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Kovács szilárd

Iparfejlesztés és helyi adópolitika a dél-dunántúli városok 
példáján

Bevezetés

A tanulmány célja, hogy a helyi adópolitika és a lokális ipari teljesítmény között fennálló kapcsolatot felvá-
zolja. A helyi önkormányzatoknak és az általuk képviselt helyi (adó)politikának fontos szerepe van a helyi 
gazdaságfejlesztés előremozdításában és az ipari tevékenységek letelepítésében és marasztalásában.

cseFkó Ferenc (1997) szerint az ö nkormányzatiság kialakításának és működtetésének létfontosságú fel-
tétele, hogy biztosított legyen számára minden szükséges pénzeszköz, gazdálkodási lehetőség, amely hos-
szútávon biztosítja működését, feladatai ellátását.

Az önkormányzatok finanszírozási rendszerét napjainkban is sok kritika éri. „A magyar önkormányzati 
rendszer egyszerre tekinthető az elmúlt 15 év legradikálisabban megreformált, de egyben leginkább vál-
toztatásra szoruló államháztartási reformelemének” (ViGVári A. 2006b). A megreformálás napjainkban is 
tart, ennek legkifejezőbb példája a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Új 
Önkormányzati törvény).

A tanulmány első fejezetében az Önkormányzatot, mint gazdálkodó szervezetet vizsgálom. A máso-
dik fejezetben a helyi adók nemzetközi és hazai tapasztalatainak bemutatása mellett néhány veszélyt is 
megemlítek. Végül a dél-dunántúli városok esetén vizsgálom az ipari parkok, az iparűzési adó, és az ipari 
teljesítmény viszonyát.

Önkormányzati rendszer és eszközök

Az önkormányzatok alrendszere az államháztartás része (ViGVári A. 2005). Működését, gazdálkodását, fel-
adatait egyértelműen az 1990-ben és 2011-ben elfogadott Önkormányzati törvények, a mindenkori Ál-
lamháztartási törvény, az önkormányzatok adósságrendezéséről szóló törvény és a Hitelintézeti valamint 
Tőkepiaci törvény határozza meg.

A közösségi gazdaságtan elméletei alapján az önkormányzatok és az önkormányzati rendszer a fiskális 
decentralizáció eszközei. A fiskális decentralizációnak 3 alapvető előnye van:

eredményesség,

hatékonyság,

gazdaságosság (Gál E. 2010).

VasVári taMás (2012) szerint az önkormányzatokat, mint vállalatokat elemezve az következőképp lehet defi-
niálni: „A vállalat (Önkormányzat) olyan önálló gazdálkodó szervezeti alapegység (a központi kormányzat 
transzereitől függő, de adó- és díjkivetési jogában és bevételében önálló alapegység), mely kockázatot 
(nem) vállalva nyereség- (társadalmi haszon) növekedésre és tőke- (jólét) gyarapításra törekszik és külső 
környezetével áru – pénz (feladat/szolgáltatás – pénz) kapcsolatban van. A vállalat (önkormányzat) kielé-
gíti a fogyasztók (lakosság) igényeit, szükségleteit. A vállalat (önkormányzati vezető) profit (legitimáció) 
orientált. Fennmaradásának (pozícióban maradásának) alapvető feltétele, hogy bevételei (támogatók) 
meghaladják a kiadásait (ellenzőket), így hosszútávon nyereséges (legitim) legyen [VasVári T. 2012 (4.o.)].
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•
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Az önkormányzatok esetében két rendkívül 
fontos versenyhelyzet alakult ki, melyek nagy-
mértékben függnek egymástól. Egyrészt a 
hatalom birtoklásáért folytatott politikai ver-
seny, másrészt a település gazdasági-társadal-
mi fejlődésért folyó piaci verseny (orosdy B. 
– solyMár Á. 2007). Az első versenyt a ciklikus-
ság jellemzi, míg a másodikat a folytonosság. 
A két versenynek három közös dimenziója fi-
gyelhető meg:

Beruházás, mely magában foglalja a saját 
vagyon kezelését és a megfelelő telephely 
biztosítást is.

Kötelező és önként vállalt feladatok, me-
lyek egy részét a központi hatalom dele-
gálja önkormányzati hatáskörbe, másik 
részét az önkormányzat átvállalja.

Érdekképviselet, melyet a választások út-
ján nyer el a polgármester és a képviselő-
testület.

•

•

•

1. ábra: Az önkormányzatok politikai marketing eszköztára
Forrás: VasVári T. (2012) alapján saját szerkesztés

Az önkormányzatok eszköztárának központi eleme az adópolitika és a vagyongazdálkodás (1. ábra). A helyi 
adók és díjak az üzleti és a lakossági szférát egyaránt érintik. A racionális vagyongazdálkodás révén olyan 
kulcs fontosságú területek is támogatást kaphatnak, mint az oktatás és az infrastruktúra. Ezek is kiemelt 
fontosságúak mindkét szféra számára.

Helyi adópolitika

A helyi ipar-, gazdaságfejlesztési politika legjelentősebb eleme az adópolitika, mivel a települési önkor-
mányzatoknak az önkormányzati törvény, illetve a helyi adó törvény alapján nagyobb mozgástér áll rendel-
kezésére, mind az adókivetés és az adómérték, mind pedig az adókedvezmények alkalmazása területén. 
A helyiadó-bevétel nagysága nagymértékben korlátozza a települési önkormányzatok mozgásterét, mivel 
a szabadon felhasználható források eléggé korlátozottak, ezért az önkormányzatok fejlesztési lehetőségei 
és a saját bevételek alakulása szorosan összefüggnek (Mezei C. 2006).

A nemzetközi gyakorlatban két fő helyi adó típust alkalmaznak. Az egyik a személyi jövedelemadó 
(Skandináv országok, Németország, Belgium), a másik pedig a vagyonadó (USA, Kanada, Nagy-Britannia) 
(lados M. 2005). A hazai szakértők döntő többsége az értékalapú vagyonadóra alapozná az új helyi adó 
rendszerét (lados M. 2005; ViGVári A. 2006a). Ez komoly előkészületeket és jelentős erőforrás átcsoportosí-
tást igényelne. A helyi adóhatóság számára pedig komoly kihívást (szakértelem, technikai háttér), minde-
mellett a társadalmi elfogadtatás területén is ellenállást generálna (lados M. 2005). 

A helyi adók közül kiemelkedő jelentőségű a helyi gazdaságfejlesztés tekintetében az iparűzési adó. Az 
iparűzési adó jelenti a legnagyobb mértékben növekvő helyi adót. Bár Magyarországon több településen 
nincs iparűzési adó, sőt helyi adóbevétellel sem rendelkezik a települések egy része.

szalai ákos (2002) szerint az adók decentralizálása az előnyök mellett veszélyeket is tartalmaz:

Az adóteher exportálása: olyan tevékenység adóztatása, amelynek a terhét az adófizetők átháríthat-
ják a máshol lakókra. Ez esetben tulajdonképpen azoktól támogatást kényszerítenek ki.

1.
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Regresszivitás: Az önkormányzatok abban érdekeltek, hogy a magas adóalapú társadalmi csoporto-
kat telepítsék le, míg az önkormányzat számára „inkább költséget jelentőket” próbálják meg távol 
tartani.

Kiutasító adóztatás: olyan tevékenységek, amelyek társadalmi haszna bár elismert, senki sem sze-
retné, ha ezek éppen az ő környezetében folynának. Az önkormányzatok ezekre általában magasabb 
adókat vetnek ki, így próbálván távol tartani őket, ami azzal jár, hogy e vállalkozások a magasabb 
adóteher miatt nem méretgazdaságosan termelnek, ami következtében a társadalmi költségek nő-
hetnek.

Költségvetési externália: a helyben kivetett adók miatt az adózók egy része elvándorolhat, az adó-
alap így csökken, ez ugyan az adott kormányzat számára veszteség (ezzel még számolhat is), viszont 
a vándorlók célterülete számára ez nyereség.

 Káros versengés: E témakört fentebb említettem, tulajdonképpen a fogalom azt jelenti, hogy az ön-
kormányzatok úgy próbálhatnak újabb és újabb adózókat vonzani, hogy irracionálisan alacsony adót 
vetnek ki rájuk. Ez viszont a költségvetési nyomás miatt a közszolgáltatások szintjét is irracionálisan 
alacsonyan tarthatja, továbbá bevételektől fosztja meg a közszektort. (szalai, 2002)

A jelenlegi iparűzési adót szabályozó rendszer nem megfelelő, szükséges a reform. Pitti zoltán (2006) sze-
rint az új iparűzési adó lehetne például jövedelem alapú pótadó, vagy az üzleti vagyonhoz és a realizált 
nyereséghez kötődő adó, mint Németországban, de a váltás mindenképpen csak egy komplex (helyi és 
központi) adóreform végrehajtásával egyidejűleg kivitelezhető.

Az ipari teljesítmény, az ipari parkok és a helyi iparűzési adók a dél-dunántúli 
városokban

A rendszerváltást követő első években Közép-Európa ipari átalakulásában a Dél-Dunántúl köztes helyzetbe 
került. Nem tudott felzárkózni a központi régió és a Bécs-Budapest tengely gyorsabb és sikeresebb szer-
kezetváltáson keresztülmenő területeihez, bár nem is élt át Észak-Magyarországhoz mérhető depressziót 
(FaraGó l. 1999; Barta Gy. 2005).

lenGyel iMre (2003) tanulmányában a Dél-dunántúli régiót a neofordista típusba sorolta. Az ilyen típusú 
régiók a fél periférián találhatók, ahol az infrastrukturális hálózatok hiányosak. A humán erőforrás tekin-
tetében az iskolázottsági szint alacsony, a képzett munkaerő döntő többsége elhagyja a régiót. A vállalatok 
nemzetközi szinten nem versenyképesek, az egy lakosra jutó GDP aránya alacsony.

A Dél-Dunántúl a fővárostól távol a félperiférián vagy inkább a periférián található. Az egy főre jutó 
GDP tekintetében a régió messze elmarad az országos átlagtól, 2008-ban az országos átlag kevesebb, mint 
70%-a volt a régiós átlag. A Dél-dunántúli régió gazdasági helyzete nemzetközi tekintetben rendkívül rossz. 
2008-ban a gazdasági teljesítmény alapján az Európai Unió 271 NUTS-2 régiója közül az Unió átlagának 
44%-os teljesítményével a 253. helyre, az utolsó 20 legkisebb gazdasági teljesítményt nyújtó régiója közé 
került.

Az ipari parkok, mint az újraiparosítás fontos eszközei, rendkívül fontos szerepet tölthetnek be a Dél-
dunántúli régióban. A rendszerváltás és az azt követően kialakult gazdaságpolitikai környezet nem kedve-
zett a régió gazdasági fejlődésének. Az ásványi nyersanyagok (szén, urán), és a mezőgazdasági termékek 
egy része jelentősen leértékelődött, de a mezőgazdasági nyersanyagokra épülő iparok bőr-, kesztyűipar, 
pezsgőgyártás is jelentősen visszaszorult, vagy lényegében megszűnt. Több esetben a termelési központok 
más régiókba helyeződtek át.

2.

3.

4.

5.
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A régióban jelenleg 19 ipari park található (2. ábra, 1. táblázat) Ezek között is nagy diverzifikáció fi-
gyelhető meg a szolgáltatások, a közüzemi ellátottság vagy a betelepült cégek száma alapján is.

Az ipari tevékenység és az ipari parkok is a városokban tömörülnek, mely legfontosabb oka az agg-
lomerációs előnyök kihasználása. Mind a 19 ipari park város mellett alakult ki. Ezek közül 5 esetében az 
önkormányzat az egyedüli tulajdonos. További 5 esetében többségi tulajdonosok az önkormányzatok és 5 
ipari park tulajdonosi körében nincs önkormányzat. Vagyis az ipari parkok közel háromnegyedében az ön-
kormányzat tulajdonosi szerepet is betölt.

Ipari park A cím viselője
Elnyerés 
dátuma

BARANYA megye
Bólyi Ipari Park (Bóly) Bóly Város Önkormányzata 1998
Komlói Ipari Park (Komló) CARBOKER Ipari Park Üzemeltető Kft. 1999
Mohácsi Ipari Logisztikai Üzleti Park (Mohács) Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft. 1999
Pécsi Ipari Park (Pécs) Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Zrt. 1997
Pécs-Kővágószőlősi Ipari Park (Kővágószőlős) STRABIL Vagyonkezelő Kft. 2007
Sellyei Ipari Park (Sellye) Sellye Város Önkormányzata 2001
Serena Ipari Park (Siklós) “S.I.P. - SERENA” Kft. 2001
TOLNA megye
Bonyhádi Ipari Park (Bonyhád) Bonyhád Város Fejlesztéséért Kht. 2006
Dombóvári Ipari Park és Logisztikai Központ 
(Kaposszekcső)

Dombóvári Ipari Park és Logisztikai Központ 
Szolgáltató Kht.

1999

Dunaföldvári Ipari Park (Dunaföldvár) Dunaföldvár Város Önkormányzata, Dunaföld-
vári Ipari és Területfejlesztési Kht.

1998

Paksi Ipari Park (Paks) Paksi Ipari Park Kft. 1997
Szekszárdi Ipari Park (Szekszárd) Szekszárdi Ipari Park Kft. 1998
SOMOGY megye
Barcsi Ipari Logisztikai Üzleti Park (Barcs) Barcs Város Önkormányzata 1999
Csurgói Ipari, Logisztikai és Innovációs Park 
(Csurgó)

Csurgó Város Önkormányzata 2000

Keleti Ipari Park (Kaposvár) Kaposvár M. J. Város Önkormányzata 1998
Marcali Ipari Park (Marcali) Marcali Ipari Park Zrt. 1997
Nagyatádi Ipari Park (Nagyatád) Nagyatád Város Önkormányzata 1998
Siófoki Ipari Park (Siófok) Siófoki Ipari Park Kft. 2001
VIDEOTON Kaposvári Ipari Park (Kaposvár) VIDEOTON Holding Zrt. 1998

Az egy főre jutó ipari GDP áltagos mértéke a dél-dunántúli városokban 1287,8 forint volt 2010-ben. Az át-
lagot mindössze 6 város múlta felül, ezek közül kiemelkedik Tab (8158,4 Ft/fő), Paks (7783,4 Ft/fő), Siófok 
(5260,5 Ft/fő) és Bóly (3154,3 Ft/fő). A nominális értéket vizsgálva a legnagyobb dél-dunántúli város, Pécs 
adja a legmagasabb értéket. A 100 millió forintos értéket az ipari GDP esetében Paks és Siófok lépte túl 
a régió városai közül. 2004 és 2010 között az ipari GDP nominális értéke 4 városban (Balatonlelle, Barcs, 
Csurgó és Dunaföldvár) csökkent. Nagyatád, Pécsvárad és Lengyeltóti esetében a növekedés több mint 
160%-os volt (2. táblázat).

1. táblázat: A dél-dunántúli ipari parkok
Forrás: DDRIÜ adatok alapján a szerző szerkesztése
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2. ábra: Az ipari parkok földrajzi elhelyezkedése a Dél-Dunántúlon
Forrás: DDRIÜ adatok alapján sa szerző szerkesztése.

Az önkormányzatok az iparűzési 
adóból származó bevételek nominá-
lis értékének vizsgálatakor a városok 
közti rangsort Pécs vezeti, majd Paks, 
Kaposvár, Szekszárd és Siófok követke-
zik, a sor végén Komló állt 2010-ben. 
Az egy lakosra jutó iparűzési bevételek 
esetében Paks kiemelkedik a 202,3 Ft/
fő értékkel, a második legnagyobb ér-
ték 60,3 Ft/fő, melyet Siófok ért el (2. 
táblázat).

Szignifikáns összefüggés nem ta-
lálható az ipari parkok és az iparűzési 
adóból származó bevételek közt. Sokkal 
inkább az figyelhető meg, hogy azok a 
városok képesek jelentős adóbevételre 
szert tenni, ahol legalább egy országos 
szinten is meghatározó vállalat talál-
ható. Pakson az Atomerőmű biztosítja 
az önkormányzat számára a jelentős 
bevételt, Tabon a Flextronics Kft., míg 
Siófokon a FGSZ Földgázszállító Zrt. 
Fontos megjegyezni, hogy a helyi ipar-
űzési adó alapja az eladott áruk beszer-

zési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével és az anyagköltséggel csökkentett nettó árbevétel. 
Amennyiben a vállalkozó több önkormányzat területén folytat állandó jellegű iparűzési tevékenységet, 
akkor a vállalkozás szintjén előálló adóalapot a székhely és a telephely szerinti önkormányzatok között 
meg kell osztani. Így a több magyarországi telephellyel rendelkező Flextronics estében az önkormányzatok 
számára fizetendő adó megoszlik a települések közt, de az ipari GDP elszámolása székhely szerint törté-
nik. Fordított helyzet áll fenn a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.-nél, hiszen az ipari termelést a székhely szerint 
számolják el, míg a pécsi önkormányzat a BAT által fizetett iparűzési adóból részesül.

A dél-dunántúli városok számára Bóly lehet az egyik minta. A körülbelül 4000 fős kisvárosban az egy főre 
jutó ipari GDP a 4. legnagyobb a régió városai közül. Az ipari park 100%-os tulajdonosa az önkormányzat, 
ahol jelenleg 19 vállalkozás működik. Ezen a településen is található egy jelentősebb nagyvállalat, a Bóly 
Zrt. A település ipari GDP-je 2004 óta 146%-kal nőtt (2. táblázat).

Az önkormányzatok számára a korábban említett kettős versenyhelyzetben a gazdasági fejlődés előnyt 
jelent. Az új növekedési pályák keresésében és a sikeres megvalósításban jelentős szerep juthat az ipari 
parkok számára. Az elmúlt közel két évtizedben az ipari parkok már kiemelt szerepet kaptak a terület-
fejlesztésben. A régió számára az újraiparosítás lehet az egyik kivezető út a gazdasági leszakadásból. Az 
ipar számára kedvező térségek lehetnek az ipari parkok. Napjainkban a dél-dunántúli ipari parkok, egy két 
kivételtől eltekintve, inkább ipari hasznosítású területként értelmezhetőek. Az ipari parkoknak jelentős 
előrelépést kell tennie a szolgáltatások és megközelíthetőség terén is, ebben az önkormányzatoknak jelen-
tős szerep jut, egyrészt a tulajdonosi körben elfoglalt pozíciójuk révén, másrészt a gazdasági környezetet 
részben befolyásoló intézményként.
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Összefoglalás

A magyar önkormányzati rendszer átláthatatlan, túlbürokratizált rendszer. Az elmúlt 20 évben bekövet-
kezett folyamatos változtatások nem oldották meg a problémákat, csak elfedték vagy újakat kreáltak. A 
bevételek jelentős hányada továbbra is a központi forrásból származik, melyek következtében az önkor-
mányzatok ki vannak téve a központi hatalom politikai hatásának. Ennek következtében a helyi, térségi és 
területi önkormányzatok nem képesek a helyi adottságoknak megfelelő döntéseket hozni. Szükséges lenne 
a központi bevételek újra szabályozása, mely nem a kormányzati ciklusokhoz igazodik, hanem az Európai 
Unió tervezési időszakához. Az önkormányzatok függetlenségének biztosítása végett szükség lenne a sa-

Ipari GDP (Ft)
Ipari GDP 
változása

Helyi iparűzési 
bevétel (Ft)

Lakosság szám 
(fő)

1 lakosra jutó 
ipari GDP (ft/fő) 

1 lakosra jutó 
iparűzési bevétel 

(ft/fő) 
2010 2004/2010 2010 2009 2011 2012 2010 2010 2010

Balatonboglár 2 950 475      1,34               153 319         2,00% 2,00% 2,00% 5 934             497,2             25,8               
Balatonföldvár 786 487         1,19               41 097           2,00% 2,00% 2,00% 2 041             385,3             20,1               
Balatonlelle 1 827 191      0,98               92 848           1,80% 1,80% 1,80% 4 824             378,8             19,2               
Barcs 4 109 516      0,84               198 205         2,00% 2,00% 2,00% 11 532           356,4             17,2               
Bátaszék 1 956 563      1,10               190 332         2,00% 2,00% 2,00% 6 466             302,6             29,4               
Bóly 12 566 679    1,46               139 505         2,00% 2,00% 2,00% 3 984             3 154,3          35,0               
Bonyhád 7 209 132      1,45               289 595         2,00% 2,00% 2,00% 13 829           521,3             20,9               
Csurgó 1 707 031      0,71               84 849           2,00% 2,00% 2,00% 5 248             325,3             16,2               
Dombóvár 9 734 266      1,02               495 387         2,00% 2,00% 2,00% 19 703           494,0             25,1               
Dunaföldvár 3 091 350      0,95               278 007         2,00% 2,00% 2,00% 8 776             352,3             31,7               
Fonyód 2 708 507      1,32               94 234           1,80% 1,80% 1,80% 4 777             567,0             19,7               
Gyönk 249 981         1,02               8 310             1,50% 1,50% 1,50% 2 009             124,4             4,1                 
Harkány 3 502 735      1,31               83 767           1,60% 2,00% 2,00% 4 052             864,4             20,7               
Igal 1 778 890      1,32               44 669           2,00% 2,00% 2,00% 1 282             1 387,6          34,8               
Kadarkút 298 828         1,37               21 197           1,50% 2,00% 2,00% 2 589             115,4             8,2                 
Kaposvár 46 906 078    1,29               1 993 079      2,00% 2,00% 2,00% 67 979           690,0             29,3               
Komló 7 708 083      1,16               3 528             1,00% 2,00% 2,00% 25 299           304,7             0,1                 
Kozármisleny 2 038 839      1,00               78 027           1,60% 1,60% 1,60% 6 061             336,4             12,9               
Lengyeltóti 1 032 213      1,68               37 267           2,00% 2,00% 2,00% 3 262             316,4             11,4               
Mágocs 2 337 104      1,51               51 792           1,50% 1,50% 1,50% 2 414             968,1             21,5               
Marcali 8 824 452      1,35               320 602         2,00% 2,00% 2,00% 11 571           762,6             27,7               
Mohács 9 553 885      1,32               450 875         2,00% 2,00% 2,00% 18 884           505,9             23,9               
Nagyatád 9 168 533      2,06               386 573         2,00% 2,00% 2,00% 10 887           842,2             35,5               
Nagybajom 1 359 348      1,02               34 582           1,50% 1,50% 1,50% 3 465             392,3             10,0               
Nagymányok 682 356         1,13               12 907           1,30% 1,30% 1,30% 2 276             299,8             5,7                 
Paks 152 748 472  1,45               3 969 811      2,00% 2,00% 2,00% 19 625           7 783,4          202,3             
Pécs 182 312 047  1,34               6 249 386      2,00% 2,00% 2,00% 157 721         1 155,9          39,6               
Pécsvárad 3 541 517      1,81               132 267         2,00% 2,00% 2,00% 4 042             876,2             32,7               
Sásd 1 848 645      1,22               58 748           1,70% 1,70% 1,70% 3 329             555,3             17,6               
Sellye 1 286 261      1,24               46 308           2,00% 2,00% 2,00% 2 761             465,9             16,8               
Siklós 2 800 519      1,19               153 918         2,00% 2,00% 2,00% 9 732             287,8             15,8               
Simontornya 1 067 726      1,21               43 853           1,90% 1,90% 1,90% 4 086             261,3             10,7               
Siófok 128 076 855  1,56               1 467 704      2,00% 2,00% 2,00% 24 347           5 260,5          60,3               
Szekszárd 38 539 955    1,10               1 523 673      2,00% 2,00% 2,00% 33 720           1 142,9          45,2               
Szentlőrinc 1 744 322      1,01               66 817           1,80% 1,80% 1,80% 6 922             252,0             9,7                 
Szigetvár 7 053 233      1,22               296 790         2,00% 2,00% 2,00% 10 868           649,0             27,3               
Tab 35 203 419    1,42               173 775         2,00% 2,00% 2,00% 4 315             8 158,4          40,3               
Tamási 5 979 821      1,25               251 847         2,00% 2,00% 2,00% 8 449             707,8             29,8               
Tolna 4 183 217      1,06               218 662         2,00% 2,00% 2,00% 11 439           365,7             19,1               
Villány 3 813 563      1,45               96 879           2,00% 2,00% 2,00% 2 453             1 554,7          39,5               
Zamárdi 878 993         1,52               62 380           1,80% 2,00% 2,00% 2 382             369,0             26,2               
Dél-dunántúli 
városok

    715 167 087                     1,36          20 397 371               555 335                1 287,8                     36,7    

Város
HIPA

2. táblázat: A dél-dunántúli városok ipari teljesítménye és az iparűzési adóból származó bevételei
Forrás: TEIR adatait alapján saját a szerző számítása és szerkesztése
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ját források megnövelésére az önkormányzati bevételi oldalon. Ha ezt sikerülne megoldani, akkor a helyi 
gazdaságok gazdasági potenciálja erősödne, jobban tudna a helyi adottságoknak megfelelő gazdasági, tár-
sadalmi és szociális lépeseket tenni. Így a területek versenyképessége javulna, az Európai Unió nyújtotta 
támogatási lehetőségeket sokkal jobban kiaknázhatnák.

Területi szinten is kezd kialakulni méretgazdaságosság, az elérhetőség és a városi környezetből származó 
előnyök egymást erősítő hatásai a továbbiakban is növekvő agglomerálódás tényét feltételezik (Benko, 
1992).

Barta GyörGyi (2002) szerint: „A vállalkozások agglomerálódása még több előnnyel, költségcsökkenéssel 
jár számukra, ha együttesen vesznek igénybe működésükhöz szükséges szolgáltatásokat”.

A helyi gazdaságfejlesztés egyre jelentősebb szerepet fog kapni a jövőben. Ennek előfeltétele a decent-
ralizáció tovább terjedése és a lokális szint felértékelődése. A fejlett nyugati államok jelentős részében 
már befejeződött ez a folyamat, ezért nekünk rendkívül fontos az ott már elkövetett hibákat és jó megol-
dásokat megismernünk és adaptálunk. 

Az eszköz - és célrendszer az ország jelentős részén hiányos, melynek egyik tényezője a nem megfele-
lő infrastruktúra, mely a periférikus térségeket érinti elsősorban, a másik tényező pedig a nagyvárosokat 
érinti, mivel a csökkenő állami támogatás és a növekvő hitelek miatt a mozgástér az önkormányzatok szá-
mára kezd beszűkülni.

Ebből következik, hogy a helyi gazdaságfejlesztés finanszírozása nehézkes. A saját erőforrás felértéke-
lődött, de jelentős gazdasági fejlesztésre nem elegendő, sőt az alapinfrastruktúra biztosításához sem min-
den térségben. Az önkormányzati vagyon véges, így a vagyonértékesítés sem lehet hosszútávon megoldás, 
mert az önkormányzatok nagy része már nem rendelkezik jelentős értékesíthető vagyonnal. Az átgondolat-
lan hitelfelvétel pedig csak tovább szűkíti az önkormányzatok mozgásterét.

Az ipari parkok kiemelt szerepet tölthetnek be a helyi gazdaságfejlesztés folyamatában, de ehhez az 
önkormányzati-, az oktatási, az érdekképviseleti rendszereknek fejlődniük kell és a szakmai és vállalkozói 
közösségekkel együtt kell működniük. Mindezek mellett az államnak is jelentős szerepe van a támogatás-
politika kialakításában és végrehajtásában.
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