő szervezetek, kormányzati, civil szervezetek, a magánszektor intézményei. Egyes
projektekben fontos lehet "speciális stakeholder"-eket azonosítani, pl. lehetnek magánszemélyek
(pl. állami szervek vagy ügynökségek osztályvezetői), akik valamiért személyesen is érdekeltek a
projektben). (OECD LEED, 2009)
Alkalmazhatunk egy másféle csoportosítást is, így megkülönböztethetjük belső stakeholdereket,
ide tartozhatnak pl. egy önkormányzati kezdeményezés vonatkozásában a képviselő-testület,
bizottságai, képviselők, tisztségviselők, köztisztviselők, a projekt végső kezdeményezettjei, a
közszférában dolgozó érintett végrehajtók, stb.. És ha vannak belső érintettek, akkor
természetesen vannak külső stakeholderek is: a választópolgárok, civil szervezetek, más
önkormányzatok, állami intézmények, helyi esetleg regionális közösségek, a „közvélemény”
képviselői, stb. - ők azok, akik ugyan nem képezik a program célcsoportját, az mégis valamilyen
módon érinti őket. A legfontosabb stakeholderek (key stakeholder) azok, akik képesek jelentősen
befolyásolni a döntéshozást és akik fontosak a projekt sikere szempontjából.
Az elemzés
A stakeholder elemzés a stratégia legfontosabb stakeholdereinek azonosítása, az ő érdekeik
felmérése és annak értékelése, hogy érdekeik milyen módon befolyásolják a stratégia
megvalósíthatóságát, jelentenek-e bármilyen kockázatot a végrehajtás szempontjából. A
stakeholder elemzés intézményi értékeléshez és a társadalmi elemzéshez egyaránt kapcsolódik,
az ezekből származó információkból építkezik, de

hozzájárul ahhoz, hogy mindezek az

információk egy keretbe rendeződjenek. Segít felmérni a stratégia megvalósításának környezetét,
beazonosítani a stakeholderek közötti kapcsolatokat: melyek azok a kapcsolódások, amelyekre
lehet építeni a megvalósítás során, mely stakeholderek között között építhető ki szorosabb
együttműködés, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az érdekeltek magukénak érezzék a stratégiát
(Vö. részvétel).
A stakeholder elemzést fontos a stratégiaalkotás elején elvégezni, hiszen fontos információt nyújt
a tervezéshez, de a stratégia implementációja során is ajánlott visszatérni hozzá. Csoportban,
brainstorming jelleggel elvégezni eredményesebb lehet, ugyanakkor előfordulhat, hogy az
elemzés elkészítéséhez érzékeny és bizalmas információval kell bánni; nem minden érdek explicit,
vannak természetesen olyanok, amelyek csak mint rejtett motiváció/érdek vannak jelen a
stratégiaalkotás és megvalósítás erőterében - előfordulhat olyan helyzet, amikor ilyen rejtett
érdekeknek a napvilágra kerülése nem feltétlenül célravezető, így kellő megfontolás után az
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alábbi megközelítések alkalmazhatóak: egyéni, csoportos, konszenzusos döntés, prezentáció,
plenáris összegzés.
Hogyan?
•

A stakeholderek azonosítása. Készítsünk táblázatot a stakeholderekről. Pl:
Megvalósítás
pozitívan érinti

Megvalósítás
hátrányosan érinti

Nem dönthető el

Elsődleges
stakeholderek
Másodlagos
stakeholderek
Külső stakeholderek

•

a projekt által felvetett problémákhoz és kitűzött célokhoz kapcsolódó érdekek
azonosítása. Egy stakeholdernek többféle érdeke is lehet!

Nem könnyű azonosítani minden stakeholder érdekét, különösen akkor, ha az rejtett vagy éppen
ellent mond a szervezet deklarált célkitűzéseinek. Általános szabályként elmondható, hogy a
stakeholdereket vagy azokhoz a problémákhoz, ügyekhez kell viszonyítani, amelyek a stratégia
fókuszában állnak, vagy a stratégia célkitűzéseihez. Az érdekek azonosításához segítséget
nyújthatnak az alábbi kérdések:
- milyen elvárások vannak a stratégiával kapcsolatban?
- a stratégia megvalósítása milyen előnyöket nyújthat a különböző stakeholderek számára?
- milyen egyéb érdekei vannak, amelyek ellentmondásban állhatnak a stratégiával?
- milyen az egyes stakeholderek viszonya a többiekhez?
Az elsődleges érdekcsoportokhoz kapcsolódó érdekek azonosítása a társadalmi csoportok és
pozíciók elemzésével lehetséges, a másodlagos érdekcsoportok azonosításához az intézmények
feltérképezés szükséges.
Fontos azonosítani a külső érdekcsoportok cselekvési szándékait az alábbiak szerint:
A érintettség módja (támogató, visszatartó, semleges)
Az érintettség mértéke: nagy, közepes, kicsi - itt súlyozás alkalmazható
Az érdekeltség tudatosulásának mértéke (súlyozás alkalmazható)
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•

mérjük fel valamennyi stakeholder fontosságát/súlyát és relatív befolyását a stratégia
szempontjából

Itt azt mérjük fel, hogy a stakeholder - a szervezet jellegéből, pozíciójából, más
érdekcsoportokhoz viszonyított relatív helyzetéből, személyes kapcsolatokból/ismeretségekből,
stb., adódóan - mekkora befolyással bírhat a stratégiára és a döntéshozásra. Ebben az alábbi
szempontok mérlegelése segíthet:
Szervezeteknél:
- Intézményi hierarchiában betöltött hely
- A vezetés jellege
- A stratégia megvalósításához szükséges erőforrások feletti kontroll
- Speciális szaktudás birtoklása
- Tárgyalási pozíció

Elsődleges stakeholderek esetében:
- Társadalmi, gazdasági és politikai pozíció
- A szervezettség szintje, vezetés a csoportban
- Erőforrások fölötti ellenőrzés mértéke
- Informális befolyás a más érdekcsoportokkal fenntartott kapcsolatok révén
- A más érdekcsoportoktól való függés mértéke
•

azonosítsuk azokat a stakeholderekhez kapcsolódó kockázatokat és azokat az
eseményeket, amelyek befolyásolhatják a stratégia felépítését és a megvalósítást (a
kockázatelemzésről bővebben lásd a következő blokkot)

•

becsüljük meg, hogy a projekt milyen hatással bírhat ezekre az érdekekre (pl. pozitív,
negatív, bizonytalan)

•

határozzunk meg egy fontossági sorrendet a stakeholderek érdekei között

Kockázatelemzés

A kockázat szerves része mindennapi életünknek, Beck (Beck, 1986) például kockázattársadalomként aposztrofálja a modern társadalmakat, amelyekben a mindig jelen levő kockázat
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strukturáló tényező. Az intézmények, szervezetek működését különféle bizonytalansági tényezők
nehezítik, amelyek előrejelzésére és kezelésére többféle módszert alkalmaznak. Az egyik
meghatározó és elterjedt módszer az ún. Enterprise Risk Management (ERM), vagyis a vállalkozói
kockázatkezelés integrált rendszere, amely a stratégiaalkotás és a szervezet működése során
alkalmazva hivatott azonosítani azokat a potenciálisan bekövetkező eseményeket, amelyek
hatással lehetnek a szervezetre, és amely fogódzót nyújt a felmerült kockázatok kezeléséhez, így
a kitűzött célok eléréséhez.
Természetesen a közigazgatás intézményei sem mentesek a bizonytalanság és a kockázatok alól,
ráadásul felépítésük és méretük miatt jellemzően lassabban tudnak reagálni azokra. Atkinson és
Webb (Atkinson és Webb 2005) szerint míg a versenyszféra vállalatinál a kockázat elsősorban
mint a megtérülés bizonytalanságát jelenti, addig a non-profit szervezetek esetében a kitűzött
célok megvalósítását veszélyeztetik. A szerzőpáros az alábbi kockázattípusokat különbözteti meg:
•

stratégiai kockázat: a választott stratégiai irányokkal kapcsolatos az adott környezeti és
szervezeti feltételek fényében (tehát pl. valamely stratégiai

célkitűzés elérése nem

reális adott feltételek mellett),
•

környezeti kockázat: értelemszerűen a környezetből adódó kockázatok (pl. gazdasági
változások, versenyből adódó kockázatok, partnerek, stb.)

•

működési kockázat: a folyamatából adódó kockázat (pl. a program módosítása, változás a
hatáskörökben,

A stakeholderek elvárják, hogy a különféle állami, regionális programok, vagy valamely stratégia
megvalósításáért felelős vezetők megfelelő módszerekkel és előrelátással felmérjék az
esetlegesen felmerülő kockázatokat és képesek legyenek azokat kezelni.
Nem létezik egyetlen standard kockázatkezelő módszer, amely minden helyzetre alkalmazható
lenne, hiszen a stratégiai kockázat fogalma nagyon összetett, kontextusról kontextusra változik.
Nincs olyan kvantitatív módszer, amely minden helyzetre megoldást nyújtana, már csak azért
sem, mert sok kockázat nem kvantifikálható, ún. "puha kockázat", amelyek kezeléséhez nem
megfelelőek az olyan eszközök, mint pl. a kockázat-transzfer. A kockázatkezelés azonban nem
feltétlenül kizárólag a bekövetkező események negatív hatásainak minimalizálásáról szól, hanem
a kedvező lehetőségek felismerését és azok megragadását is jelenti.
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A közszféra intézményeinek, az önkormányzatoknak szűkös anyagi erőforrások mellett kell
végrehajtaniuk feladatukat és megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtani, amelyek végrehajtását
a felmerülő kockázatok tovább nehezítenek, így számbavételük és a kezelésükre kialakított
cselekvéssor nélkülözhetetlen része a stratégiai tervezésnek. Az Egyesült Királyságban például
minden kormányzati szerv kialakította saját eljárásrendjét a kockázatok kezelésére. Ezt segítendő
az angol Pénzügyminisztériumban működő ún. Risk Support Unit (kb. Kockázatkezelést támogató
Egység) elkészítette az ún. Narancssárga Könyvet (The Orange Book), amely útmutatást nyújt a
közhivatalok kockázatkezeléséhez.
A kockázatkezelés akkor hatékony, ha azok folyamatosan működő és ésszerű elemei a stratégia
megvalósításának. Fontos, hogy legyen egy kijelölt személy, aki a továbbiakban felelős lesz a
kockázatok rendszeres monitorozásáért, valamint a cselekvési sor meghatározásáért, amellyel a
kockázatok adott esetben kezelhetők. Fontos, hogy a kockázat-menedzsment a teljesítménymérés/értékelés állandó része is legyen.

A kockázatok azonosítása
A lehetséges kockázatok felsorolása során fontos számításba venni mindazokat a tényezőket,
egyéb problémaforrásokat is, amelyek fontosak a célok megvalósítása szempontjából és amelyek
például a stratégiaalkotás és megvalósítás különböző fázisaihoz kötődnek:
•
•

•

Az előkészítés kockázatai: pl. bizonyos érdekek dominálnak mások fölött (ehhez pl.
Megvalósítás: pl. nincs megfelelő szakképzettségű személy valamely feladat elvégzésére,
ellenérzés az új kezdeményezéssel és az által implikált változásokkal szemben a
megvalósításban közreműködők részéről, stb.)
Utókövetés (pl. indikátor nem jól volt meghatározva, mérési módszerek nem jók)

A lehetséges kockázatok azonosításához pl. az alábbiak nyújtanak segítséget:
•
•
•
•
•

konzultáció a stakeholderekkel,
korábbi hasonló, illetve kapcsolódó projektek áttekintése,
a projekt-alapú menedzsmenthez kapcsolódó szakértelem mozgósítása,
workshop-ok a kockázatok áttekintésére,
szükség esetén szakértők bevonása.
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A kockázat bekövetkeztének valószínűsége és lehetséges hatásuk
A lehetséges kockázatok azonosítását követően célszerű megbecsülni, hogy mekkora azok
bekövetkeztének valószínűsége, valamint azt, hogy bekövetkezés esetén milyen hatás várható. A
pénzügyi kockázatokat kivéve, egyéb bizonytalansági tényezők hatása sokszor nem, vagy csak
nehezen becsülhető meg számszerűsítve, ezért itt elkerülhetetlen a szubjektív mérlegelés.
Mindazonáltal törekedni kell arra, hogy ehhez minél több objektív információ álljon
rendelkezésre.
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Operacionalizálás
A beavatkozási logika
A logikai keretmátrix - logframe
A logframe mátrix az elemzés és a tervezés fő végterméke, amely megfelelő használat mellett
segítséget nyújt a tevékenységek, eredmények, célok és célkitűzések közötti logikai
összefüggések jobb áttekintéséhez, így a stratégia megvalósításához. Használható a projekt
tervezéséhez és költségvetésének összeállításához, valamint a projekt struktúrájának és céljának
meghatározásához. A célok világos meghatározásával és hierarchikus besorolásával lehetőséget
ad a projekttervek belső logikájának ellenőrzésére, így biztosítva a projekt integritását. A
megfelelő belső logika pedig biztosítja, hogy a tevékenységek, eredmények és célok valóban
kapcsolódjanak egymáshoz.
Fontos szempontok:
o A logframe egy gondolkodást segítő eszköz, nem pusztán mechanikus eljárások
összessége,
o Dinamikus eszköz, projekt végrehajtásának előrehaladtával és a körülmények változásával
párhuzamosan újra és újra kell értékelni

A logikai keretmátrixban megjelennek a különböző szintekhez (átfogó, működési) rendelt célok,
az ún. kritikus feltételezések és kockázati tényező, a projekt nyomon követéséhez –
monitoringjához – és értékeléséhez szükséges mutatók, valamint ezek forrása.
Az alábbi ábra egy logikai keretmátrixt ábrázol, amelyben kétirányú logika érvényesül: a vertikális
logika a projekt tevékenységét, az okozati összefüggéseket és a legfontosabb feltételezéseket,
bizonytalansági tényezőket tartalmazza. A horizontális logika a projekt hatásainak és a projekt
által felhasznált erőforrások méréséhez kapcsolódik, a főbb mérési mutatók és a mérések
ellenőrzéséhez szükséges eszközök meghatározásán keresztül.

A logframe általános felépítése
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Beavatkozási
logika

Objektíven mérhető
teljesítés indikátorok

Indikátorok
forrása

Kockázatok
és
feltételezések

(mutatószámok)
Átfogó/távlati
célok
Projekt cél
Eredmények
Tevékenységek

Források

Költségek
Előfeltételek

Beavatkozási logika
A projekt alapjául szolgáló stratégiát, a tevékenységektől az átfogó célokig vezető
hatásmechanizmust beavatkozási (intervenciós) logikának nevezik. A logframe mátrixban a
beavatkozási logikán, annak egyes szintjein keresztül történik meg a projekt leírása, vagyis ez
kerül majd a mátrix első oszlopába.
Az átfogó/távlati célok azok a stratégiai szintű célok, amelyekhez a projekt hatásai hosszú távon
hozzájárulnak. Ezeket a célokat a projekt önmagában nem tudja elérni, elérésükhöz szükség van
további projektek megvalósítására, illetve külső feltételek teljesülésére is.
A projekt cél az az eredményszinten jelentkező konkrét cél, amit a projekt megvalósításával
közvetlenül el kívánunk érni. Minden projektnek csak egy konkrét célja lehet.
Az eredmények a projekt keretében végrehajtott tevékenységek „termékei” (outputok), amelyek
a projekt megvalósítása során létrejönnek.
A tevékenységek azok a lépések, cselekvések, akciók, amelyeket az eredmények elérése
érdekében meg kell tenni. A tevékenységeknek kapcsolódni kell az eredményekhez, vagyis
egyértelműen össze kell kötni a tevékenységeket és az annak termékeként létrejövő eredményt.
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Kockázatok/feltételezések
A kockázatok, bizonytalansági tényezők felméréséről a kockázatelemzés blokkban már volt szó,
így azt itt nem részletezzük. A feltételezések teljesülése, valamely külső tényezők megléte kell
ahhoz, hogy elinduljanak a stratégiához tartozó projektek. Ha megvalósulnak a tevékenységek és
az azonos szinten levő külső feltételek is teljesülnek, akkor éri el a projekt a célját. Ha a projekt
cél megvalósul, és az adott szintű külső feltételek is teljesülnek, akkor érhetőek el az átfogó
stratégiai célok. A feltételezések meghatározását, leírását a kívánt helyzet formájában, vagyis
pozitív módon kell megfogalmazni.
A beírásra szánt előfeltevéseket egyesével mérlegeljük: tényleg rajtunk kívül álló tényezők-e?
Nem tudnánk-e teljesülésüket új tevékenységekkel elősegíteni? Ha nem, és bekövetkezésük nem
túl valószínű, nem túl kockázatos-e projektünk?
Az előfeltevések gondos mérlegelése a reális tervezés egyik legfőbb garanciája. A fenntarthatóság
minden projekt esetében rendkívül fontos tényező, hiszen valóban sikeresnek csak az a projekt
mondható, melynek hatása még évek múltán is érezhető, emiatt a logframe-ben azokat a
tényezőket is figyelembe kell venni, melyek ezt biztosítják.

Objektíven mérhető teljesítés indikátorok (mutatószámok)
A mutatószámokról a Társadalmi indikátorok tananyag nyújt részletes információt, így itt most
csak röviden összegezzük a legfontosabb tudnivalókat. A mutató, más néven indikátor egy olyan
szám, aminek segítségével egy cél elérésének szintjét lehet szemléltetni. A mutató mennyiségi
információt nyújt egy fejlesztés vagy beavatkozás előrehaladásáról és eredményességéről, emellett
segíti a beavatkozások szereplőinek kommunikációját, tárgyalásait és a döntéshozatalt. A mutató
olyan elemeket számszerűsít, amelyek egy program nyomon követése során (monitoring) vagy
értékelésében relevánsnak minősülnek.
A logframe ezen oszlopában kerülnek meghatározásra a beavatkozási logikát leíró oszlopban
meghatározott célok, eredmények elérésének mérésére szolgáló indikátorok. Az átfogó célok
mérésére szolgáló indikátorok a hatásindikátorok, a konkrét cél mérésére szolgáló indikátorok az
eredmény indikátorok, és a projekt eredményének mérését az output indikátorok teszik lehetővé.
Az objektíven ellenőrizhető jelző azt jelenti, hogy az ugyanazon mutatót mérő különböző
személyek ugyanazokat a mérési eredményeket kapják.
Az indikátorok típusai a projekt egyes szintjeihez kapcsolódnak:
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Forrás vagy input-mutatók,
Kimenet vagy output-mutatók,
Eredménymutatók (közvetlen, azonnal jelentkező „hatás”),
Hatásmutatók (közvetlen és közvetett, jellemzően később jelentkező hatások).

Indikátorok forrása (ellenőrzési eszközök)

Az ellenőrzési eszközök tulajdonképpen azok az információforrások, amelyek révén a
programvégrehajtás során a mutatókhoz tartozó tényadatokat a projekt-menedzsment illetve az
értékelést végrehajtó személyek rendelkezésére bocsátják. A monitoring eszközök esetén
rendkívül fontos, hogy szabályozásuk egyértelműen meghatározza, hogy kik biztosítják az
információkat, illetve az, hogy milyen gyakorisággal történik az adatszolgáltatás. Az indikátorok
elsődleges forrását a hivatalos statisztikák jelentik. Magyarországon tehát legfőképp a Központi
Statisztikai Hivatal, illetve egyes kormányzati intézmények – például munkaügyi központok –,
hivatalos felmérések adatai szolgálnak kiindulási pontként. Amennyiben szükséges, ezek az
adatok saját felmérések útján kiegészíthetőek (Indikátorokról, monitoringról lásd a Társadalmi
indikátorok jegyzetet).

Erőforrások és költségek
A projekt előkészítésekor nagy hangsúlyt kell fektetni a projekt által igényelt erőforrások és
költségek pontos megbecslésére. Az erőforrások közé a tervezett tevékenységek elvégzéséhez és
a projekt irányításához szükséges emberi, anyagi és pénzügyi erőforrások tartoznak. A minél
pontosabb becslés érdekében részletesen meg kell határozni a tervezett tevékenységeket és az
irányításhoz szükséges tevékenységeket.

Tevékenységek
A tevékenységek sorrendjének és összefüggéseinek meghatározása, a tevékenységek
időtartamának megtervezése, mérföldkövek meghatározása és a felelősök kijelölése.
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A mérföldkő olyan belső mutató, amely már a végrehajtás során segíti az elért részeredmények
mérését, valamint mutatja a döntéshozatal várható időpontjait. Ha elkészültünk, töltsük ki a
mátrix alsó sorának első rubrikáját.

A logframe mátrix elkészítésének menete
A logframe mátrix oszlopainak és sorainak kitöltése meghatározott logikai sorrendben történik.
Először az első oszlop kerül elkészítésre fentről lefelé haladva, így elkészül a stratégiából
levezetve a projekt célrendszere, meghatározásra kerülnek a tevékenységek. Ezután a
feltételezések kerülnek meghatározásra (4. oszlop) lentről felfelé haladva, kezdve az
előfeltételezésekkel. Ezt követően az alsó sorból kiindulva vízszintesen haladva kitöltjük a hiányzó
mezőket, először meghatározva az indikátorokat, majd azok forrását.

A beavatkozási
logika

Objektíven igazolható
eredményességi mutatók

Projekt leírás
Átfogó/távlati célok

1
Projekt célja

o

Várt2
eredmények

o

Hatás indikátorok

15
Cél indikátorok/
eredményindikátorok

Az ellenőrzés
forrásai és
eszközei

•

Feltételezése
k
(Külső tényezők)

16
14

8
HA 2 és 8

Kimenet (output) indikátorok

12

7

10

6

11
3
Tevékenységek

o

Eszközök, források

9
4

HA 4 és 6 megvalósul, AKKOR 3
o

Előfeltételek

5
A projekttervezési technikák, mint a SWOT elemzés, a probléma-fa, cél-fa vagy a logikai
keretmátrix csak eszközök, de hasznos eszközök a minél hatékonyabb, eredményesebb
feladattervezés és –végrehajtás szolgálatában.

81

Társadalmi költség-haszon elemzés
Költség-haszon elemzés
Az alábbiakban röviden bemutatjuk a

költség-haszon elemzéssel kapcsolatos alapvető

tudnivalókat. Maga az elemzés elkészítése speciális szaktudást igényel, így ebben a fejezetben
azokat az általános, a módszer alkalmazásával kapcsolatos megfontolásokat foglaljuk össze,
amelyeket a döntéshozóknak és stakeholdereknek érdemes ismerniük a stratégiaalkotáshoz.
A költség-haszon elemzés célja a fejlesztési tervek esetében az, hogy segítsen eldönteni, melyik
terv jelenti a közösség számára a legoptimálisabb változatot. Ehhez azonban valahogy
összehasonlíthatóvá kell tenni az egyes változatokat – többek között erre szolgál a költség-haszon
elemzés.
A költség-haszon elemzés nem azonos sem a hatástanulmánnyal sem pedig az üzleti szektorban
alkalmazott

költség-haszon

elemzéssel.

A

társadalmi

költség-haszon

elemzés

és

a

magánszektorbeli költség-haszon elemzés közti különbségek közötti fő különbségek (Stiglitz
2000):
•

az üzleti vállalkozások esetében a költség-haszon elemzés elsődleges célja, hogy
meghatározzák, egyes tényezők hogyan befolyásolják a nyereségességet. Ezzel szemben a
kormányzatnak ennél jóval szélesebb körű - többek között társadalmi következményeket
–kell mérlegelnie. Például egy duzzasztógát – gondoljunk például a Bős-Nagymarossal
kapcsolatos vitákra – esetében nem csak az a szempont, hogy gazdaságosan lehet áramot
termelni, hanem felmerülnek környezetvédelmi, tájvédelmi problémák, hogyan változik
meg egy tájegység arculata , az ott élők lakókörnyezete stb.

•

az üzleti vállalkozás piaci áron számolja a termelési inputokat és az outputok ellenértékét.
A kormányzati szektorban azonban gyakori eset az, hogy nem lehet piaci árat számolni,
mert:
o

valójában nincs piaci ár (pl tiszta levegő, megmentett életek, elkerült balesetek)

o

a piaci árak nem a valódi társadalmi határköltséget és határhasznot képviselik,
ami abból származik, hogy a kormány a piackudarcok helyén avatkozik be, és a
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projekt értékeléséhez alkalmazott áraknak tükrözniük kell ezeket a piaci
kudarcokat
o

számos költség és hozamtényezőnek nincsen piaci ára, mivel nem szerepel a piaci
forgalomban.

A költség-haszon elemzés alkalmazása (Gajduschek 2002)
A költség-haszon elemzéseket elsősorban a kormányzati döntéshozatal előkészítő szakaszában
használják az egyes programok széles értelemben vett költségeinek és hasznának megbecslésére,
hatáselemzésre.
Alkalmazása az Egyesült Államokban kezdődött az 193o-as években, bizonyos árvízvédelmi
fejlesztésekkel kapcsolatosan. Később az ötvenes években sztenderdizált módszereket dolgoztak
ki, melyek más területeken is alkalmazáshatóak voltak, úgymint közlekedésfejlesztés,
területfejlesztés.
A hatvanas évektől aztán Európában is érdeklődni kezdtek a döntés-előkészítés költség-haszon
alapú megközelítése iránt, majd a hetvenes évektől sorra került be az egyes országok közpolitikai
döntéshozatali folyamatába a módszer alkalmazása. A költség-haszon elemzés nem
összetévesztendő a költségvetési hatástanulmánnyal, mivel az elsősorban fiskális dimenzióban
gondolkozik, a KH elemzés ezen túlmenően, társadalmi hasznosságban, jólétben, erre utal a
módszer másik, a tartalmát jobban kifejező társadalmi költség-haszon elnevezés is.
A költség-haszon elemzés funkciója, hogy az erőforrások optimális allokációjához hozzájáruljon,
segítséget nyújtson olyan racionális döntés hozni, ahol a választott megoldás a rendelkezésre álló
véges erőforrások felhasználásán belül a cselekvő szükségleteit a legnagyobb mértékben elégíti
ki. Másképpen: a költség-haszon elemzés célja, hogy „az érintett népesség tág értelemben vett
(anyagi, egészségügyi, kulturális stb). jólétének maximalizálása az gazdasági erőforrások
szűkössége szabta határokon belül.” (Gajduschek 2002, 57.old), ami a közösségi döntések célja is
egyben.
A közpolitikai döntések során a különböző alternatívákról rendszerint rendelkezésre állnak
számszerű adatok, amelyek a változás materiális dimenzióját mérik, de ezek az információk nem
mutatják meg a változás egészét, mivel nem mutatják a társadalmi jólét változását.

Azaz

önmagukban nem hordoznak elegendő információt az optimális verzió kiválasztásához.
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A költség-haszon elemzés a különböző társadalmi-gazdasági hatások számszerűsítésén alapul, a
mikroökonómia fogalom- és eszközrendszerét használja fel. A társadalmi-gazdasági hatások a
termék-piac-kereslet-kínálat fogalmi keretében nyernek értelmezést, ennek segítségével rendelve
azokhoz pénzben kifejezett értéket. Az ilyen módon számszerűsített hatások összeadhatók, ennek
segítségével a különböző programok költségei és hasznai összevethetővé válnak, így segítik a
különböző programok közötti választást.
Tehát adott egy probléma, és néhány változat a megoldására. Az egyes verzióknál rendelkezésre
állnak a különböző döntési kritériumok, mint például átmenő forgalom csillapodása, vagy szálló
por mennyiségének csökkenése. Készítünk egy táblázatot, amely az egyes változatokra mutatja
meg a különböző kritériumonként várható hatást. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy választani tudjunk
az egyes lehetőségek közül, valahogy összemérhetővé kell azokat tenni. Ennek megoldásához
először az összes társadalmi hatást, költséget és hasznot egyaránt, pénzben kell kifejezni, ezután
már összeadhatóak. Így megkapjuk az adott változat pénzbeni értéket – és a változatok máris
összehasonlíthatóvá válnak.
A társadalmi hatások esetében különösen problematikusnak tűnik a pénzre való átváltásuk.
Ennek a problémának a megoldására többféle módszer is született. Az egyik megoldás a
különösen nehezen megragadható társadalmi jólét proxy, azaz helyettesítő változókkal való
leírása, amellyel végső soron megbecsüljük az eredeti célváltozónkat, a társadalmi jólétet vagy
hasznosságot, ugyanakkor ez egy olyan típusú változó, amely előállítható és mérhető.
A változás mérhető például abban, hogy az egyének számára a bekövetkezett változás milyen
összeggel

egyenértékű

az

ő

hasznosságában

bekövetkező

változással,

egy

csoport

hasznosságának változása pedig egyenlő az egyéni egyenértékek előjel-helyes összegével. Az így
kapott helyettesítő skálán a különböző verziókhoz tartozó összegeket hozzárendelve láthatóvá
válik, hogy társadalmi szinten melyik döntés a legoptimálisabb hasznosság szempontjából. A
gyakorlatban nyilván nem kérdezzük meg az egyes embereket a forint- egyenértékeseiről, de ezek
sokszor becsülhetők, vagy mérhetőek a módszer támogatói szerint. (Gajduschek 2002)
A hasznok számbavételekor a társadalom egészére származó haszon szerepel. Ezek
megállapításánál különös körültekintéssel kell eljárni, hogy a hasznok minél szélesebb körét
figyelembe vegyük és ne legyen kettős vagy indokolatlan számbavétel.
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Példa erre a vasúti szárnyvonalak megszüntetése: eddig a vasúttársasság megtakarításaként
értelmezték, de a társadalmi költség-haszon elemzés során figyelembe kell venni a forgalomból
kieső területeken bekövetkező esetleges életminőség-romlást, többlet-munkanélküliséget, az
ezzel kapcsolatos kiadásokat, a többlet útfenntartást, az utazással töltött idő növekedését a
növekvő gépkocsi-használat környezetre gyakorolt hatását stb.
Egy

további

példa

az

oktatás

területéről:

különböző

képzettségű

foglalkoztatottak

fizetéskülönbségével mérik az magasabb végzettségből származó előnyöket (pl. diplomás
bérelőny), de a képzettebb társadalom további, számszerűsítendő előnyökkel is jár, mint a jobb
adaptációs képesség, rugalmasabb alkalmazkodás az új helyzetekhez (Illés, 2oo8).

Néhány példa társadalmi költségek és hasznok számszerűsítésére (Stiglitz 2000)
•

Idő

Nehezen pénzre váltható tényező például az idő. Az úthálózatok, a közlekedés fejlesztése
tipikusan azok a programok, amelyek hozadékai között van a megtakarított idő (de idő
lehet a hozadéka például egy szolgáltatás javításának, ahol csökkenne a várakozásra
fordított idő). Hogyan lehet pénzértéket rendelni az időhöz? Például a közlekedési
projekteknél tipikus megoldás, hogy megbecsülik a közlekedési rendszert használók
bérét, és azt állítják, hogy az egységnyi idő értéke (amennyi időt nyernek pl a bejárással
kapcsolatban a közlekedésfejlesztési projektnek köszönhetően), egyenlő az egységnyi
idő alatt kapott bérrel. A számítás során vesszük az egyes emberek által megtakarított
idő értékét, és ezeket összeadva kapjuk meg megtakarított idő összértékét.
•

Élet (pl. baleseteknél, gyógykezelésnél)

a) konstruktív módszer
Itt a kalkulációnál a kiindulás az, hogy mennyi jövedelmet ért volna el az adott
személy, ha életben maradt volna. Ezt munkaköri előélet extrapolálásával becsülik
és a hasonló helyzetűek pályájához mérik. Ez az összeg végső soron a nemzeti
jövedelemnek azt a veszteségét fejezi ki, ami az illető halálának a következménye.
Ugyanakkor azt nem veszi számításba, hogy mennyibe kerül a társadalomnak az
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egyén fenntartása; s emellett is még számos dilemma merül fel ezzel a számítási
móddal kapcsolatban, az etikai- morális aspektusokon túlmenően is.
•

Természeti erőforrások
Példa az Exxon Valdez tankhajó katasztrófája. A lakosság nyomására a bíróság 1
milliárd USD megfizetésére kötelezte a céget, ami meghaladta a gazdasági kár
értékét. Az összeg számításakor azt becsülték meg, hogy az emberek mennyit
lennének hajlandóak fizetni a természet megóvásáért. A pert Alaszka Állam indította
az elpusztult élővilág eszmei értékén alapuló keresettel.

A költség-haszon elemzés alapelvei (Gupta 2011)
Ha egy konkrét projekt kapcsán végezzük, akkor legyen az a feltételezés, hogy a projektből eredő
haszon nagyobb, mint a ráfordított költségek, ha több lehetséges projektet/forgatókönyvet
vetünk össze, akkor válasszuk azt, amelyik a költségekhez képest a legnagyobb hasznot
eredményezi.
Ha pl. egy kulturális központ felépítése a terv egy üres telken, akkor érdemes megvizsgálni azt is,
hogy milyen más módon lenne használható a telek (pl. könyvtárépítés, könyvtár, közpark, stb.) és
azok a más módok milyen haszonnal/költséggel járnának és melyik funkció az, amelyik a legjobb
költség-haszon aránnyal jár. A kulturális központ felépítésénél az alábbi megfontolások jöhetnek
szóba:
- mennyibe kerülne a településnek?
- a kulturális, turisztikai tevékenységgel foglalkozók számára nagyobb hasznot eredményez a
beruházás, mint a más szektorban dolgozók számára
Ha, ennél a példánál maradva, a település hajlandó többet áldozni a projektre, mint annak
tényleges költsége, akkor érdemes belevágni. Közgazdasági kifejezéssel élve, ilyenkor fogyasztói
többletről (consumer surplus) beszélünk, amely azon pénzösszegek különbsége, amelyet a
fogyasztó maximálisan hajlandó lenne fizetni a termékért, valamint a ténylegesen fizetendő
összeg.
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Minden projekt, beruházás nemcsak gazdasági, hanem társadalmi költségeket és hasznot is
implikál; ezeknek a - közgazdasági kifejezéssel élve - pozitív és negatív externáliáknak a
mérlegelése a társadalmi/közösségre irányuló projektek esetében elengedhetetlen. A
magánszektorral más a helyzet: a magánvállalatok esetében a közösség számára generált haszon
(pl. önmagában a munkahelyek számának növelése) nem térül meg, a negatív externáliákért nem
érik szankciók, így itt a költség-haszon kalkuláció a gazdasági dimenzióra koncentrál.
A költség-haszon elemzés lépései a gyakorlatban:
1. A projekt céljának/céljainak meghatározása
Minél világosabban megfogalmazott a cél, annál könnyebb az elérését elősegítő cselekvéssor
kiválasztása. Fontos a célcsoport pontos meghatározása.
2. Az alternatívák azonosítása
Amennyiben nem lehetséges számos alternatíva azonosítása, akkor a projektet ahhoz az
állapothoz érdemes viszonyítani, ha nem történik semmi.
3. Kimerítő lista arról, hogy melyek a projekt költségei/haszna a jelenben és a jövőben
Minél kimerítőbb lista a lehetséges költségekről/haszonról. Két kategória alkalmazása javasolt:
direkt - indirekt költségek/haszon. Előbbiek értelemszerűen azokra a költségekre/haszonra
vonatkoznak, amelyek közvetlenül kötődnek a a projekthez, indirekt költségeknek és haszonnak
pedig azokat nevezzük, amelyek a projekt környezetét érintik, de tételesen nem jelennek meg a
projekt könyvelésében. Az alábbi ábra szemlélteti a különféle költségeket/hasznot:

A már említett kultúrház esetében például az alábbi költségek/hasznokkal érdemes
kalkulálni:
Haszon
Direkt
Pénzben
kifejezhet

Pénzben
nem
kifejezhet

Költségek
Indirekt

Pénzben
kifejezhető

Pénzben
nem

Direkt
Pénzben
kifejezhető

Pénzben nem
kifejezhető

Indirekt
Pénzben
kifejezhet

Pénzben nem
kifejezhető
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ő

ő

Bevétel

Új épület
esztétiku
s

kifejezhető
Forgalomnövekedés a
környezetéb
en

A közösség
büszke az új
épületre

Ingatlanárak
emelkedése
egyes
körzetekben

ő
Építkezés
költségei,
kapcsolódó
költségek

Telekvásárlá
s költsége

A
megnövek
edett
forgalom
a
környékbe
li
vállalkozá
sok
költségeit
is növeli
Más
körzetekben
ingatlanár
csökkenés

Megnövekede
tt közlekedés,
közl. dugók

Környezetszennyezés

A körzet
szegény
lakosságának
kitelepítése

Forrás: Gupta, 2011

4. A haszon és költségek számszerűsítése
Nehézségei: van olyan haszon/költség, ami nem számszerűsíthető, valamint a jövőre vonatkozóan
csak becsült érték adható.
5. A jövőben felmerülő haszon és költségek előrejelzése
6. A költséghez viszonyított legmagasabb haszonnal járó alternatíva kiválasztása
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A stratégia mint élő dokumentum
Az utóbbi években a településfejlesztés kontextusa lényegesen összetettebbé vált (elmozdulás a
decentralizáció felé, a többszintű kormányzás rendszerének hangsúlyosabbá válása, amely
nagyban befolyásolja a forrásallokációval és a befektetésekkel kapcsolatos döntéseket, a
jogi/gazdasági/környezetvédelmi területiség szétválása), így komplexebb megközelítésre van
szükség a településfejlesztésben. A települések és régiók igyekeznek élni a globalizáció nyújtotta
gazdasági lehetőségekkel, ugyanakkor arra törekszenek, hogy megvédjék magukat negatív
hatásaitól.
A stakeholderek bevonásának az ad kiemelt fontosságot, hogy általa ők is részesei lesznek a
tervezési folyamatnak, a jövőkép kialakításának, magukénak érezhetik a kialakított tervet.
Létrejön egy közös platform az önkormányzat és a lakosság között, amely lehetővé teszi, hogy
együttműködjenek a közös értékek és stratégiai célok mentén. A sikeres és jól működő stratégiai
tervezés lebontja a határokat és az akadályokat a különböző intézmények és a különféle
szektorok között és közösen felállított fejlesztési prioritások felé irányítja az erőforrásokat.
Egy jó stratégiai terv fontos jellemzője, hogy az érintettek magukénak érzik azt. A stratégiai
tervek ideális esetben a helyi közösség céljainak, értékeinek és törekvéseinek megtestesítője és
tükre. Nem ritka az, hogy egy szépen kidolgozott stratégiai terv a fiókban marad, mert a
kialakításában nem kaptak szerepet, vagy nem tükröződik azoknak a véleménye, akiket az
leginkább érint, esetleg a legfontosabb politikai és társadalmi erők nem támogatják. Ott azonban,
ahol a részvételi folyamat jól működik, sokkal nagyobb az esélye a sikeres tervezésnek és
megvalósításnak.
Ugyancsak elengedhetetlen a stratégia kontextualizálása, tehát a tágabb jogi, stratégiai,
intézményi és fejlesztési kontextus figyelembe vétele. Enélkül nagy az esélye annak, hogy a lelkes
tervezést nem követi lelkes megvalósítás.
Egy stratégiai terv sikerét nagyban befolyásolják az alábbiak: bottom-up megközelítés, tehát
"alulról építkezés", amely beágyazódik a helyi és országos intézményi struktúrába, összhang az
önkormányzati költségvetéssel, valamint előrelátó helyi vezetés.
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Mitől lesz egy stratégia elő dokumentum?
A stratégiai célok meghatározása összetett döntési folyamat eredménye. Kompromisszumokat
igényel, a különféle prioritások és érdekek összeegyeztetését, a kockázatok mérlegelését, a jövő
folyamatainak előrejelzését - mindezt nem kevés bizonytalansági tényező, információhiány és
gyakran az elemzési kapacitás hiánya nehezíti. Egy intelligens stratégiai tervezési folyamatnak
ezért szerves része a folyamatos tanulás: annak megtanulása, hogy hogyan lehet alkalmazkodni
megváltozott helyzetekhez és kontextushoz, hogyan lehet megbirkózni velük és reagálni rájuk. Az
élő stratégia tehát folyamatos tanulás, amelyben a cselekvés és a tanulás egymást átszövő
folyamatok.
A stratégiai tervezés nem egy uniformizált, lineáris folyamat, hiszen egy a társadalmi és politikai
dinamika alakítja és határozza meg a tervezés és megvalósítás természetét és kimenetelét. Nincs
olyan modell, amely minden helyzetre alkalmazható lenne. ugyancsak lényeges szempont, hogy a
stratégiai tervezés akkor működhet, ha a kezdeményező intézmény, szervezet stabil és adott a
hatékony és támogató irányítás és vezetés.

A stratégia megvalósításának buktatói
- nincs elegendő támogatottság pl. a település vezetői, az érintettek, más stakeholder részéről,
- változás a településvezetésben, új vezetés nem támogatja a stratégiát
- a stratégia nem illeszkedik a település költségvetéséhez
- a stratégia nem illeszkedik a tágabb szakpolitikai, fejlesztési, jogi, stb. kontextusba
- nincsenek pontosan meghatározva a szerepkörök és felelősségi körök
- ha egy stratégiai dokumentum, vagy projekt kizárólag pl. EU támogatás megszerzése céljából
készül és nem illeszkedik a helyi kontextushoz, nem adódik hozzá a helyi kapacitás, helyi
erőforrások
- nincs folyamatos tanulás, visszajelzés a megvalósítás menetéről, hatásairól, a környezet
változásairól
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Szervezeti keretek, együttműködésesek a megvalósítás során

Hálózatosodás

A fejlesztés során a munka minden fázisába - a stratégia kialakításától, a programok és projektek
kivitelezésén át a felügyeleti (monitoring) és az értékelő fázisig - célszerű bevonni a helyi
szereplőket, akik lehetnek egyének, vállalkozások, szervezetek vagy csoportok a magán- a köz- és a
non-profit szektorból. A helyi szereplők bevonásával részben biztosítható a hitelesség, az
igazságosság és a transzparencia, mivel így nyilvános a tervezési folyamat. Növelhető a
hatékonyság, mivel lehetőség nyílik a valós szükségletek megismerésére.
A stratégia megvalósításához nagyban hozzájárul, ha minél szélesebb körben támogatott, a
tervezésbe való bevonással a szereplők lojalitása is nő. És végül egy kiemelkedően fontos járulékos
haszon: a helyi szereplők mobilizálhatják saját erőforrásaikat a helyi fejlesztés előmozdítása
érdekében. (Woolcock and Narayan, 2ooo)

A szükségletek alaposabb megismerésén és a helyi szereplők támogatásának megnyerésén túl
további előnyt is jelent, ha a bevont szereplőkkel sikerül hosszabb távú együttműködést - akár
informális, akár formális viszonyról legyen szó – kialakítani.

Ahogy arra Bőhm rámutatott, egy térség túlélésének szempontjából meghatározó az innovációs
fogékonysága. Milyen tényezők járulhatnak hozzá az újítóképességhez? Az egyik ilyen fontos
tényező a hálózatosodás.
Csizmadia együttműködést és újítóképességet vizsgáló könyvében az innováció és a kapcsolati
hálózatok viszonyát vizsgálja regionális keretek között. Abból indul ki, hogy „az innováció
regionális folyamata, illetve egységes rendszerszerű architektúrája beágyazódik a társadalmi
kapcsolatok és az ezekre épülő hálózatok struktúrájába. A struktúra meghatározza működését és
hatékonyságát...milyen szerepe van a kapcsolatoknak és az ezekből létrejövő hálózatoknak egy
térség újítóképességében? ” (Csizmadia, 2oo9, 41.old)
Granovetter szerint a kapcsolathálózatok/a hálózatként felfogott társadalmi struktúra milyensége
alapvető hatással van a gazdasági teljesítményre
Miből származik a kapcsolathálózatok ereje, miért jelentenek fontos erőforrást? Granovetter 3 fő
szemponton nevez meg: befolyásolják az információ áramlását és minőségét. Túlterhelt
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információs környezetben felértékelődnek az ismert források, részben ez adja a plusz erőforrás
jelleget.
Büntetés és jutalmazás forrásai a kapcsolathálózatok, ez végső soron növeli a hatékonyságot. A
bizalom a jelenkori közgazdaságtan és gazdaságszociológia szerint is az egyik alapvető eleme a
társadalmi és gazdasági folyamatoknak, az egyik legfontosabb erőforrás. A bizalom kapcsolatokon
keresztül létezik és nyilvánul meg, így a kapcsolathálózat alapfeltétele a bizalom létezésének.

A szervezetek közötti kapcsolati struktúra erőforrásként értelmezhető a társadalom bármely
szereplője esetén, tulajdonképpen egyfajta társadalmi tőkeként, amely szerepet játszik egy térség,
egy önkormányzat sikerességében.
A társadalmi tőke elsősorban bizonyos társadalmi előnyökre utal, az egyének vagy csoportok
számára versenyelőnyt jelent. „A fejlesztésorientált társadalmi tőke felfogása viszont általában a
társadalmi cselekvők interakcióit (tehát a társadalmi viszonyokat) befolyásoló bizalmat, a
társadalmi normákat, a társadalmi intézményeket azonosítja a társadalmi tőkével, kiemelve az
egyéni és közösségi jólét megteremtésében játszott szerepüket.” (Csizmadia, 2oo9. 36.old)
A társadalmi tőke elméletet általában Bourdieu nevéhez kötik. Elméletét többször átdolgozta,
egyik végső változatában úgy definiálja a társadalmi tőkét, mint „aktuális és potenciális
erőforrások összessége, amelyek a kölcsönös ismeretségek vagy elismerés többé-kevésbé
intézményesült viszonyai tartós hálózatának birtoklásához kapcsolódnak, ….olyan erőforrásokról
van szó, amelyek egy csoporthoz való tartozáson alapulnak. Az egyes csoporttagok által birtokolt
tőke összessége valamennyiük számára biztosítékul szolgál és ….. hitelképességet kölcsönöz nekik.
(Bourdieu, 1997. id. Csizmadia 2oo9. 36. old.)
Értelmezésében a társadalmi kapcsolathálózatok erőfeszítések, folyamatos intézményesülési
folyamat eredményei, egyéni vagy kollektív beruházási stratégiák termékei, nem pedig eleve adott
dolgok. Ezek a stratégiák olyan társadalmi kapcsolatok létrehozására és fenntartására irányulnak,
amelyek a későbbiekben valamilyen formában hasznot hozhatnak.
A társadalmi tőke elméletek közül elsőként Coleman elmélete kiterjesztette az elméletet az
individuális érvényességi körről a kollektívre.
Putnam társadalmi tőke elméletének lényege, hogy a társadalmi hálózatok értéket jelentenek, a
hálózatba szerveződött társadalmi kapcsolatok meghatározzák mind az egyének, mind a csoportok
produktivitását.
Elméletének központi fogalmai a bizalom, a normák és a hálózatok, mivel ezek révén jöhet létre és
valósulhat meg a cselekvések koordinációja, amely növeli a társadalom hatékonyságát.
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A non-profit szektor szerepe a humánszolgáltatásokban, a stratégia előkészítésében és az
implementációban
Non-profit és közszolgálati együttműködés
Ahogy arról a bevezetőben már szó volt, a nyolcvanas években jelent meg a közszféra megújítását
célzó ún. új közmenedzsment. Ennek egyik fontos vonása a közszektor és a magán- és civil szektor
új típusú összekapcsolását jelentette, méghozzá a piaci menedzsment technikák és értékek
közszektorba való átültetése révén. Ennek jegyében az állam erősen bürokratizált, hierarchikus és
pazarló működését egy hatékonyabb, a folyamatos minőség-értékelésre alapító, és decentralizáló
működés iránti igény jellemzi.
A változásra való igényt a szellemi hatások mellett elsősorban a közszolgáltatások, ezen belül is a
jóléti szolgáltatások iránti növekvő igény kényszerítette ki, azaz az a helyzet, hogy azonos, vagy
csökkenő források mellett kell azonos, netán bővülő feladatkört ellátni.
Ezek a folyamatok más egyéb hatásai mellett (pl. egyes közszolgáltatások kivonása, pénzügyi
kontroll növelése) mellett azzal a hatással járt, hogy a közfeladatok ellátására új szolgáltatási
modellek, ún. alternatív szolgáltatásszervezés jött létre, úgymint piaci, vagy kvázi piaci viszonyokat
helyettesítő modellek létrehozásával (ilyen az egészségügyben a belső piac kialakítása).(Rixer,
2oo7)
Egyre több országra jellemző tendencia a közigazgatási feladatok kiszervezése, a civil szféra
szereplőinek bevonásával. A harmadik szektor (a másik kettő az állami és a piaci) az
önkormányzatiságot testesíti meg azzal, hogy a szolgáltatásokhoz valamilyen kapcsolódó
szereplőket köti össze saját szerveződésben és igazgatási megoldásokkal (Molnár, 2oo5)
A decentralizáció effajta megvalósulása, „szemben a területi önkormányzatok által megtestesített
alakzattal, nem a politikai hatalom, hanem a szolgáltatásszervezés demokratizálásán alapul.
Lényege a társadalmi felismerés, amelyik a közösségi érdekeltséget helyezi a közfeladatok
ellátásának tengelyébe” (Horváth 1997. 5.old.)4

Ha társadalomfejlesztésről és közpolitikáról beszélünk, mindenképp meg kell említeni a harmadik út
elképzelését. A harmadik út Giddens nevéhez köthető. Lényege, hogy a jóléti politikának alkalmazkodni a
kell az újkapitalizmus viszonyaihoz, mégpedig úgy, hogy az újkapitalizmus által kínált lehetőségeket
felerősíti, hátrányait pedig mérsékli. Ennek érdekében az államnak a lehetőségek újraelosztására kell
fektetnie a hangsúlyt, a jövedelmek redisztribúciója helyett. A már meglévő humán erőforrásokat
(motiváció, tudás, vállalkozó kedv) és azok kibontakozását kell támogatni. „ a nincstelenek gazdasági
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támogatásának koncepcióját fel kell váltani az önmagát kibontakoztató egyén koncepciójával...az egyén és
a kormány közötti szerződés módosul, mivel lényegi elemmé az autonómia és az önfejlesztés – az egyéni
felelősség kiterjesztésének eszköze – válik. „ Giddens 1998, idézi Jóna, 2oo9).
A harmadik út koncepciójában az állam a civil szektorral összefogásban dolgozik a szociális problémák
kezelésén. Ennek a rendszernek az előnye, hogy az állam nem korlátozza az egyéni autonómiát (és
decentralizált), és a civil szektorban lévő igények megismerésével az állam adekvát támogatást tud nyújtani
a valós problémák megoldására. Ez a gondolat nagyban kapcsolódik az agenda settinggel kapcsolatban
elmondottakhoz. A civilek gyorsabban képesek felismerni a problémákat, mivel közvetlen kapcsolatban
állnak azokkal, részvételükkel az állam felé is gyorsabban áramlik az információ, ennek eredményeképpen a
rendelkezésre áll szűkös források a legsürgetőbb és legfontosabb problémákhoz lesznek allokálva, így
elviekben javul a rendszer hatékonysága.
Ennek biztosítására a redisztribúciót is a harmadik utas politika elvei szerint kell megvalósítani: a
progresszív adórendszeren keresztül a gazdagabbak hozzájárulnak a szegényebbek helyzetének javításához,
ha nem is olyan mértékben, mint a klasszikus jóléti rendszerekben, azonban nem csak a forrásokat, hanem
a kockázatokat is igazságosabban osztja szét, továbbá a szubszidiaritás elve is erősebben érvényesül.
Angliában, ahol a civil szervezetek hagyományosan erősek, jó tapasztalatokat halmoztak fel a szociális
szolgáltatásokba való bevonásukkal kapcsolatosan. Anglia esetében az önkéntes munka egy jelentős
társadalmi erőforrás, így a humánszolgálati tevékenység tervezése sorén nagymértékben lehet erre
alapozni. A lakosság közel 1o százaléka végez önkéntes, ha azt vesszük a számítás alapjául, hogy az adott
személy legalább hetente egyszer végez valamilyen önkéntes munkát.
A harmadik út egyik fontos alapja a szociális vállalkozások intézményesítése. A szociális vállalkozások egyik
formája a szolgáltatási hitelekből származik. A rendszer lényege az, hogy az önkéntes munkát vállaló
személy nem teljesen ellenszolgáltatás nélkül végzi a munkát, hanem idő dollárt (time dollar ) kap érte. Ez
a time dollar felhalmozható és beváltható szintén a szociális ellátórendszeren belül (széles értelemben
véve azt), társadalombiztosítási , egészségügyi ellátásra, vagy akár tandíjra váltható.

A keretes írásban bemutatott koncepció egyik célja, hogy a szolgáltatások civil szektorba való
kiszervezésével csökkentse a jóléti kiadásokat (ahogy korábban utaltunk rá, Magyarországon
gyakori kritika, hogy nem igazolható a költségek csökkenése, mint ahogy azt várták a
kiszervezéstől). Tehát társadalmi/nemzetgazdasági szinten is csökkennek a kiadások, a non-profit
szektor kiadásai is közvetlenül csökkennek, így meglévő bevételeiket nem kell bérkiadásokra
költeni, így felhalmozhatnak, vagy kapacitásukat bővíthetik és megerősödhetnek. Ebben a
rendszerben az állam szerepe annyi, hogy erősítse, támogassa a vállalkozói kultúra
megerősödését, vállalkozóbarát környezetet teremtsen, valamint törvényben szabályozza az idő
dollár intézményét. (Jóna, 2oo9)

Non-profit szervezetek és közfeladat ellátás Magyarországon

Magyarországon az alapítványok és egyesületek fejlődése korán megindult. A szociális
intézmények létrehozásában és működtetésében már a középkorban részt vállalt az egyházak
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mellett a városi polgárság is. A világi kórházakat és a szegényházakat adományokból,
hagyatékokból és a céhek hozzájárulásából tartották fenn, a munka nagy részét önkéntesek
végezték. (Kuti, 1992)
A magánalapítványok és a közszolgálati intézmények közötti együttműködés az oktatási, kulturális,
szociális és egészségügyi szolgáltatások – azaz a humánszolgáltatások – állami szektorának
kialakulásának már korai szakaszában megfigyelhető volt különböző formákban – igaz, elsősorban
kötelező jelleggel. Bizonyos városok például kötelezte a gazdag polgárokat arra, hogy
végrendeletükben valamelyik városi szociális intézmény is szerepeljen.
Az egyik első igazi együttműködés a 19. század közepén történt Pesten, egy árvaház alapítása
során az árvaházat a polgárság adományokból hozta létre, az épületet pedig a város bocsájtotta
rendelkezésre. A század második felében szélesebb körben is megvalósult az állami intézmények
és a magánalapítványok közötti együttműködés, például a kórházakban található alapítványi
ágyak, az oktatási intézményekben, menhelyeken alapítványi helyek jelentek meg.
A non-profit szektor a rendszerváltás után nagy reményekkel indult újra és igen gyorsan fejlődött,
egyes területeken, mint például a hajléktalan-ellátás, az addig nem is ismert probléma
megoldását állami segítséggel a non-profit szektor adta. Más területeken speciális igények
kielégítésére szerveződött, kapacitásbővítést illetve választékbővülést jelentett mind a
szolgáltatások, mind a szolgáltatók terén.
Kezdetben az állam részéről érezhető volt egy olyan elvárás, amely szerint a hiányterületeket fel
lehet számolni kevés hozzárendelt pénzügyi forrással is, mégpedig a non-profit szektoron
keresztül. Azonban ez irreális elvárásnak bizonyult. Egyes vélemények szerint a non-profit alapon
szerveződő szolgáltatás összességében nem olcsóbb, azonban mellette szól, hogy lehetősége van
olyan forrásokat is bevonni, amelyeket a közintézmények nem tudnak mozgósítani vagy igénybe
venni. (Hegyesi - Talyigás, 2ooo)
Az egyes szolgáltatások kiszervezésétől nyugat-európai tapasztalatok alapján azt várták, hogy a
közfeladatok ellátása hatékonyabbá válik, azaz a közkiadások csökkennek, miközben a
szolgáltatások minőségi szempontból javulnak a piaci vagy kvázi piaci helyzetnek köszönhetően.
Az újonnan jelentkező társadalmi szükségletek kezelésére is megoldásnak tűntek a civil
szervezetek által üzemeltetett szolgáltatások. Másfelől aggodalomként jelentkezett a szakmai
ellenőrzés és minőségbiztosítás megoldása, továbbá a non-profit szervezetek helyzetéből adódó
pénzügy bizonytalanság.
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Mindennek eredményeként egyes szerzők szerint a szolgáltatások kiszervezése nem jár együtt
pénzügy hatékonysággal, előny nem ebből származik, hanem a szektor rugalmasságából, az
innovatív megoldásokra való nyitottságából.

„A közfeladat-ellátás széles értelemben magába foglalja a jogszabályba foglalt állami és
önkormányzati feladatok közvetlen gyakorlásán túl az olyan általánosabb állami feladatokat is,
mint a közhatalmi döntéshozatal optimális előkészítése, a nyitott jogalkotás elveinek megfelelő
jogszabály-előkészítés, a közfeladatok gyakorlásának és végrehajtásának ellenőrzése, a valóságos
társadalmi folyamatokról jelzőrendszer és információs rendszer működtetése, a közfeladat-ellátás
folyamatainak fejlesztéséhez szükséges biztosítása. (SZMM/A kormányzati civil kapcsolatok
fejlesztésének irányelvei. Budapest, 2oo6 nov. 6.old. Idézi: Rixer 2oo7. 181.old)

A közfeladatok ellátásában a civil szervezetek növekvő szerepvállalása figyelhető meg, csak a
közigazgatási szervekkel kötött szerződéseket alapul véve.
Leggyakrabban a település- és gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem, illetve a szociális
szolgáltatás és egészségügy területén jön létre szerződéses viszony civil szervezetek és
önkormányzatok között (Horváth, 1997).

Civil szervezetek és kormányzat közötti együttműködés típusai (SZMM):
•

társadalmi kontroll

•

társadalmi részvétel

•

támogató szerep: humánszolgáltatások területén működő intézmények működésének,
programjainak támogatása, pl önkéntes munka vagy adománygyűjtés formájában

•

közös programok

•

szerződéses kapcsolatok, kormányzati feladatok kihelyezése – közszolgáltatások
biztosítására, állami támogatások elosztására, hatósági feladatok ellátására; gyakoriak a
kormányzat által alapított non-profit szervezetek

•

állami támogatások: normatív finanszírozás, feladat vagy működés finanszírozás
pályázatokon keresztül
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Példa konzultatív együttműködésre: Foglalkoztatási Civil Konzultatív Tanács
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=850&articleID=32483&ctag=articlelist&iid=1

A gyakorlatban az együttműködések során gyakran előfordul, hogy a felek rövid és hosszú távú
érdekei nem esnek egybe; leggyakrabban a közfeladatok átvétele és a döntés-előkészítés és
ellenőrzés kapcsán alakulnak ki konfliktusok.

A civil közfeladat-ellátás típusai (Rixer, 2oo7):
•

átvállaló típus: a közfeladatot teljes egészében átveszi az államtól vagy önkormányzattól.
pl. oktatási intézmény, szociális intézmények működtetése

•

közreműködő típus: csak egy körülhatárolt funkciót vesz át a közfeladat ellátásából.
Például valamilyen önkormányzat által működtetett intézményen belül egy meghatározott
szolgáltatás biztosítása.

•

támogató típus: alkalomszerűen, részlegesen segíti az intézményt. Tipikusan ilyenek az
önkormányzati vagy állami működtetésű iskolák mellett működtetett alapítványok.

•

információs típus: funkciója a demokratikus elveknek megfelelő működtetés. Információt
nyújt az adott közfeladat-ellátásról, mind a fenntartó, mind az igénybevevők és a
közvélemény felé.

•

kontroll típus: kapcsolódik az előző típushoz. Rendszeres monitoring, vagy alkalmi
értékelés formájában biztosítja a kontrollt.

A közfeladatok civil szervezetekhez (vagy a magán-szektorba) való kiszervezésének kritikusai a
következő ellenvetéseket fogalmazták meg: a közigazgatás eddigi, rendszerezett, átlátható
felépítménye megbomlik,, a feladat és hatáskörökben átfedések jönnek létre. Emellett romlik a
koordináció, esetlegesen felesleges, párhuzamos munkavégzés jellemezheti az új rendszert, a
decentralizált közigazgatást. Mindez végső soron azt is jelenti, hogy a kezdeti elvárás, ami a
decentralizáció felé mozdította a folyamatot, azaz a közkiadások csökkentése és a pénzügyi
hatékonyság növelése nem teljesül – az államnak nem lesz olcsóbb az adott szolgáltatás
biztosítása.
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További

kritikaként

fogalmazódott

meg,

hogy

a

szolgáltatások

kiszervezése

esetén

problematikussá válik a szakmai felügyelet és ellenőrzés, azaz a szakmai sztenderdek betartásának
felügyelete, mivel az esetlegessé válik, ha a vizsgált egységek az államigazgatás hierarchiáján kívül
helyezkednek el. Ennek azonban éppen hogy ellentmond a szektorsemlegesség elve, amely épp
azt tartja aggályosnak, ha az állam által végzett feladatot- működtetett szolgáltatást (csak) állami
szerv ellenőrzi.
További aggodalomként jelentkezett, hogy sérül a közszolgálati karrierrendszer – azaz az egyes
szektorok között érdekkonfliktus figyelhető meg. (Rixer, 2oo7)

Ahogy Rixer kiemeli, a közfeladat-ellátásba történő civil bevonáshoz szükséges többek között a
jogi, eljárási, adminisztrációs, anyagi és technikai akadályok felszámolása, illetve az
együttműködés kereteinek pontosabb, rendszerszerűbb szabályozása, illetve a megfelelő
információs, szervezeti és intézményi és eljárási feltételek biztosítása, mint például a különböző
auditált rendszerek, a minőségbiztosítás, a különböző szakmai sztenderdek kidolgozása, a döntéselőkészítésben az eljárásrend kidolgozása. Mindez nagyban segítené abban is a civil szervezeteket,
hogy a velük kapcsolatos bizalmatlanság és a pénzügyi és szakmai megbízhatatlansággal
kapcsolatos aggodalmak megszűnjenek.

A non-profit szektor néhány jellemzője

A nonprofit szervezetek túlnyomó többsége egy településen belül működik. Tevékenységeik,
ahogy az a diagramból is látszik, nagyrészt a humánszolgáltatások területén valósulnak meg.
A non-profit szervezetek esetében a tevékenység összefügg a szervezeti formával. 2oo9-ben az
alapítványok 62 százaléka 3 tevékenységi körbe volt besorolható: oktatáshoz 32 százalék, szociális
ellátáshoz 16 százalék, kultúrához pedig 14 százalék.
A társas non-profit szervezetek esetében a szabadidős és a sportegyesületek teszik ki a
legnagyobb hányadot – 26 és 16 százalék – a kulturális szervezetek vannak még nagyobb arányban
jelen (11 százalék). Tehát a humánszolgáltatásokat nézve látható, hogy szervezeti szempontból
elsősorban az alapítványok vannak jelen.
Non-profit szervezetek Magyarországon, tevékenység szerint, 2oo9 (Forrás: KSH)
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A közhasznú minősítésű szervezetek aránya 48 százalék, a kiemelten közhasznúaké 6 százalék volt
2oo9-ben. 2Ooo és 2oo9 között egyértelműen erősödött a non-profit szektor szolgáltatói szerepe,
ennek megfelelően gazdálkodási mutatói is javultak. A bevételek területi eloszlása tekintetében
elmondható, hogy a területi egyenlőtelenségek mérséklődtek, de Budapest koncentrációja még
mindig nagy. Források tekintetében a gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek bírnak a legjobb
mutatókkal, pénzügy helyzetük az átlagnál kedvezőbb. (KSH 2oo9)

A humánszolgáltatások területén megvalósuló civil szerepvállalás néhány százaléktól eltekintve
nem önálló intézményfenntartás formájában valósul meg, azaz a társadalmi szerveződések
rendszerint kiegészítő funkcióban vannak jelen, vagy valamilyen speciális igény kielégítése a
szerepük. Ezekben az esetekben rendszerint valamilyen állami fenntartású intézményhez való
kapcsolódásról van szó.
Speciális igényekről beszélhetünk azokban az esetekben is, amikor olyan ellátásról van szó,
amelynek az állami struktúrában nincs helye, vagy elégtelen. Ilyenek a szenvedélybetegek
rehabilitációjára létrejött önszerveződések, betegek támogató egyesületei.
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Glosszárium
stakeholder

A "stakeholder" angol szó, a projekt szakirodalomban használt és elterjedt
kifejezés, jelentése (a projektben/programban) érdekelt
felek/érdekcsoportok. Pontosabban az alábbi szervezeteket és személyeket
értjük alatta:
a projekt/program kezdeményezettjei,
mindazok, akik valamilyen módon befolyásolják/befolyásolhatják a
célkitűzések megvalósulását,
• a projektet/programot finanszírozó szervezet,
• a tevékenységet végrehajtó szervezet, annak dolgozói,
• a közvélemény.
A közösségtanulmány (community study) interdiszciplináris megközelítés,
lényege egymással összefüggő, egymást átható társadalmi folyamatok leírása
és értelmezése egy olyan társadalmi kereten belül. A community studies
„harmadik nemzedéke” az etnikai illetve kisebbségi közösségek kulturális
változásait, a nemi szerepek közösségi újratermelődését, a lokális politikák és
a közpolitikák kérdését vizsgálja.
•
•

community study

Externáliák

horizontális
szempontok

Az externáliák (extern-, azaz külső hatások) olyan váratlan haszon, illetve
költségtöbbletek, amelyek az azokat kiváltó gazdasági esemény(ek)en
kívülálló szereplő(k) számára realizálódnak, és amelyekre ezek a szereplők
nem rendelkeznek befolyással. A külső hatások számos módon
csoportosíthatók, ezek közül a legfontosabb a pozitív és negatív hatások
különválasztása. Pozitív externália esetén a külső hatás kedvez, míg negatív
externália esetén a kulső hatás hátrányos a kívülálló számára.
két területet jelölnek: esélyegyenlőségi és fenntarthatósági kritériumok

fenntarthatóság

egyfelől jelöltheti e fenntartható fejlődés eszméjével való
összeegyeztethetőséget, de jelölheti a projekt fenntarthatóságát is, ami
elsősorban pénzügyi, gazdasági fenntarthatóságot jelent.

lokalizáció

A globalizáció ellentéteként megfogalmazódó folyamat: termékek, eljárások
stb. igazítása a helyi adottságokhoz.

decentralizáció

A decentralizáció a központosítás ellentétét jelenti. Az államigazgatás
esetében olyan szervezeti módosítást jelent, amely során a jog- és
hatásköröket a központból a helyi szervekhez, szervezetekhez helyezik át. A
gazdasági életben olyan szervezeti módosítás, amelynek során a jog- és
hatásköröket megosztják (pl. üzemeket, üzemrészeket kihelyeznek a
központból

grassroot

alulról szerveződő mozgalom

civil társadalom

‘A civil társadalom személy- és szervezetegyesülések, valamint önálló
szervezetek hálózata, amely létrejötte és működése sajátos szabályai szerint
különbözik a társadalom többi intézményrendszerétől. Nem egyenlő sem az
állammal, sem a magánszférával, bár kapcsolódásai mindkettőhöz
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közvetlenek és szervesek. Létezésének elvi alapjait az emberi-állampolgári
jogok érvényesülése, a jogállamiság, az érdekpluralizáció jelenti.A civil
társadalom rendeltetése, hogy az általa biztosított nyilvánosság és
érdekartikuláció útján szembesítse az állami akaratot az általa képviselt
értékekkel, törekvésekkel és gyakorlattal. Ennek legfontosabb eszköze
“közösségi részvétel. http://www.emla.hu/nosza/anyag/ch01.html
participáció

közösségi részvétel. Három alappillére az információhoz való jog, a
beleszólási jog és a jogorvoslati jog. A három pillért a részvételre képesítés
intézményi és intézkedési rendszere egészíti ki .

tényeken alapuló
szakpolitika
(evidence-based
policy making)

„a tapasztalatnak, a döntésnek s a szakértelemnek az elérhető legjobb,
rendszeres kutatásból származó
külső tényekkel való egyesítése” (Davies, 1991, id. OECD LEEDS, 2009)

szubszidiaritás

a hatalmi szintek közötti munkamegosztásnak olyan módja, ahol a különféle
kérdéseket a keletkezési szinten oldják meg; a felsőbb hatalmi szint akkor lép
közbe, ha azt az alsóbb szinten nem tudják megoldani

kohéziós politika

Az EU vonatkozó szakpolitikája, amely a régiók közötti különbségek
csökkentését, a közösség a gazdasági és társadalmi kohéziójának növelését és
a nemek közötti egyenlőség előmozdítását célozza

eredményesség

Milyen mértékig sikerült elérni a kitűzött célokat.

hatékonyság

Milyen egységnyi ráfordítással sikerült elérni a tervezés során meghatározott
output-ot, illetve outcome-ot.
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