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1 BEVEZETÉS 

1.1 A témaválasztás indoklása 

Tanulmányaim egy részét a gazdasági fejlődés egyik legismertebb 

sikertörténetének tekintett Dél-Koreában végeztem. A koreai kistigris gazdasági csodája 

a fejlődés gazdaságtanával foglalkozó kutatók érdeklődését nem alaptalanul váltotta ki, 

hiszen az 1950-es években a koreai testvérháborúban megtépázott, kedvezőtlen 

természeti feltételekkel rendelkező Dél-Korea mára a világ egy vezető, innovatív, 

magas technológiai színvonalon álló gazdaságává nőtte ki magát. Az Ázsiában eltöltött 

hat év alatt, rövid utazásaim során betekintést nyertem az észak- és a délkelet-ázsiai 

régió további országainak társadalmi-gazdasági életébe, mely érdekes 

összehasonlításokra adott lehetőséget. 

2001-től a Külügyminisztérium Ázsiai Főosztályán, munkámmal 

összefüggésben megismerkedtem a nemzetközi fejlesztési együttműködés fogalmával, 

nyomon követhettem a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés politikájának és 

nemzeti intézményrendszerének kialakulását. Szakmai pályafutásom hanoi 

nagykövetségünkön folytatódott, ahol többek között a politikai kapcsolatok és a 

fejlesztési ügyekért felelős diplomataként napi feladatommá vált a Vietnamban folyó 

nemzetközi fejlesztési tevékenység (=NEFE) figyelemmel kísérése, illetve a magyar 

fejlesztési együttműködés operatív intézése. 

Érdeklődésem a fentiek szerint a fejlődés és a fejlesztés témaköre felé fordult. A 

Pécsi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában Tóth József professzor 

úr irányítása alatt a különböző szakterületek oktatói rávilágítottak a gazdasági és 

társadalmi folyamatok térbeli vizsgálatának lehetőségére és szükségességére. A 

diplomata munka sajátosságának tekintett leíró, elemző és összefüggéseket kutató 

szemléletmódom földrajzi vetületet is kapott. 

Ennek megfelelően osztom a mára általánosan elfogadott nézetet, hogy egy 

ország, régió vagy bármely területi egység fejlődése, annak stádiumai a gazdasági 

aspektuson jóval túlmutató, többkomponensű folyamatként határozható meg, ennek 

megfelelően vizsgálata komplex környezet- és gazdaságföldrajzi, politikai- és 

társadalomföldrajzi megközelítést igényel. A fejlődés-fejlesztés fogalompáros utóbbi 

tagja ugyanakkor egy politikai jellegű tevékenységet is takar, amely a - jobbára 

gazdasági értelemben vett - fejlődést célul tűző folyamatok indukálására irányul. Ennek 
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nemzetközi kiterjesztése a nemzetközi fejlesztési együttműködés, amely mára 

ténylegesen globálissá vált, jellegében és mértékében különbözően, de a világ 

valamennyi, még a tudatos szegregációt választó államaira is kiterjed. 

A fentiekben megfogalmazott gyakorlati tapasztalatok, valamint az operatív 

tevékenység mellett a Vietnamban zajló fejlesztési együttműködésbe történő politikai-

stratégiai betekintés arra ösztönzött, hogy ezen értekezés keretein belül alaposabban 

tanulmányozzam a nemzetközi fejlesztési együttműködés elméletét és gyakorlatát, 

valamint annak térbeli megjelenését egy adott földrajzi egységben. 

A nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenység különböző dimenzióinak 

vizsgálata általában is lehetséges, azonban sokkal célravezetőbb és életszerűbb, ha egy 

konkrét területi egységet választunk a fejlesztési együttműködés leképeződésének, 

megjelenésének bemutatására. Az értekezésben vizsgált területi egység kiválasztását 

külszolgálatom determinálta: azon túlmenően, hogy az ott eltöltött négy év alatt a 

vietnami viszonyokkal és az ott zajló nemzetközi fejlesztési tevékenységgel közelebbről 

megismerkedhettem, a választás azért is logikus volt, mert Vietnam a nemzetközi 

fejlesztési együttműködés sikeres talaja, a hatékony és kézzelfogható eredményeket 

felmutató donortevékenység mintaországa. További szempont volt az is, hogy a 

szocialista egypártrendszerre berendezkedett Vietnami Szocialista Köztársaság (VSZK), 

sajátos viszonyai között, önálló reformpolitikát folytat, amely interaktusban áll a 

nemzetközi donorközösség fejlesztési tevékenységével. A témához kapcsolódó 

ismeretek bővítésére konferenciákon, előadásokon való részvétellel, valamint a 

Hanoiban fejlesztési együttműködéssel foglalkozó szakemberekkel folytatott formális és 

informális találkozókon keresztül is alkalmam nyílt. 

Kutatásom során mindvégig azt tartottam szem előtt, hogy a fejlesztési célú 

segélyezés térbeli értelmezést is kapjon: egy területi egység vagy ország fejlődésének 

elemzése nem történhet pusztán a gazdasági mutatók alapján, nem szakítható ki az 

intézményi, társadalmi, kulturális és politikai kontextusból. 

A fejlődés vizsgálatakor fel kell ismernünk, hogy a gazdasági eredmények 

mögött melyek azok az általános és a szóban forgó területre érvényes specifikus 

értékek, amelyek a fejlődés és a modernizációs folyamat mozgatórugóiként működnek. 

Többek között Huntington mutat rá, hogy a fejlődés mindeközben a különböző földrajzi 

területeken, eltérő kultúrákban kialakult értékek összeütközésének problematikáját is 

kitermeli (HUNTINGTON, 2008). A harmadik világ politikai rendszereit elemezve, B.C. 

Smith az alábbi konkrét példákat is említi. Egyes, gyakran hirdetett célok, mint pl. a 
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gazdasági és társadalmi egyenlőség, a szegénység felszámolása, a mindenkire kiterjedő 

oktatás, az életszínvonal emelése, nemzeti függetlenség, részvétel a politikai és 

gazdasági életben, az intézmények modernizálása, vagy az egyének szintjén a 

prosperitás, önmegvalósítás - mindegyike szubjektív értékítéletből származik. 

Dilemma, és ugyancsak szubjektív megítélés függvénye, hogy ezek együtt járjanak-e 

további olyan (nyugatinak aposztrofált) értékekkel, mint pl. a korlátlan magánvagyon 

felhalmozásának lehetősége, a magántulajdon sérthetetlensége - függetlenül attól, hogy 

milyen módon tettek rá szert - valamint egyesek feltételezett, természetes joga mások 

vezetésére (SMITH, B. C. 2003) . A gyakran idézett gandhi-i gondolat szerinti fejlődés, 

azaz „az emberi potenciál megvalósítása", és ennek kiterjesztése a társadalmak szintjére 

jelen korunkban ilyen értelemben az értékek térbeli újrarendeződésének is tekinthető 

(SHARMA, 2003) . 

Az értékszemlélettől elrugaszkodva, az anyagi világban a fejlődés és az egyes 

országok, területi egységek közötti fejlettségi különbségek térbeli megjelenése sokkal 

kézzelfoghatóbb realitássá válik. Tóth József professzor a társadalmi-gazdasági-

történeti tényezőkomplexumok hatásai nyomán differenciálódó térségek megjelenését 

az alábbi sémában ábrázolja (1. sz. ábra). 

1. ábra A termelőerők fejlődésének területi aspektusa 

Forrás: Általános társadalomföldrajz I, 2001 (szerk. Tóth J.) 
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Különbségek nemcsak kontinensek, országok között, de egyes országrészek 

között is vannak. Mindez attól függ, hogy milyen mélyen vagy részletességgel tekintünk 

térképünkre. Vietnamot, mint értekezésünk tárgyországát szintén vizsgálhatjuk az ázsiai 

kontinensen belül, a szomszédos országokkal összehasonlítva, de az egyes országrészek 

közötti különbségek érzékeltetésére is kiválóan alkalmas terep. 

A fejlett országok és lakóik morális és gazdasági-politikai érdekek által vezérelt 

késztetést éreznek a szegény (fejlődő) államok megsegítésére, felzárkóztatására vagy 

legalábbis bizonyos szintű fejlesztésére, melyre irányuló tevékenységüket a fejlődő 

országokkal együttműködve, illetve bizonyos mértékben egymás között is koordinálva 

végzik. A jelenséget Szentes Tamás (SZENTES 2002, 2005) és Simái Mihály (SlMAI-GÁL 

2000) akadémikusok is több helyen elemezik. 

A NEFE gyökerei a II. világháború lezárásához, a Marshall-terv koncepcionális 

megalkotásához, és annak végrehajtásához nyúlnak vissza. Az Egyesült Államok négy 

év alatt 17 milliárd USD-t, akkori GDP-jének 1,5%-át áldozta a nyugat-európai államok 

újjáépítésére. A Marshall-terv sikerének okát a kutatók két fontos elem együttes 

megjelenésében látják: az amerikai pénzügyi segély folyósítása, illetve a támogatás 

hatékony felhasználásának megtervezése (PERKINS-RADELET ET AL, 2001). A Marshall-

terv vitathatatlanul hozzájárult Európa nyugati felének háború utáni gyors talpra 

állásához és sikeres fejlődéséhez. A terv sikere készítette elő a harmadik világ, 

elsősorban a gyarmati létből felszabaduló ázsiai és afrikai országok felzárkóztatásához 

alapul szolgáló gazdasági fejlesztési elméleteket és segélypolitikákat, melyeket 

részletesebben a következő fejezet keretében fejtünk ki. 

Már a programok beindításakor világos volt, hogy a támogatandó országok a 

technikai ismeretek, szakértelem, emberi erőforrások terén olyan súlyos hiányokkal, 

fogyatékossággal küzdenek, hogy a segélyező (donor) országoknak a pénzügyi 

támogatáson túlmenően külföldi szakértőket is alkalmazniuk kell, akik nemcsak a 

fejlesztési stratégiákat dolgozzák ki, de a konkrét folyamatokat is levezénylik. A NEFE 

alaptézisévé vált, hogy a külföldi pénzügyi segély akkor válik valódi fejlesztési 

támogatássá, ha a pénzügyi támogatás szakértelem és képességek átadásával párosul. 

(DOLLAR-PRITCHETT,1 998) . 

Az 1960-as években a fent leírtak szerint kibontakozott, az Egyesült Államok 

által vezetett fejlesztési támogatási programok mögött kettős motiváció állt. Egyrészt az 

idealisztikus világnézettől vezérelve kívánta a gyarmati sorból kiemelkedett nemzeteket 

segíteni, másrészt, s ez jóval fontosabb volt, a két világrendszer - mára történelmi 
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tényékké szelídült - hidegháborús szembenállásának éveiben, a kommunizmus 

harmadik világbeli terjedését kívánta feltartóztatni (SZENTES, 2005). A fejlődő országok 

segélyezése Truman elnök alatt az USA stratégiájának, biztonságpolitikájának egyik 

legfontosabb részévé vált: a szovjet blokk külső határainál a fejlődő országok részére 

folyósított támogatások a kommunista rezsimek előretörésének megakadályozását 

szolgálta úgy, hogy egyben az USA biztosítani kívánta ipara számára a szükséges 

nyersanyagokhoz való hozzáférést is (VASQUEZ, 2003). Az USA és szövetségesei 

ideológiailag vezérelt segélypolitikájának ellensúlyozására a Szovjetunió és a kelet-

európai országok, ugyancsak ideológiai alapon, saját szocialista segélyezési politikát 

folytattak a harmadik világban a szocialista utat választó kormányok - többek között 

Vietnam - támogatására. 

A kelet-európai rendszerváltás alapvető fordulatot jelentett a nemzetközi 

fejlesztési tevékenység területén, a kétpólusú világrendszer felszámolásával kezdetét 

vette az értekezés tárgyát képező, modern értelemben vett nemzetközi fejlesztési 

együttműködés (FODOR, 2003 , JAKAB, 2005) . Itt jegyezzük meg, és az értekezésben 

bővebben kifejtjük, hogy a mai N E F E sem ideológiamentes, a kialakuló többpólusú 

világrend tendenciáit követve, a nemzetközi fejlesztési tevékenységen belül a bilaterális 

és a multilaterális donorok céljainak, törekvéseinek megfelelően nagyszámú -

egymással sok tekintetben konfliktusban álló - segélypolitika érvényesül. 

Altalánosságban azonban megállapítható, hogy a nemzetközi donorközösség 

szereplőinek stratégiái, céljai és a rendelkezésre álló eszközök közötti markáns 

különbségek ellenére, mégis közös érdekük a globális politikai és gazdasági stabilitás 

kialakítása, fejlesztési tevékenységük alapvetően erre irányul. 

Végül néhány szót ejtünk a fogalomhasználatról. A nemzetközi fejlesztési 

együttműködés kormányok, nemzetközi szervezetek és nem-kormányzati szervek 

(NGO-k) - közös kifejezéssel a donorok - a felvevő vagy befogadó (recipiens), 

többnyire a fejlődő országok felé irányuló pénzben vagy természetben folyósított 

segélyezése (foreign aid) és szakértelmének átadása. A nemzetközi fejlesztési 

együttműködés célja a külső források átadása a befogadó ország fejlesztése érdekében. 

Az OECD előírások alapján értelmezett pénzügyi segélyeket a magyar szakterminológia 

is ODA (Official Development Assistance) támogatásnak nevezi, és alapvetően a 

következő formákból áll: humanitárius segélyek (humanitarian aid), technikai 

segítségnyújtás (technical assistance), adósságelengedés (debt relief), 

projektfinanszírozás (project aid). A fejlesztési támogatás alapvetően kétfajta lehet: 
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vissza nem térítendő segély, azaz adomány (grant), és a kereskedelmi hiteleknél 

kedvezőbb feltételekkel nyújtott preferenciális segélyhitel (concessional loan). A 

nemzetközi fejlesztési együttműködés előbb felsorolt eszközeinek rövid bemutatása a 

harmadik fejezet keretén belül történik. A donortevékenység kifejezést - a 

szakterminológiát átvéve - a nemzetközi fejlesztési együttműködéssel, illetve a 

segélyezéssel azonos értelemben használjuk. 

Megjegyezzük: a fenti definícióból következik, hogy a nemzetközi fejlesztési 

támogatás nem foglalja magában a fejlett országokból érkező valamennyi pénzügyi 

átutalást. A külföldi magánbefektetők átutalásai megtérülési és profitszerzési 

várakozással lebonyolított normál kereskedelmi tranzakcióknak számítanak, ezáltal -

noha a fejlődő országok gazdasága számára egészében kedvező hatással járnak - nem 

tekinthetők fejlesztési támogatásnak, nem képezik a nemzetközi fejlesztési 

együttműködés részét. 

1.2 A dolgozat célkitűzése 

A teljesség igénye nélkül, a szakirodalomban válogatva áttekintést kívánunk 

adni a fejlődés különböző aspektusokból történő megközelítési lehetőségeiről. Az egyes 

fejlődési elméletek ismertetésekor, lehetőség szerint utalunk arra is, hogyan hatottak a 

nemzetközi segélyezés korabeli gyakorlatára. 

A nemzetközi fejlesztési együttműködés tömör történeti áttekintését követően 

összefoglaljuk céljait, szereplőit és eszközeit, igyekezve megvilágítani a 

donortevékenység térbeli megnyilvánulásait. Kísérletet teszünk a nemzetközi fejlesztési 

tevékenység hasznosságának és hatékonyságának kritikájára. 

Az értekezés központi részében bemutatjuk a Vietnami Szocialista 

Köztársaságot, különös tekintettel a jelenleg is zajló reformfolyamat jellemzésére. 

Fontos célkitűzésünk, hogy az értekezés hozzásegítse az olvasót ahhoz, hogy szakítson 

a magyar köztudatban elteijedt Vietnam-képpel. A gazdasági-társadalmi állapotfelmérés 

abból a szempontból is lényeges, hogy Vietnamnak, a NEFE egyik legfontosabb felvevő 

országaként, a donorközösség számára folyamatosan megbízható információkat kell 

helyzetéről szolgáltatnia. Említést teszünk Vietnam problémáiról és perspektíváiról saját 

régiójában, valamint a világgazdaságban és a világpolitikában. 
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Ezt követően bemutatjuk a nemzetközi donorközösség aktivitását Vietnamban. 

Ennek részeként vizsgáljuk a Vietnamban aktív bilaterális és multilaterális donorok 

motivációit és konkrét tevékenységét. E fejezet keretében kitérünk a nemzetközileg 

mintaértékűnek tekintett vietnami donorharmonizáció egyes elemeire. 

Végül bemutatjuk Magyarország és Vietnam kapcsolatrendszerében a fejlesztési 

szegmens szerepét, hazánk donoraktivitását a múltban és a jelenben. Értékeljük az 

eddigi tapasztalatokat, majd az EU tagságunkból eredő kötelezettségeinket, és a 

pénzügyi realitásokat figyelembe véve, kísérletet teszünk a jövőbeli tevékenységünk 

előrejelzésre. 

Értekezésünk legfőbb célkitűzése a vietnami fejlődés és az országban folyó 

nemzetközi fejlesztési tevékenység közötti párhuzamosság és kölcsönhatás bizonyítása. 

Különösen fontos a reális kép megalkotása abból a szempontból, hogy a NEFE, így a 

magyar aktivitás is, az állami költségvetésből, tehát az adófizetők pénzéből nyújtja a 

támogatásokat a világ kevésbé fejlett országai számára. A donor országok lakói 

közvetve finanszírozzák a fejlesztési tevékenységet - e tényt tudatosítva, az egyének 

talán még nagyobb érdeklődéssel fordulnak a nemzetközi fejlesztési tevékenység 

irányába. 

1.3 Kutatási módszertan 

Az értekezés elkészítése során a gyakorló diplomata szemléletét és kutatási 

módszereit tükröző munkamódszereket használtunk. Ezek az alábbi pontokba szedve 

fogalmazhatók meg: 

A fejlődés elméletének, fogalmi elemeinek, tartalmának meghatározásakor a 

témában megjelent hazai és a nemzetközi szakirodalom elemzéseit használtuk fel. 

A nemzetközi fejlesztési tevékenység elemzése során - a téma hazai 

feldolgozatlansága, illetve annak csak egy szűkebb (politikai gazdaságtani) szeletére 

vonatkozó kutatások miatt - a bilaterális és a multilaterális donorok által 

megjelentetett kiadványokra, dokumentumokra támaszkodtunk, illetve a nemzetközi 

donorkonferenciákon elhangzott közléseket, információkat dolgoztuk fel. 
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A nemzetközi donortevékenységre legnagyobb rálátással a Világbank és az OECD 

rendelkezik. A donortevékenységhez kapcsolódó elemzések, statisztikák, egyéb 

adatok világbanki és OECD forrásból származnak. 

A Vietnamban aktív donorok tevékenységének vizsgálatához a helyben szerzett és 

összegzett empirikus kutatási eredményeket használtuk fel. A legtöbb információt a 

hanoi nagykövetségek és a nemzetközi szervezetek képviseleteinek fejlesztési 

szakemberei szolgáltatták. A Vietnamra vonatkozó projektadatokat a Vietnami 

Szocialista Köztársaság Tervezési és Beruházási Minisztériumának fejlesztési 

segély adatbázisából (DAD) töltöttük le. 

Vietnam bemutatása, az ország gazdasági-társadalmi helyzetének felvázolása 

egyrészt a vietnami kormánydokumentumok, másrészt a kiegyensúlyozott, reális 

kép kialakítása érdekében, a széles körben hozzáférhető világbanki és európai uniós 

anyagok felhasználásával történt. A vietnami reformfolyamat, illetve a külpolitikai 

aspektusok leírásakor a folyamatokat végigkísérő diplomaták, magyar és vietnami 

szakemberek közléseire támaszkodhattunk. 

A magyar nemzetközi fejlesztési tevékenységre vonatkozó fejezet elsődlegesen a 

magyar-vietnami kapcsolatrendszerben jártas személyekkel lefolytatott 

mélyinterjúkon, a Hanoiban közvetlenül szerzett szakmai tapasztalatokon és a 

magyar fejlesztéspolitika nyilvános (nem minősített) dokumentumain alapul. Ez 

utóbbiak jelentős részben az interneten is elérhetők, de a téma feldolgozásához 

fontos és hasznos kiegészítésekkel a Külügyminisztérium két szervezeti egysége, az 

Ázsiai és Csendes-óceáni Főosztály, valamint a Nemzetközi Fejlesztési 

Együttműködési Főosztály szakértői álltak rendelkezésre. Magyarország vietnami 

jelenlétének múltja és jelene tekintetében a magyar fejlesztési tevékenység 

végrehajtó szakintézményeként működő HUN-IDA Kht. szakértői segítettek. Több 

vietnami (és kambodzsai) projekt megvalósításában az értekezés szerzője 

személyesen működött közre. 

A statisztikai adatok szerkesztéséhez és a diagramok elkészítéséhez a Microsoft 

Excel 2002 programot használtuk fel. 

Az adatok térképes megjelenítését a Macromedia Fireworks MX 6.0 programmal 

végeztük. 
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2 A FEJLŐDÉS PROBLEMATIKÁJA ÉS A 
FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETEK 

2.1 A fejlődés fogalmi értelmezésének változása 

A fejlődés politikai gazdaságtanának összefoglalására a közelmúltban több 

kísérlet történt (SIMAI-GÁL, 2 0 0 0 , SZENTES 2002) , illetve a fiatalabb kutatók, pl. Szent-

Iványi Balázs (SZENT-IVÁNYI, 2005) , Paragi Beáta (PARAGI-SZENT-IVÁNYI ET AL, 2 0 0 7 ) 

is részletesen foglalkoznak a témával. Ez utóbbi tanulmányok közös jellemzője, hogy az 

elméleti iskolák közül válogatva, alapvetően közgazdaságtudományi szemléletet 

tükröznek. A politikai gazdaságtani megközelítésen túllépve, az értekezésen belül még 

egyszer kísérletet teszünk a fejlődési elméletek, mint a nemzetközi fejlesztési 

együttműködés hátterének összefoglalására. A NEFE elméleti hátterének körüljárását 

indokolja továbbá az is, hogy a fent említett korábbi kutatások éppen a közgazdasági 

szemlélet miatt megrekednek a klasszikus fejlődési elméletek bemutatásánál, holott a 

modern, rendszerszemléletű vagy emberközpontú elméletek hatásai szintén 

kimutathatóak a NEFE mai gyakorlatában. Bevezetésül tekintsük át, miként változott és 

bővült a fejlődés fogalmi tartalma. 

Szigorúan a makrogazdasági definíciót alkalmazva: a fejlődés - feltételezve, 

hogy a kezdőpont egy viszonylag hosszú ideig statikus gazdasági állapot - a 

nemzetgazdaság képessége arra, hogy a bruttó nemzeti össztermékében viszonylag 

magas növekedést generáljon és tartson fenn. Egészen az 1980-as évek kezdetéig a 

fejlődést a kutatók kizárólag gazdasági jelenségként kezelték, feltételezve, hogy a gyors 

nemzetgazdasági növekedés, és az egy főre jutó GDP növekedése munkalehetőségek, és 

más gazdasági lehetőségek formájában jut el a tömegekhez. A korszakban uralkodó, 

enyhén szólva is optimista nézet szerint, a növekedés a gazdasági és társadalmi előnyök 

szélesebb, igazságosabb elosztásához kedvező feltételeket teremt. A szegénység, a 

diszkrimináció, a munkanélküliség megoldása, és az igazságosabb jövedelemelosztás 

csak másodlagos jelentőséggel bírt, bízva abban, hogy a gazdasági növekedés 

önmagában ezeket a problémákat hatékonyan kezeli. 

Az 1970-es évek tapasztalatai azt mutatták, hogy számos fejlődő ország 

viszonylag magas gazdasági növekedést produkált, ennek ellenére fontos gazdasági 

mutatók, pl. a foglalkoztatottság, a jövedelemelosztás, valamint a lakosság alsó 40%-

ának valós jövedelmi helyzete nem változott, vagy éppen rosszabbodott. Paradox 
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módon ezek az országok is a fenti gazdasági definíció szerint fejlődtek - e paradoxon 

kiküszöböléséhez a fejlődés újradefiniálása vált szükségessé (LIGHTFOOT, 2001) . A 

hangsúly a társadalmi haladásra, a szegénység, a munkanélküliség és az egyenlőtlenség 

felszámolására helyeződött át. Ma is gyakran szembetalálkozunk azzal az egyébként 

Gunnar Myrdal által vallott korai nézettel, hogy a gazdasági fejlődés nem más, mint a 

termelés és foglalkoztatás szerkezetének megtervezett átalakítása, amely folyamat során 

a mezőgazdaság részesedése mindkét tekintetben visszaesik, ezzel szemben az ipari 

termelés és szolgáltatások aránya növekszik. A fejlesztési stratégiák ennek megfelelően 

a gyors iparosításra koncentráltak, a mezőgazdasági termelés és a vidékfejlesztés 

feláldozása árán (MYRDAL, 1957) . 

A közelmúltban, az 1980-as és 1990-es években a helyzet sok szempontból 

rosszabbodott: az Észak-Dél ellentét markánsabbá vált, a legfejletlenebb, pl. a szub-

szaharai országok GDP-je csökkent, a fejlődő világ egyre növekvő adósságteherrel 

küzdött, melynek következtében a korábban megkezdett korlátozott gazdasági és 

társadalmi fejlesztési programjaikat is feladni kényszerültek. A fejlett országok, élükön 

az Egyesült Államokkal, mindeközben gazdasági prosperitást élveztek. E kritikus 

helyzet világított rá arra, hogy a fejlődés nem egyszerűen gazdasági mutatók 

felsorakoztatását és elemzését kívánó gazdaság-matematikai kérdés, a különböző 

kvantitatív mutatók (pl. a GDP növekedés, a foglalkoztatottság stb.) sem képesek a 

problémakört adekvátan leírni. Az underdevelopment (=alulfejlettség), fejti ki Perkins 

(PERKINS-RADELET ET AL, 2001), egyszerre jelenti az anyagi értelemben vett 

szegénységet, és egy lelkiállapotot, a reménytelenséget. 

A fejlődés - a fenti okfejtést követve - egy többdimenziós folyamat, amely 

alapvető átalakulást feltételez a nemzeti intézményrendszerben, a társadalmi 

struktúrákban, valamint a lakosság gondolkozásában. A harmadik világ országaiban a 

fejlődés sokszor egyszerűen nem mást, mint az éhezők számának csökkentését jelenti. 

A gazdasági fejlődés humán aspektusait a legjobban Amartya Sen határozta meg 

(SEN, 1999), de mielőtt Sen megközelítését bemutatnánk, járjuk végig azt az utat, 

amelyet a fejlődési elméletek és modellek az elmúlt 60 évben megtettek. Ahol 

lehetséges, már most utalunk a nemzetközi fejlesztési együttműködés kapcsolódási 

pontjaira. 
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2.2 A gazdasági fejiődési elméletek klasszikusai 

2.2.1 Lineáris elméletek 

A fejlődés fogalmi megközelítésének az 1950-es évektől kezdődő fentebb 

bemutatott változásait, azaz fokozatos eltávolodását a szigorúan gazdasági 

értelmezéstől, jól tükrözi a klasszikus fejlődési elméletek alakulása. A II. világháborút 

követő években az elméleti közgazdászok, élükön Rostow-val (ROSTOW, 1961) az 

1960-as évek közepéig úgy gondolták, hogy minden országnak elkerülhetetlenül végig 

kell haladnia a fejlődés egymást követő stádiumain. 

A lineáris fejlődési modell érvényességét alátámasztotta a Marshall-terv sikere, 

amely keretén belül nyújtott pénzügyi támogatásnak és technikai segítségnyújtásnak 

köszönhetően a háborús károk sújtotta Nyugat-Európa néhány év leforgása alatt 

helyreállította és modernizálta gazdaságát. Rostow logikája szerint valamennyi modern 

iparosodott ország egykoron fejletlen agrárgazdaság volt, a masszív tőkeinjekció és a 

történelmi tapasztalat átadásával a fejletlen országok hasonló fejlődési utat járhatnak be. 

A lineáris modell ezáltal a korai nemzetközi segélyezés elméleti hátterévé, a fejlődés 

pedig a gyors gazdasági növekedés szinonimájává vált. 

A Harrod-Dogmar fejlődési modell szintén Rostow leírásában (ROSTOW, 1991) 

és a későbbi magyarázatokban (pl. LIGHTFOOT, 2 0 0 1 ) azt sugallta, hogy a fejlődéshez 

megtakarításokra és a GDP bizonyos részének befektetésére, visszaforgatására van 

szükség. A gazdaságfejlesztési stratégiák középpontjában tehát a nemzeti 

megtakarítások és a befektetések ösztönzésének kell állnia. Minél nagyobb a 

megtakarítás és a befektetés, annál gyorsabb a fejlődés. Az alacsony tőketeremtő 

harmadik világbeli országok a külföldi segélyek és befektetések bevonásával 

kompenzálhatják a megtakarítási hiányt. 

A fenti érvelés a hidegháború évei alatt a fejletlen országok irányába történő 

óriási tőke- és segélytranszfer igazolására adott alapot. A modell hamar 

működésképtelennek bizonyult, melynek hátterében az állt, hogy a megtakarításból, 

befektetésből, valamint a külföldi segélyezésből álló tőkemix szükséges, de nem 

elégséges feltétele a fejlődésnek (PERKINS-RADALET ET AL, 2001) . E szerint a Marshall-

terv azért működhetett Európában, mert a segélyt felvevő európai országok rendelkeztek 

a szükséges strukturális, intézményi és egyéb feltételekkel (hagyományos áru- és 

tőkepiac, közlekedési infrastruktúra, képzett és motivált munkaerő, hatékony 

államigazgatás), melyek révén a beáramló tőkét a magasabb termelési szint elérése 
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érdekében képesek voltak felhasználni. A rostow-i érvelés, illetve a Harrod-Dogmar 

modell - alaptalanul - ugyanezt feltételezte a fejletlen országokról is. 

A lineáris modell korlátját jelentette továbbá az is, hogy még a fejlődő országok 

is többé-kevésbé részét képezik annak a komplex világgazdasági rendszernek, amelyben 

a külső tényezők még a legátgondoltabb fejlesztési stratégiák végrehajtását is kudarcra 

ítélhetik. 

2.2.2 Strukturális elméletek 

Az 1960-es években a lineáris fejlődési modellt két egymással versengő 

gazdasági és ideológiai elméletalkotó iskola - a strukturális és a függőségi elméleti 

iskola - váltotta fel. Az első a modern gazdasági és statisztikai elemzések 

felhasználásával a strukturális változások elméletét helyezte előtérbe, és kísérletet tett 

annak meghatározására, hogy a tipikus fejlődő országnak milyen belső gazdasági 

szerkezetátalakításon kell végigmennie a gazdasági növekedés generálásához és 

fenntartásához. A strukturális elméletek közös vonása az, hogy a fejlődés 

meghatározásakor az agráriumra épülő gazdaság és társadalom urbanizálására, illetve a 

gazdaság iparosítására és a szolgáltató szektor fejlesztésére koncentrálnak. E teória 

zászlóhordozója, W. Arthur Lewis fejlődési modelljében, illetve annak Thirwall által 

bemutatott, továbbfínomított változataiban (THIRWALL, 1994), arra enged következtetni, 

hogy az elmaradott ország gazdasági, ipari és intézményi szerkezetének 

transzformációját követően, idővel a gazdasági növekedés motorjaként új iparágak 

töltik be a mezőgazdaság hagyományos jövedelemtermelő helyét. 

Az empirikus elemzések bemutatták, hogy az elméletnek komoly belső és külső 

korlátai vannak. Belső korlát többek között az ország természeti adottságai, a lakosság 

száma és összetétele, valamint a kormány gazdaságpolitikája és céljai. Nemzetközi 

szinten pedig a fejlődést gátolhatja a korlátozott hozzáférés a tőkéhez, technológiához 

és a nemzetközi piacokhoz. A harmadik világbeli országok között mutatkozó fejlettségi 

szintbeli különbségek e fenti hazai, és különösen a nemzetközi kényszerítőerők miatt 

alakulnak ki. 

A fejlődő országokkal ellentétben az iparosodott országok a további szerkezet-

átalakító, modernizáló folyamatokat éppen a tőkéhez, technológiához és a piacokhoz 

történő közvetlen hozzáférésük miatt vezényelhetik le. A modell értéke az a felismerés, 

hogy a fejlődés tekintetében az országok között - feltételrendszerükből adódóan, és 
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éppen ezért befolyásolhatatlanul - jelentős különbségek lehetnek. Az elmélet káros volt 

viszont abban a tekintetben, hogy megfigyelve a fejlett országokban a 

mezőgazdaságban dolgozók csökkenő arányát, számos fejlődő ország kormánya a 

kulcsfontosságú agrárszektor leépítésébe kezdett. Ezt a negatív folyamatot és 

következményeit példák alapján mutatta be Smith a fejlődő országok leírása során 

(SMITH, 2003). Ugyanakkor a nemzetközi fejlesztési együttműködés szempontjából az 

elméletnek mai napig is létjogosultságát látjuk. Egyrészt mert fontos, majdnem minden 

fejlődő országban lezajló szerkezeti fejlődési mintákat ismerhetünk fel, másrészt a 

donor országok a segítségnyújtás és a nemzetközi kereskedelem feltételeinek 

alakításával, a piacra jutás elősegítésével javíthatnak a fejlődő országok helyzetén. 

2.2.3 Függőségi (dependencia) elméletek 

A második elméleti iskola, a nemzetközi függőségi elmélet sokkal radikálisabb 

és politikailag motiváltabb szemléletet hozott a fejlődési gazdaságtanba és ezzel együtt 

a nemzetközi fejlesztési együttműködésbe (SZENT-IVÁNYI, 2005). Az elmélet a fejlődő 

világ értelmiségének a lineáris és a strukturális modellekkel szembeni csalódásából, 

illetve a növekvő elégedetlenségből táplálkozott. Az 1990-es évekre az elmélet 

lényegében talajt vesztett, azonban módosított formában, a mai antiglobalizációs 

mozgalom résztvevői is magukévá tették azt (SZENTES, 2002). 

A teória középpontjában az a nézet áll, mely szerint a fejlődő országok mind a 

nemzetközi környezetet, mind a belső hatalmi feltételeket tekintve az intézményi, 

politikai és a gazdasági kényszer foglyai: függőségi és alárendeltségi kapcsolatban 

állnak a gazdag, őket segélyező országokkal. A dependencia elméleten belül Todaro 

nyomán (TODARO-SMITH, 2006) három fő gondolati irányt különböztethetünk meg. 

A neokolonialista függőségi modell a klasszikus marxista elmélet 

továbbfejlesztése, fő tézise szerint az elmaradottság a kapitalizmus történelmi 

fejlődésének egyenes következménye. Korunkban is sokan azon az állásponton vannak, 

hogy a gazdag országok tudatosan kizsákmányolják, vagy figyelmen kívül hagyják a 

szegény országokat. A nemzetközi nagyrendszerben egyszerre létező különböző 

fejlettségű gazdaságok, a centrum és a perifériák hatalmi viszonya a fejlődő országok 

függetlenségre és önrendelkezésre irányuló törekvéseit megnehezítik, vagy egyenesen 

lehetetlenné teszik. Az ázsiai, afrikai vagy latin-amerikai fejlődő országok 

társadalmainak bizonyos csoportjai - földbirtokosok, vállalkozók, a hadsereg vezetői, 
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közhivatalnokok stb. - viszonylag magas jövedelemmel, társadalmi státusszal és 

politikai hatalommal rendelkeznek, hatalmi elitet képeznek. Akár tudatosan, akár nem, 

legfontosabb érdekük a nemzetközi kapitalista rendszer fenntartása, amely anyagilag 

elismeri, és valójában hatalmon tartja őket. 

B.C. Smith nyilvánvalóan a nemzetközi fejlesztési együttműködés éles kritikáját 

fogalmazza meg (SMITH, 2003), amikor azt állítja, hogy a fenti elitcsoport a fejlett, 

gazdag országok által finanszírozott nemzetközi érdekcsoportokat, multinacionális 

vállalatokat, valamint a multilaterális pénzügyi és donorszervezeteket (Világbank, IMF) 

szolgálják ki, és nem törekszenek a lakosság többi részének felemelésére. 

A neokolonialista megközelítéshez képest kevésbé radikális, de szintén a 

nemzetközi fejlesztési tevékenységet célkeresztbe állító irányvonal az ún. hamis 

paradigma (false-paradigm) modell, amely az elmaradottságot a fejlett országok, 

valamint a multilaterális donorok által küldött alulinformált szakértők helytelen vagy 

irreális tanácsadásának tulajdonítja. Róbert Cassen szerint (CASSEN, 1986) ez az érvelés 

kiegészül azzal, hogy a harmadik világ országainak vezető közgazdászai, 

kormánytanácsadói, és magas pozíciót betöltő köztisztviselői szintén nyugati 

egyetemeken végeztek, ahol a hazai körülményeket negligáló, „környezetidegen" 

elméleti oktatásban részesültek. Ennek eredménye az irreleváns, alkalmazhatatlan 

nyugati modellek előnyben részesítése és feltételek nélküli alkalmazása, melyet számos 

kutató bírál (LAIRSON-SKIDMORE, 2003) . 

A függőségi elmélet harmadik változata a számos világszemléletben, vallásban 

és filozófiában alkalmazott - és implicit módon már a többi modellben is megjelenő -

dualizmus fogalmát vezeti be. A szegénység és a gazdagság nemcsak az egyes országok 

között létezik, de kivétel nélkül minden társadalomban eredendően jelen van. A nagy 

kultúrákban (India, Kína stb.) az emberiség tapasztalatai azt mutatják, hogy egy adott 

térben az „alsóbbrendű" és a „felsőbbrendű" egyszerre létezik. Ez az együttlétezés 

állandó, semmiképpen nem átmeneti, azaz a fejlett és fejletlen országok együttélése sem 

egy olyan kedvezőtlen történelmi jelenség, amelyet az idő orvosol. Az elmélet 

pesszimista abban a tekintetben, hogy a felsőbbrendű és az alsóbbrendű elemek 

interakciójában a felsőbbrendű elem nem húzza fel magához az alsóbbrendűt, sőt 

inkább mélyebbre taszítja: azaz a fejletlenségét betonozza be (TODARO-SMITH, 2006). 

Nem szükséges magyaráznunk, hogy ez az irányzat szöges ellentétben áll a nemzetközi 

fejlesztési tevékenység alapvető optimizmusával. 
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A radikális függőségi elméletek azon túl, hogy extrém esetben, pl. a 

magántulajdon államosítására vonatkozó felhívásként értelmezhetőek, kevés útmutatást 

adnak az országok számára a fejlesztési stratégiák kidolgozásához. A gyakorlatban sem 

az államosítás, sem az autarkia nem vált be, gondoljunk csak arra, hogy Kína 1978 után, 

India 1990-ben vetett véget az elzárkózási politikának, és nyitotta meg gazdaságát 

(LAIRSON-SKIDMORE, 2003) . 

2.2.4 Neoklasszikus, neoliberális irányzatok 

A nyugati gondolkodók, Milton Friedman korát jóval megelőző okfejtésére 

hivatkozva, a függőségi elméletekre az 1980-as, 1990-es években a neoklasszikus 

szabadpiaci elméletek propagálásával válaszoltak (FRIEDMAN, 1962). A fejlődő 

országokra vonatkozó fejlesztési stratégiákat a szabadpiac bevezetése, az állami 

tulajdon leépítése és az állami tervezés megszüntetése mentén dolgozták ki. 

A két legfontosabb nemzetközi pénzügyi intézmény vezetésébe a neoliberális 

irányzat vallói kerültek be, amely magával hozta a nemzetközi fejlesztési 

együttműködés irányvonalának módosítását. Ezzel egy időben a fejlődő országok 

érdekérvényesítésére hivatott több más ENSZ szakosított szervezet, pl. International 

Labour Organisation (ILO), United Nations Development Programme (UNDP), United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) befolyása jelentősen 

erodálódott. A neoklasszikus elmélet - tagadva a fejlett világ és a nemzetközi 

szervezetek zsákmányszerző tevékenységét - , merőben új megközelítést nyújt a fejlődő 

országok számára. 

A neoliberális gazdaságtan művelői a fejletlen országok problémáiért a 

növekedést gátló túlzott állami beavatkozást, az alacsony hatékonyságot, a 

kezdeményezőkészség hiányát és a korrupciót okolják. Érvelésük szerint - amely, 

beláthatjuk, nem áll távol a rendszerváltás óta eltelt 20 évet jellemző magyar 

gazdaságpolitikai felfogástól sem - a szabadpiaci verseny, az állami vállalatok 

privatizációja, a kereskedelem és az export serkentése, a külföldi befektetések 

ösztönzése, az átlátható szabályzás, a pénzügyi szektor és az árak liberalizációja a 

gazdasági fejlődéshez és a hatékonyság növekedéséhez vezet. Értekezésünk 

szempontjából azonban kiemelendő az is, hogy az elmélet ellenzi a külföldi segélyek és 

a támogatások növelését, mert az a liberalizáció kikényszerítése helyett a meglévő 

rendszer stabilitását szolgálja. 
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A liberalizálás mértékét tekintve Perkins után (PERKINS-RADATET et al, 2 0 0 1 ) a 

neoliberális érvanyag három fokozatát emelhetjük ki. A klasszikus szabadpiaci 

megközelítésben az elmélet hívei feltételezik, hogy a fejlődő országok áru-, munka- és 

pénzpiacai önmagukban hatékonyak, bármilyen kormányzati beavatkozás csak 

torzítással jár. A radikálisabb megközelítés ennél még tovább megy, felfogása szerint az 

állami beavatkozás bármilyen formája káros, a piac önszabályozó mechanizmusát állítja 

középpontba. A szabályozó állam megközelítés a neoklasszikus elmélet legújabb 

verziója. Elismeri, hogy a fejlődő országok piacai nem működnek tökéletesen, és a 

kormányok piacbarát intézkedések (infrastrukturális beruházások, egészségügy és 

oktatás fejlesztése, befektetési környezet javítása) foganatosításával kulcsszerepet 

játszanak a fejlesztésben. Ez a megengedő szemlélet azt is elismeri, hogy a fejlődő 

országok piacai a fejlődés szabályozásában kudarcot vallhatnak, az elvárt befektetések 

nem mindig valósulnak meg. 

Ugyanakkor a neoliberális iskola tényként rögzíti, hogy a nemzeti piac 

megnyitása mindenképpen a hazai és a külföldi befektetések növekedését hozza 

magával, a tőkefelhalmozást segíti elő. Solow nevéhez fűződik a nyitott és zárt 

gazdaság közgazdasági definíciójának megfogalmazása. Rostow interpretációjában 

(ROSTOW, 1991) Solow közgazdasági értelemmel töltötte meg azt a tapasztalati tényt, 

mely szerint a külföldi befektetések korlátozása lassítja a fejlődő országok 

gazdaságának növekedési potenciálját. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a dependencia elméletekkel szemben a 

neoliberális irányzat a fejlődő országok problémáit elsősorban a belső problémákkal, a 

helytelen kormányzati beavatkozások eredőjeként magyarázza. A mai kutatók többsége 

(pl. LIGHTFOOT, 2001) sem vitatja, hogy a piac sok tekintetben hatékonyabb szabályozó 

mechanizmus, mint az állam. Az alapvető problémát az jelenti, hogy a fejlődő országok 

gazdasági szerkezete, felépítése és piacainak működése a fejlett országokhoz képest 

igen sok tekintetben eltér. 

A fenti érvelésre alapozva a fejlődéssel foglalkozó kutatók egy része igazolva 

látja, hogy a legtöbb esetben mind a piac, mind a kormányzati szabályozás 

eredménytelen. Osztjuk Lightfoot álláspontját (LlGHTFOOT, 2001), hogy a fejlesztési 

tevékenységre vonatkozó klasszikus elméleti pesszimizmusból csak egy kiút van. 

Valódi fejlesztési stratégia csak az adott ország feltételeihez igazodó, „helyi megoldást 

a helyi adottságokhoz" elv alapján lehet életképes. Ehhez jobban igazodnak a fejlődés 

modern, rendszerközpontú elméleti megközelítései. 
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2.3 A fejlődés modern, rendszerközpontú elméleti 
megközelítései 

Az 1990-es évektől kezdődően lehetünk tanúi a modern fogalmakat és 

koncepciókat felvonultató fejlődési elméletek kibontakozásának (SIMAI-GÁL, 2000). Az 

új megközelítések között nincs markáns különbség abban a tekintetben, hogy mindegyik 

alapvetően elfogadja a piacgazdaságot, mint kiinduló pontot. A különbség leginkább 

abban mutatkozik, hogy ezek a megközelítések az eddig kizárólag közgazdaságtani 

fogalmak mellett számos más, korábban csak a szociológiában, vállalati gazdaság- és 

vezetéstanban, a műszaki tudományokban alkalmazott koncepciókat vezetnek be. 

Todaro (TODARO-SMITH, 2006) mutatja be ezek közül a legkiemelkedőbbeket. 

A komplementaritási elméletek középpontjában az a megállapítás áll, hogy a 

sikeres fejlődéshez több egymást kiegészítő tényező egyidejű jelenléte szükséges. A 

komplementaritás magában foglalja azt is, hogy amennyiben az egymást kiegészítő 

tényezők a rendszerben jelen vannak, akkor az egyik tényező (intézmény, szervezet, 

vállalat, munkavállaló) tevékenysége hatással van a többire, és azokat cselekvésre 

ösztönzi. A fejlődés mechanizmusába ezen a ponton lép be a következő fontos új elem: 

a koordináció, amely több szinten (intézmények, szervezetek, vállalatok, 

munkavállalók), horizontálisan és vertikálisan is értelmezendő. Értekezésünk 

szempontjából a sikertelen fejlesztéspolitikát vagy segélyezést a komplementaritás 

elmélete olyan koordinációs hibaként tekinti, ahol a résztvevők (donorok és a felvevő 

ország) nem képesek koordinálni magatartásukat, tevékenységüket, még akkor sem, ha 

a kitűzött fejlődési cél közös vagy mindenki számára előnyökkel jár. 

A koordinációs hiba egyik alapesete akkor áll fenn, ha a szereplőknek a többiek 

tevékenységét illetően különböző elvárásaik vannak, vagy mindegyikük a másik 

kezdeményezésére, első lépésére vár. 

A komplementaritás-koordináció fogalompáros a NEFE dimenziójában is 

érdekes összefüggésekre mutat rá. Egy donor ország vagy szervezet addig nem jelenik 

meg segélyezőként egy fejlődő országban, amíg az nem alakítja ki saját fejlesztési 

stratégiáját. A másik oldalon viszont az adott fejlődő ország addig nem hajlandó, vagy 

nem képes komolyabb reformokat elindítani, amíg nincsenek jelen azok a segélyezők, 

akik a beindult folyamatokat kellőképpen meg tudják támogatni. A fenti példák tipikus 
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fejlődési csapdákat illusztrálnak, és kiemelik a koordináció fontosságát a fejlesztési 

célok elérése érdekében. 

Az új megközelítések másik csoportja a tudásközpontú fejlődéselméleti 

irányzatok. Ezek közül kiemeljük, az ún. konvergencia modelleket, melyek feltételezik, 

hogy a globális piacon rendelkezésre álló információkhoz és technológiákhoz a 

hozzáférés szabad és korlátlan, ezáltal a fejlődő országok az új technológiák 

bevezetésével, akár fejlődési fokozatokat kihagyva, gyors növekedéssel ledolgozhatják 

a fejlett világhoz képest meglévő hátrányukat. Gyakran hangoztatott példák a 

mobiltelefonok elterjedése a vonalas telefonhálózat kiépítése helyett, vagy a legújabb IT 

technológiák megjelenése az elmaradott harmadik világbeli vállalatirányítási 

módszerekben. A gyakorlatban ez a konvergencia szelektíven, elsősorban Kelet- és 

Délkelet-Ázsiában érvényesül (BASSA-BUZAS ET AL, 2004). 

A nagy lökés („big push") elméletek a magas növekedési rátát mesterségesen 

fenntartó fejlesztési politika mellett érvelnek. A fejlődő országok egy részében a 

kormányzati intézkedések és a külső fejlesztési támogatás kombinálásával gyors 

fejlődési ütem érhető el, amelynek erőltetett, több éven keresztül tartó fenntartása a 

gazdasági szereplőket arra készteti, hogy az új helyzetből adódó előnyöket megértve és 

elfogadva, ne legyen érdekük visszatérni egy alacsonyabb fejlettségi szinttel 

összefüggésbe hozható gazdasági magatartáshoz. A nemzetközi donorközösség 

támogatása ebben az esetben elsősorban azokon a területeken koncentrálódik, 

amelyeken a gazdaságélénkítés miatt lekötött források miatt az állam már nem tud 

befektetni. 

A vállalatirányítási modellekből átvett, a fejlődő országokra adaptált fogalom a 

specializáció és a munkamegosztás. Az egymással versengő fejlődő országoknak egyedi 

fejlesztéspolitikát kell kidolgozniuk. Amennyiben mindegyik ugyanabba a gazdasági 

szektorba fektet be (pl. textilipar), akkor a kevésbé versenyképesek mindenképpen 

alulmaradnak, tovább rontva fejlődési esélyeiket. Hasonló helyzetbe került Vietnam, 

Thaiföld és Kambodzsa, amikor a kínai textilipari kibocsátással kell felvennie a 

versenyt. 
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2.4 A fejlődés ember- és társadalomközpontú megközelítései 

Az emberközpontú fejlődési elméletek, máig leginkább elfogadott, 

legmarkánsabb elméletét Amartya Sen Nobel-díjas közgazdász dolgozta ki. Sen (SEN, 

1999) vélekedése szerint a gazdasági fejlődés a társadalom számára nem lehet 

önmagában cél. A fejlődésnek az egyének életvitelét és az egyének szabadságának 

kiteljesedését kell megcéloznia. A szegénységet és a fejlődést nem lehet a bevételekkel 

és a közgazdasági értelemben vett hasznossággal mérni. Nem az a lényeges, hogy mi áll 

rendelkezésünkre, hanem az, hogy az egyén, a társadalom alkotóelemeként mennyire 

teljesedik, vagy teljesedhet ki. Sen megközelítése a humán jólétet, valamint a 

működtetési funkciót - azaz az egyén mit tesz, vagy mit tehet a birtokában lévő 

termékkel vagy szolgáltatással - helyezi a fejlődés középpontjába. A humán jólét a 

személyes élet teljes körű ellenőrzés alatt tartását, a választás szabadságát jelenti. 

Nem tagadható, hogy ez részben az egyén bevételétől is függ. Ugyanakkor a 

fejlett országokban is létező problémák - nemek közötti diszkrimináció, az 

egészségügyi szolgáltatások elérhetősége és színvonala közötti különbségek, szociális 

hátrányok és a társadalmi lemaradás - a fejletlen országokban hatványozottan jelen 

vannak. 

Ezek után visszatértünk ahhoz, a bevezetésben már rögzített alapelvünkhöz, 

hogy a bevételek és a fogyasztás alakulását nem lehet a fejlődéssel teljes mértékben 

azonosítani. A mai társadalom- és emberközpontú fejlődési elméletek a teljes 

társadalom és a társadalmi rendszerek felemelését értik a fejlődés alatt. A jólét tartalmi 

elemei a nemzetközi környezetben folyamatosan változtak, változnak, és időszakonként 

felülvizsgálatra szorulnak. A fejlődési célok sem térben, sem időben nem állandóak. A 

társadalom- és emberközpontú elméletek azonban leegyszerűsítve a fejlődés három 

fontos kulcsterületét emelik ki: 

- a tágabb értelemben vett létfenntartáshoz szükséges alapvető termékek és 

szolgáltatások (élelmiszerek, lakás, egészségügyi ellátás, biztonság) általános 

elérhetősége; 

- az életszínvonal emelése, amely megtestesül a magasabb bevételekben, 

munkahelyek teremtésében, a jobb oktatásban, a kulturális és emberi értékek 

megőrzésében; 
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- a gazdasági és társadalmi választási lehetőségek felkínálása és szabad 

érvényesítése az egyének és az országok szintjén, amely függetlenséget biztosít a 

többi egyénnel vagy országgal fenntartott viszonyban. (SEN, 1999) 

2.5 A fenntartható fejlődés - a környezeti tényező bevonása 

Az előző oldalakon röviden ismertetett, szubjektív szempontok alapján 

kiválogatott elméletek végigvezetnek azon az úton, amelyet a fejlődés teoretikus 

megközelítése az elmúlt 60 év alatt megtett. A fejlődési elméletek útmutatást próbálnak 

adni a fejlesztéspolitikát kidolgozó szakemberek részére arra vonatkozóan, hogyan lehet 

viszonylag rövid idő alatt a társadalomban nagyléptékű gazdasági, intézményi és 

szociális változásokat bevezetni. Ez az akarat abból a felismerésből táplálkozik, hogy a 

fejlett és a fejlődő világ közötti szakadék évről évre növekszik. A nemzetközi fejlesztési 

tevékenységre a fenti elméletek - miként utaltunk rá - hatást gyakoroltak. 

Az elmúlt három évtizedben, a fejlődési modellek kidolgozásával 

párhuzamosan, a fejlődéssel foglalkozó elméleti szakemberek körében egyre inkább 

tudatosult a sikeres fejlesztéspolitika és a környezeti kérdések összefüggése (HAJNAL, 

2006). A fejlesztéssel párosuló környezeti problémákra először az 1972-ben 

megrendezett Stockholmi Konferencia mutatott rá: a fejlődő országokban a szegénység 

és a környezetkárosítás között erős ok-okozati összefüggések mutathatók ki, a két elem 

egymást erősíti. Tudatlanságból vagy szükségszerűségből a fejlődő országok rombolják 

és/vagy kimerítik azokat a természeti erőforrásaikat, melyektől a valóságban saját 

túlélésük is függ. A fejlődő országokban a környezetre háruló nyomás alapvetően 

befolyásolja a jövőben leírható fejlődési potenciált. 

A fenntartható fejlődés fogalmának történeti horizontját számos kutató, pl. 

Burjánné Botos K. (BURJÁNNÉ, 2002) felvázolta. Tőle is tudjuk, hogy a fenntartható 

fejlődés paradigmáját körvonalazó 1987-es Brundtland-jelentést követően, az 1992-es 

Riói Konferencia már a Föld országainak politikai akaratát kifejezve konkrét megoldást 

kívánt találni a jelentkező súlyos problémákra: a szén-dioxid kibocsátás növekedése, az 

üvegházhatás fokozódása, az ózonréteg elvékonyodása, a sarki jégtakaró olvadása, az 

esőerdők kiirtása, a klímaváltozás, a sivatagosodás, a szárazság, az ivóvízhiány, a 

biodiverzitás csökkenése, stb. A felsorolt problémák nagyrészt éppen a legszegényebb 

fejlődő országokat sújtják. A népességrobbanásból adódó nyomás miatt erdőirtással 
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művelés alá vonják a gyenge minőségű földeket, ami a termelési eredmények 

romlásához és relatív élelmiszerhiányhoz vezet. Az emberi fogyasztásra alkalmas víz 

hiánya a fertőző betegségek terjedését vonja maga után. 

A fejlődés elméleti megközelítésében fordulópontot jelentett a környezeti 

szempontok integrálása a fenntartható fejlődés fogalmának bevezetésével, amely 

alapvetően a gazdasági fejlődés és a környezet megőrzésének egyensúlyba állítását 

jelenti. A fenntartható fejlődésen a fejlődés azon sajátos formáját értjük, amely a jelen 

nemzedékek szükségleteinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő nemzedékeit 

saját igényeik kielégítésének lehetőségétől. Ez a definíció mára széles körben 

elfogadott. A jövőben elérhető fejlődés, valamint a társadalom és tagjai által elérhető 

életminőség függ a környezet minőségétől. 

A nemzetközi fejlesztési együttműködés a fenntartható fejlődés szemléletét 

nagyon gyorsan a középpontba helyezte. Ez részben abból a felismerésből is 

táplálkozott, hogy a környezeti kérdések globális hatásuk miatt a fejlett országokat is 

érintik - a problémák kezelését azok jelentkezésének helyszínén, elsősorban a harmadik 

világhoz tartozó országokban szükséges kezelni. 

A Riói Konferencián elfogadott dokumentumok (A fenntartható fejlődés 27 

elvének Riói Deklarációja, a Biodiverzitás megőrzéséről szóló egyezmény, a Klíma 

Egyezmény, a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló egyezmény, az Agenda 21 - a 

fejlődő országok fenntartható fejlődését elősegítő legfontosabb feladatok akcióterve) 

kitűzték a globális fenntartható fejlődés irányait, egyben a programok finanszírozására 

is javaslat került kidolgozásra, mely szerint a fejlett országok évi 125 milliárd USD-t 

biztosítanak a fejlődő országok részére. A nemzetközi donorközösség által a 

fenntartható fejlődés megvalósításához nyújtott segélyezés valós mértéke azonban jóval 

a Rióban elhatározott szint alatt maradt. 

A reális kép megalkotásához hozzátartozik, hogy a mai fejlődési tendenciák nem 

követik a fenntarthatóság kritériumait, a környezet visszafordíthatatlan rombolása 

továbbra is folyik. Az elméleti szakemberek mind a fejlődő országok, mind a fejlett 

államok számára fejlődési mintákat, konkrét javaslatokat ajánlanak a fenntarthatóság 

biztosítására. 

A problémára a kutatók azt a megoldást ajánlják a fejlett országok számára, 

hogy a fejlődő országok felé kialakított kedvező kereskedelempolitikával, piacuk 

megnyitásával, a harmadik világ adósságának környezetvédelmi feltételek teljesítéséhez 

kötött elengedésével, illetve nemzetközi fejlesztési politikájukban a környezettudatos 
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szemlélet következetes megőrzésével és a célzott támogatásokkal lépjenek tovább a 

fenntartható fejlesztés irányába (PERKINS-RADALET ET AL 2001). 

2.6 A kiegyensúlyozott fejlődés 

Az előző fejezetekben a a fejlődés többdimenziós megközelítése mellett 

érveltünk, amelybe politikai, gazdasági, társadalmi és környezeti elemek egyaránt 

beépülnek. Megítélésünk szerint a fejlesztési célú segélyezésnek is ezt a személetet kell 

alkalmaznia. Az optimális fejlődési folyamatok leírására a nemzetközi fejlesztés 

progresszív szereplői által is a középpontba állított kiegyensúlyozott vagy egyensúlyban 

tartott fejlődés fogalmát javasoljuk alkalmazni. 

A kiegyensúlyozott fejlődés koncepciója legmarkánsabb módon a multilaterális 

donorszervezetek (fejlesztési bankok: Világbank, Ázsiai Fejlesztési Bank, stb.) 

dokumentumaiban jelenik meg. Megfigyelhetjük, hogy a fejlesztési együttműködéssel 

foglalkozó kutatók és gyakorlati szakemberek vizsgálataik fókuszába a „Működnek-e a 

segélyek?" kérdés helyett a „Mikor, milyen feltételek mellett működnek a segélyek?" 

kérdést helyezték (SZENT-IVÁNYI, 2005). Ennek megfelelően a kiegyensúlyozott 

fejlődés alapvetően három pillérre támaszkodik, melyek mindegyike további 

részelemekből, célkitűzésekből áll: 

- Politikai biztonság 

- Társadalmi fejlődés 

- Fenntartható gazdasági növekedés. 

A 2. ábra segítségével röviden áttekintjük, hogy az egyes pillérek milyen, az előző 

fejezetekben már többé-kevésbé érintett részelemeket tartalmaznak. 
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2. ábra A kiegyensúlyozott fejlődés pillérei 

Forrás: ADB, Poverty Alleviation in the Asia-Pacific Region (2003) 

A politikai-kormányzati pillér magában foglalja a jogállamiságot, a működő 

jogrendszert, a törvények államilag garantált betartását és betartatását, valamint a 

független igazságszolgáltatást. A törvények szavatolják a magántulajdon biztonságát. A 

politikai rendszer széles konszenzuson alapszik, amelyet a részvételi demokrácia valósít 

meg a leghatékonyabban. Az államigazgatásban az elszámoltathatóság és az 

átláthatóság elvei érvényesülnek. A döntéshozás szintén átlátható, az ellenőrzési 

mechanizmusok meggátolják a korrupciós rések kialakulását. A kormány a 

rendelkezésre álló pénzügyi és humán források optimális felhasználásával hatékony 

szolgáltatásokat biztosít. 

A társadalmi fejlődésben kulcsszerepet játszik a széles rétegek által hozzáférhető 

és megfizethető oktatási rendszer kiépítése és működtetése. A formális és informális 

tanulás során megszerzett tudás az egyénnek előrelépést, gazdasági lehetőségeket 

biztosít. Az oktatás másik feladata a megfelelő társadalmi és kulturális értékek 

közvetítése és továbbítása. A társadalmi rendszer a diszkriminációt elutasítva tagjai, és a 

tagok által alkotott csoportosulások felé egyenlő lehetőségeket biztosít. A rendszer 

tiszteletben tartja az alapvető emberi jogokat (vallás-, gyülekezés és egyesülési 

szabadság), biztosítja a különböző kulturális és szociális értékrendszert valló 

közösségek szerveződését, és az egyének szabad csatlakozását a közösségekhez. A 

rendszer segítséget nyújt a társadalom perifériáin élő, hátrányos helyzetű és 
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kiszolgáltatott rétegek státuszának javítása érdekében, és szociális védőhálót biztosít az 

egyéni és közösségi válsághelyzetek hatékony rendezéséhez. 

A fenntartható gazdasági növekedéshez alapvetően a stabil makrogazdasági 

környezet kialakítása szükséges. A piacnyitás - amennyiben együtt jár a 

versenyképesség erősödésével - a gazdaság növekedése felé hat. A rendszer megfelelő 

üzleti környezet és szabályozó mechanizmusok létrehozásával elősegíti a magánszektor 

kibontakozását, és ösztönzi a befektetéseket. A fejlődés szempontjából fontos továbbá a 

megfelelő regionális együttműködés kialakítása és a donorközösség által folyósítandó 

támogatások hatékony befogadásához szükséges abszorpciós képesség javítása. A 

gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása és végrehajtása során a környezeti kérdések 

maximális figyelmet kapnak. 

A fenti modell - tegyük hozzá - a nyugati demokráciák által optimálisnak 

tekintett értékrendszer elemeit foglalja magába, direkt alkalmazása más földrajzi 

térségekben többé-kevésbé korlátozott. A nemzetközi fejlesztési együttműködés 

ugyanabba az évtizedes csapdába eshet, ha ezt a modellt ismét erőszakosan 

rákényszeríti a NEFE célországaira. Optimisták vagyunk abban a tekintetben, hogy a 

múlt tanulságai alapján a NEFE szereplői által felhalmozott releváns tapasztalatanyag 

elegendő lesz a modellnek a gyakorlatba történő rugalmas átültetéséhez. 

3 A NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
FŐ SAJÁTOSSÁGAI 

3.1 A nemzetközi fejlesztési együttműködés történetének 
áttekintése, mai formáinak általános jellemzői 

Az elméleti bevezetőben már utaltunk arra, hogy a segélyezésből kiinduló 

nemzetközi fejlesztési együttműködés a II. világháborút követő időszakban indult 

útjára. Az amerikai Marshall-terv replikálása a fejlődő országokban a nyugat-európai 

államok körében is kedvező fogadtatásra talált, és alapvetően két célt szolgált: egyrészt 

a fejlődés és a szegénységcsökkentés elősegítésével stabil nemzetközi politikai és 

gazdasági környezet kialakítása, másrészt a nyugati hatalmak harmadik világbeli 

politikai szövetségeseinek támogatásával, a kommunizmus terjedésének feltartóztatása. 

Az integráció útjára lépő nyugat-európai országok bekapcsolódásával a segélyezés 

nemzetközi méreteket öltött, ugyanakkor tény, hogy pl. Nagy-Britannia és 
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Franciaország kezdetben szelektív módon, korábbi gyarmataik támogatását részesítették 

előnyben. 

1960-ban a Világbank létrehozta a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökséget (IDA), 

amelynek küldetése és funkciója a hosszútávú fejlesztési célokat szolgáló kamatmentes 

kölcsönök folyósítása volt a fejlődő országok számára. A Világbank aktivitásának a 

fejlődő országok felé fordulása egyben a multilaterális donorok fellépésének kezdetét 

jelentette. Eközben az ENSZ maga is az 1950-es évek végétől szakosított 

szervezeteinek (FAO, WHO stb.) egész sorát hozta létre, melyek kitűzött feladata a 

fejlődő országok számára szükséges pénzügyi eszközök és szaktudás előteremtése és 

átadásának megszervezése volt. Az 1960-as évtizedben az akkor domináns lineáris és 

strukturális fejlődési modelleket alkalmazva a segélyezés a fejlődő országok iparosítását 

és a további fejlődést megalapozó infrastruktúra kialakítását tűzte ki célul: ez volt a 

megaprojektek, víztározók, villamos távvezetékek, kikötőépítések időszaka. A 

gazdasági modernizálást szakértők ezrei segítették helyben, tanácsokat adva az 

államapparátusnak és a helyi vállalkozóknak. Az elért eredmények vitathatatlanok: Dél-

Korea, Botswana példája optimizmusra adott okot, ezzel együtt azonban nyilvánvalóvá 

vált, hogy a kedvező folyamatok a legtöbb ország esetében nem érik el a legszegényebb 

rétegeket, sőt a jövedelemelosztás még egyenlőtlenebbé válik (pl. Brazília). 

Az 1960-as évek végére a fejlesztési együttműködés e felismeréstől vezérelve a 

fejlődő országok társadalmi problémáit is orvosolni kívánta, valóban eljutva a 

legszegényebb rurális közösségekhez is. A „Zöld Forradalom" jobb minőségű 

vetőmagokat, magasabb színvonalat jelentő művelési technológiákat, műtrágyát, 

öntözési rendszereket juttatott el a falusi közösségekhez, melynek köszönhetően a 

termésátlagok növekedtek, az élelmiszerellátás javult. A külföldi segélyprogramok 

keretében az afrikai és ázsiai kontinensen különböző jólétinek vindikált - pl. gyermek 

immunizációs, iskolaépítési, falusi orvosi rendelő építési stb. - programok indultak be. 

A fejlesztési együttműködés e szakasza több szempontból sikeresnek tekinthető, noha 

alapvetően a lelkesedés jegyében telt, azonban ezt az irányvonalat is számos kritika érte. 

Vitát váltott ki a Világbank óriáshiteleinek létjogosultsága, már amennyiben azok csak a 

szegény lakosság fogyasztását szubvencionálták, illetve a fejletlen országokban 

segélyfüggőséget alakítottak ki. Az ellenzők azt is hangoztatták, hogy a segélyek 

általában az államapparátust irányító központi és helyi vezető rétegek kezein keresztül 

mennek, akik megtalálják a lehetőséget a források elsikkasztására. 
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Az 1970-es években új donorként jelentkeztek az olajárrobbanás hatására 

masszív bevételeket elkönyvelő OPEC tagállamok, jövedelmük egy részét elsősorban 

szegényebb arab és afrikai szomszédaik segélyezésére fordították. 

Az 1980-as években újabb szemléletváltozás következett be a fejlesztési 

együttműködésben: elterjedtek a neoklasszikus szabadpiaci megközelítést propagáló 

irányzatok. Ez a jelenség a segélyezés formáinak változásában is megnyilvánult. A 

donorok a projekt alapú segélyezés mellett bevezették a közvetlen költségvetési 

támogatást is, melynek feltételéül az általános gazdasági liberalizációt, az állam 

szerepének fokozatos csökkentését, az állami vállalatok privatizálását, a kereskedelmi 

akadályok megszüntetését stb. szabták. Az Egyesült Államok megtartotta vezető 

szerepét a nemzetközi fejlesztési együttműködésben, ugyanakkor a többi OECD ország, 

Európában az említett Franciaországon és Nagy-Britannián kívül, az NSZK, Hollandia 

és a skandináv államok is folyamatosan növelték támogatásaikat. A nemzetközi 

segélyezési tevékenység ebben az időszakban szorosan összefüggött a magántőke 

áramlásával. A Világbank által finanszírozott IFC (International Financial Corporation), 

a magáncégekkel együtt közös befektetéseket hajtott végre a fejlődő országok 

kapitalista utat választó csoportjában. 

Az 1980-as évtized másik fontos jelensége, a világ második legnagyobb 

gazdaságával rendelkező Japán elkötelezett és tudatos szerepvállalása a nemzetközi 

segélyezésben, amely odáig vezetett, hogy az évtized végére abszolút értékben az USA 

mögött a világ második számú donor országává vált. 

1970-1990 között az OECD tagállamok folyamatosan növelték a fejlődő 

országok részére folyósított támogatásaikat, az 1985-ben mért 30 milliárd USD 

fejlesztési támogatás évente közel 5 milliárd dollárral növekedett, majd 1991-ben, a 69 

milliárd USD rekordösszeget elérve tetőzött. Ezt követően a fejlesztési támogatások az 

ezredfordulóig relatív és abszolút értékben is visszaestek, illetve stagnáltak. 

A visszaesés okait a kutatók (SIMAI-GÁL, 2000) az alábbi körülményekkel 

magyarázzák: 

- az 1990-es években a legfontosabb donor országok hazai gazdasági, fiskális 

problémákkal küzdöttek. Annak ellenére, hogy a fejlesztési támogatások a költségvetés 

alig 0,2-0,5%-át teszik ki, a kormányok számára ez jelentette az egyik leggyorsabban és 

káros belpolitikai következmények nélkül csökkenthető tételt; 

- a Szovjetunió felbomlása és a kelet-európai rendszerváltás nyomán helyre állt a 

világkapitalizmus egysége, ezzel párhuzamosan a segélyezés politikai stratégiai 
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jelentősége pillanatok alatt megszűnt, a fejlesztési politika egyik napról a másikra 

stratégiai vákuumban találta magát; 

- a globalizáció előretörése a nemzetközi tőkeáramlási folyamatokra kedvező hatást 

gyakorolt, a magántőke-befektetések a fejlődő országok irányába is ugrásszerűen 

megnőttek. 1996-ban 250 milliárd USD ODA érkezett a fejlődő országokba, melynek 

több mint háromnegyede működőtőke és portfolió befektetés volt, ezzel párhuzamosan 

a fejlesztési támogatások aránya drasztikusan csökkent; 

- a segélyezés és általában a fejlesztési együttműködés céljai, filozófiája, 

eszközrendszere megkérdőjeleződtek. A donor oldalon költségesen működő szervezetek 

és fejlesztési ügynökségek hatalmas és áttekinthetetlen hálózata alakult ki. A recepiens 

oldal megítélését rontotta az állandósult korrupció, a szegénység csökkentésében pedig 

az évtizedes erőfeszítések ellenére sem volt elégedettségre okot adó előrehaladás; 

- a fentiek összhatása volt a donor országok politikai vezetésében és a 

társadalomban kialakuló „aid fatigue", a segélyezés iránti lelkesedés kifáradása. 

A nemzetközi fejlesztési együttműködés erről a holtpontról csak 2000-ben, a 

Milleneumi Fejlesztési Célok elfogadásával mozdult el. Az ENSZ 189 tagállama 

közösen fogadta el azt a 8 pontból álló ambiciózus fejlesztési - szegénységcsökkentési 

és egyéb életkörülmény-javító - célcsomagot, amely a 2015-ig teljesítendő fejlesztési 

irányprogramot határoz meg: 

- a súlyos szegénység és az éhezés csökkentése; 

- a mindenki számára elérhető alapfokú iskolai oktatás; 

- a nemek közötti egyenlőség és a nők felemelkedési lehetőségeinek biztosítása; 

- a gyermekhalandóság csökkentése, az anyák egészségének javítása; 

- a HIV/AIDS elleni küzdelem; 

- a malária, a tbc és más fertőző betegségek elleni küzdelem; 

- a környezet védelmének biztosítása; 

- a globális partnerség. 

A Milleneumi Fejlesztési Céloknak a fejlesztési együttműködésre és szereplőire 

gyakorolt hatásait Simai Mihály akadémikus elemzi (SlMAl, 2003). Megállapíthatjuk, 

hogy azok továbbra is a NEFE szereplői tevékenységének fókuszában állnak. A 

segélyek nominális összegének növekedését a 3. ábra segítségével követhetjük nyomon. 
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3. ábra Fejlesztési támogatások globális adatai 2000-2006 (Mrd USD) 

Forrás: saját szerkesztés az OECD DAC adatok alapján 

A közelmúltban, az új évezredben a fejlesztési együttműködés megítélése 

lényegesen javult, amelynek kutatók szerint (SZENTES, 2005, Kiss, 2005) több oka van: 

- a donorközösség tudatosan erősítette a felvevő országok kormányaival 

folytatott konzultációs mechanizmusokat, erőfeszítést tesz az öncélú, ráerőszakolt 

fejlesztéspolitika helyett a valódi igények megismerésére. A donorok megpróbálják 

módszeresen saját fejlesztési stratégiáikat a felvevő országok szegénységcsökkentési 

stratégiáihoz igazítani, ezáltal valóban az együttműködés jellege kap hangsúlyt; 

- a donorok egymás közötti koordinációval törekszenek a párhuzamosságok 

elkerülésére, a hatékonyság növelésére; 

- a nemzetközi fejlesztési együttműködésben a fenntarthatóság és a 

kiegyensúlyozott fejlesztési irányvonal dominál; 

- a donorok igyekeznek eleget tenni vállalásaiknak: egyrészt folyamatosan 

javítanak a tényleges kifizetések és a felajánlások kedvezőtlen arányán, másrészt 

ígéretet tesznek, hogy támogatásaikat közelítik az ENSZ által ajánlott 0,7%-os GNI 

értékhez. Az EU tagországok ún. Gleaneagles kötelezettség-vállalása a GNI 0,7%-a 

2015-ig, azzal, hogy közben 2010-re elérik a 0,56%-ot). Néhány fontos donor ország 

2007. évi adatait és előrejelzéseit a 4., 5. 6. ábrák mutatják. 
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4. ábra Néhány fontos EU-tag donor ország (2007-es hozzájárulások alapján 
csoportosítva) 

Forrás: OECD DAC adatai alapján 
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A támogatások ennek megfelelően növekvő tendenciát mutatnak: a globális 

fejlesztési támogatások összértéke 2002-ben 58,3 milliárd USD volt, 2004-ben már 79,4 

milliárd, 2005-ben pedig, 32%-os növekedést produkálva, 107 milliárd USD-t ért el, ez 

minden idők legnagyobb fejlesztési támogatása. A 7. ábrán láthatjuk, hogy az 

integrációja kiteljesedését megélő Európai Unió (a tagállamok és az Európai Bizottság 

együttesen) a világ legnagyobb donorává vált, fölényesen vezet az Egyesült Államok és 

Japán előtt, a teljes ODA több mint felét nyújtja a fejlődő országok számára. Az EU 

élenjárásának okairól többen írtak (pl. FODOR, 2003): a szerzők az EU globális NEFE 

szerepvállalását abban látják, hogy - noha gazdaságilag óriási erőcentrum - politikai 

befolyása a világ ügyeire gazdasági erejéhez képest eltörpül. 

2004-ben a donorközösség a közép-kelet-európai országok európai uniós 

csatlakozásával kiszélesedett, Magyarország a többi új tagországgal együtt EU-s 

kötelezettségeit teljesítve megkezdte modern fejlesztési együttműködési tevékenységét. 

Ezt elemzi többek között Bakonyiné (BAKONYINÉ, 2003), Balogh Tibor (BALOGH, 

2008c) és Jakab Péter (JAKAB, 2005). A jövőre nézve Kína segélyezési és fejlesztési 

tevékenysége érdemel fokozott figyelmet, a gazdasági és politikai nagyhatalommá 

érlelődött Kína Délkelet-Ázsia és Afrika felé már most is aktív fejlesztéspolitikát folytat 

(MÉSZÁROS, 2004). Kína és India afrikai meneteléséről bővebben Broadman cikkében 

olvashatunk (BROADMAN, 2008). 

7. ábra A globális fejlesztési támogatás multilaterális és bilaterális forrásai együttesen 
2004-ben 

Forrás: saját szerkesztés az EU adatai alapján 
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3.2 A nemzetközi fejlesztési együttműködés résztvevői és 
eszközrendszere 

A donor országok a nemzetközi fejlesztésre allokált támogatásokat bilaterális, 

multilaterális (nemzetközi szervezetek, az ENSZ szakosított szervezetei) vagy 

szupranacionális (pl. Európai Unió) keretekben, valamint fejlesztési bankok részére 

történő tagbefizetéseken keresztül folyósítják. A bilaterális és a multilaterális fejlesztési 

segélyezés egymáshoz viszonyított aránya országonként eltérő képet mutat, melyet az 

EU tagállamok példáján keresztül a 8. ábrával szemléltetünk. 

8. ábra A multilaterális ODA részaránya néhány kiválasztott EU tagország esetében 
a teljes segélyezés %-ában. (2004) 

Saját szerkesztés OECD DAC adatok alapján 

Egyéb tényezők is szerepet játszanak, de megállapítható, hogy minél fejlettebb 

segélyezési intézményrendszerrel rendelkezik egy ország, annál inkább kész vállalni a 

fejlesztési együttműködés bilaterális úton történő kezelését, mely egyben a segélyezett 

országokban erőteljesebb láthatóságot is jelent, illetve politikai-gazdasági befolyással 

járhat együtt. Az adatok alapján ugyanakkor arra a következtetésre is juthatunk, hogy 

egyes fejlett segélyezési intézményrendszerrel rendelkező országok tudatosan választják 

a multilaterális segélyezés előtérbe helyezését. Ez attól függ, hogy az adott ország a 

nemzetközi kapcsolatokban mennyire markánsan támaszkodik a multilaterális 

megközelítésre, másrészt az általa rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználását 

tekintve a csatornaként választott nemzetközi szervezet vagy más multilaterális 
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fejlesztési intézmény hatékonysága iránt fennáll-e a szükséges bizalom. A segélyezési 

tevékenységben kevés tapasztalattal rendelkező országok (pl. Magyarország) mellett az 

új EU tagországok, segélyezési kötelezettségüket ma még jórészt a multilaterális 

befizetésekkel teljesítik. Várhatóan saját intézményrendszerük kiépítésével, és a 

segélyezési költségvetésük növekedésével fokozatosan térnek át a bilaterális fejlesztési 

támogatások mechanizmusának működtetésére. 

A NEFE eszközrendszerének elemzése előtt tekintsük át a világ legnagyobb 

segélyfelvevő országait (1. táblázat). 

1. táblázat A 20 legfontosabb befogadó ország, a befolyt segély összege (millió 
USD) alapján 

2000 2005 2006 2007 
Afganisztán 88 2168 2404 2993 
Banglades 617 562 456 664 
Burkina Faso 227 338 385 412 
Kamerun 1137 663 537 787 
Kína 379 1185 1024 1242 
Kolumbia 376 602 595 708 
Egyiptom 650 850 653 903 
Etiópia 84 21824 8487 8965 
Ghána 213 336 1505 1696 
India 293 510 760 824 
Irak 1256 1693 1165 1331 
Kenya 178 572 917 629 
Mali 300 377 398 558 
Mozambik 624 760 938 1073 
Nigéria 84 5944 10820 1385 
Pakisztán 475 793 1144 976 
Szudán 90 1460 1508 1666 
Tanzánia 779 860 992 1831 
Uganda 578 691 938 1002 
Vietnam 1246 1253 1306 1488 
Forrás: Saját szerkesztés az OECD DAC adatok alapján 
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Az adatokat megvizsgálva az alábbi lényeges megállapításokat tehetjük: 

- Egyiptom kivételével a segélyek nominális összege lényegesen növekedett. 2007-ben 

8 ország részesül 1 milliárd dollárnál nagyobb összegű támogatásban. 2000-ben még 

csak három ország fogadott be ekkora nagyságrendű segélyt. 

- Irak és Afganisztán tekintetében a háborúhoz kapcsolódó újjáépítést nemzetközi 

kötelezettségvállalás alapján fejlesztési segélyezés keretében végzik a fejlett országok. 

- Az adósság-elengedés, mint a fejlesztési segélyezés egyik formája, általában kiugró 

adatokat eredményez egy adott ország esetében, ez következett be pl. Irak és Nigéria 

esetében is, a rekordösszegű támogatási csúcsot ezek jelentették. 

- A legnagyobb felvevő országok a szubszaharai és fekete-afrikai, valamint az ázsiai 

kontinens országai közül kerülnek ki. Kolumbia azért kerülhetett a legfontosabb 20 

ország közé, mert csakúgy, mint Pakisztán, bilaterális alapon az USA egyik legnagyobb 

segélyezési partnere. A legfontosabb ázsiai felvevő országok segélybevételeit a 10. ábra 

mutatja. 

10. ábra A befolyt segély összege néhány ázsiai országban 

Forrás: saját szerkesztés OECD DAC adatok alapján 

A bilaterális NEFE eszközrendszere változatos, az egyes donorok a különböző 

támogatási formák széles kombinációját alkalmazhatják. Az összetétel arányainak 

meghatározása több tényező függvénye: a donor ország vagy szervezet saját 

preferenciái, a rendelkezésre álló fejlesztési költségvetés nagysága, az adott 

támogatandó reláció speciális feltételei, a partner kormányok megbízhatósága. 
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A fejlesztési támogatások a felhasználás feltételeitől függően lehetnek szabadok, 

vagy kötöttek, ez utóbbi, azaz a feltételekhez kötés a fejlesztés irányításának egyik 

eszköze. A kötöttség több módon fejeződhet ki. Tipikusan a donor a támogatás 

felajánlásakor saját országából származó termékek és szolgáltatások beszerzésére 

kötelezheti a felvevő országot, mely által gyakorlatilag a támogatás pénzügyileg részben 

országon belül marad. Itt mutatható ki a donor ország gazdasági motivációinak (pl. 

exportteljesítmény fokozása, illetve vállalatainak előnyös pozíciókba juttatása a fejlődő 

országokban) direkt megnyilvánulása a nemzetközi fejlesztési tevékenységben. A 

felhasználási megkötés a recipiens számára több szempontból is káros: nincs lehetősége 

a világpiacról az igényeinek és lehetőségeinek leginkább megfelelő termék és 

szolgáltatás felkutatására és beszerzésére, egyben az adott donorországból importált 

gépek, felszerelések utánpótlása és az alkatrészek beszerzése is kényszerhelyzetet alakít 

ki. A gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok és a fejlesztési támogatás összekötésére 

Japán a legjellegzetesebb példa. 

A kötött segélyezésben teljesen más, politikai vetület is megfigyelhető: a 

donorok koordinált nyomásgyakorlással a támogatások felhasználását bizonyos 

reformok (fizetőeszköz leértékelés, piacnyitás, adóreform, intézményi reformok stb.) 

elindításához, végrehajtásához vagy egyéb feltételekhez kötik. A recipiens ország belső 

viszonyai befolyásolásának sikere azonban elsősorban az adott kormány hajlandóságától 
függ. 

A szabad felhasználású segélyek és támogatások a recipiens országok számára 

politikailag és gazdaságilag is értékesebbek. 2001-ben a 22 donorországot tömörítő 

OECD DAC (Development Assistance Council) döntést hozott a szabadfelhasználású 

támogatások növelésére vonatkozóan, különösen a legszegényebb országok 

viszonylatában. A donorok vonakodását azonban érzékelteti, hogy több területet 

azonnal kivételként határoztak meg (pl. élelmiszersegély, technikai együttműködés). Az 

alábbiakban lényegre törően áttekintjük a nemzetközi fejlesztési együttműködés 

eszközeit. 

3.2.1 Humanitárius segélyek 

A humanitárius segélyek szállítása a donor országok NEFE tevékenyégének 

részét képezik, az OECD adatokban az ODA-n belül OHA-ként (Official Humanitarian 

Aid) jelentkező támogatás az egyik legalapvetőbb, a támogató országok közvéleménye 
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által is leginkább szimpátiával fogadott segélytípus. Megállapíthatjuk, hogy a fejlődő 

országok által elfoglalt földrajzi övezetek vannak leginkább kitéve a természeti 

katasztrófák nyomán (földrengés, trópusi viharok, tájfunok, áradások, 

földcsuszamlások, aszály, stb.) előálló humanitárius válsághelyzeteknek. Ugyancsak 

humanitárius segélyre van szükség a polgár-, bel-, vagy törzsi háborús térségekben (pl. 

Szudán). A természeti katasztrófák gyakran nagy kiterjedésű térségekben, több országot 

érintve okoznak károkat. 2004. decemberében az Indiai-óceánon végigsöprő cunami 

pusztítása a donorközösség azonnali reakcióját váltotta ki, a katasztrófa sújtotta ázsiai 

országok (Indonézia, Sri Lanka, Thaiföld, India, Maldív-szigetek) 2005-ben összesen 

2,2 milliárd USD humanitárius segélyben és fejlesztési támogatásban részesültek 

(FODOR E. 2005). 

Fodor Erika ír a katasztrófa-segélyezés elméletéről és a választható stratégiákról, 

módszertanáról (Fodor E, 2005). A katasztrófák problémája abban rejtőzik, hogy a 

fejlődő országoknak a legtöbb esetben nincsenek meg a pénzügyi forrásaik és technikai 

felszereltségük a katasztrófák, válsághelyzetek adekvát kezeléséhez. A humanitárius 

segély a gyakorlatban lehet pénzügyi, vagy természetben nyújtott élelmiszersegély, 

felszerelések, eszközök szállítása. A krízishelyzetben az életmentés szempontjából a 

legfontosabb tényező a gyors reagálás. Másrészt a válsághelyzet következtében 

bizonyos működtetési funkciók megrendülnek és a társadalmi alapfunkciók, 

szolgáltatások (egészségügy, oktatás) megfelelő ellátása is veszélybe kerül. A 

humanitárius segély általában egy hosszabb segélyezési folyamatot indít el: a válság 

utókezelése már a fejlesztés irányába mutat, mely során optimális esetben a 

tapasztalatokat felhasználva, a tanulságokat levonva, a donorok lehetőség szerint az 

érintett ország illetékeseivel a katasztrófa utáni újjáépítést módszeresen tervezik meg. 

Az utókezelés része lehet a korai előrejelző és megelőző rendszerek kiépítése, a 

katasztrófaelhárító szervek továbbképzése, valamint az új intézmények, infrastruktúra 

kialakítása. 

A humanitárius segély általában feltételek nélküli adomány - a fogadó ország 

részére bármilyen politikai kötelezettségvállalás nélkül folyósítható (1. 2005-ös iráni 

földrengés), illetve humanitárius segélyben részesülnek azok az országok is, amelyek 

tudatosan elzárkóznak, például Észak-Koreában is működnek élelmiszer- és 

gyógyszersegély szétosztásával foglalkozó amerikai, brit, német, svájci, magyar (pl. 

Magyar Baptista Szeretetszolgálat) civil szervezetek. 
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Az egyik legkorábbi segélyezési típus, amely szintén humanitárius jelleget ölt, 

az élelmiszersegély. A normál élelmiszersegély nagyságrendje az elmúlt évtizedben évi 

7-9 millió tonna között változott világviszonylatban. A mennyiség csökkent 1999 óta, 

amikor 14 millió tonna élelmiszersegély jutott el az éhezőkhöz.1 A segélyezéssel 

foglalkozó kutatók között egyetértés alakult ki, többek között Tiba Zoltán Gábor (TlBA 

Z, 2006) kutatásaiból is tudjuk, hogy az elsősorban Afrikában jelentkező 

élelmiszerhiányt csak kisebb részben a természeti tényezők okozzák. Az éhezésért a 

politikai instabilitás, a humán erőforrások veszélyeztetettsége, valamint a hibás politikai 

intézkedések okolhatók, amelyek hátráltatják az élelmiszertermelést, és nem halmoznak 

fel stratégiai készleteket. Az érintett országok kormányai a nemzetközi közösség 

bírálatától tartva, sok esetben tagadják az általános élelmiszerhiányt, és az ezzel járó 

éhezés kialakulásának lehetőségét. A fenti okok miatt az éhezés visszatérő jelenség 

maradt a XXI. században is. A segély leszállításával és elosztásával kapcsolatosan sok a 

konfliktus az élelmiszersegélyt felvevő kormányok és a donorok, segélyszervezetek 

között. 

A másik oldalon az élelmiszersegélyek kétarcúságát mutatja, s egyben jogos 

kritika illeti az élelmiszersegélyeket nyújtó fejlett országokat is, amennyiben a 

protekcionista kereskedelmi politikát alkalmazva, mezőgazdasági túltermelésüket ontják 

rá a fejlődő országokra, a felhalmozott készletektől ilyen módon törekszenek 

megszabadulni. A nem átgondolt élelmiszersegélyek tönkretehetik a felvevő ország 

élelmiszerpiacát, lenyomják az árakat, ezzel tönkretehetik a helyi gazdálkodókat. E 

megfontolásból kérte 1990-ben az indonéz kormány a segélyszállítmányok leállítását. 

(SMITH, 2 0 0 3 ) 

3.2.2 Vissza nem térítendő támogatások 

A vissza nem térítendő támogatás a segélyhitellel együtt a nemzetközi fejlesztési 

együttműködés keretében nyújtott ODA két alapformája. A támogatásokból a donorok 

vagy különböző projekteket finanszíroznak vagy közvetlen költségvetési támogatás 

formájában adják át a befogadó országoknak. A projektek lehetnek egy-egy ágazatot 

érintő (pl. oktatás, egészségügy, mezőgazdaság, infrastruktúra, stb.) vagy több szektort 

1 Az élelmiszersegélyek alakulását az ENSZ szakosított szervezete, a World Food Program követi 
nyomon. A témában szintén hasznos információk forrása a 2007. évi németországi élelmiszersegély 
konferencia hivatalos honlapja: www.foodaid2007.de/en/conference. 
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átfogó ún. multiszektorális témák. A projektfinanszírozás számos tekintetben előnnyel 

jár a donor számára, pl. a támogatás felhasználása látható, lemérhető, a projekt 

költségvetése jól tervezhető, a pénzfelhasználás ellenőrzése viszonylag egyszerű, az 

adott projekt egyes elkészült fázisaihoz kötött kifizetéssel a monitoring (ellenőrző) 

tevékenység biztosítható. A projekt alapú finanszírozás hátránya, hogy a nyomon 

követés jelentős emberi erőforrásokat köt le, nagyszámú kis értékű projekt esetén a 

donor ország implementációs szervezete nehezen tud lépést tartani a projektek tervezési 

és kivitelezési mechanizmusának folyamatával. 

A közvetlen költségvetési támogatás ezzel szemben azt jelenti, hogy a donor 

ország vagy szervezet a befogadó ország erre kijelölt szervének (pl. a 

pénzügyminisztérium vagy más fejlesztési csúcsszerv) számlájára közvetlen átutalja a 

fejlesztési támogatást. Magától értetődően az ellenőrzés kvázi feladása miatt a közvetlen 

költségvetési támogatás nagyfokú bizalmat feltételez a donor részéről a recipiens 

kormány irányában. A gyakorlatban az ellenőrzési funkció kiváltása egy meghatározott 

konzultációs mechanizmus beépítésével történik. A felvevő ország optimális esetben 

egy meggyőző ágazati (egészségügy, oktatás, közlekedés stb.) vagy átfogó, 

szegénységcsökkentési tervet dolgoz ki, amely hiteles, általánosan elfogadható garanciát 

biztosít a donorok számára. Sok esetben a bizalom kiépítése és megtartása céljából a 

felvevő ország a donorokkal történő konzultáció lehetőségét is biztosítja. Ezen az úton 

jár többek között Vietnam is. 

A támogatás felhasználásának ellenőrzése problematikusabb, mivel nem 

lehetséges konkrétan lemérni és nyomon követni a pénzek felhasználásának folyamatát, 

illetve csak a tárgyidőszak lezárásakor az empirikusan mért eredmények ismeretében 

nyílik mód az értékelésre. Ezt a problémát hivatott kezelni az a legújabban, széles 

körben alkalmazott módszer, mely szerint a támogatott célterületeken a felvevő 

kormány által kidolgozott stratégiához rendelt olyan akcióterveket is meghatároznak, 

amelynek egyes pontjai teljesítéséhez kötik a következő részkifizetés folyósítását. A 

felvevő ország számára e módszer azért előnyös, mert a támogatás felhasználásának 

szabadsága nem sérül, önállóan alakíthatja fejlesztési stratégiáját, részéről felelős 

magatartást követel, a donorok részére pedig érvényesülnek a számon kérhetőség és az 

átláthatóság alapelvei. Erős korreláció mutatható ki egy donor ország vagy szervezet 

támogatási költségvetésének nagysága és a közvetlen költségvetési támogatás 

formájának alkalmazása között: minél nagyobb a segélyekre fordítható költségvetés, 

annál inkább annak gyors elköltését lehetővé tévő közvetlen költségvetési támogatást 
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preferálja. Tipikus példa erre Nagy-Britannia, Kanada, az Európai Bizottság, illetve a 

nagy multilaterális donorok: Világbank, regionális fejlesztési bankok. 

Kisebb donorok egy adott célországban közös alapot is létrehozhatnak, amely az 

egyenkénti, viszonylag kisebb forrásaik összevonásának hatására komolyabb projektek 

indítását, így erősebb tárgyalási pozíciók megszerzését teszik lehetővé. Az is 

előfordulhat - erre Vietnamban is számos példát találunk - , hogy egy adott témában a 

vezető ún. lead-donorhoz több kisebb donor is csatlakozik, átengedve a támogatás feletti 

rendelkezést, és a projektek levezénylését. 

A közvetlen költségvetési támogatás is lehet általános támogatás, vagy 

irányulhat egy előre meghatározott szektorra is. 

3.2.3 Technikai segélynyújtás 

A technikai segélynyújtás a vissza nem térítendő segély klasszikus projekt alapú 

formájának tekinthető. Valamennyi donor ország, szervezet (így pl. az UNDP) 

eszközrendszerében az egyik legfontosabb elem. A technikai segélynyújtás területei 

szerteágazóak: egészségügy, oktatás, környezetvédelem, állami intézmények 

kapacitásfejlesztése, szakterületi reformok végrehajtása, mezőgazdaság, stb. A 

projekteket a felvevő ország igényeihez is könnyen lehet alakítani: például egy bizonyos 

adott időszakhoz köthető speciális feladatok ellátása, Vietnam esetében a WTO 

csatlakozásra való felkészülés támogatása állhat példaként. 

A projektekben központi szerepet játszik a felvevő országban lévő szaktudás 

hiányának pótlása külföldi tanácsadók, szakértők aktív bevonásával. A projekteket 

tervező és végrehajtó külföldi szakértőgárda pótolja a szakember hiányt, illetve a 

képzettség vagy a tapasztalatok elégtelenségét. A külföldi szakértők új tudást, 

szakértelmet, technológiát hoznak be, képezik a helyi partnereiket, adott esetben a nem 

létező intézmények (pl. számvevőszék, fogyasztóvédelem, más jogvédő szervek stb.) 

kiépítéséhez is segítséget nyújtanak. A projekt eredményessége értelemszerűen a 

résztvevő szakértők munkájának a függvénye is. 

Technikai segítségnyújtás keretében a recipiens országok szakértői helyben 

szervezett vagy külföldi tanulmányutakon, továbbképzéseken vehetnek részt. Technikai 

segítségnyújtásnak tekinthető a donor és a felvevő országok partnerintézményei közötti 

kapcsolatkiépítés elősegítése, a kutatóintézetek, egyetemek közötti kooperáció, a közös 

fejlesztéshez a megfelelő ösztönző feltételek megteremtése. Technikai 
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segítségnyújtásnak minősülnek továbbá az ösztöndíjas programok, melyek előnye az, 

hogy nemcsak a felvevő ország humánerőforrás-képzését teszi lehetővé, de kapcsolat 

alakul ki a donor és a felvevő ország intézményei között is. 

Technikai segítségnyújtásnak minősülnek, de külön kategóriát jelentenek a 

kereskedelemfejlesztési támogatások - melyek célja a fejlődő országok termelési, 

marketing, értékesítési lehetőségeinek javítása, annak érdekében, hogy minél 

hatékonyabban bekapcsolódhassanak a nemzetközi kereskedelembe. A nemzetközi 

gazdasági integráció kedvező hatásai a teljes gazdaságban és társadalomban 

érvényesülhetnek. 

3.2.4 Adósság-elengedés 

Az OECD előírásai szerint a fejlesztési támogatásokra jogosult, legszegényebb 

országok adósságából elengedett, vagy azok segélyezésére fordított összegeket a donor 

országok nemzetközi fejlesztési támogatásként tüntethetik fel. A reális kép 

megalkotásához hozzátartozik, hogy az elmúlt években a globális ODA növekedésének 

oroszlánrészét, közel 20%-át, a fejlődő országok által felhalmozott adósságok 

elengedése okozta. E sorozat egyik legutóbbi lépéseként 2005 júniusában a G8 

országcsoport pénzügyminiszterei Londonban megállapodtak a világ legszegényebb 

országai közé tartozó, erősen eladósodott államok nemzetközi pénzügyi intézményekkel 

szemben fennálló adósságának 100%-os leírásában. Ezzel az intézkedéssel 18 állam, 

többségében szubszaharai országok (pl. Nigéria 5,5 Mrd USD) 40 milliárd USD 

adósságtehertől szabadult meg. Az iraki adósságot (13,9 Mrd USD) szintén ebben az 

évben engedték el. 

Az adósság-elengedés fejlesztési támogatássá történő konvertálása mögötti 

érvelés az, hogy az adósságszolgálat túlságosan megterheli a fejlődő országok 

költségvetését, a fejlesztésre fordítható forrásokat vonja el. Amennyiben az 

adósságtehertől megszabadulnak, akkor lényegesen nagyobb összeg fordítható 

fejlesztési célokra. Sajnos példák mutatják, hogy az adósság újratermeli magát, 

önmagában az adósság elengedés csak a donor szervezetek és országok ODA 

statisztikáit javítják, a valódi eredmények érdekében hatékony fejlesztési stratégiával 

kell párosulnia a kedvezményezett országok irányába. 
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3.2.5 Segélyhitel -visszatérítendő fejlesztési támogatás 

A fejlesztési támogatás legnagyobb része segélyhitel. Az OECD a 

segélyhiteleket abban az esetben ismeri el fejlesztési támogatásként, ha annak vissza 

nem fizetendő komponense legalább 25%-os arányt képvisel. A nagy infrastrukturális 

beruházások (pl. vasútépítés, korszerűsítés, energetikai beruházások, informatikai 

fejlesztések) óriási tőkeigényük miatt segélyhitelből valósulnak meg. A segélyhitel 

feltételei a kereskedelmi vagy a nemzetközi pénzpiacokon felvehető hiteleknél jóval 

kedvezőbbek (általában 0%-os kamat, 5 éves türelmi idő, 15-20 éves adósságszolgálati 

futamidő). Előfordul, hogy a segélyhitelt a donor egy idő után vissza nem térítendő 

támogatássá konvertálja át, ezzel javítva saját nemzetközi fejlesztési mutatószámait. A 

segélyhitelek aránya folyamatosan nő, jelenleg a globális fejlesztési támogatások 

hozzávetőleg 80%-át teszik ki. 

Segélyhitelt bilaterális alapon donor országok, illetve fejlesztési bankok is 

nyújtanak. A fentebb részletezett kötöttség fogalmának értelmében, a kötött segélyhitelt 

csak az előre meghatározott projektre lehet felhasználni, és meghatározott az arány, 

amelyből a donor országból származó terméket vagy szolgáltatást kell beszerezni. 

A segélyhitelek témái szintén változatosak, melynek illusztrálására a Világbank 

által nyújtott hiteleket ágazati bontásban mutatjuk be (2. táblázat). 
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2. táblázat A Világbank segélyei ágazatonkénti bontásban a kelet-ázsiai és csendes-
óceáni térségben /millió USD 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Mezőgazdaság 
Erdészet, 
Haltenyésztés 

109,7 151,2 106,7 290 ,4 207 ,9 373 ,3 

Oktatás 14,8 134,6 225 ,7 118,6 228 ,0 2 8 7 , 9 
Energia 
Bányászat 

142,2 314 ,5 254 ,3 67 ,2 359,1 4 2 5 , 2 

Pénzügy 87,5 219 ,2 22 ,7 49 ,0 213 ,1 197,6 
Egészségügy 
Szociális 
ellátás 

217 ,3 243 ,8 184,1 84,3 204 ,3 160,6 

Ipar 
kereskedelem 

151,8 9 ,4 32 ,5 78 ,7 159,1 29 ,3 

IT 12,5 11,1 6 ,6 0 ,0 5,0 5,3 
Rendészet, 
Közigazgatás 

257,'4 115,2 385 ,1 257 ,5 436 ,6 693 ,6 

Közlekedés 729 ,7 540 ,2 684 ,3 1209,9 306 ,7 652 ,3 
Vízügy, 
Csatornázás, 
Árvízvédelem 

410 ,8 34 ,4 408 ,7 417 ,1 763 ,7 576 ,5 

Összesen 2133,8 1773,6 2310,8 2572,7 2883,3 3401,6 
Forrás: saját szerkesztés a Világbank adatainak felhasználásával 

3.3 A nemzetközi fejlesztési együttműködés értékelése, 
hatékonyságának feltételei 

A nemzetközi fejlesztési együttműködés témájában a kutatók döntő többsége, 

alapvetően Robert Cassen érvelését követve (CASSEN, 1986) a NEFE hatékonyságával 

kapcsolatosan eléggé szkeptikus konklúziót fogalmaz meg. A pesszimizmus okai 

különbözőek, és az évek során megváltoztak: még kezdetben elsősorban a befogadó 

országok elmaradottságát, belső viszonyait és a korrupciót okolták, később a donor 

országok hiányosságaira és tévedéseire is rámutattak. 

Ideális esetben a segélyek a fejlődés megalapozását szolgálják, a felhasználó 

ország olyan területek fejlesztésére fordítja, amelyhez saját költségvetéséből nem lenne 

képes elég forrást biztosítani (oktatás, egészségügy, infrastruktúra). A 

presztízsberuházások vagy az import fedezését szolgáló ODA támogatások szemben 

állnak a NEFE céljaival. Közgazdasági szemléletű kutatók azzal is érvelnek, hogy ha a 

támogatások kiváltják a hazai megtakarításokat és befektetéseket, akkor ezáltal az 

ország makrogazdasági helyzete romlik (PERKINS-RADALET, ET AL, 2001) . A fejlesztési 
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együttműködéssel a fejlődő országok közötti különbségeket betonozzák be azáltal, hogy 

a fejlettebbek hatékonyabban használják fel a támogatásokat modernizációs 

folyamatukban, a fejlődő világon belül a meglévők mellett újabb ellentétek keletkeznek. 

A legtöbb fejlődő, jellemzően szubszaharai ország, mára segély függővé vált, 

kormányzatuk az évtizedek során hozzászokott az állandóan befolyó nyugati 

támogatásokhoz, ezzel megszűnt a motiváció és a nyomás a szükséges reformok és 

gazdaságpolitika kialakítására. Ezzel összefüggésben sok kutató - ahogyan az előző 

fejezetben már utaltunk rá - máig helyt ad annak a dependencia szemléletű 

megállapításnak, hogy a segélyezés függőségi viszonyt alakít ki a donor és a befogadó 

ország között, a pénzügyi segélyezés és az ezzel járó politikai és gazdasági befolyás 

megteremtése a gyarmatosítás modernkori változatának is tekinthető (TODARO, 2006) . 

A segélyfüggőség ördögi köréből azonban van kiút, pl. Botswana is ezt igazolta, 

azonban számos esetben állandósulásról, vagy éppen növekedésről beszélhetünk, mely a 

11. ábra adatainak elemzéséből is plasztikusan kitűnik. 

11. ábra Segély függős égi tendenciák néhány ország esetében 1970-1993 között az 
ország GDP-jének százalékában 

Forrás: saját szerkesztés az OECD és a Világbank adatai alapján 

A Világbank kutatásai szerint, a támogatásnak robosztus fejlődésgeneráló hatása 

is lehet. A megfelelő feltételek mellett egy adott ország GDP-jének 1%-át kitevő ODA a 

felvevő országban legalább 0,5%-os gazdasági növekedést, a szegénységi ráta 1%-os 
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csökkenését és további 1,9%-os külföldi (magán) tőkebefektetés-növekményt 

eredményez. 

A szakirodalom, pl. a témában vezető Dollar-Pritchett szerzőpáros (DOLLAR-

PRITCHETT, 1998) a segélyek hatékony felhasználásának feltételeit az alábbi 

tényezőkben keresi. 

A pazarlást elkerülendő, a segélyeket a legszegényebb országok felé szükséges 

irányítani. Ezen a csoporton belül is differenciálni kell, beazonosítva azokat az 

országokat, amelyek vezetése kész partner lenni a reformorientált gazdaságpolitika 

kidolgozásában. A segélyezés talán legnagyobb problémája az, hogy a legszegényebb 

országok többségének berendezkedése nem felel meg a demokratikus minimumnak 

és/vagy irracionális gazdaságpolitikát folytat. Az ezzel párosuló korrupció tovább 

gyengíti a támogatások hatékonyságát. Természetesen ez nem jelentheti azt, hogy azok 

a legszegényebb országok, amelyekben az eddigi segélyezés nem vezetett releváns 

eredményekhez, hanem csupán az elnyomó rezsimek fenntartását segítette elő, 

kirekesztődnek a globális nemzetközi fejlesztési együttműködésből. Egyetértenek a 

kutatók abban, hogy ezekben az esetekben a segélyezés fajtáit oly módon szükséges 

kiválasztani, hogy az egyrészt közvetlenül a lakosság létfenntartásához forrásokat 

biztosítson, másrészt szerényebb célkitűzésekkel, de a reformok irányába stimulálja a 

politikai vezetés és a társadalom erre fogékony erőit. 

Megfelelő garanciák beépítésével biztosítani kell, hogy a reformok nem csupán 

papíron létező tervek maradjanak, hanem azok valóban végrehajtásra kerüljenek. A 

donorok részéről a következetességet szintén be kell tartani. A beígért támogatások 

folyósítása a donorok morális kötelezettsége, mert a befogadó országok fejlesztési és 

egyéb költségvetési kalkulációikat a felajánlott támogatások ismeretében végzik el. 

Amennyiben ezek elmaradnak, akkor nemcsak bizalomvesztés alakul ki a donor felé, de 

mobilizálható forrás hiányában, a felvevő ország gazdasága is kényszerhelyzetbe 

kerülhet. 

A célországok kiválasztására vonatkozó fenti két tényezőt figyelembe véve, a 

segélyezés kritikusai szerint a mai helyzetet az ún. allokációs paradoxon (SZENT-

IVÁNYI, 2005) jellemzi, mely szerint minden látszat ellenére a globális fejlesztési 

együttműködésben a segélyforrások nemzetközi elosztása gyakorlatilag évről évre 

véletlenszerű folyamatok eredménye. 

A támogatás-mix elemeit koncentráltan, mindig az adott ország feltételeihez és 

körülményeihez szükséges igazítani. Amennyiben a donorok érzéketlenek az adott 
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ország belső viszonyaira, helyzetére és szükségleteire, akkor a segélyek 

felhasználásának hatékonysága veszélyeztetett. A kötött segélyek favorizálása 

különösen hátráltathatja a felhasználás megtervezését. 

A fentiek alapján talán egyértelművé vált, hogy a fejlesztési támogatás 

hatékonysága nem pusztán pénzkérdés. A támogatásban elsődleges és meghatározó 

jelentőséggel bír a tudásátadás és a felvevő ország intézményrendszerének 

megerősítése. A felvevő országok egyszerre több (nem ritkán 30-40 donorral) tartanak 

kapcsolatot. A feladatot magáévá tevő, felelősen és szakmailag magas szinten ellátó 

felvevő intézményrendszer nélkül a donorkapcsolatok kezelése, a forrásátvétel és -

átadás, illetve konkrét esetekben az egyedi projektfinanszírozás folyamatában súlyos 

problémák állhatnak elő. Csak képzett és megbecsült szakemberek képesek a külső 

támogatásokat és a nemzeti fejlesztési stratégiákat összeegyeztetni, a kapcsolódási 

pontokat beazonosítani. 

A donor országok és szervezetek feladata, hogy kiszűrje a segélyezést végző 

intézményeik és azok dolgozóinak egyedi érdekeiből fakadó torzító hatásokat. 

Előfordul, hogy a végrehajtó szakintézményeknek a nem megfelelő tervezés miatt sok 

pénzt kell rövid idő alatt elkölteniük. Belátható, hogy a felelős hozzáállás lehetősége 

ilyen esetekben korlátozott, és átgondolatlan döntés meghozatalához vezethet. 

A témával foglalkozó kutatók a „fantom-segély" fogalmát is használják. Ennek 

amerikai típusát írja le Anub Shah (SHAH, 2006). Tény, hogy a donor országok 

legtöbbször felajánlásaikat nem teljesítik maradéktalanul, ezért minden lehetséges 

eszközzel javítani kívánják statisztikáikat. Fantom segélyként értékelhető valamennyi 

olyan segélytípus, ami célt téveszt: nem a szegénység csökkentésére vagy reális 

gazdasági-társadalmi fejlődés megalapozására irányul. Ide tartoznak azok a 

támogatások, amelyekről kevés adatot szolgáltat a donor, pl. adminisztratív költségek, a 

végrehajtó intézményrendszer fenntartásának költségei (mely ugyancsak ODA-ként 

számolható el), egyes kötött segélyhitelek, biztonsági-katonai jellegű támogatások, a 

technikai együttműködés keretében működő szakértők utazási és egyéb költségei, 

díjazása, stb. Egyes kutatók ebbe a kategóriába sorolják az adósság elengedést is 

(miután új, fejlesztésre fordítható forrás átadással nem jár együtt). A fejlesztési 

támogatáson belül magas fantomsegély-állománnyal rendelkezik az Egyesült Államok, 

Franciaország, Spanyolország, Ausztrália, Portugália és Görögország. Az előbbiek főleg 

egyes projektek katonai-biztonsági tartalma miatt nem közölnek adatot, az utóbbi kettő 
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pedig alacsony segély adatait kívánja „kozmetikázni", az EU által elvárt szinthez 

közelíteni. 

A hatékonyság kérdését azonban nem lehet lezárni anélkül, hogy ne tegyük fel 

ismét azt a segélyezéssel összefüggő legalapvetőbb kérdést, mely a kutatók vizsgálatait 

az elmúlt 60 évben mozgatta. Mi az oka a harmadik világbeli országok 

elmaradottságának, az ott élő lakosság nyomorának, és ezért mennyire okolható 

történelmileg, gazdaságilag, politikailag a világ fejlett része? A kérdésfelvetést ma is az 

a feltételezés vezérli, hogy az okok ismeretében a megoldáshoz is lényegesen közelebb 

kerülünk. A megfogalmazott kérdésre objektív választ nem adhatunk, csupán 

visszautalunk az első fejezetben taglalt elméleti megközelítésekre, az ott felvázolt 

részleges magyarázatokra. Sok kutató továbbmegy, és ahogy Farkas Péter (FARKAS P. 

2002) is állítja: a fejlődési elméletek relevanciája a globalizáció körülményei között 

egyre kisebb lett. Az egyenlőtlenség alapvetően nem reformálható meg, maga a fejlődés 

meghatározása is egyre nehezebbé vált, ahogyan ezt Myrdal késői publikációiban már 

elismeri (MYRDAL, 1989). 

Értekezésünk szempontjából fontosabb annak a vizsgálata, hogy, eltekintve a 

fejlett-fejlődő választóvonal kialakulásától és a segélyezés motivációinak elemzésétől, 

valamint elfogadva, hogy a fejlett országok kötelességüknek érzik javaik egy részének 

átadását a fejlődő országok számára, ma milyen korlátai vannak a nemzetközi fejlesztési 

együttműködésnek. A teljesség igénye nélkül erre vonatkozóan az alábbi szempontokat 

szeretnénk kiemelni. 

A segélyezés alapvetően a donor ország külpolitikai eszköze, nem a felvevő 

országé. A politikai motivációk között elsősorban a segély, mint más országok 

befolyásolása jelenik meg. Az Egyesült Államok segélyeit a nemzetbiztonsági 

szempontból kiemelt földrajzi térségek felé irányítja: a hidegháború idején ez volt 

Közép-Amerika és a Karibi-térség, ma a Közel-Kelet, Afganisztán és Pakisztán. 2002-

ben az amerikai segély kétharmadát (közel 5 Mrd USD-t) két országnak, Izraelnek és 

Egyiptomnak folyósították. A biztonsági-katonai megfontolás mellett, az USA a 

kábítószer-kereskedelem ellen fellépő államokat (pl. Kolumbia) is segélyekkel 

jutalmazza (SHAH, 2006). 

Franciaország esetében tetten érhető függetlenné vált gyarmatainak támogatása 

Nyugat-Afrikában. A frankofón közösségen belül is aránytalanul nagyobb mértékben 

részesülnek a támogatásokból azok az országok, amelyekkel Párizs intenzív 

kereskedelmi kapcsolatokat ápol. 
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Japán kezdetben csak kereskedelmi érdekeit követve, majd Kína befolyási 

övezetének növekedésével, annak ellensúlyozására építette ki fejlesztési 

együttműködési kapcsolatait Délkelet-Ázsiában (BASSA-BUZÁS, 2004). 

A kötött felhasználású segélyhitelek hátrányait fentebb részletesen ismertettük. 

Annak ellenére, hogy a statisztikai adatok szerint csillagászati méretű pénzáramlásról 

van szó a fejlődő országok irányába (csak 2005-2007 között évente több mint 100 Mrd 

USD), az OECD adataiból az is kitűnik, hogy a fejlődő országok évente több mint 200 

Mrd USD-t utalnak át a fejlett országokba különböző jogcímeken: pl. adósságszolgálat, 

kereskedelmi forgalom, multinacionális vállalatok átutalásai stb. Ezzel az ellentétes 

irányú pénzforgalommal a fejlesztési támogatások növekedése nem tart lépést. 

A fejlett országok kereskedelempolitikája sem konzisztens a 

fejlesztéspolitikával, a Nyugat inkább segélyez, mint megnyitná piacait a fejlődő 

országok termékei előtt (élelmiszerek, textilipari produktumok stb.). 

A segélyezésnek a fenti érvrendszeren alapuló szkeptikus megítélése - noha sok 

tekintetben helytálló - túlságosan egyoldalú. A segélyezés, ha jó időben és jó helyen 

történik, sikeres fejlődést generálhat. A segélyeknek tudható be Dél-Korea látványos 

fejlődése az 1960-as években, további kiemelkedő, optimizmust sugárzó példák az 

1970-es években Indonézia, az 1980-as években Bolívia és Ghána, az 1990-es évek 

második felétől pedig Vietnam. Ez utóbbi fejlődését követjük nyomon az értekezés 

további fejezeteiben. 
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4 A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG, MINT A 
NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
JELLEGZETES FELVEVŐ ORSZÁGA 

Az előző fejezetekben röviden bemutatásra került a nemzetközi fejlesztési 

együttműködés elméleti háttere, az elmúlt évtizedek során változó tendenciái, 

sajátosságai, hatékonyságának kritikai megítélése. Áttekintettük a nemzetközi fejlesztési 

tevékenység rendelkezésre álló eszközrendszerét. A következő fejezetekben már az a 

célunk, hogy a fentebb immár általánosan körvonalazott segélyezési tevékenységet egy 

adott földrajzi egységbe helyezzük, és a kiválasztott földrajzi egység sajátosságait 

figyelembe véve vizsgáljuk meg a nemzetközi donorközösség lokális aktivitását. 

A nemzetközi fejlesztési tevékenység működésének helyi feltételrendszerére, 

megjelenésének formáira és, nem utolsó sorban, hatékonyságára alapvetően kihatnak az 

általa lefedett térség (ország) belső viszonyai, gazdasága és nemzetközi 

beágyazódottsága, különböző - például humán - erőforrásai. Ezek egy része mérhető, 

de többnyire nem számszerűsíthető jellemzőkről van szó. Ahogyan a fejlesztendő 

országok adottságaikban és sajátosságaikban különböznek egymástól, úgy a nemzetközi 

fejlesztési együttműködés is az egyes országokban más és más formákat vesz fel, 

igyekezve kezelni az adott ország sajátosságaiból eredő problémákat. 

Mielőtt rátérnénk a Vietnami Szocialista Köztársaságban folyó nemzetközi 

fejlesztési együttműködésre, előbb a helyzetfeltárás érdekében szükséges, hogy egy 

átfogó képet adjunk arról a környezetről, ahol ez a NEFE tevékenység zajlik, azaz az 

értekezés témájához illeszkedő releváns információk szisztematikus felsorakoztatásával 

bemutassuk a jelenkori Vietnamot és az országban zajló folyamatokat. 
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12. ábra Vietnam közigazgatási térképe 



4.1 Vietnam földrajzi helyzete 

Az alábbiakban néhány bekezdésbe foglaltan felvillantjuk azokat a földrajzi és 

történelmi sajátosságokat, melyek közismertek ugyan, de munkánk szempontjából sem 

közömbösek. Meg kell jegyezzük, hogy a terület magyar nyelvű földrajzi irodalma 

rendkívül hiányos. Még a Földrajzi Közlemények hőskorából származó, egyébként a 

világra rendkívül nyitott számai is mostohán kezelik ezt a térséget. Bár találunk írásokat 

(jobbára Xantus János tollából) Hátsó-Indiáról, ezek nem tárgyalják a mai Vietnam 

területét. 

Az újabb szakirodalmi közlések is marginálisak, a Földrajzi Közleményekben 

Karceva Valentina jelentetett meg cikket (KARCEVA, 1983) Délkelet-Ázsiáról, 

„színezőelemként" látott napvilágot a Földrajzi Értesítőben Hoang Than Thuy cikke az 

észak-vietnami karsztokról (THAN THUY, H. 1973). 

A mutatóban megjelent földrajzi szakcikkek mellett ismeretterjesztő munkákat 

és súlyosan elfogult, a szocialista rendszer pártján álló publikációkat olvashattunk a 

hazai rendszerváltozásig. Azt követően a felsőoktatás számára készültek tankönyvek, 

melyek reális Vietnam-képet közvetítettek (HORVÁTH - PROBÁLD szerk. 1998, 

HORVÁTH - PRÓBÁLD - SZABÓ szerk. 2008) . 

Az Indokínai-félsziget keleti részén elhelyezkedő Vietnam fekvése stratégiai 

fontosságú. A partvidéket követő, észak-dél irányban 1750 km hosszan elnyúló alakja 

jellegzetes. Legnagyobb szélességét északon (616 km) veszi fel, az ország közepén 47-

60 km-re szűkül, majd a Mekong-delta régióban ismét kb. 150 km-re szélesedik ki. 

Területe 329 ezer km2, amelybe beletartozik számos kisebb-nagyobb sziget és 

szigetcsoport, köztük a Kambodzsa által visszatérően követelt Phu Quoc. Az ország a 

történelmi hagyományokban is megjelenő három földrajzi egységre tagolható. 

Észak-Vietnam uralkodó tájai az országon 1500 km hosszan végighúzódó 

Vietnami-hegység északi vonulatának 1500 m-t is elérő csúcsai (itt találjuk Indokína 

legmagasabb hegycsúcsát, a 3143 méter magas Fan Si Pan-t), a közéjük szorított 

egykori tómedencék, valamint az ettől keletre elterülő, nagy kiterjedésű, háromszög 

alakú alföld, amelyen évszázadok óta - a kiépült sűrű csatornahálózat segítségével -

monokultúrás rizstermelés folyik. Az alföldet a Vörös-folyó szeli át, majd jól fejlett 

deltatorkolatban a Vietnami-öbölbe ömlik. A Vörös-folyótól északkeletre található 

Tonkini-felföld a dél-kínai karsztvidék folytatása, melynek szintén részét képezi a 

Vietnami-öböl mentén elhelyezkedő kb. 4000 mészkőszirtből álló szigetvilág, az 
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UNESCO világörökségi listán szereplő Vinh Ha Long („a leszálló sárkány öble"). Az 

ország fő exporttermékeit jelentő nagy feketekőszén és vasérc telepek szintén az 

alföldön, a fővárostól délkeletre (Hong Gai), illetve északra (Thai Nguyen) találhatóak. 

Vietnam teljes egészében trópusi ország, észak-déli irányú fekvését tekintve 

nagy kiterjedésű, így jelentősek eltérések mutatkoznak az időjárásban. Azok az Ázsia 

középső részéről érkező száraz, hideg légtömegek, amelyek még a téli hónapokban 

Észak-Vietnamban lehűlést okoznak, Danangtól délre már nem jutnak el. Ez egyben az 

ország legforróbb vidéke is, a júliusi átlaghőmérséklet a 30 C°-ot meghaladja, és az 

áprilisban és májusban mért csúcsértékek elérik a 40-45 C°-ot. A nyári hónapokra 

jellemzőek a tájfunok, amelyek súlyos pusztításokat, áradásokat okoznak. 

A Vietnami-hegység déli vonulatai alacsonyabbak, a bazalttakaróval beborított 

nagy kiterjedésű területen fennsík jellegű tájat képeznek. Az egykor összefüggő 

erdőségek a vietnami háborúban jórészt elpusztultak, helyüket a monokultúrás 

gazdálkodás (kávé, kaucsuk, tea) vette át. A Magas-fennsíktól délre a Mekong-delta 

alföldjeit találjuk, melyek felszínét a Mekong és mellékfolyóinak hordalékai vastagon 

beborítják. A tengerszintnél alig három méterrel magasabban fekvő, folyókkal, erekkel 

és csatornákkal behálózott termékeny deltavidék az ország mezőgazdasági termelésének 

40%-át adja. 

A domborzat meghatározza a népesség területi eloszlását is. Vietnam egyébként 

is a Föld legsűrűbben lakott országai közé tartozik (kb. 280 fő/km2), de a folyók 

deltavidékein a népességkoncentráció óriási (Vörös-folyó deltája: 1100 fő/km2, 

Mekong-delta: 400 fő/km2). 

4.2 Történeti áttekintés 

Vietnam történelme közel négyezer éves múltra tekint vissza, mely időszak alatt 

a vietnamiak által elfoglalt tér folyamatosan bővült: az évszázadok folyamán északról 

dél felé vonulva - és leigázva az ott élő népeket - népesítették be az Indokínai-félsziget 

keleti oldalának sík vidékeit, és csak a legutóbbi időkben, 1975-től kezdődően, 

központilag vezényelt telepítési hullámokban terjesztették ki lakóterületüket a 

hegyvidékekre is. 

Vietnam területe a kínai uralom alól való felszabadulásig (i. sz. 939) 

gyakorlatilag a Vörös-folyó medencéjére korlátozódott. A népesség szaporulat 
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következtében a déli irányban terjeszkedő vietnamiak a XV. sz. táján érkeztek meg a 

mai Közép-Vietnam területére, miután több évszázadig tartó harcban legyőzték az akkor 

még ott létező hinduizált Champa birodalmat. Leszármazottaik, a chamok, időközben 

muszlim hitre tértek át, és ma mindössze egy kb. 30 ezer fős nemzeti kisebbséget 

alkotnak Dél-Vietnam tengerparti vidékein. A dél felé való menetelés a XVIII. 

században érte el a mai Ho Chi Minh város környékét. A területet akkor még khmerek 

lakták, akiket a vietek ugyancsak többségében kiszorítottak. A jelenlegi Vietnam 

területének 2/3-át alkotó hegyvidékek, beleértve a Központi-fennsíkot, francia gyarmati 

örökségként kerültek Vietnamhoz. A Délkelet-Ázsiában általánosnak tekinthető 

ökológiai-etnikai képnek megfelelően a vietek (akárcsak a thaiok/laók, a khmerek, a 

burmaiak) síksági/folyamvölgyi nép, akik hagyományosan a két nagy folyó (Vörös-

folyó és a Mekong) völgyében-deltájában, illetve az azokat összekötő keskeny 

tengerparti sávban laktak. A hegyvidéket ezzel szemben számos kis etnikai csoport lakta 

és lakja, akik nyelvileg, fizikai antropológiai és kulturális tekintetben is eltérnek a 

síksági államalkotó vietnamiaktól. A két ökológiai nise és lakóik között ugyan mindig is 

volt kulturális és más, sokszor agresszív jellegű érintkezés (pl. háború, rabszolga-

kereskedelem stb.), ám mégis kölcsönösen elkülönültek egymástól. 

Az első vietnami államalakulatok az ie. IV. és III. század elejére datálhatok, 

amikor az ország északi részén a lac-viet törzsek szövetséget alkottak Van Lang néven, 

amely i.e. 257-ben beolvadt az Au-lac államba. Az i.e. III. században Au-lac-ot 

bekebelezte Kína, s ez a fordulópont az egy évezreden keresztül tartó kínai elnyomás 

kezdetét jelentette. Az ország formálisan 939-ben szabadult fel a kínai uralom alól, de 

ezt követően is a Középső Birodalom vazallusa maradt, a kínai befolyás alatt 

központosodó, mandarin közigazgatású, feudális államként fejlődött. 

A francia gyarmati uralom az 1858-as Danang-i partraszállással kezdődött, és 

1885-ben konszolidálódott a Tiencsini Szerződéssel, amelyben Kína lemondott jogairól 

Franciaország javára. A gyarmati időszakban Vietnam hármas tagolódása (Tonkin, 

Annám, Kokinkína) megerősödött. A II. világháború alatt, 1941-ben a franciák 

Vietnamot ellenállás nélkül átadták Japánnak. 1945. szeptember 2-án az ország egész 

területén kikiáltották a független Vietnami Demokratikus Köztársaságot, melynek 

elnöke Ho Chi Minh lett. 

A franciák 1946 végén az egész országban megindították gyarmati háborújukat, 

amely 1954-ben, a vietnami erők Dien Bien Phu-nál aratott legendás győzelmével ért 

véget. Még ebben az évben a Genfi Egyezmények ideiglenes demarkációs vonalat 
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állapítottak meg az ország északi és déli része között, amely a 17. szélességi fok mentén 

szelte ketté az országot. Az amerikai kormányzat és a déli rendszer meggátolta az 

ország egyesítésére vonatkozó határozatok végrehajtását. A délen kibontakozó helyi 

fegyveres konfliktusokba a Vietnami Demokratikus Köztársaság és az Egyesült 

Államok reguláris fegyveres erői burkoltan, majd 1965-től nyíltan avatkoztak be. A 

háború nemzetközi konfliktussá terebélyesedett, földrajzilag előbb az északi 

országrészre, majd a szomszédos államokra: Laoszra és Kambodzsára is átterjedt. A 

küzdelembe Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea fegyveresen kapcsolódott be az 

Egyesült Államok oldalán. A háború több mint 3 millió vietnami és 60 ezer amerikai 

halálos áldozatot követelt, az Egyesült Államok közvetlen háborús kiadásai akkori 

árfolyamon meghaladták a 130 milliárd USD-t. 1968-ban Párizsban háromoldalú titkos 

tárgyalások kezdődtek Észak- és Dél-Vietnam, valamint az Egyesült Államok 

képviselőinek részvételével. Az 1973-ban aláírt Párizsi Egyezményben foglaltakkal 

összhangban az Egyesült Államok kivonta harcoló egységeit a Vietnami 

Köztársaságból, az Egyezmény betartásának ellenőrzésére pedig négytagú - köztük 

magyar - Ellenőrző Bizottság alakult. A szembenálló vietnami felek között kiújult 

fegyveres harc 1975. április 30-án ért véget a déli rendszer teljes katonai, politikai és 

erkölcsi vereségével. 1976-ban az ország egész területén választásokat tartottak, és az új 

Nemzetgyűlés július 2-i határozata értelmében az egységes Vietnam hivatalos 

elnevezése Vietnami Szocialista Köztársaság lett. 

4.3 A vietnami reformfolyamat két évtizede 

Elöljáróban ejtsünk szót a két évtizedre visszanyúló vietnami reformfolyamatról. 

A Vietnami Szocialista Köztársaság önmagát a mai napig szocialista országként 

definiálja. A külpolitikai környezet változásának hatására a vietnami vezetés az 1980-as 

évek végén szakított az 1975 óta folytatott katasztrofális gazdasági és társadalmi 

következményekkel (éhezés, jegyrendszer, óriási infláció, magas munkanélküliség) járó 

gazdaságideológiai elmélettel, illetve gyakorlattal. A gazdasági fejlődésre külső 

tényezők (az amerikai háború utáni embargó, a kambodzsai és kínai katonai 

fenyegetettség miatt a leszerelés elmaradása stb.) is ellenhatottak. A kiúttalanság 

kényszerű tudomásulvétele nyomán, Vietnam 1986-ban óvatos léptékű, de stratégiailag 

visszafordíthatatlan reformpolitikát ("doi moi") hirdetett meg. A vietnami vezetés célja 

a politikai rendszer változatlanul hagyása mellett, a külgazdasági nyitással 
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párhuzamosan, a tervutasításos gazdasági rendszer felváltása, és kínai mintára, áttérés a 

szocialista piacgazdaságra. A Vietnami Kommunista Párt (VKP) egypártrendszerű 

hatalmi pozíciói változatlanul maradtak. A szocialista Vietnam alkotmánya tiltja 

politikai párt vagy szervezet létrehozását, ezáltal a VKP-nak sem politikailag szervezett 

külső ellenzéke, sem párton belüli, kurzus-váltást előirányozó belső ellenzéke nem 

alakulhatott ki. Az ország politikai berendezkedéséről később még bővebben szólunk. 

A stabil belpolitikai viszonyok és a határozott irányítás megfelelő bázist 

teremtett a gazdaság fejlődéséhez és a külföldi - kezdetben csak ázsiai - befektetők 

érdeklődésének felkeltéséhez. Vietnam GDP-je az 1990-es évektől évi 8%-ot 

meghaladó mértékben növekedett, és a gyors ütem csak átmenetileg torpant meg az 

1997. évi pénzügyi válság hatására (ARTNER A, 2002). A gazdasági növekedés 2000. 

óta ismét évi 7% körül alakul. 2006-ban és 2007-ben a gazdaság bővülése meghaladta a 

8%-ot. Ezt a növekedési ütemet Kelet-Ázsiában csak Kína múlja felül. Vietnam az egy 

főre jutó GDP-jével (kb. 835 USD), továbbra is az ázsiai kontinens egyik 

legszegényebb állama, azonban az életkörülményeket befolyásoló másodlagos 

kritériumokat is figyelembe véve, kikerült a legszegényebb országok csoportjából: a 

vásárlóerő paritáson mért egy főre jutó GDP 2570 USD (Vo, 2007). Az általános 

megítélés szerint a térség egyik legstabilabb, ígéretes gazdasági kilátásokkal rendelkező 

országa. 

A reformpolitika első tíz éve mértékében nem jelentős, de alapvető változásokat 

hozott a gazdaságban, a mezőgazdasági termelési viszonyokban, a valóban többszektorú 

tulajdonviszonyok kialakításában és a hazai tőkefelhalmozásban (BASSA, 2006). 

Az 1990-es évek második felében a reformpolitika egészében helyes és 

eredményes jellege nyilvánvalóvá és megkérdőjelezhetetlenné vált - érzékelve a 

gazdaság valós igényeit és követve a kínai fejleményeket is. Vietnam bizonyította, hogy 

nincs szüksége, és egyenesen káros volna a gazdasági sokkterápia. Ehelyett, a kelet-

európai piacgazdasági átmenet tapasztalatait értékelve, annak használható elemeit 

átvéve, de alapvetően mégiscsak a kínai reformokat mértékadónak tekintve, van helye 

és racionalitása a Vietnam által követett, a fokozatosságra épülő megközelítésnek. A 

gazdaságirányítás reformja és módszereinek kiválasztása során a vietnami vezetés 

számára a társadalmi fejlődés, a lakosság jólétének növelése, a belső politikai stabilitás 

megteremtése ugyanolyan fontos volt és maradt, mint az összemosódó párt- és állami 

vezetés hatalmi pozíciójának megtartása. A vietnami gazdasági reformfolyamat 

megítélésekor nem kis jelentősséggel bír az a tény, hogy Vietnam gazdasági szerkezetét 
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tekintve, nagyban eltért az európai szocialista országok helyzetétől, a nagy állami 

vállalatok kisebb részesedést élveztek a gazdaságban, így Vietnam megengedhette 

magának, hogy a nagyvállalatok privatizációját („részvényesítését") későbbre halassza 

(PERKINS-RADALET, 2001). A vietnami reformok sikere abból ered, hogy ugyancsak a 

kínai mintát követve, a reformokat a mezőgazdaságban és a kiskereskedelemben 

indították be. Az állami vállalatok részvényesítésének nehéz folyamata jelenleg is tart, 

melynek kritikus fázisát a pénzügyi szektor, néhány állami nagybank részvényesítése 

képezi 2007-től. A kormány abban az évben, az akkor működő 1800 állami vállalatból 

600 részvényesítését kezdte el (Vo, 2007). 

Az 1986-ban kínai mintára indított „doi moi" a világpiaci jelzésekre adott 

egyfajta vietnami reakció volt, melynek következményeit a győztes vietnami háborúból 

eredő legitimációt maga mögött tudó vezetés még nem mérte, nem mérhette fel. A 

következő két évtizedben eközben lejátszódó vezetői generációváltás is hozzájárult 

ahhoz, hogy 2003-tól a belső politikai és társadalmi stabilitáson alapuló gazdasági 

fejlődés fenntartását célul tűzve, intézményrendszerének átalakításával Vietnam a 

reformfolyamatot felgyorsította (BALOGH, 2009). 

A nemzetközi közösség előbb csak érdeklődéssel, majd az ezredforduló tájékától 

fokozott elismeréssel figyelte azt a megfontolt külpolitikai és külgazdasági 

irányvonalváltást, melyet a szocialista Vietnam vezetése foganatosított, saját gazdasági 

és belső viszonyaiból eredő korlátait felismerve, egyben válaszul a nemzetközi 

kihívásokra. A gazdasági fejlődésnek, a reformok folytatásának egyik fontos eleme a 

fejlett országok részéről, a Vietnamnak nyújtott pénzügyi támogatás, illetve a 

fejlesztésekben való tevékeny aktivitásuk. 

A Világbank szintén modell-országként ajánlja Vietnamot más fejlődő országok 

számára a szegénység felszámolásban elért eredményei alapján. Kormányzati adatok 

szerint 1993-ban, a lakosság 59%-a élt a szegénységi küszöb alatt, ez 2000-re 35%-ra, 

majd 2007-ben 18%-ra mérséklődött. Ilyen gyors és határozott ütemű társadalmi-

gazdasági változást más ázsiai ország nem tud felmutatni (NGUYEN, 2007). 

4.4 Az aktuális társadalmi folyamatok jellemzői 

Vietnam lakossága 2006-ben 85 millió fő volt, a lakosság létszáma az előző 

évhez képest 1,3%-kal növekedett. A népességnövekedés üteme - a családonkénti 
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gyermekszámot kettőben meghatározó állami népesedéspolitikának köszönhetően -

stabil, 2020-ra 100 milliós lélekszám prognosztizálható. A lakosság 90%-a a folyók 

deltavidékén és a mintegy 3500 km-en elnyúló tengerparti sávban él. A főváros Hanoi, 

4 millió lakossal, további nagy városok: Ho Chi Minh város (8 millió), Hai Phong (3 

millió), Danang (2 millió). A városi lakosság aránya régiós összehasonlításban alacsony 

(HORVÁTH - PROBÁLD - SZABÓ, 2008). 

Tudjuk, hogy Vietnam változatlanul Ázsia egyik legszegényebb országa, ennek 

ellenére a humán fejlettségi mutató (HDI= Human Development Index) nem rossz: 

néhány fontosabb részadatát a 3. táblázatban közöljük. 

3. táblázati vietnami társadalom néhány jellemző mutatója 2005-ben 

Mutatószám 2005 

Szegénység a lakosság %-ában 20% 

Városi lakosság a lakosság %-ában 27% 

Születéskor várható élettartam 70 év 

Csecsemőhalandóság (1000 élve szülésre) 18 

Alultápláltság (5 éves kor alatti gyermekek %-ában 25 

Tiszta ivóvízhez való hozzáférés a lakosság %-ában 62 

írástudók aránya a lakosság %-ában 96 

Általános iskolához hozzáférés (az iskoláskorúak %-

ában) 

98 

Forrás: Saját szerkesztés a Világbank adatainak felhasználásával 

Az ország egészségügyi és oktatási infrastruktúrája elmaradott, de az állam - a 

külföldi támogatások, segélyek felhasználásával - jelentős eszközöket mozgósít a 

helyzet javítása érdekében. Noha csak az állami költségvetés 2%-át költik az 

egészségügyre, a lakosság egészségügyi helyzete sokkal jobb, mint az a fejletlen 

egészségügyi ellátási rendszerből következne. Ennek oka alapvetően táplálkozási 

szokásaikban és életmódjukban keresendő. Aggodalomra adhat okot, hogy az ország az 

egészségügy területén számos új kihívással néz szembe: 2007-ben a felnőtt népesség 
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0,5%-a HIV vírushordozó volt, 290 000 fő AIDS beteg. Délkelet-Ázsiában ez utóbbi 

adat tekintetében csak Thaiföldön rosszabb a helyzet. 

A szegénység felszámolása kapcsán, már fentebb említettük, hogy kedvező, a 

társadalom mélyére ható folyamatok tapasztalhatók. Problémának azt tartjuk, hogy a 

szegény lakosság területi eloszlásában azonban még mindig nagy különbségek 

mutathatók ki: 90%-uk vidéken, elmaradott viszonyok között él, a probléma elsősorban 

a kisebbségi népcsoportokat sújtja. 

Az országban a társadalombiztosítás hézagosan működik, elsősorban a családok 

töltik be a szociális háló szerepét. A nyugdíjas korú lakosság létszáma alacsony, kb. 8%. 

A nyugdíjba vonuló állami és pártalkalmazottak, valamint a fegyveres testületektől 

leszerelt munkavállalók már régóta nyugdíjellátásban részesülnek. Az általános 

társadalombiztosítási rendszer folyamatosan épült ki, mára a magánvállalatok 

munkavállalóira is kötelező jelleggel kiterjed. A vietnami vezetés a munkapiacon 

bekövetkezett változások nyomán a munkanélküli ellátás kialakítását tervezi (Vo, 

2007). 

Egyik legnagyobb problémának a nemzeti kisebbségek helyzetét tekintjük. A 

fentebb bemutatott, az államalkotó vietek és a hegyvidékeket lakó etnikai csoportok 

közötti szembenállás-elkülönülés a vietnami hivatalos propaganda ellenére a mai napig 

is fennáll - jóllehet mára az etnikai-demográfiai viszonyok szinte mindenütt döntően 

megváltoztak a vietek javára. A túlnépesedett és földszűkében lévő Vietnam talán 

legfeszítőbb problémája az, hogy a területének kb. 1/3-át kitevő síkságon és a 

folyamvölgyekben él a lakosság 3/4-e, míg a terület 2/3-át kitevő hegyvidéken (a 

betelepítések ellenére is) mindössze 1/4-e. A vietnami alkotmány és a relációs 

törvények elméletben tiltják a nemzetiségi alapon történő megkülönböztetést, és teljes 

védelmet adnak az országban élő 53 etnikai kisebbségnek, közöttük népességszámban 

legjelentősebbek a tay, a müong, a nung, és a hmong kisebbség (LE, 1997). A kinh 

többség (85%), azonban a gyakorlatban számos előítéletet hordoz kisebbségi 

honfitársaival szemben. A helyi szinten a kisebbségek megkülönböztetése széleskörű, 

eszköztára változatos (diszkriminatív földelosztás, egészségügyi és oktatási szolgáltatás 

fejletlensége, hitélet korlátozása, közalkalmazottként való elhelyezkedés megnehezítése, 

stb.) 

2 Forrás: CIA Factbook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/rankorder/2156rank.html 
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A kormány megfogalmazott céljaként igyekszik a nemzeti kisebbségek 

életkörülményeit javítani. Azonban a jelentős befektetések ellenére eddig nem sikerült 

számottevően csökkenteni a kisebbségek, illetve a kinh (és kínai) többség közötti 

különbségeket. A kínai etnikum összlétszáma 1,2 millió főre becsülhető, közülük 

majdnem egy millióan Ho Chi Minh városban és Hanoiban élnek, mintegy 300 000 fő 

pedig a kínai határ mentén, Vietnam északi részén él (LE, 1997) . A kínai kisebbség -

akárcsak a többi délkelet-ázsiai országban - lélekszámánál jóval nagyobb szerepet 

játszik az ország gazdasági életében, főleg délen, ahol a kereskedelem jelentős hányadát 

tartja a kezében. 

4.5 Vietnam politikai berendezkedése 

Amint a fentiekben már utaltunk rá, a vietnami reformfolyamat beindítása 

konkrét időponthoz (1986) köthető. Ez a tudatos reformlépés a belpolitikai gyakorlatban 

a legdurvább hatalmi megnyilvánulások korlátozását, a politikai-társadalmi rendszer 

tömegbázisának szélesítését, a tervutasításos gazdaságirányítási rendszerről a tervszerű 

szocialista piacgazdasági viszonyok kialakítására való áttérést, a külpolitikai és a 

külgazdasági nyitást jelölte meg legfontosabb céljainak. A gazdasági-társadalmi 

reformfolyamat megértéséhez csakúgy, mint Kínában, elengedhetetlen, hogy megértsük, 

és helyesen értékeljük a Vietnami Kommunista Párt változó szerepét, evolúcióját. 

A VKP ázsiai jelleggel felruházott, jól szervezett tömegpárt. A párt saját 

apparátusa, az államigazgatás, a hadsereg és a rendőrség vezető körei, a régi-új 

gazdasági elit érdek-összefonódása és egymásra utaltsága révén tartja kezében és 

konszolidálja a hatalmat. A gazdaság-átalakítás folyamatában kitermelődő párton belüli 

érdekcsoportok egymással szemben állnak, ez azonban nem veszélyezteti a háborúban 

legitimált, nemzeti hagyományokkal rendelkező párt egységét. A nyitás stratégiájának 

megvalósításához kedvező feltételt jelentett a korábbi külső, elsősorban szovjet hatások 

megszűnése, valamint az a történelmi-politikai körülmény, hogy a VKP-nak - más párt 

vagy politikai szervezet alapításának alkotmányos tilalma következtében - nem volt, és 

jelenleg sincs alternatívaként szóba jöhető, szervezett ellenzéke. 

Az ország belső viszonyainak alakulása a sajátos vietnami körülmények között a 

politikai hatalmat monopolizáló állampárthoz kötődik, amelynek kongresszusai jelentik 

a fejlődési csomópontokat (LE, 2001). 
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A reformfolyamat elmélyülését és párton belüli támogatottságának széleskörűvé 

válását az alapozta meg, hogy az 1990-es évek első felében a pragmatista „peresztrojka" 

felfogás híveinek helyzete erősödött meg a VKP felső vezetésében. Megváltozott a párt 

gyakorlati politizálása, visszaszorultak a hagyományos sztálinista ideológiai elemek, 

növekvő mértékben kezdtek építeni a konfuciánus hagyományra és a nacionalizmusra, 

mint a vietnami társadalom fontos összetartó erejére. Az átfogó jellegűnek és 

radikálisnak hirdetett új politika valójában csak nagyon óvatosan, visszaesésekkel és 

nem kis mértékben a külső tényezőknek - ezen belül elsősorban a szocialista országok 

átalakulása - nyomán formálódott és nyert teret. 

Az 1990-es évek második felében Vietnam - kínai példát követve - a vezetésben 

óvatos generációváltást valósított meg. A politikai intézményrendszer korszerűsítésének 

jegyében erősödött a kormány és a minisztériumok önállósága, a párt formailag kezdett 

tartózkodni a hatalmi szervek munkájába történő közvetlen beleszólástól. A szilárd 

politikai háttér és a határozott politikai irányítás megfelelő bázist teremtett a gazdaság 

fejlődéséhez, a jelentős méretű külföldi tőkebefektetésekhez. 

2000-2005 között nemzetközileg is tudatosulni kezdett, hogy Vietnamban - az 

ország stabil belső viszonyai között - a VKP által indukált fokozatos reformokon 

keresztül a gyorsan kiépülő kapitalista viszonyok politikai, gazdasági és társadalmi 

feltételei biztosítottak. Az ország a belső politikai és társadalmi stabilitáson alapuló 

gazdasági fejlődés fenntartását célul tűzve, az intézményrendszerének átalakításával a 

reformfolyamatot felgyorsította. 

Noha a VKP-n belül és a vietnami társadalomban lassan alakul ki egységes 

felfogás a fejlesztési stratégiát, az elkezdődött kapitalista fejlődés ütemét illetően, a 

párton belül szembeötlően előrehaladt a politikai hatalom gazdasági hatalommá 

transzformálása, amely a vezetésen belüli élesedő belső rivalizálással jár együtt. Az 

érdekütközések ellenére az egység is érvényesül a legfontosabb stratégiai kérdésben: a 

viszonylag gyorsan kiépülő kapitalista viszonyok politikai, gazdasági és társadalmi 

feltételeinek biztosításában. Politikai szinten egységes annak a megítélése is, hogy a 

fokozatos reformok megvalósítása nem veszélyeztetheti a politikai hatalmi monopólium 

megőrzését az egypártrendszerű berendezkedés formájában. A gazdaság fejlesztésének 

fenntartása alapvető feltétele annak, hogy a társadalom továbbra is hajlandó legyen 

elviselni az átalakulás súlyos következményeit. A társadalmi változásokat tekintve a 

kapitalista osztály elsősorban a pártállami bürokrácia és a nómenklatúra tagjaiból kerül 
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ki, paradox módon az állami szektorhoz kapcsolódóan, illetve az össznépi tulajdonban 

levő földek használati jogának kisajátításával. 

A VKP legutóbbi, 2006. évi X. kongresszusa elvégezte az ország politikai 

vezetésének fiatalítását, a tehetségesebb, tanultabb új vezetők kiemelését. A fiatalabb, 

technokrata vezetőgárdának már nincs kötődése a háborúhoz, nem ott szerezte országos 

ismertségét és ehhez kapcsolódó legitimitását. A politikai eliten belüli további 

erőviszony-módosulásokat mutatja a déli országrész (Ho Chi Minh város és térsége) 

gazdasági súlyát arányosabban reprezentáló politikai térnyerése. A kongresszus kiállt a 

konszenzuson alapuló döntéshozatal mellett. Rendületlenül folyik a politikai hatalom 

gazdasági hatalommá való transzformálása, minden akadály elhárult azelőtt, hogy a párt 

tagjai az üzleti életben és a privatizációban aktívan részt vegyenek: a vietnami vezetés 

az új kapitalista uralkodó elit megteremtését a párton belül képzeli el. Ebben a 

tekintetben különbözik a kínai mintától, ahol a Kínai Kommunista Párt a párton kívüli 

tőkések, folyamatosan gazdagodó üzletembereknek és vállalkozóknak a párt elitbe 

történő beemelésével szilárdítja meg helyzetét. 

Összefoglalva: 2006-ra, az elmúlt 20 év alatt bekövetkezett belső változások 

eredményeként, a VKP végleg szakított a sztálinista ideológiával, elindult a néppárt 

jellegűvé válás útján. Nem változtak a célok: a monolitikus pártállami berendezkedés 

megőrzése, a párt társadalmi vezető szerepének erősítése, a nemzeti egység 

megszilárdítása, az életkörülmények javítása és a pragmatikus politikai irányvonal 

továbbvitele a változó feltételek között. A belső stabilitás érdekében - hasonlóan 

Kínához - a legfontosabb feladat a gazdasági növekedés magas ütemének fenntartása, 

ha lehet emelése maradt. 

Több más ázsiai országban is megfigyelhető, ez alól Vietnam sem kivétel, hogy 

a központi és helyi hatalom közötti erőviszonyban a központi döntések és törekvések 

nagyon szelektíven, a helyi politikai hatalom érdekeinek függvényében valósulhatnak 

meg. A kínai eredetű mandarin közigazgatás hagyományiból eredő helyi - elsősorban 

falusi - hatalmi szervek önállósága a lakossággal szembeni alig korlátozott önkényen 

keresztül érvényesül. Mind az államhatalmi, mind a végrehajtói hatalom apparátusainak 

szakmai színvonala alacsony, a munkastílus nagyon bürokratikus, a felelősségi 

viszonyok - politikai és ideológiai okok miatt - kollektív jellegűek, ami a 

visszaéléseknek és a korrupciónak tág teret enged. Az egységes jogrendszer és a 

jogállamiság alapjainak megteremtése még várat magára. 
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Noha az értekezésnek nem lehet célja a politikai berendezkedés bírálata, csak 

érintőlegesen ejtsünk néhány szót az emberi jogi helyzetről. Az ázsiai történelmi 

fejlődésből és az ázsiai demokrácia-felfogásból eredő, emberi jogi korlátozásokat, a 

politikai szabadságjogok érvényesülése terén tapasztalható hiányosságokat, a fejlett 

demokráciák eltérő mértékben sérelmezik, de lényegében nem kezelik központi 

kérdésként a kétoldalú kapcsolatok alakításában. Az USA élesebben, az EU tagállamok 

eltérő mértékben, de csak óvatosan bírálják a rendszer fogyatékosságait. Vietnamban 

egyelőre nincs alternatívát jelentő, a demokratikus nyugat támogatását igénylő belső 

ellenzék. Megértve és tiszteletben tartva azt, hogy a különböző kultúrák eltérően 

viszonyulnak az emberi jogokhoz, a nemzetközi emberi jogi fórumok azonban többször 

elmarasztalták Vietnamot az emberi jogi helyzet miatt. 

4.6 Vietnam külkapcsolatai, nemzetközi politikai és gazdasági 
integrációja 

Az előző fejezetrészben ismertetett belső viszonyok megbízható, tartós stabilitást 

biztosítanak, ezzel Vietnam a délkelet-ázsiai térség egyik leginkább nyugodt, 

kiegyensúlyozott és belső viszonyainak alakulását illetően legkiszámíthatóbb 

országainak egyike, amiért nemzetközi elismerést és bizalmat élvez. 

Vietnam külpolitikai tevékenységét a nemzeti érdekek érvényesítésére irányuló 

pragmatizmus jellemzi, aminek belpolitikai megalapozottságát az ország stabilitása és 

gazdasági fejlődésének eredményei kellően biztosítják. A külpolitikai tevékenység 

jellemzően gazdaság-orientált. Vietnam energikus aktivitást fejtett ki a nemzetközi 

struktúrákba való beilleszkedése érdekében, amelynek két legfontosabb állomása az 

ASEAN (Association of South East Asian Nations = Délkelet-ázsiai Országok 

Szervezete) tagság (1995) és a Kereskedelmi Világszervezethez történt csatlakozása 

(2006) voltak. Vietnam ugyancsak résztvevője az ázsiai és csendes-óceáni térség 

gazdaságait tömörítő APEC közösségnek. Az APEC államok vezetőinek 

csúcstalálkozóját 2006-ban, Hanoiban rendezték meg. 

Vietnam külpolitikai aktivitásának elsődleges területe a délkelet-ázsiai régió, 

amely Kína számára különösen fontos, szerepel India terveiben, és növekvő fontossága 

van az Egyesült Államok szempontjából is. A regionális integrációt jelentő ASEAN-

tagság elnyerése javította Vietnam nemzetközi megítélését, megteremtette a folyamatos, 

magas szintű politikai érintkezés és a gazdasági, kereskedelmi együttműködés alapjait a 

65 



térség országaival. ASEAN-partnereihez viszonyított relatív gazdasági elmaradottsága 

miatt Hanoi azonban csak fokozatosan közeledik a szervezet szabadkereskedelmi 

övezetéhez (AFTA). 

Vietnam láthatóan arra törekszik, hogy a szervezet legelmaradottabb 

tagállamainak - Kambodzsa, Laosz és időnként Mianmar (Burma) - hangadó-irányító 

tagjaként lépjen fel, gyorsabb felzárkóztatásuk képviselője legyen, pl. a Mekong-

szubrégió fejlesztésére közös projektek kidolgozását javasolja (BALOGH-WlLHELM, 

2005). 

Vietnamnak a két indokínai szomszéd országhoz (Laosz és Kambodzsa) fűződő 

kapcsolatai az ottani belső viszonyok változása és Kína befolyásának erősödésével 

összetettebbé váltak, és az 1970-es, 1980-as évekkel ellentétben már nincs lehetősége 

döntő mértékű befolyásolásukra. Laosszal intenzív a magas szintű kapcsolattartás, 

szoros a politikai együttműködés, de a kapcsolatrendszer egésze a korábbinál 

lényegesen kiegyensúlyozottabb. A vietnami gazdasági befolyást jelentősen 

meggyengítette a thaiföldi konkurencia és Kína (elsősorban a délnyugati Yunnan 

tartomány) jelentőségének dinamikus erősödése. Vietnam leginkább Laosz 

vonatkozásában dédelgethet új stratégiai célokat: infrastrukturális és energetikai 

projektekkel kívánja biztosítani az erősebb kötődést a két ország között. Kapcsolatuk új 

eleme, hogy gazdasági érdekektől vezérelve Laoszban már saját - alapjában véve még 

szocialista jellegű - segélyezési politikát is folytat. 

A Vietnam külpolitikáját elemző szakértők legfontosabb megállapításai közé 

tartozik, hogy Hanoi nem kíván szövetségi viszonyt kiépíteni egyik nagyhatalommal 

sem, de igyekszik a maga javára fordítani térségbeli céljaikat, kihasználni 

érdekellentéteiket. Ennek megfelelően a vietnami külpolitika tartópillére a 

kiegyensúlyozott és aktív kapcsolatépítés minden olyan országgal és országcsoporttal, 

amely elősegítheti gazdasági fejlődését, biztonságát, befolyásolhatja a szűkebb régió 

helyzetének alakulását. Határozottan, minden fórumot kihasználva, ellenzi az egypólusú 

világrendet, az erőn és a saját értékrenden alapuló beavatkozást más országok ügyeibe. 

Szükségesnek tartja a globalizáció eredményeinek igazságosabb elosztását, az 

Észak-Dél, valamint a Dél-Dél közötti különbségek csökkentését, a gazdag országok 

nagyobb támogatását a fejlődők felzárkóztatása érdekében. Deklaráltan elutasítja a 

külföldi segélynyújtás összekapcsolását politikai jellegű követelményekkel. 

Diplomáciai tevékenységének eddigi csúcspontját a 2008-2009-es ENSZ BT nem 

állandó tagsága idején érheti el. 
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A nagyhatalmakkal fenntartott kapcsolataiban Vietnam jól kiaknázza gazdasági 

sikereit és az ország iránt erősödő nemzetközi figyelmet. A külvilág számára stabilitást 

sugárzó Vietnamot vonzóvá teszik humán és gazdasági erőforrásai, belső helyzete, 

kedvező földrajzi elhelyezkedése. Vietnam külpolitikájának két, közel azonos súlyú 

prioritása Kína és az Egyesült Államok. Mindkettővel dinamikusan fejlődnek politikai 

és a gazdasági kapcsolatai, egyben mindkét nagyhatalom veszélyt is jelent biztonságára. 

Vietnam tudatában van annak, hogy geopolitikai helyzete az ASEAN régióban mindkét 

nagyhatalom számára fontos. Ha Az amerikai-kínai viszonyban bármelyik felet 

támogatná, az pozícióinak azonnali erodálódásával járna, aminek stratégiai-politikai 

kockázata nem vállalható. Vietnam kiegyensúlyozásra törekvő külpolitikáját az a 

felismerés mozgatja, hogy a két nagyhatalom bármelyikéhez fűződő kapcsolatainak 

jellege, fejlődési tendenciája és üteme közvetlenül befolyásolja a másik 

nagyhatalommal szembeni pozícióit. Vietnamnak alapvető érdeke, hogy helyesen 

értelmezze a két nagyhatalom valódi szándékait, és szorosan kövesse az amerikai-kínai 

kapcsolatok alakulását, megvalósítva az egyensúlyozás politikáját. 

Vietnam biztonságát, belső helyzetét a határos Kína képes a legnagyobb 

mértékben befolyásolni. A gazdasági és diplomáciai eszközökkel Délkelet-Ázsiában 

közvetlenül érvényesülő kínai befolyás nyomasztóan érinti a Vietnam gazdasági és 

külpolitikai érdekeit, és szükségessé teszi, hogy a vietnami-kínai viszony a vietnami 

külpolitika elsődleges prioritása legyen. A kínai-vietnami viszony az elmúlt tizenöt 

évben gyorsan javult, közös értékelésük szerint együttműködésük ma már új minőséget 

jelent. Ennek ellenére a folyamatos tárgyalásos rendezés preferenciájának hangoztatása 

mellett a két ország nem tudta rendezni az olyan fontos problémákat, mint pl. az olaj és 

gázlelőhelyekben gazdag, a Dél-kínai-tengerben elhelyezkedő szigetcsoportok (Spratly-

és Paracel-szigetek) hovatartozásának kérdése (MÉSZÁROS, 2004). 

A kínai befolyás feltartóztathatatlan erősödése Vietnamban egyrészt a 

nemzetközi erőviszonyok következménye, másrészt jelenleg összhangban van mindkét 

fél legfontosabb érdekeivel is: a belső és külső stabilitás megőrzésével, illetve a 

társadalmi-gazdasági fejlesztéssel, amiben a felek saját körülményeiknek megfelelő 

gyakorlatot követnek. Vietnam legnagyobb gazdasági partnere Kína (csak az árucsere-

forgalom értéke 15 milliárd dollár volt 2007-ben). Peking befektető és aktív fejlesztési 

együttműködési partner is egyben. 

A gazdasági konkurencia negatív hatásai szintén megjelennek a kapcsolatokban. 

A felek gazdasági együttműködésének fejlesztése a vietnami gazdaság stratégiai 
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ágazataiban (infrastruktúra, energetika, turizmus) erősödik, amely Vietnam számára 

azzal a veszéllyel is járhat, hogy az ország észrevétlenül betagozódik a kínai gazdasági 

érdekszférába. A vietnami-kínai kapcsolatok elengedhetetlen követelménye, egyben 

természetes eleme Vietnam részéről az „egy Kína" elv elismerése, ami azonban nem 

zárja ki, hogy az ország Tajvannal intenzív gazdasági együttműködést folytasson. 

Vietnam és az Egyesült Államok között az elmúlt években gyors közeledés 

tapasztalható, viszonyuk a bő egy évtizeddel ezelőtti diplomáciai kapcsolatfelvételt 

(1995) követő posztnormalizációs időszak második szakaszába érkezett, és ennek 

megfelelően teljes körű - politikai, gazdasági, társadalmi és katonai dimenziót is ölt. 

Vietnam részéről az Egyesült Államokkal kapcsolatos stratégiai gondolkodásban a 

közeledés folytatásában való érdekeltség, de az amerikai szándékokkal kapcsolatos 

félelem, gyanakvás is egyaránt jelen van. Mindkét fél részéről visszatérően megerősítik, 

hogy a kétoldalú kapcsolatok a stabil, partnerségi viszony irányába fejlődnek. Az USA 

számára tisztábban, határozottabban körvonalazódnak a Vietnamhoz fűződő racionális 

amerikai érdekek, céljai között már nem szerepel az ország stabilitásának 

meggyengítése. Vietnam nem kérdőjelezi meg az USA szuperhatalmi státuszát, és ezzel 

összhangban az USA-hoz szorosabban kötődő politikai berendezkedés kialakítására és 

az amerikai gazdasági érdekek megértésére és lehetősége szerinti kihasználására 

törekszik. Ezek a tényezők együttesen Vietnam felértékelődését körvonalazzák az 

Egyesült Államok felé. 

Vietnam számára tudatosult az Egyesült Államok megkerülhetetlen és domináns 

világméretű politikai, stratégiai és gazdasági befolyása, a vietnami gazdasági fejlődés 

számára pótolhatatlan forrás és piac-jellege, mely kiegészül a fentiekben rögzítettek 

szerint a Kínával szemben szükséges ellensúly szereppel. Az Egyesült Államok 

Vietnam legnagyobb exportpartnere, 2007-ben 10 Milliárd USD értékben szállított árut 

az USA-ba. A vietnami vezetés azt is megértette, hogy az ország számára alapvetően 

fontos kérdések alakulása - amilyen az ország WTO csatlakozása is volt - közvetlenül 

amerikai politikai döntés függvénye. A fenti pozitív összkép mellett megjegyzendő, 

hogy a vártnál sokkal tovább tart a mindkét félnél jelenlévő - háborújuk okozta -

szindróma oldása is. A kölcsönös elfogadást sokáig nehezítette az USA-ban élő 

emigráns vietnamiaknak a mostani vietnami berendezkedéssel szemben hangoztatott 

antikommunista attitűdje, a washingtoni kormányzati körökben kifejtett intenzív, 

ellenséges lobbytevékenysége. Ez azonban a pragmatikus washingtoni vezetés részéről 

nem veti vissza a kapcsolatok fejlesztésére vonatkozó szándékot. 
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A két nagyhatalom mellett Japán csökkenő, de még mindig fontos szerepet 

játszik a délkelet-ázsiai térségben. A szigetország Vietnam legfontosabb kereskedelmi, 

befektetői és segélyező partnereinek egyike. Hanoi pozitívan fogadja a japán jelenlét 

erősödését, mivel az, a gazdasági előnyökön túl, segítséget nyújt a nagyhatalmak 

befolyásának kiegyensúlyozásában. A tokiói kormányzat az amerikai és nyugat-európai 

adminisztrációknál megértőbb a vietnami belső helyzet érzékeny kérdéseit illetően. A 

japán fejlesztési támogatások növekedése a Vietnam iránti bizalom erősödését mutatja, 

a Japán által nyújtott segélyek és preferenciális hitelek a vietnami infrastruktúra 

fejlesztésének egyik meghatározó forrása. Az elmúlt években több japán nagybefektető 

a dél-kínai régió helyett Vietnamot választotta zöldmezős beruházásának színhelyéül. 

Ezek a japán vállalati döntések azonban többnyire politikailag is motiváltak: a Délkelet-

Ázsiában tapasztalható kínai térnyerés ellensúlyozását, lehetőség szerinti feltartóztatását 

is hivatottak szolgálni. Vietnam azonosulni tud minden olyan japán törekvéssel a 

térségben, amely a kínai gazdasági befolyás visszaszorítására irányul, különösen, ha 

egyben gazdasági fejlődését is szolgálja. 

Vietnam a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlődésével párhuzamosan, 

rendezte politikai viszonyát is (1992) Dél-Koreával, amely a vietnami háborúban az 

Egyesült Államok oldalán szintén harcoló alakulatokat vetett be. Vietnam számára Dél-

Korea mára az egyik legfontosabb gazdasági partner, illetve a vietnami munkaerő-

export egyik fő felvevőpiaca. Kb. 120 ezer vietnami dolgozót foglalkoztatnak legálisan 

vagy illegálisan dél-koreai üzemekben. A kétoldalú kereskedelmi forgalom 

dinamikusan növekszik, a dél-koreai beruházások összege kb. 2,8 milliárd USD-t tesz 

ki. Dél-Korea szintén növekvő fontosságú NEFE partner is egyben. 

A vietnami külpolitikával összhangban áll a nagyhatalmakhoz fűződő 

kapcsolatainak diverzifikálása, ezért fontos számára az EU-val folytatott, töretlenül 

fejlődő politikai és gazdasági együttműködés. Vietnam esetében is problémát jelent, 

hogy nehezen tudja értelmezni az európai integrációt, és az egyébként a Bizottság 

kompetenciájába tartozó kérdésekben is az EU vezető országaival egyeztet. A 

tagországokkal, köztük a volt gyarmatosítóval, Franciaországgal, továbbá 

Németországgal, Nagy-Britanniával, Svédországgal szintén magas szintű, kiterjedt 

kétoldalú politikai és gyorsan bővülő gazdasági kapcsolatokat ápol. A Vietnam-EU 

kapcsolatokban meglévő problémák kezelhetők, kölcsönös törekvés érvényesül a nyílt 

konfrontáció elkerülésére. Az EU nemzetközi kapcsolatokban követett gyakorlata 

(rugalmasság, a multilateralizmus és a konstruktív párbeszéd jelentőségének elismerése) 

69 



a vietnami külpolitika számára kedvező. Az EU kész jelentős szerepet vállalni a 

vietnami modernizációs folyamatban, Vietnam harmadik legfontosabb kereskedelmi 

partnere, a második legnagyobb tőkebefektető, a felajánlás alapján a második, a vissza 

nem térítendő támogatások alapján az első helyen álló donor. Vietnam az EU-val 

fenntartott kapcsolatrendszerében a gazdasági és fejlesztési együttműködési 

kapcsolatokra fordítja a fő figyelmet. Az EU szempontjából fontos körülmény, hogy 

Vietnam elfogadja, és törekszik megismerni az Európai Uniót, mint önálló, a 

világpolitikai és világgazdasági folyamatokra növekvő befolyással bíró tényezőt. 

Oroszországnak a délkelet-ázsiai régióban hagyományosan legfontosabb 

partnere és kiinduló, kapcsolatépítő bázisa Vietnam. Vietnamnak a szocialista érában 

Oroszországról szerzett tapasztalatai lényegesen meghaladják más ASEAN tagországok 

hasonló ismereteit, ami komoly előnyöket biztosít számára. Vietnami és orosz részről is 

tisztában vannak azzal, hogy kapcsolataik jelenleg alárendelt jelentőségűek más 

relációikhoz képest, gazdasági együttműködésük fejlődése - a komoly potenciál 

ellenére is - elmarad a politikai kapcsolatok mögött, ami a két ország stratégiai 

partnerségének tartalmát teszi bizonytalanná. A gazdasági együttműködés legfontosabb 

területe a huszonöt éve folyó tengeri kőolaj-kitermelés, de jelentős orosz érdeklődés 

mutatkozik más energetikai fejlesztések iránt is. A katonai együttműködés 

tradicionálisan fontos köteléket jelent, de ebben is fordulópontot jelentett 2001, amikor 

az orosz hadihajók elhagyták a Cam Ranh-i haditengerészeti bázist. 

4.7 Vietnam gazdasági helyzete 

A vietnami gazdasági „csoda" alapját a megtervezett reformok, a határozott 

politikai irányítás és a külföldi befektetések képezik. Kína és India mellett Délkelet-

Ázsiában Vietnam az 1990-es évektől kiemelkedő gazdasági teljesítményt mutatott fel. 

A növekedés a 2005-2007-es időszakban is meghaladta a 2006-2010-es tervidőszakra 

kitűzött átlag 8%-os növekedési célt. Eközben a GDP-n belül is átrendeződés 

következett be: az egyes ágazatok hozzájárulása 2007-ben a nemzeti össztermékhez 

(ipar és építőipar 41%; szolgáltatás 38%; mezőgazdaság 21%) lassan közelíti a fejlett 

országokban tapasztalható arányokat. 

3 A vietnami kormány elsőként az Európai Unió vonatkozásában készített a kapcsolatok fejlesztését 
felvázoló nyilvános stratégiai dokumentumot Vietnam-EU Master Plan címmel. 
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Az elmúlt néhány évben a VSZK gazdasági helyzetére jellemző fontosabb 

statisztikai adatokat a 4. táblázat tartalmazza: 

4. táblázat Vietnam néhány gazdasági mutatója, 2005-2007 

Gazdasági mutatók 2005 2006 2007 

GDP (folyóáron) 53 Mrd USD 60,8 Mrd 
USD 

71,3 Mrd USD 

GDP növekedési üteme 8,4% 8,17% 8,48% 
Egy főre jutó GDP 640 USD 720 USD 835 USD 
Export 32,23 Mrd USD 39.6 Mrd 

USD 
48,6Mrd USD 

Import 36,88 Mrd USD 44,4 Mrd 
USD 

62,7 Mrd USD 

Infláció (hivatalos) 8,2% 6,6% 12,6% 
Költségvetési hiány a GDP %-ában 4,5% 5% 5% 
Devizatartalékok 5 Mrd USD 11 Mrd USD 21 Mrd USD 
Realizált működőtőke befektetések 3,9 Mrd USD 4,1 Mrd USD 4,5 Mrd USD 
Munkanélküliség (városi, becsült) 5,6% 5% 4,6% 
Forrás: Saját szerkesztés a Vietnami Statisztikai Hivatal (GSO) adatainak felhasználásával 

Vietnamot egyértelműen a világ legvonzóbb befektetési célpontjai között 

jegyzik, az UNCTAD 2007. II. félévben megjelent elemzése szerint a 2007-2009 közötti 

időszakban a 6. helyen szerepelt, Ázsiából csak az 1. és a 2. helyen álló Kína és India 

előzi meg. A szakértők és elemzések széles körben egyetértenek abban, hogy a 

pillanatnyilag jelentkező, a túlfűtött gazdaságot érintő korrekciós problémák ellenére, 

Vietnam hosszú távú kilátásai pozitívak. 

A Vietnamba irányuló közvetlen tőkebefektetés (FDI) vállalás 2006-ra 10,2 Mrd 

USD, a ténylegesen beérkezett tőke pedig 4,1 Mrd USD volt. 2007-ben a vállalások 

nagyságrendje megduplázódott (20,3 Mrd USD), míg a ténylegesen beérkezett tőke az 

előző évi szintjével közel azonos maradt (4,5 Mrd USD). Ezzel az országba irányuló 

külföldi befektetés-vállalások teljes összege elérte a 80 milliárd dollárt, a ténylegesen 

beérkezett összeg mintegy 35 milliárd dollárra tehető. A teljes FDI-állományt tekintve 

az 5 legjelentősebb befektető, a vállalások nagyságának sorrendjében: Dél-Korea 

(16%), Szingapúr (13%), Tajvan (12%), Japán (11%), Brit Virgin-szigetek (9%), 

Hongkong (7%); ezek adják az FDI-vállalás csaknem 70%-át. A ténylegesen beérkezett 

összeg tekintetében Japán áll az élen, csaknem 5 Mrd USD összeggel, messze 

megelőzve a sorban következő Szingapúrt és Tajvant (3,8, illetve 3,1 Mrd USD). Az 
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USA 2,8 Mrd USD vállalással formálisan csak a 8. helyen szerepel a listán, a 

valóságban ennél jóval nagyobb az amerikai érdekeltségű, ám harmadik országokon 

(főként Brit Virgin-szigetek, valamint Hongkong, Szingapúr) keresztül érkező tőke. Az 

EU 14%-kal részesül az összes vállalásból (13. ábra). 

13. ábra A Vietnamba irányuló FDI megoszlása a befektetők között 1995-2006 

Forrás: EU Commercial Counsellors Report 2006 

A befektetések legfontosabb célterületei: acélipar, IT és elektronika, 

kikötőfejlesztés, ingatlanfejlesztés (ez utóbbi kiugróan magas értékkel, a mintegy 4,7 

Mrd USD értékű vállalással messze a legnépszerűbb befektetési terület volt 2007-ben). 

A teljes vállalt FDI állomány 60%-a az ipar és építőipar területére irányul, valamivel 

több, mint 34%-a a szolgáltatásokba, és alig 5%-a a mezőgazdaságba. 

A vietnami külkereskedelem termékösszetételét a következő táblázatok 

szemléltetik. Megállapíthatjuk, hogy kivitelében a legnagyobb részben 

energiahordozók, mezőgazdasági termékek és egyéb feldolgozatlan alapanyagok 

találhatók. Az ipari termékek között az ország fejletlen iparszerkezetéből adódóan a 

könnyűipari (lábbeli, ruházat, textil) és kézműipari termékek uralkodnak. Behozatala 

változatos, első helyen a gépek és berendezések állnak, de jelentős az egyéb ipari 

alapanyagok részesedése is (5. és 6. táblázatok, 14. és 15. ábrák). 
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5. táblázat Vietnam exportja termékek szerinti bontásban (2007) 

EXPORT /millió USD/ 

Termék 2006 2007 
földimogyoró 10 31 
nyersgumi, kaucsuk 1286 1393 
kávé 1217 1911 
tea 110 131 
rizs 1276 1490 
kesudió 504 654 
bors 190 271 
fahéj 14 16 
nyersolaj 8265 8488 
szén 915 1000 
cukor 2 5 
ón 21 29 
zöldségféle 259 306 
tengeri élelmiszertermék 3358 3763 
ruházat és textil 5834 7750 
számítógép, elektronikai cikk és alkatrész 1708 2154 
fa és fatermék 1933 2404 
tej és tejtermék 90 35 
táska, sapka, esernyő 503 634 
bambusz és rattan termék 192 221 
kerámia és cseréptárgyak 274 331 
drágakő, nemes- és színesfém 165 273 
lábbeli 3592 3994 
elektromos vezeték, kábel 705 883 
műanyagtermék 480 711 
kerékpár és alkatrész 117 81 
szárított tészta 69 81 
zsír és növényi olaj 15 48 
játék 67 78 
egyéb áruk 6503 9163 
nem kereskedelmi termékek 152 232 
Összes export 39826 48561 

Forrás: Saját szerkesztés a Vietnami Statisztikai Hivatal (GSO) adatainak felhasználásával 
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6. táblázat Vietnam importja termékek szerinti bontásban (2007) 

IMPORT /millió USD/ 

Termék 2006 2007 
búzaliszt 9 343 
zsír és növényi olaj 257 485 
üzemanyag 5970 7710 
dohánytermék 161 205 
glutamát 3 1 
klinker 110 119 
gyógyszer 548 703 
gyógyszer alapanyag 133 158 
vegyipari alapanyag 1042 1466 
vegyipari termék 1007 1285 
műanyagtermék 1866 2507 
műtrágya 687 1000 
növényvédő szer és alapanyag 305 383 
papír 475 600 
gyapot 219 267 
növényi rost 544 741 
szövet 2985 3957 
ruházat, textil- és bőripari termék 1951 2152 
építőipari üveg 11 16 
acél 2936 5112 
közönséges fémek 1460 1885 
számítógép, elektronikai cikk és alkatrész 2047 2958 
gép, berendezés, szerszám és alkatrész 6628 11123 
gépkocsi 213 579 
gépkocsi részegység és alkatrész 759 1302 
motorkerékpár 557 725 
tej és tejtermék 321 462 
fa és fatermék 775 1016 
állati takarmány és adalék 737 1181 
búza 225 343 
cukor 49 0 
papíripari alapanyag (pulp) 81 85 
nyersgumi, kaucsuk 416 379 
egyéb áruk 9239 11227 
nem kereskedelmi termékek 175 207 
Összes import 44901 62682 

Forrás: Saját szerkesztés a Vietnami Statisztikai Hivatal (GSO) adatainak felhasználásával 
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14. ábra Az exporttermékek megoszlása 2007-ben 

15. ábra Az importtermékek megoszlása 2007-ben 
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Vietnam legfontosabb kereskedelmi partnereinek listáján, a behozatali oldalon 

az ázsiai országok, a kivitelin az Egyesült Államok, az EU és Japán állnak az élen. Az 

ország importja tekintetében 2007-ben a származási hely szerinti sorrend az alábbiak 

szerint alakul: Kína 15,7%, Szingapúr 12,5%, Tajvan 11,7%, Japán 11,1%, Dél-Korea 

9,8%, EU 7,0%. Az export 2007-ben rendeltetési hely szerint: Egyesült Államok 18,4%, 

EU 17,2%, Japán 13,7%, Kína 9,2%, Ausztrália 8,0%, Szingapúr 5,6%. A 2007-re 

vonatkozó forgalmi adatokat és az egyes relációkban mutatkozó egyenleget a 7. táblázat 

tartalmazza: 

7. táblázat Vietnam külkereskedelmi forgalma legfontosabb partnerországaival 
(2007) 

/millió USD/ 

Partner Export Import Egyenleg 

Kína 3357 12502 -9145 

Japán 6070 6178 -108 

USA 10089 1699 8390 

Szingapúr 2202 7608 -5406 

Tajvan 1139 6916 -5777 

Dél-Korea 1253 5334 -4081 

Thaiföld 1034 3737 -2703 

Ausztrália 3557 1059 2498 

Malajzia 1390 2290 -900 

Németország 1855 1308 547 

Forrás: Saját szerkesztés a Vietnami Statisztikai Hivatal (GSO) adatainak felhasználásával 

A költségvetés hiánya évek óta a GDP 4,5-5%-a körül alakul, a deficit fedezése 

3/4 részben belső, 1/4 részben külföldi hitelekből történik. Világbanki források szerint a 

költségvetésen kívüli tételekkel a teljes államadósság a GDP mintegy 40%-a (24-28 

Mrd USD). Ennek mintegy 2/3-a az évek alatt felhalmozódott rendkívül kedvezményes 

nemzetközi fejlesztési segélyhitel, így az adósságszolgálat jól kezelhetőnek tekinthető. 

A nemzetközi hitelminősítő intézetek pozitívan vélekednek Vietnam óvatos 

makrogazdasági politikájáról, mérsékelt külső adósságszintjéről, és stabilnak tartják 
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Vietnam gazdasági kilátásait, a Világbank elemzéseiben következetesen Ázsia stabil, 

ígéretes gazdaságai között említi.4 

A turizmus a vietnami gazdaság egyik növekvő jelentőséggel bíró húzóágazata. 

2006-ban mintegy 3,6 millió külföldi turista kereste fel az országot, 2007-ben a külföldi 

látogatók száma 17%-os növekedéssel kb. 4,2 milliót ért el, míg a belföldi turisták 

száma, a lakosság jövedelmi helyzetét jól mutatva, közel 9%-os emelkedéssel 19 

millióra nőtt. A turizmus 2006-os adat szerint összesen 2,25 milliárd USD bevételt 

hozott, ami a GDP kb. 3,3%-a.5 

A fenti kedvező kép azonban több szempontból árnyalásra szorul. A gazdaság 

mérete az ország lakosságának számához viszonyítva szerény, a szocialista érából 

örökölt, önellátásra berendezkedett struktúrán nehezen lép túl. A gazdaság-szerkezet 

korszerűtlen, az egyes ágazatok közötti fejlettségi aránytalanságok jelentősek, 

különösen a mezőgazdaság szembetűnő lemaradása súlyos társadalmi problémákhoz 

vezet. A bankszféra elmaradottsága a gazdaság egészének működését és fejlődését 

lassítja. A nem kellően ellenőrzött hitelnyújtások miatt magas az inflációs nyomás, 

melyet tovább ront, hogy szükségessé vált az alapvető mezőgazdasági és ipari termékek 

árának kiigazítása (cement, acél, műtrágya stb.), illetve az energiaáraknak a valós 

költséget kifejező szintjéhez történő közelítése. 

Vietnam számára jelenleg a legsúlyosabb problémákat a gazdaság alacsony 

hatékonysága és versenyképessége, valamint a tartós növekedés külső bizonytalanságai 

okozzák. Jelentős kihívás a gazdaság felzárkóztatása a globalizáció körülményei között. 

Pozitív hatást gyakorol a WTO-csatlakozás, amely az amerikai üzleti szféra azonnali 

érdeklődését és megjelenését váltotta ki. Vietnam aktív külgazdasági stratégiájának 

további elemei: az EU-hoz fűződő gazdasági kapcsolatok feltárása és fejlesztése, a kínai 

gazdasági felemelkedés regionális húzóhatásának kihasználása, a Japánnak Kína ellen 

irányuló indokínai törekvéseivel megnyíló gazdasági lehetőségek felismerése. 

A gazdasági növekedést továbbra is az export bővítése ösztönzi és teszi 

biztonságossá, de egyre nagyobb mértékben számolnak a belső piac bővülésével is. 

A vietnami kormány a 2006-2010 közötti időszakra vonatkozó társadalmi-

gazdasági fejlesztési tervben a nem stratégiai jelentőségű területeken működő állami 

vállalatok privatizációjának gyorsítását rögzítette. A GDP mintegy 60%-át a nem állami 

4 Pl: Doing Business 2007, Viet Nam Country Partnership Strategy 2007-2011. 
5 Forrás: Vietnami Statisztikai Hivatal (GSO) 
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szektor állítja elő, a magánszektor térnyerése erősödik, de az állami vállalatok 

privatizációja továbbra is alapvetően vontatottan halad (BALOGH, 2009b). 

A privatizáció valóságos problémáját az állami vállalatok alacsony hatékonysága 

jelenti. Tipikus vietnami módszer az, hogy a stratégiai jelentőségű ágazatokban állami 

tőkével megerősítve igyekeznek olyan gazdasági egységeket létrehozni, amelyek 

komoly partnerei lehetnek a multinacionális cégeknek is. A piacnyitás lassú, de a WTO 

tagság vállalásából származó kötelezettségek adottak, melyekre az állami vállalatok 

kevésbé felkészültek. Továbbra is erőfeszítések történnek a külföldi befektetők 

Vietnamhoz fűződő érdekeltségének megőrzésére a beruházási klíma javításával. 

A gazdasági változásokat - általában jelentős lemaradással - követi a jogi 

szabályozás rendszerének változása, amely 2005-2007 között a WTO csatlakozási 

felkészülés miatt valamelyest felgyorsult6: 

- megalkották az ország első versenytörvényét, 

- kiemelkedően fontos az egységes befektetési törvény (ami külön kiemeli a 

piacgazdasággal összeegyeztethetetlen, a jövőben tilos állami beavatkozási módokat), 

- elkészült az egységes vállalati törvény (amivel megszűnik a hazai és külföldi, 

valamint az állami és magántulajdonú vállalatok megkülönböztetése; a vállalati formák 

és a vállalati irányítás kérdéseit szabályozva azonos kereteket határoz meg minden 

vállalkozásra), 

- hatályba lépett az első törvény a szellemi tulajdon védelméről. 

A fentebb kifejtett külpolitikai irányvonal a külgazdasági stratégiára is érvényes: 

a gazdasági és politikai nagyhatalmak közötti egyensúlyra törekvés Vietnam 

külgazdaság-politikájában is tagadhatatlanul megjelenik. A külgazdasági kapcsolatok 

alakításában így nem kis súllyal esik latba az egyoldalú függőség elkerülésére irányuló 

törekvés, a többirányú kiegyensúlyozott gazdaságpolitikai viszony fenntartása. Fontos 

szempont az alapvető stratégiai termékek (villamos energia, élelmiszer) terén az 

önellátásra törekvés, amelyre Vietnam valójában képes is. Példaként hozhatjuk fel, hogy 

a mezőgazdasági termelésből exportra is bőven jut: Vietnam az ezredfordulótól Thaiföld 

után a világ második legnagyobb rizsexportőre.7 

6 Forrás: EU Commercial Counsellors Report 2007 
7 A rizst az összes művelt terület kétharmadán termesztik, az évi átlagtermés 32-35 M tonna, amelyből 
Vietnam a világpiacon 4,5-5 M tonnát értékesít. L. Ázsia regionális földrajza (2008) 
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A jelenlegi gazdasági stratégiában a vietnami gazdaság számára a kínai 

konkurencia a legkomolyabb kihívás, mind az olcsó áruk terén, mind a külföldi tőke 

vonzásában. 

4.8 Feszültségforrások a gazdaságban és a társadalomban 

A belső viszonyok elemzésekor kiemeltük, hogy a vietnami vezetés a 

társadalomnak lépésről lépésre történő, gazdasági eredményekkel alátámasztott 

átalakítása mellett érvel, a reformok csak a fennálló rendszeren belül még 

megengedhető demokratizálás határáig terjednek. Az országban lényegében konszenzus 

uralkodik a fejlődés irányát illetően: olyan rendszer alakul ki, amelyet a gazdasági 

növekedés eredményeire és követelményeire hivatkozva az érdemi politikai reformokat 

késleltető politikai, gazdasági elitek egymással egyszerre versengő és összefonódó 

érdekei tartanak viszonylagos egyensúlyban. 

A reformfolyamat alapvetően a fent vázolt érdekeknek megfelelően a 

megfontoltan kialakított menetrend szerint halad, ugyanakkor hajlandóság mutatkozik a 

nemzetközi partnerek, elsősorban a legnagyobb donorok ajánlásainak figyelembe 

vételére. Jó példa erre a 2006-2010-es társadalmi-gazdasági terv kidolgozási 

szakaszában a donorközösség számára demonstrált konzultációs lehetőség, mely során a 

donor országok és szervezetek ajánlásai beépültek a terv végső formájába. A 

tervidőszak legfontosabb - jobbára liberalizáló - célkitűzéseit a következő pontokban 

foglalhatjuk össze: 

- a makrogazdasági egyensúly fenntartása, 

- a privatizáció folytatása, illetve az állami tulajdonú vállalatok működésének 

változtatása a hatékonyság irányába, 

- az eddig sikeres szegénységcsökkentési politika folytatása, és ezzel 

összefüggésben a társadalmi szakadékok, egyenlőtlenségek csökkentése, 

- a jogi és igazságügyi reform következetes végrehajtása, 

- általában az állam szerepének csökkentése, 

- bank és pénzügyi reform. 

Ez a gyors ütemű liberalizációval együtt járó gazdasági fejlődés a társadalmat 

egy évtized alatt átformálta, a kialakult akut problémákra (óriási jövedelemkülönbségek, 

az ellátásokhoz való hozzáférés, korrupció, nemzetiségi feszültségek, vidéki területek 
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elmaradottsága, regionális különbségek) reagálva, formális jogi intézkedések születtek, 

melyek betartatása nehézségekbe ütközik, hatásuk csak hosszabb távon jelentkezhet. 

Az ország belső helyzetének, gazdaságának és az eddig elért eredmények társadalmi 

megítélése minden hiányosság ellenére nagyon pozitív, a lakosság nagy része -

elsősorban az össznépesség 26%-át kitevő városi lakosság - is érzékeli saját és országa 

helyzetének kedvező irányú változásait. 

Tekintve, hogy évente mintegy 1,5 millió fiatal jelenik meg a munkaerőpiacon, 

égető probléma Vietnamban a munkahelyteremtés. Az ország 85 milliós lakosságából 

44,4 millió a munkaképes korú, 3/4-ük képzettség nélküli. A külföldi befektetőkben 

egyre inkább tudatosul ez a korlátozó tényező, ugyanakkor a befektetők (amerikai, 

japán nagyvállalatok) az előnyöket és hátrányokat mérlegelve még mindig 

hajlandóságot mutatnak a munkaerő képzésére és betanítására is. A teljes lakosság több 

mint fele 30 év alatti, 37%-a 20 év alatti. 
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16. ábra A népesség életkor szerinti megoszlása Vietnamban (2005) 

Forrás: 

http://www.faculty.fairfield.edu/faculty/hodgson/Courses/sol91/Projects2007/Quinn/Octl 6/^ 

StudyProject.html 

Feszültségforrás a gazdaságon belül az egyes szektorok nagyon eltérő fejlődési 

üteme. Egyes iparágak - mint pl. az IT, a szolgáltatások, az összeszerelő ipar -

rendkívül gyorsan fejlődnek, míg a mezőgazdaság továbbra is szinte kizárólag az 

élőmunkán alapul, a földtulajdon-viszonyok rendezetlensége és a tőkehiány komolyan 

hátráltatja fejlődését. A gazdaság magas ütemű növekedésének fenntartása mind 

nyilvánvalóbban megköveteli az extenzív fejlesztés mellett az intenzív fejlesztést. Ez 

utóbbihoz szükséges a technológia-, és termékváltás, a piacok diverzifikálása, a 
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termelékenység emelése, az egységnyi termék előállításához szükséges energia-, és 

anyagfelhasználás csökkentése. 

A gazdaság további dinamikus fejlődésének jelentős akadálya lehet az 

elektromos energia hivatalos szinten is elismert tartós hiánya. Az ország 

villamosenergia-igénye évi 15-16%-kal nő, amitől egyelőre lényegesen elmarad az 

erőműi kapacitások bővülése. Becslések szerint a villamosenergia-termelés és elosztás a 

következő 10 évben mintegy 45 Mrd USD befektetést igényel.8 

A gazdaság versenyképességének helyreállítása, a régió szintjéhez történő 

felzárkóztatása csak az üzleti környezet javításával, az irányító apparátus 

tevékenységében mutatkozó bürokrácia csökkentésével lehetséges. A Világbank 

folyamatosan figyelemmel kíséri a világ országainak üzleti környezetét, a 

vállalatalapítás és -működtetés feltételeit. Ezen a listán Vietnam a 175 ország között a 

104. helyen áll.9 Kedvező fejlemény, hogy megjelent a külföldi portfolió befektetők 

első hulláma, de a pénzügyi kockázat Vietnamban még nagyon magas. 

Súlyos probléma a munkabérek alacsony színvonala. 2006-ban a hazai tulajdonú 

vállalatok által foglalkoztatottak részére fizetendő kötelező minimálbér alig haladta meg 

a havi 28 USD-t, míg a külföldi tulajdonban lévő cégek - földrajzi elhelyezkedéstől 

függően - 44 és 54 USD közötti minimálbért voltak kötelesek fizetni. A központi 

államigazgatásban dolgozók havi keresete kb. 70 USD volt. Ez egyrészt közvetlen 

befolyással van a minőségre, másrészt az elmúlt években gyakran vezetett sztrájkokhoz. 

A hivatalos híradások szerint a demonstrációk elsősorban a külföldi - azon belül is 

főként koreai és tajvani - tulajdonú vállalatok üzemeiben fordultak elő, de a dolgozók 

jövedelmi helyzete és munkakörülményei a hazai cégeknél sem jobbak, csak itt a lazább 

munkafegyelem miatt nem törnek felszínre a feszültségek. Az alacsony keresetek és a 

hivatali korrupció közötti kapcsolatot egy svéd felmérés mutatta ki.10 

4.9 Vietnam kilátásai a következő évekre, a vietnami kormány 
által kezelendő problémák 

A kutatók megítélése szerint az ország gazdasági modernizációjában 

fordulóponthoz érkezett (Vo, 2007). Az előrehaladott gazdasági integráció 

8 Forrás: ADB Country Strategy and Program 2007-2010 
9 Forrás: A Világbank 2006 őszén közzétett „Doing Business 2007" elemzése 
10 Forrás: Swedish International Development Agency (SIDA) Vietnam Country Report 2006 
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következtében a vietnami kormánynak az eddig alkalmazott lineáris gazdaságfejlesztési 

modell helyett át kell térnie a komplex gazdasági folyamatok tervezésére és kezelésére, 

az ellenőrzés helyett a szabályozási mechanizmusok erősítésére kell nagyobb hangsúlyt 

fektetni. Ugyanakkor a nyitottabb gazdaság magasabb kockázatokkal is jár. 

Az eddigi eredményekhez a nemzetközi donorközösség egyértelműen gratulál, 

egyben támogatásáról biztosítja a vietnami vezetést a kormány által kitűzött stratégiai 

célok eléréséhez, melyek szlogenszerűen 2010-re felzárkózást a közepesen fejlett 

(Middle Income Country- MIC) országok csoportjához, illetve 2020-ra iparosodott 

országgá válást hirdetnek. Az általánosan kedvező megítélés mellett ugyanakkor a 

vietnami gazdasági és társadalmi fejlődés e szakaszában az ország előtt számos kihívás 

áll, átgondolt kormányzati intézkedésekre van szükség a további fejlődés útjában álló 

kormányzati, intézményi akadályok leküzdése érdekében. 

Mielőtt a következő fejezet megnyitásával rátérnénk a fejlesztési együttműködés 

vietnami leképeződésének és a nemzetközi donorközösség konkrét aktivitásának 

bemutatására, leszögezhetjük, hogy Vietnam fejlesztéséhez a nemzetközi 

donorközösség elkötelezetten hozzájárul. Miként a bevezetésben említettük, a 

donorközösség folyamatosan emelte felajánlásait, 2007-re 4,4 milliárd USD felajánlást 

tett, amely 700 millió USD-vel haladta meg az előző évit. A donorközösség nemcsak 

segélyeivel támogatja Vietnam gazdasági-társadalmi fejlődését, hanem ajánlásokat is 

tesz a vietnami vezetés számára. A következő évekre vonatkozóan Vietnamnak - a 

teljesség igénye nélkül - az alábbi területeken szükséges a reformok továbbvitele és a 

stratégia kiigazítása11: 

A makrogazdaságban a részterületek (infláció megfékezése, államadósság 

kezelhető mértéken tartása stb.) vonatkozásában átgondolt intézkedések 

szükségesek. 

A korrupció visszaszorítása témánk szempontjából is prioritás: az 

államigazgatást olyan módon kell átalakítani és megerősíteni, hogy kevesebb 

ponton legyen lehetőség korrupciós rés kialakulására. 

Az egyik legfontosabb feladat a pénzügyi szektor átalakítása, a kereskedelmi 

bankok részvényesítése, stratégiai befektetők bevonásával. 

A gazdaságban gyorsítani kell az állami vállalatok tulajdonosi szerkezetének 

átalakítását. 

11 Forrás: a 2006. decemberi Vietnami Nemzetközi Donorkonferencia (CG Meeting) dokumentumai és a 
felszólalások alapján 
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A gazdaság hajtóerejét biztosító privát szektor felemelkedése érdekében a 

kormánynak még több erőfeszítést kell tennie. 

Javítani kell a befektetés-abszorpciós képességeken, mert a befektetők 

átláthatóbb, konzisztensebb jogi szabályozási háttér kialakítására várnak. 

Igazságos és hatékony egészségügyi- és nyugdíjbiztosítási rendszer 

kialakításával erősíteni kell a társadalmi kohéziót. A társadalombiztosítási 

alrendszerek megtervezésekor számolni kell a munkaerőnek a szektorok közötti 

megélénkülő mozgásával, erre tekintettel a munkavállalói befizetéseket 

adekvátan követő rendszert kell kidolgozni. 

Folytatni kell a lemaradó lakosság segítését. A nemzetközi tapasztalatok 

mutatják, hogy a kormányok változó szerepük miatt nem képesek hatékonyan 

kezelni a társadalom hátrányos helyzetű rétegeinek összes problémáját, ebből 

következően teret kell engedni az NGO-knak. 

A gyors fejlődéssel járó környezetkárosítás súlyos. A fejlesztéspolitikában az 

ökológiai szempontokat is érvényesíteni kell. 

Összefoglalva: a fejezetben kirajzolódtak azok a belső és külső viszonyok, 

amelyek determinálják Vietnam helyzetét és szerepét a fejlesztési együttműködés 

nemzetközi rendszerében. A helyzetértékelésből kitűnik, hogy Vietnam egy speciális 

fejlődési utat jár be, melyhez, mint adottsághoz a nemzetközi donorközösségnek 

illeszkednie kell. A következő fejezetben azt elemezzük, hogyan járultak hozzá a 

donorok Vietnam 2001-2005 közötti fejlődéséhez. 

12 Különösen súlyos a helyzet mezőgazdasági művelésből eredő talajpusztulás vonatkozásában. A 
vietnami háború idején alkalmazott lombtalanító vegyi fegyverek (Agent Orange) használata után a lassan 
regenerálódó elsődleges erdőtakaró pusztítása tovább folytatódik az ültetvényes gazdálkodás 
terjeszkedése miatt. Két évtized alatt a mangroveerdők 80%-át számolták fel, hogy helyüket a 
garnélafarmok vegyék át. Forrás: Vietnam-European Community Strategy Paper for the Period 2007-
2013 
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5 A NEMZETKÖZI DONORKÖZÖSSÉG AKTIVITÁSA 
VIETNAMBAN 

A kutatás tárgyidőszakát a 2001-2005. közötti évek képezik, azonban 

szükségesnek éreztük, hogy először történeti visszatekintést adjunk a Vietnamban folyó 

nemzetközi fejlesztési együttműködés gyökereiről is. A kutatási időszak kiválasztását 

befolyásolta, hogy a 2001-2005 közötti intervallumra már végleges, aggregált adatok 

állnak rendelkezésre: mind a vietnami, mind az OECD statisztikák könnyen, többféle 

bontásban elemezhető adatsorokat tartalmaznak. A vietnami kormány tíz évre szóló 

(2001-10.) fejlesztési stratégiájának első felében Vietnam látványos gazdasági fejlődést 

élt át, melynek erős társadalom-átalakító leágazásai is voltak. Ez az időszak a globális 

optimizmus és annak vietnami leképeződése jegyében telt el: a donorok részéről a 

felajánlások folyamatosan növekedtek, bőséges külső forrás állt rendelkezésre a 

fejlesztési célok megvalósításához. Vietnam gazdasági sikereit még nem árnyékolták be 

a 2007-től jelentkező gazdasági túlfűtöttség jelei. 

Ebben az időszakban az értekezés szerzőjének lehetősége volt közvetlen 

kutatások folytatására a helyszínen. A fejezet megírásához támpontokat nyújtó kutatás 

empirikus hátteréül szolgáló információkat, dokumentumokat több forrásból helyben 

gyűjtöttük össze: 

vietnami fejlesztési stratégiai és egyéb ágazati dokumentumok 

tanulmányozása; 

- világbanki és UNDP források; 

- a vietnami Tervezési és Beruházási Minisztérium ODA adatbázisa; 

- a donorkonferenciákon való közvetlen részvétel; 

- EU tagállamok fejlesztési tanácsosainak munkabizottsági ülései; 

- donorharmonizációs egyeztetőkön való részvétel; 

- vietnami és egyéb fejlesztési szakemberekkel folytatott informális 

megbeszélések. 

A táblázatok elkészítésénél törekedtünk arra, hogy minél több relevanciával 

rendelkező dimenzióban mutassuk be a fejlesztési támogatások eloszlását. Különös 

figyelmet fordítottunk a donorközösség összetételének felvázolása során a segélyezés 
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motivációinak feltárására, illetve a donorharmonizáció megjelenési formáinak 

bemutatására. 

5.1 A nemzetközi fejlesztési együttműködés kezdetei 
Vietnamban 

Az előző fejezetben a vietnami reformfolyamat bemutatása során már utaltunk 

rá, hogy az 1980-as évek közepére az addig követett irracionális gazdaságpolitika 

következményeként, illetve a katonai konfliktusok (vietnami-amerikai háború, vörös 

khmer támadások - 1975-79, Kambodzsa katonai megszállása - 1979, kínai 

határkonfliktus - 1979) miatt az országban katasztrofális helyzet állt elő, a vietnami 

vezetés az évtized folyamán a lakosság ellátását csak az élelmi szersegélyek jóvoltából 

volt képes fenntartani. Az ország külgazdasági kapcsolatait kizárólag a szocialista 

táborral folytatott kereskedelem és az onnan származó áruk, segélyek és támogatások 

jelentették. A Szovjetunióból érkező segélyek az ország GDP-jének több mint 10%-át 

tették ki, ám ezeket a rezsim fenntartására, és nem a fejlesztésre fordították (BALOGH, 

2009). Ebben az időszakban Vietnam jó példa arra, hogy a nagy összegű pénzügyi 

támogatás sem javítja a gazdaság helyzetét, ha az intézményrendszer elmaradott és a 

gazdaságpolitika tévúton jár. 1986-ra Vietnam a világ 40 legszegényebb országának 

egyike lett, a társadalmon és a párton belüli elégedetlenség olyan méreteket öltött, hogy 

a gazdasági reformok beindítása elkerülhetetlenné vált - természetesen még csak a 

szocialista gazdálkodás megreformálásáról volt szó. Az elégedetlenséget tovább táplálta 

a környező országok (Kína, Thaiföld, Malajzia, Szingapúr) külkereskedelmi és 

befektetés-ösztönző sikereinek tudatosulása Vietnamban. A vietnami "doi moi" 

folyamat Vo Van Kiet gazdaságért felelős miniszterelnök-helyettes tevékenységéhez 

kötődik13. 

Az 1980-as évek végére a Szovjetunióból érkező segélyek is minimálisra 

csökkentek, majd megszűntek. A kb. 1%-ra apadt GDP arányos segélyek két fő forrása 

az UNDP és az akkori egyetlen bilaterális donor, Svédország volt. A politikai vezetés a 

végsőkig távolságot tartott a kapitalista világtól, valamint a nemzetközi pénzügyi 

intézményektől, ezért sem a Világbank, sem az IMF nem nyújtott támogatást. E kezdeti 

13 Forrás: UNDP A Brief Note on the Socialist Republic of Viet Nam, March 8, 1995 
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szakaszban az IMF és a Világbank - svéd meghívásra - csak szakértőket delegálhatott a 

kormányintézmények, pl. a Nemzeti Bank mellé. 

Vietnam nyitása a nemzetközi pénzügyi intézmények, és egyben a széles 

értelemben vett donorközösség felé 1991-ben következett be, amikor egy Kuala 

Lumpur-i konferencián a vietnami gazdasági miniszter indonéz, dél-koreai és maláj 

partnerével találkozott. A kontaktus eredményeként a vietnami reformközgazdászok 

első kézből kaptak információkat a pénzügyi stabilizáció, kereskedelmi liberalizáció, 

külföldi befektetések témakörökben. A világbanki stratégia jól működött: földrajzilag 

közeli, Vietnam szimpátiáját és/vagy bizalmát élvező országok tapasztalatainak direkt 

megismerése kevésbé váltott ki ellenérzéséket és riadalmat, mintha ugyanezt az 

érvanyagot a még mindig fenntartásokkal kezelt nyugati országoktól kapta volna. 

Egy évvel később még továbbra is a fokozatosság fenntartásával, a Világbank 

már nagyobb szakértői csoportot küldhetett Vietnamba: UNDP-svéd és világbanki 

finanszírozással ekkor került sor Vietnamban az első átfogó népszámlálásra, amely 

addig nem mért adatokat szolgáltatott a háztartások bevételeiről, termelő 

tevékenységéről, egészségügyi helyzetéről, a gyermekek tápláltságáról. Az ekkor nyert 

szegénységi adatokat (a teljes lakosság 55%-a) tekintjük bázisadatoknak, melyekhez 

képet vizsgáljuk a szegénységcsökkentés éves eredményeit. 

A széleskörű donortevékenység 1993-ban indult be, amikor az Egyesült 

Államok embargóját feloldva, nem ellenezte tovább, hogy a Bretton Woods-i pénzügyi 

intézmények Vietnamnak hiteleket folyósítsanak. 1993-tól mind a Világbank, mind az 

Ázsiai Fejlesztési Bank jelentős hiteleket nyújtott az országnak, illetve a bilaterális 

donorok is kifejezték érdeklődésüket - köztük Japán masszív támogatást ajánlott fel. 

1993 végén a donorközösség összesen 1,86 milliárd USD-t, egy évvel később 2 milliárd 

USD-t ajánlott fel. 
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17. ábra ODA felajánlások Vietnamban 1989-1994 között 

Forrás: Saját szerkesztés az UNDP adatok felhasználásával 

A donortevékenység már a kezdetektől fogva, a tradicionális segélyezési 

szemléletet tükrözve, a szegénység csökkentésére irányult. A donorok közötti 

koordináció első jelei is kitapinthatók voltak azáltal, hogy a népszámlálási adatok 

alapján a donorok egy csoportja a helyi kezdeményezésű szegénységcsökkentési 

programok támogatását indította el. 

1994-ben a segélyek ismét a GDP 3%-át tették ki, melynek további növelésére 

ösztönözte a donorokat a vietnami vezetés. Az ország abszorpciós képességének 

javításával 2000-ig több mint 10 milliárd dollár segély fogadását tűzte ki célul. Ezzel 

egyidőben sikerült a Párizsi Klub hitelezői felé fennálló kb. 2 milliárd USD adósságot 

kedvezőbb feltételekkel magas vissza nem fizetendő részt tartalmazó segélyhitellé 

konvertálnia és átütemeznie. 

Ebben az időszakban az ODA oroszlánrészét infrastrukturális projektek 

finanszírozására fordították. 1994-95-ben a kb. 4 Mrd kilowatt kapacitású Hoa Binh-i 

vízerőmű, az észak-déli 500 kV-os távvezeték, a Ho Chi Minh Város-i repülőtér új 

épülete és a Ba Ria gázturbina voltak az első jelentős beruházások. A további nagy 

vízerőművi fejlesztéseket megalapozó tározóépítéseket (Yali, Ham Thuan/Da Mi, illetve 

Song Hinh) szintén ekkor kezdték el. 
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18. ábra Kiemelt infrastrukturális projektek az 1995-2000 közötti időszakban 

Forrás: Saját szerkesztés UNDP és Világbanki adatok felhasználásával 



Vietnam megítélése kevesebb, mint egy évtizeden belül gyökeresen 

megváltozott, miután 1992-től produkálni kezdte az évi 8% feletti GDP növekedést. A 

makrogazdaságban beindult kedvező folyamatokat az infláció rohamos fékeződése is 

igazolta. Az 1986-ban még 500% feletti hiperinflációt, 1989-re 96%-ra majd 1993-ra 

5,2%-ra sikerült leszorítani. A donorközösség felismerte, hogy a vietnami vezetés 

elkötelezett a reformok mellett, és erre a hivatalban lévő Vo Van Kiet miniszterelnök-

helyettes reformszemléletű gazdaságpolitikai vezetése garanciát jelentett. A donorok 

bizalmát elsősorban azzal nyerte meg, hogy 1989-92 között, a legkritikusabb 

időszakban, Vietnam új gazdaságpolitikát kísérletezett ki, a helyes reformok 

feltérképezésére fókuszált, és nem a donorokból próbált minél több támogatást 

kisajtolni. Ugyanakkor, mivel 1993-ig a segélyek csapja gyakorlatilag zárva volt, 

Vietnamnak, hosszú belső vívódás után, önmagának kellett a reformokra vonatkozó, a 

rezsim számára nehéz és részben önpusztító döntéseket meghoznia (BALOGH, 2009). 

A gyorsan növekvő donorközösség részéről a kialakult bizalom a következő 

évek alatt töretlen maradt, a vietnami kormánnyal való szoros együttműködés azóta is 

érvényben van. A donorok 1994-ben már hosszútávra szóló elkötelezettséget ígértek, 

folyamatosan növekvő ODA támogatást, és ezzel párhuzamosan permanens jelenlétre 

rendezkedtek be. Megjegyezzük, hogy a donorok száma folyamatosan növekedett, 

egészen 2007-ig, amikor az első bilaterális donor, Svédország bejelentette aktivitása 

beszüntetését az országban. 14 Ezzel összefüggésben egyetértés alakult ki a 

donorközösségen belül arra vonatkozóan, hogy a hatékonyság érdekében támogatni kell 

a kormányt a fejlesztési célokat összefogó koherens nemzeti stratégia kidolgozásában és 

a program következetes végrehajtásában. Ezt az irányvonalat éppen a donorok 

türelmetlensége veszélyeztetheti, akik saját érdekeiket szem előtt tartva, koordinálatlan 

programjaik végrehajtásával marginális, felesleges vagy pazarló fejlesztési projektekbe 

csatornázzák be támogatásaikat. Hasonlóképpen felesleges duplikációhoz vezet, ha a 

donorok a területre érvényes fejlesztési stratégia kidolgozása előtt látnak hozzá 

programjaik végrehajtásához. 

Már e korai időszakban konszenzus alakult ki abban is, hogy a külső forrásból 

érkező támogatások koordinációja és kezelése elsődlegesen a vietnami kormány 

feladata. A donorok a középtávú fejlesztési tervek meghatározásakor javaslataikat 

14 A svéd kormány új fejlesztési politikájának lényege a források koncentrálása a legelmaradottabb -
elsősorban fekete-afrikai - országokban, amely értelemszerűen a célországok számának csökkentését is 
maga után vonta. Ennek a megváltozott koncepciónak esett áldozatul a vietnami jelenlét. 
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megfogalmazhatják, a végrehajtás időszakában pedig nyitva áll a konzultáció lehetősége 

- már 1994 óta létezik a vietnami kormány és a donorközösség közötti konzultációs 

mechanizmus. Emellett a bilaterális donorok saját programjaik végrehajtásához 

kapcsolódóan a kormányt saját szabályaik és feltételeik megértése irányába 

orientálhatják. 

5.2 A Vietnamban aktív donorközösség összetétele és 
motivációi 

A NEFE általános értékelése kapcsán érzékelhettük: a fejlesztési együttműködés 

fél évszázados története nem azt mutatja, hogy a donorországok valóban önzetlenül, 

semmiféle ellentételezés elvárása nélkül segélyeznek - politikai, gazdasági, biztonsági 

és egyéb motivációk álltak már a Marshall-segély hátterében is. Kétségtelenül azt 

állíthatjuk, hogy ezek a motivációk a mai napig megmaradtak, csak összetételükben 

tapintható változás. Vietnam esetében is kimutatható a motivációk egész tárháza, bár 

egyik sem jelenik meg tisztán, az okok összemosódnak a különböző donorországok 

tevékenysége mögött. E motivációk feltárását 2005-06-ban, Hanoiban végeztük el a 

fejlesztési együttműködéssel foglalkozó szakemberekkel folytatott, formális és 

informális eszmecserék során. 

A donorközösség zöme, azaz az EU és a vele egy érdekközösséget képező USA, 

Kanada, Ausztrália és Új-Zéland a fejlesztési együttműködésnek az 1990-es évek 

közepén történt kibontakozásától kezdve, felfogásukban rendszerváltó küldetést 

teljesítenek a szocialista berendezkedésű és gazdaságirányítást követő Vietnamban. 

Noha a fejlesztési együttműködés - a fentebb leírtak szerint - a vietnami sajátosságok 

toleráns figyelembe vételével halad a kormánnyal szoros összhangban az utóbbi által 

kialakított reformmederben, a donorok a vietnami gazdaság és társadalom tőkésítéséhez 

asszisztálnak. Az EU tagországok fejlesztési tanácsosainak megállapításai szerint a 

vietnami vezetés keskeny vonalon egyensúlyoz: fékek és súlyok alkalmazásával tartja 

kontroll alatt a kapitalista átalakulást. A rendszer túl drága árat fizetne a stabilitás 

feladása esetén. Az említett országcsoport elsődlegesen a nyugati mintát követve, 

Vietnam teljes demokratikus átalakítását vizionálja, azonban egyes területeken (pl. 

emberi jogok, többpártrendszer, pluralizmus, sajtószabadság, stb.) a vietnami vezetés a 

támogatások esetleges növelése ellenében sem engedi meg a nyugati értelemben vett 
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demokrácia alapkritériumainak rögzülését. Ez a probléma a donorcsoporton belül 

időnként nézeteltéréseket okoz, egyes donorok (pl. Dánia, Hollandia, Németország) a 

politikai változások markánsabb kikényszerítését favorizálják. Azonban amíg a 

vietnami vezetés a fokozatosság elve alapján, határidők kitűzésével és formális 

intézkedésekkel a donorok többségének demokratizálási elvárásait kielégíti, addig 

erőszakosabb fellépés nem várható. 

Az Egyesült Államok részéről folytatott segélypolitika a vietnami háborús 

szindróma leküzdésére, a pozitív imázsra való törekvés jegyeit is magán hordozza. A 

hanoi amerikai külképviselet diplomatái szerint az USA-nak nincs szüksége arra, hogy a 

fejlesztési együttműködés alá rejtse el politikai motivációit - az ország kapitalista 

átalakítására irányuló törekvést - hiszen kétoldalú kapcsolatrendszerében, a kiépült és 

jól működő direkt politikai csatornákon keresztül ezt egyébként is megteheti, megteszi. 

A fejlesztési együttműködés területén természetes érdekközösséget alkotva az EU mellé 

áll, de érdekeinek megfelelően a gazdaság-átalakító és humanitárius 

(szegénységcsökkentő, egészségügyi, oktatási) motivációit domborítja ki, ezzel 

minimalizálni kívánja a potenciális feszültségforrásokat. A valós helyzet értékeléséhez 

szükséges ugyanakkor kiemelni, hogy a vietnami háború - ahogy Vietnamban nevezik: 

az amerikai háború - emléke elhalványult, a lakosság több mint fele az 1975-ben 

lezárult háború után született, és inkább Amerika-barátnak tekinthető. Amerika-

ellenességet sem a hivatalos propaganda, sem a vietnami média szabadabb szegmense 

nem táplál. 

Az EU tagállamai között egyéb partikuláris politikai érdekek is megjelennek. 

Franciaország volt gyarmattartóként a különleges kapcsolatok fenntartására törekszik, 

melyet Vietnam bizonyos távolságtartással kezel. Az egyik legnagyobb bilaterális donor 

pozíciójában gazdasági és politikai kapcsolatait egymással szinkronban építi. A francia 

nyelvnek az angollal szembeni térvesztése ellensúlyozására a legnagyobb külföldi 

oktatási, illetve ösztöndíjas programot működteti. Jelen van minden fontos fejlesztési 

területen, pl. az infrastrukturális és energetikai projektekben (pl. a hanoi felszíni 

elővárosi vasút/metró megtervezése és kivitelezése), egészségügyi és mezőgazdasági 

fejlesztési programokban, valamint a közigazgatási reformokban is. Németország - a 

volt NDK-n keresztül - szintén fontos kapcsolatokat örökölt a múltból. Komoly 

befektetőként jelentős gazdasági érdekeltséggel rendelkezik, egyben az egyik 

legfontosabb európai donorország is. Missziója a politikai változásokba is torkolló 
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államigazgatási reform következetes támogatása, valamint a természeti környezet 

védelme. 

Kiemelést érdemel, hogy az új közép-európai EU tagállamoknak Vietnamhoz 

szintén egyéni, nem titkolt érdekei kötődnek. A szocialista együttműködés idején 

elsősorban Lengyelország, Csehország (Csehszlovákia) és Magyarország már 

lényegében segélyező országként lépett fel, a KGST keretei között a támogatások széles 

körét nyújtotta (kereskedelemi hitelek, vissza nem térítendő támogatások, technikai 

segítségnyújtás, stb.). Ezen felül ezek az országok, a Szovjetunióval az élen, a vietnami 

értelmiség kiképzésében is fontos szerepet játszottak. Az ezekben az országokban 

kiképzett értelmiségi réteg az elmúlt három évtizedben fontos összekötő kapocs volt 

Vietnam és a közép-európai országok között. EU csatlakozásukkal kötelezettséget 

vállaltak a nemzetközi fejlesztési tevékenységbe való fokozatos bekapcsolódásra. 

Vietnam e tekintetben mindhárom ország esetében ideális célországnak bizonyult, 

amely széleskörű fogadó országi tapasztalatokat maga mögött tudva, a hagyományos 

baráti kapcsolatok megőrzését célozva, segíti a fejlesztési együttműködésben 

szárnyaikat bontogató új donorokat. A politikai-gazdasági kapcsolatok fellendítése 

érdekében Csehország rendelkezik a legkiforrottabb és legkoherensebb stratégiával. 

Csehország vietnami érdekeltségét alapvetően meghatározza az a hivatalosan kb. 70 

ezer fős, de valóságban a százezres nagyságrendet elérő Csehországban élő vietnami 

kisebbség, amelynek magját a KGST-időszakban érvényben lévő munkaerőcsere-

egyezmény keretében érkező munkástömeg jelentette. Lengyelország esetében - noha 

itt is jelentős lélekszámú kisebbségről beszélhetünk - a Vietnamra vonatkozó stratégia 

csak részleges, inkább csak az ipari és kereskedelmi kapcsolatokra koncentrál. 

Lengyelország kívül marad a donorközösségi koordinációs mechanizmusokon, és 

segélyezési tevékenysége az egykori lengyel támogatással megépült vietnami 

intézmények (pl. szakiskolák) rekonstrukciójában merül ki. Lengyelország hanoi 

nagykövetségének közlése szerint, rövid- és középtávon, a gazdasági kapcsolatok 

dinamizmusának függvényében, Vietnam helye felértékelődhet a lengyel 

fejlesztéspolitikában. 

Mielőtt rátérnénk a donorközösség további tagjainak vizsgálatára, érdemes 

meghatároznunk Vietnam helyét az Európai Unió nemzetközi fejlesztési 

együttműködési rendszerében. Ehhez két ábrát hívhatunk segítségül, az egyik Vietnam 

globális pozícióját mutatja be, a másik az ázsiai kontinensen elfoglalt helyére utal (19., 
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20. ábrák). Az adatok alapján Vietnam az EU NEFE támogatásainak 20. legnagyobb 

felvevő országa, a listán egyébként 13 afrikai ország szerepel. 
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A régiós összehasonlításban Vietnam sokkal előkelőbb pozíciót foglal el az EU 

segélyezési politikájában: Afganisztán, Kína és Banglades után, kevéssel lemaradva, a 

negyedik helyen áll. 

20. ábra EU tagállami és EC ODA támogatások 10 legnagyobb felvevő országa 
Ázsiában 
/millió USD (2004)/ 

Forrás: Saját szerkesztés az EU Donor Atlasz 2006 felhasználásával 

Ausztrália egyik legnagyobb, nyíltan vállalt dilemmája, hogy miképpen 

egyensúlyozza ki ázsiai regionális politikájában az Egyesült Államokhoz fűződő szoros 

szövetségesi kapcsolatait. Annak ellenére, hogy a kapcsolatépítés érdekében az 

Ázsiához fűződő természetes kapcsolatokat Ausztrália partnerei felé következetesen 

hangsúlyozza, a délkelet- és kelet-ázsiai országok döntő többsége éppen az ausztrál-

amerikai viszony jellege miatt kezeli erős fenntartásokkal Canberrát, és alig leplezetten 

Washington térségbeli helytartójának tekintik. Ausztrália fejlesztési együttműködésével 

ennek oldására is kísérletet tesz, pl. Vietnamban, amely Ausztrália régióbeli törekvéseit 

kevésbé elutasító országok csoportjához tartozik. Érdekes megfigyelni, hogy 

egyedülálló módon Ausztrália NEFE aktivitásának fő földrajzi fókuszát a déli 

96 



országrészekre, Ho Chi Minh városra és a Mekong-deltára helyezi. Az ausztrál szakmai 

partnerek ezt azzal magyarázzák, hogy a déli országrész döntéshozói és lakossága 

nagyobb szimpátiával tekintenek országukra, és mentalitásban is sokkal közelebb állnak 

az ausztrál felfogáshoz, mint az északi hanoi központ, amely inkább kínai jelleget ölt. 

Az általánosan elfogadott megítélés szerint Japán segélypolitikai motivációja 

egyedi, és egyaránt kötődik Vietnamhoz, illetve a kínai nagyhatalmi ébredéshez. A 

japán közlések visszaigazolták, hogy Indokínában többek között a masszív fejlesztési 

támogatások is eszközül szolgálnak a befolyási övezet megtartásához és a kínai 

dominancia előretörésének feltartóztatásához. A vietnami-kínai kapcsolatok 

ambivalenciájára tekintettel, Japán felé a politikai szimpátia létezik, melyet jól 

kiegészítenek a gazdasági-befektetési kapcsolatok. 

Speciális helyzetben van Dél-Korea, a világ 13. legnagyobb nemzetgazdasága, 

amely gazdasági erejét tükröző, regionális és világpolitikai szerepvállalásra készül. 

Ennek jegyében a fejlesztési együttműködés terén segélyezési tevékenységét is 

gazdasági teljesítményéhez kívánja igazítani. A koreai fejlesztési tevékenység 

célországainak meghatározásakor, Vietnam a diplomáciai kapcsolatok 1992-es 

felvételét követően szerteágazó politikai és gazdasági megfontolások alapján került fel. 

Egyrészt a vietnami háborúban az USA oldalán résztvevő Dél-Korea jelentős hátránnyal 

indult, melynek leküzdésében, a tőkebefektetések és a gazdasági kapcsolatok mellett, a 

segélyezési tevékenység is kitüntetett szerepet kapott. Másrészt, Vietnam Dél-Korea 

számára egyfajta gyakorlóterep, ahol közelről tanulmányozhatja a tervutasításos 

gazdaságirányítási rendszer átalakításának, illetve a párhuzamosan futó politikai és 

társadalmi változások kezelésének tapasztalatait. Mindezeket a tapasztalatokat az 

Észak-Koreával szemben alkalmazott magatartásában később jól hasznosíthatja. A két 

Korea egyesítése ugyan nem várható a közeljövőben, de a Vietnamban szerzett 

ismereteknek stratégiaformáló szerepe lehet. Vietnam érdekes viszonyt ápol a közelinek 

nem tekinthető Észak-Koreával, ezért a harmadik országban zajló Korea-közi 

ismeretáramlás fordítva is működik: Észak-Korea a dél-koreai gazdasági potenciállal, 

technológiai színvonallal kerül szembe, rálátást nyerve arra is, hogy Dél-Korea milyen 

kooperációs mechanizmusokat működtet egy teljesen eltérő berendezkedésű ország 

vezetőivel való kapcsolattartásban. Az információkat közlő dél-koreai fejlesztési 

diplomata ezen kívül kiemelte önkéntes-küldő programjukat, amely a humán 

kapcsolatok erősítését szolgálja. A politikai motivációkon túlmenően Korea, 
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(Franciaországhoz hasonlóan) mint vezető K+F ország lép fel, amely modern 

technológiához juttatja a vietnami kutatóintézeteket. 

A globális nemzetközi fejlesztési tevékenységben egyszerre donor és befogadó 

országként is jelenlévő Kína a vietnami donorközösség tagja. Fejlesztési tevékenysége 

globálisan nagyhatalmi törekvéseivel, regionálisan befolyási zónájának kiterjesztésével 

függ össze. Közvetlen információkat kínai partnerektől nehéz kapni, csak másodlagos 

forrásokból következtethetünk arra, hogy a kínai politikai befolyás artikulációja 

Vietnamban elsősorban a két testvérpárt közötti kapcsolatokon keresztül zajlik, ez 

azonban a pártok szuprimátusának megfelelően, az egész kormányzati és 

intézményrendszerre kihatással van. A kínai segélyek majdnem kizárólag 

infrastrukturális beruházásokat látnak el pótlólagos forrásokkal. Kína partikuláris 

érdekeit jól mutatja, hogy - bár a donorkonferenciákon részt vesz - a lehető legnagyobb 

mértékben kivonja magát a Vietnamban jól működő NEFE koordináció és harmonizáció 

alól, segélyezési tevékenységét a magas szintű párt és kormányzati körökkel egyeztetve, 

a többi donortól távolságtartással végzi. Kína globális pozícióinak további erősödése 

nyomán vélhetően nagyobb mértékben tagozódik be a nemzetközi fejlesztési 

együttműködés vietnami mechanizmusaiba. 

A kisebb bilaterális donorok motivációi szintén változatosak. Thaiföld maga is 

segélyfelvevő ország, azonban Vietnamban donorként lép fel. A Mekong-régió két 

vezető indokínai állama - Vietnam és Thaiföld - teljesen eltérő alapokról indult, és még 

ma sem került egyenlő paritásba. A hanoi thai diplomáciai forrás is megerősítette, hogy 

a versengés mellett mindkét ország érdeke a stabil viszonyok és a kiegyensúlyozott, 

fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása Indokínában. A két ország közötti 

ellenséges viszony (Thaiföld a vietnami háború időszakában az USA háttér-országa 

volt) a kölcsönös elfogadás irányába lendült át, Vietnam pl. az infrastruktúra, 

telekommunikáció, turizmus, stb. fejlesztése területén Thaiföldre, mint követendő 

mintára tekint. Alacsony segélyezési költségvetése miatt Thaiföld háromoldalú 

fejlesztési projektekre is kész, pl. magyar-thai közös projekt keretében vietnami 

idegenforgalmi szakemberek ismerkedhettek meg a multimodális közlekedés 

lehetőségeinek kihasználásával Magyarországon és Thaiföldön. 

Egyéb donorok, pl. Kuvait vietnami megjelenése azzal magyarázható, hogy az 

öböl-menti ország tágítani akarja segélyezési célterületeit, amely alapvetően a szegény 

afrikai és öböl-menti arab országokra korlátozódik. A Közel-Kelet Vietnam látóterébe, 

mint áruinak exportpiaca, kereskedelmi-befektetési és energetikai együttműködési 
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partner, valamint az öböl-menti nagyberuházásokhoz nélkülözhetetlen vietnami 

munkaerő felvevőpiacaként került. Kuvait erre a határozott vietnami érdeklődésre 

többek között azzal reagált, hogy segélyezési tevékenyégét rá is kiterjesztette. 

A multilaterális donorok alatt elsősorban két nagy csoportot értünk. A két nagy 

nemzetközi pénzügyi intézmény (Világbank, Ázsiai Fejlesztési Bank) szoros 

koordinációban vesz részt három bilaterális fejlesztési bankkal (a német KfW, a japán 

JBIC és a francia AfD). Ezek közösen alkotják a vietnami fejlesztési terminológiában az 

ún. Öt Bank csoportot (The Five Banks). A másik csoport az ENSZ szakosított 

intézményeinek vietnami hálózata. A multilaterális donorok profiljuknak megfelelő 

klasszikus fejlesztési segélyezést folytatnak, valamint ezen túlmenően, a kormány 

mellett szakértőként működnek, elemzéseket készítenek, illetve a donorkoordináció 

vezető alakjai. 

A változatos politikai jellegű motivációkon kívül valamennyi bilaterális donort 

gazdasági motivációk is vezérelnek. A NEFE általános bemutatása során már 

kifejtettük, hogy a donor országok a segélyezéssel direkt és indirekt módon vállalataik 

támogatását és helyzetbe hozását, működési feltételeinek javítását, illetve a piacra jutási 

és befektetési lehetőségek kiaknázását kívánják elősegíteni. Vietnam esetében, 

minthogy egy gyorsan fejlődő országról van szó, ez hatványozottan jelentkezik. Az 

intenzív fejlesztés időszakában az állami megrendelések és nagyberuházások tőke-, 

technológia-, eszköz- és szakértelem igényesek, amit külföldről kell beszerezni. A 

donorországok e tekintetben egymásnak konkurenciát is jelenthetnek. 

A fejlett világ az elmaradott országokat egyben biztonsági veszélyforrásokként 

is kezeli. A globális szegénység és az ezzel járó jelenségek (járványok, migráció, 

kábítószerek, stb.) komoly biztonsági kockázatot jelentenek valamennyi fejlett ország 

számára. Ezek az aspektusok Vietnam esetében is korlátozottan, de feltárhatók. 

Évtizedünk tendenciája, hogy a problémát a jelentkezés helyén kell kezelni, még azelőtt, 

hogy annak káros hatása elérhetné a fejlett országokat. 2003-2005. között a 

madárinfluenza keltett pánikot Európában, a járvány egyik gócpontja Vietnamban volt. 

A donorok a járvány feltartóztatása érdekében azonnal a kormány segítségére siettek - a 

téma a NEFE kiemelt területévé vált. 

A donorok által központi kérdésnek tekintett szegénységcsökkentés látványos 

iramban halad előre, ezért (és a földrajzi körülmények miatt) Európának nem kell 

számolnia az afrikaihoz hasonló vietnami menekültáradattal. Ugyanakkor a valós kép 

kialakítása érdekében hozzá kell tennünk, hogy létezik a fejlett országok felé áramló 
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vietnami migráció, melynek legnagyobb hányadát a gazdasági okokból menekülő 

fiatalok képezik. Ezek egy része a fejlett országokban élő emigráns vietnamiak rokonai, 

ismerősei, kisebb részük az emberkereskedelem áldozatai. 

Végezetül tegyünk említést a morális, humanitárius megfontolásokról, amelyek 

a klasszikus fejlesztési együttműködés gyakran hirdetett és hivatkozott mozgatórugói. 

Vietnam esetében a NEFE kezdetétől fogva ezek szintén jelen vannak. A fejlett világ 

nagy része szimpátiával tekintett a vietnami háború következtében összeroskadt 

országra, a reformfolyamat beindítása és az első sikerek után ez a szimpátia bizalommal 

és elismeréssel párosult. A fejlett országokban jelentős, Európában és Ausztráliában 

több százezres, Kanadában és az USA-ban milliós lélekszámú vietnami közösségek 

élnek, akik rendszerint - a kínaiakkal ellentétben - sikeresebben integrálódtak a fogadó 

ország társadalmába, annak intelligens, szorgalmas, általában megbecsült 

alkotóelemeivé váltak. 

5.3 A donorközösség ODA felajánlásainak áttekintése 

Ha megvizsgáljuk a donor országok és szervezetek vietnami NEFE aktivitásának 

hangsúlyos területeit és témáit, a fenti motivációk leképeződését tapasztalhatjuk. Az 

országokat egyenként megvizsgálva optimális esetben az is észrevehető, hogy az adott 

donor ország milyen területeken erős, milyen más számottevő NEFE tapasztalatokat 

halmozott fel, amelyeket hatékonyan, és a fogadó ország fejlődése szempontjából 

relevánsán adhat át. Ezek a témák sokszor egybeesnek a saját erősségeiknek tekintett 

területekkel, pl. Olaszország esetén a kis- és közepes vállalkozások támogatása (8. 

táblázat). 

8. táblázat Donor országok és szervezetek fő tevékenységi területei (2006) 

Donor ország/szervezet Fő NEFE témák 

Ázsiai Fejlesztési Bank (ADB) Business-orientált gazdaságfejlesztési 

támogatások, társadalmi egyenlőség, 

regionális együttműködés 

Ausztrália Szegénységcsökkentés, intézményi 

reformok, mezőgazdasági termelékenység 
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növelése, piacra jutás biztosítása a vidéki 

szegény lakosság részére 

Belgium Pénzügyi szektor reformja, befektetés-

ösztönzés, szociálpolitika 

Kína Építkezés, infrastruktúra, kereskedelem 

Kanada Kormányzati átláthatóság, jogi és bírósági 

reformok, pénzügyi szektor reformja, 

mezőgazdaság 

Dánia Közigazgatási reform, ivóvíz és 

csatornázás, halászat, mezőgazdaság, 

környezetvédelem, kulturális fejlődés 

Európai Bizottság WTO csatlakozás, kereskedelem, 

egészségügy, oktatás 

Finnország Ivóvíz, csatornázás, vidékfejlesztés, 

erdészet 

Franciaország Mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság, 

infrastruktúra fejlesztés, közlekedés, 

energetika, környezetvédelem, AIDS, 

oktatás, közigazgatási reform 

Németország Fenntartható fejlődés, környezetvédelem, 

természeti erőforrások védelme, hulladék 

elhelyezés, szakképzés, egészségügy 

IMF Adórendszer reformja, költségvetés, 

devizaműveletek, központi bank reformja, 

bankfelügyelet, gazdasági statisztika 

Olaszország Kis és közepes vállalatok fejlesztése, 

szakképzés, vidéki vállalkozás-fejlesztés 

Japán Gazdasági versenyképesség javítása, 

emberi erőforrás fejlesztés, 

környezetvédelem, infrastruktúra, 

közigazgatás, korrupció 

Dél-Korea Szakképzés, tudomány és technológia 

Luxemburg Egészségügy, oktatás, emberi erőforrás 
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fejlesztés, vidékfejlesztés, helyi 

önkormányzatok 

Hollandia Erdészet, biodiverzitás, vízgazdálkodás, 

egészségügy 

Norvégia Oktatás, gazdaságfejlesztés, AIDS 

Spanyolország Szociális szektor, vidékfejlesztés, 

turizmus, környezetvédelem, nemek 

közötti esélyegyenlőség, kultúra 

Svédország Gazdasági és törvényhozási reformok, 

média, természeti erőforrások védelme, 

egészségügy, energetika, statisztika 

Svájc Fenntartható fejlődés, városfejlesztés, 

intézményrendszer fejlesztése 

ENSZ szakintézmények Szociális biztonság, gazdaságfejlesztés, 

AIDS, esélyegyenlőség 

Nagy-Britannia Egészségügy, oktatás, helyi 

önkormányzatok, szegénységcsökkentés 

Egyesült Államok Magán szektor megerősítése, 

kereskedelem, befektetés-ösztönzés 

Forrás: Saját szerkesztés helyi közlések és világbanki adatok alapján 

A donorközösségnek a 2001-2005 időszakra vonatkozó teljes vietnami 

felajánlásait, és a realizált ODA-t követhetjük nyomon a következő (21.) ábra 

segítségével. A vizsgált időszakban mind a felajánlások, mind a teljesítés folyamatos 

növekedést mutattak, a realizálás aránya 2001 és 2003 között folyamatosan emelkedett, 

de 2005-re már ismét a 2001-es szint közelébe esett vissza. A teljes ODA-felajánlás 

először 2005-ben érte el a 3 milliárd dollárt. 
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21. ábra ODA felajánlások és teljesítések Vietnamnak 2001-2005/ millió USD 

Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis felhasználásával 

22. ábra ODA felajánlásokból teljesítések 2001-2005 között összesen 

A teljes ODA felajánlásokon belüli vissza nem térítendő (adomány) és 

segélyhitel arányokat hasonlítjuk össze, évek szerinti bontásban, a 9. táblázat 

segítségével. 
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9. táblázat Vissza nem térítendő segélyek és segélyhitelek Vietnamnak 2001-2005 

Segélytípusok Felajánlások / millió USD Segélytípusok 
2001 2002 2003 2004 2005 

Vissza nem 
térítendő 462 463 571 607 583 
Segélyhitel 1 608 1 650 1 873 1 957 2418 

Összesen 2 070 2 113 2 444 2 564 3 001 
Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis felhasználásával 

Az ötéves időszakban a vissza nem térítendő támogatások csak 27%-ot tettek ki 

a teljes ODA-n belül. A segélyhitelek növekedése a fejlesztési bankok alapvetően 

profiljukhoz igazodó hitelezési tevékenységének intenzívebbé válását is mutatja. 2005-

ben a segélyhitelek összege is tetőzött, mindeközben a vissza nem térítendő segélyek 

aránya összegszerűen némi csökkenést mutatott. 

Az egyes donor felajánlások között nagyságrendi különbségeket figyelhetünk 

meg. A bilaterális felajánlások szerinti rangsort Vietnamban a 2001-2005 közötti 

időszakban - hozzátehetjük, azóta is - Japán vezeti. A szigetországot Franciaország, 

Németország, Svédország, Nagy-Britannia és Ausztrália követte. Ezt a sorrendet csak 

Dánia módosította 2005-ben, amikor kiemelkedően nagy összegű ODA-t fordított 

vietnami tevékenységére. A különlegesen nagy összegű felajánlás a privát szektor 

fejlesztését célozta meg. A középmezőnyben, évi 20-40 millió USD támogatással 

Kanadát, Dél-Koreát, Olaszországot és az Egyesült Államokat találjuk, mely csoporthoz 

2005-ben Spanyolország is felzárkózott. 10 millió USD feletti összeggel támogat 

további két észak-európai állam, Norvégia és Finnország. A 10 millió USD szint alatt 

találjuk Svájcot, Luxemburgot, Új-Zélandot, Belgiumot, és a donorközösséghez csak 

viszonylag későn, 2005-ben csatlakozott Írországot. A sort a kis donor országok, 

Csehország, Magyarország és Thaiföld zárják. 

Az idősoros összehasonlítás alapján az is láthatjuk (10. táblázat), hogy a donorok 

által felajánlott összegek évről évre változnak, és nem ritkán mindkét irányban 

szembetűnő kilengéseket mutatnak. Olaszország pl. 2005-ben, az előző két évben 

regisztrált 26 millió dollárnak alig 14%-át ajánlotta fel. Ezzel szemben Luxemburg 

2003-ban 24,4 millió dollárral, Finnország 2004-ben 48,7 millió dollárral emelkedett ki. 

A belga támogatás folyamatosan csökkenő, az új-zélandi növekvő tendenciát mutat. A 

belga forráselvonás hátterében az afrikai országok fokozott segélyezése húzódik meg, 
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míg az új-zélandi segélypolitika számára Vietnam csak 2004-ben vált valódi 

célországgá. 

10. táblázat Donor országok/szervezetek felajánlásai 2001-2005/ millió USD 

2001 2002 2003 2004 2005 Összesen 

Japán 788,2 767,9 823,5 850,9 881,4 4 111,9 

Világbank 468,8 533,3 800,3 705,2 796,6 3 304,2 

ADB 288,6 244,3 187,3 296,5 590,3 1 607,0 

Franciaország 90,1 194,8 137,8 161,5 187,0 771,2 

Németország 90,6 47,2 93,1 52,8 53,1 336,8 

Svédország 51,3 79,3 62,9 54,4 42,1 290,0 

Nagy 

Britannia 

20,7 26,6 42,1 114,9 62,4 266,7 

EC 20,9 50,2 42,9 62,8 55,8 232,6 

Ausztrália 27,9 22,9 38,3 37,7 43,0 169,8 

Dánia 46,7 2,9 40,2 22,5 81,9 194,2 

Kanada 36,9 10,3 45,6 30,2 24,6 147,6 

ENSZ 44,0 39,4 23,5 12,8 27,7 147,4 

Korea 29,3 3,9 3,4 38,5 26,0 101,1 

USA 14,8 21,1 8,5 12,0 29,8 86,2 

Finnország 6,6 0,2 6,4 48,7 15,9 77,8 

Olaszország 0 10,3 26,9 26,9 3,9 68,0 

Norvégia 9,2 26,8 10,3 4,9 13,5 64,7 

Spanyolország 5,8 7,7 2,1 9,8 38,3 63,7 

Svájc 7,7 8,6 22,0 5,7 5,8 49,8 

Belgium 12,1 11,3 1,4 8,0 7,1 39,9 

Luxemburg 7,0 3,3 24,4 1,9 2,4 39,0 

Uj-Zéland 0,2 0,2 0,0 4,6 6,1 11,1 

Írország 0 0 0 0 3,5 3,5 

Csehország 0,9 0 0,9 0 0,7 2,5 

Magyarország 1,0 0 0 0 0,9 1,9 

Thaiföld 0 0 0 0,5 0,5 1 
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Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis felhasználásával 

23. ábra Donor országok/szervezetek felajánlásai 2001-2005 között összesen /millió 
USD/ 

Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis felhasználásával 

5.4 A felvevő ágazatok és projektek áttekintése 

A következő (11. sz.) táblázat éves bontásban, csökkenő nagyságrendi sorrendbe 

állítja az ODA kifizetések szerinti öt legnagyobb felvevő ágazatot. Az adatok jól 

szemléltetik, hogy a tárgyidőszakban a donorok a közlekedési és az energetikai 

infrastruktúra fejlesztésére fordították a segélyek legnagyobb részét. Ez alapvetően 

összhangban áll a vietnami kormány azon szándékával és igényének meghatározásával, 

amely a donoroktól a gazdasági növekedést megalapozó infrastruktúra fejlesztéséhez 

kér támogatást. A közlekedési hálózatok fejlesztése megalapozza az áruk és a munkaerő 

továbbítását és mozgását, ami a gazdasági tevékenységek működtetésének feltétele. Az 

energetikai beruházások fontosságáról már korábban említést tettünk, jelezve, hogy a 

további gazdasági növekedéshez a legszűkebb keresztmetszetet az energiahiány jelenti. 
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A „multiszektorális projektek" elnevezés alatt a vietnami statisztika a különböző 

vidékfejlesztési projekteket vonja össze. A tiszta ivóvíz hiánya a vidéki térségek égető 

problémája, a csatornázottság hiánya pedig a városi lakosság számára jelent 

egészségügyi kockázatot. Az agrárium viszonylag nagyszámú projekttel, 2001-ben és 

2002-ben még az első öt legnagyobb kedvezményezett között szerepelt, 2003-tól már 

kiszorult ebből a körből. A felszerelések és termékek szállítása kategória alatt a 

kormány szegénységcsökkentési programjához igénybe vett támogatásokat értjük. 

Szembetűnő továbbá 2005-ben az oktatás, mint az egyik legnagyobb ODA felvevő 

ágazat térhódítása. 
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11. táblázat A legfontosabb ODA felvevő ágazatok Vietnamban 2001-2005 között 

Év Ágazat 

A 
projektek 
száma 

Kifizetés/ 
millió 
USD 

2001 
Közlekedés és raktározás 70 306 
Energiatermelés és ellátás 47 192 
Ivóvíz és csatornázás 67 114 

Felszerelések és termékek szállítása 5 113 
Mezőgazdaság 68 106 

2002 
Közlekedés és raktározás 66 385 
Energiatermelés és ellátás 46 164 
Ivóvíz és csatornázás 57 119 
Multiszektorális 159 118 
Mezőgazdaság 74 86 

2003 
Közlekedés és raktározás 67 436 
Felszerelések és termékek szállítása 6 288 
Energiatermelés és ellátás 43 232 

Bankrendszer és közpénzügyek 22 141 

Multiszektorális 137 135 
2004 

Közlekedés és raktározás 66 442 

Energiatermelés és ellátás 31 269 

Multiszektorális 101 170 

Bankrendszer és közpénzügyek 22 168 
Felszerelések és termékek szállítása 4 128 

2005 
Közlekedés és raktározás 74 503 

Felszerelések és termékek szállítása 4 237 
Multiszektorális 101 165 

Energiatermelés és ellátás 36 142 

Oktatás 94 129 
Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis felhasználásával 
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Az alább következő (12.) táblázatban szeretnénk konkrétan bemutatni az 

elemzett ötéves időszak folyamatban lévő legnagyobb projektjeit, és az azokra fordított 

segélyek összegét. 

12. táblázati 10 legnagyobb összegű ODA projekt Vietnamban 2001-2005 között 

Projekt 
elnevezése Finanszírozó donor Ágazat Partnerintézmény 

Kifizetés/ 
millió 
USD 

Szegénység 
csökkentési Hitel 

Keret I 

Világbank, 
Hollandia, Dánia, 
Nagy-Britannia 

Felszerelések 
és áruk 

szállítása 
Nemzeti Bank 301 

Szegénység 
csökkentési Hitel 

Keret III 

ADB, Hollandia, 
Japán, Kanada, 

Világbank, Dánia 

Felszerelések 
és áruk 

szállítása 

Nemzeti Bank 
MPI 186 

Útépítési Projekt 
Szegmens 1-2 ADB Közlekedés, 

raktározás MARD, MOTRS 153 

Vidéki fejlesztési 
finanszírozás Világbank Bankrendszer Bankok 151 

Szegénység 
csökkentési 

Hitelkeret IV 

ADB, Hollandia, 
Japán, Kanada, 

Világbank, Dánia, 
Írország 

Felszerelések 
és áruk 

szállítása 
Nemzeti Bank 145 

Szegénység 
csökkentési 
Hitelkeret II 

Nagy-Britannia, 
Dánia, Hollandia, 

Világbank 

Felszerelések 
és áruk 

szállítása 
Nemzeti Bank 131 

10. sz. autópálya 
projekt Japán Közlekedés, 

raktározás MOTRS 121 

Vidéki Energia 
ellátási Projekt Japán, Világbank Energetika Állami vállalatok 119 

Vidéki 
Közlekedés 
Fejlesztés 

Japán, Nagy-
Britannia, Világban 

Közlekedés, 
raktározás MOTRS 113 

Phu My 
Hőerőmű Japán Energetika MOI 111 

Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD ac atbázis felhasználásával 
Rövidítések magyarázata: MARD=Vietnami Vidékfejlesztési Minisztérium, MOTRS= Közlekedési 
Minisztérium, MOI=Ipari Minisztérium 

A táblázat mutatja az adott megaprojektre az intervallumban nyújtott 

támogatások teljes összegét, azzal a megjegyzéssel, hogy a projektek többsége már a 

vizsgált időszak előtt megkezdődött, néhánynak a befejezése pedig 2005-2008. között 

volt várható. A tíz megaprojektre költött összevont segélyösszeg az öt év alatt kb. 1,5 

milliárd dollárt tett ki, évente egyenként átlagosan 30 millió USD fejlesztési 

támogatásban részesültek. A donorok közül kiemelkedik Japán, amely a fejlesztési 
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bankokkal együtt a vietnami megaprojektek fő finanszírozója. Láthatjuk továbbá, hogy 

a kormányzati szegénységcsökkentési programok elsődleges forrását EU oldalon a 

holland, dán és brit, az EU-n kívül a kanadai, japán és a világbanki segélyhitelek 

jelentik. A tíz legnagyobb projekt között visszaköszönnek az úthálózat-fejlesztési és az 

erőmű-építési nagyberuházások. 

A fejlesztési támogatások térbeli allokációjának áttekintéséhez 13. táblázatunk 

ad segítséget. A donorok deklarált célja a fejlesztési támogatások arányos megosztása, 

az elmaradottabb térségek súlyozott támogatása. Vietnam belső viszonyainak 

tárgyalásakor kiemeltük, hogy a kormány elsődleges célkitűzése a stabilitás fenntartása. 

A belső stabilitás egyik feltétele az egyes térségek kiegyensúlyozott fejlesztése, 

elkerülendő a régiók közötti konfliktusok kiéleződését. A központi vezetésnek nem 

érdeke, hogy a fejlődés előnyeiből kimaradó régiókban az elégedetlenség növekedjen, 

ez nemcsak a lakosság körében kérdőjelezné meg a központi irányítás alkalmasságát, de 

a helyi vezetés is saját céljainak eléréséhez használhatná fel. A Vietnamra jellemző 

konszenzuskereső rendszer a vezetésen belüli konfliktusok minimalizálására törekszik. 
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13. táblázat A vietnami régiók teljes és egy főre jutó ODA adatai 2001-2005 /millió 
USD/ 

Régió 
Lakosság / 

ezer fő 
(2002) 

Projektek 

Teljes 
ODA 

összeg/ 
M 

USD 

Egy főre 
jutó 

ODA/ 
USD 

Célágazatok 

Közlekedés, raktározás 

Vörös-folyó 
Deltája 

Vízellátás, csatornázás 
Vörös-folyó 

Deltája 17836 383 1045 58,62 Energiatermelés és ellátás Vörös-folyó 
Deltája Multiszektorális 

Egészségügy 
Közlekedés, raktározás 

Középső 
partvidék 

Energiatermelés és ellátás 
Középső 

partvidék 6981,7 246 784 112,39 Vízellátás, csatornázás Középső 
partvidék Távközlés 

Multiszektorális 
Energiatermelés és ellátás 

Délkelet-
Vietnam 

Közlekedés, raktározás 
Délkelet-
Vietnam 13190,1 189 580 43,99 Vízellátás, csatornázás Délkelet-
Vietnam Mezőgazdaság 

Egészségügy 
Közlekedés, raktározás 

Északkelet-
Vietnam 

Multiszektorális 
Északkelet-

Vietnam 9244,8 198 496 53,67 Vízellátás, csatornázás Északkelet-
Vietnam Egészségügy 

Oktatás 
Közlekedés, raktározás 

Mekong-
delta 

Mezőgazdaság 
Mekong-

delta 17076,1 182 430 25,23 Vízellátás, csatornázás Mekong-
delta Egészségügy 

Népesedéspolitika 
Közlekedés, raktározás 

Észak Multiszektorális 
Közép- 10504,5 221 325 31,03 Egészségügy 

Vietnam Vízellátás, csatornázás 
Erdészet 
Energiatermelés és ellátás 

Központi Mezőgazdaság 
Magas- 4674,2 90 153 32,94 Multiszektorális 
fennsík Ipar 

Közlekedés, raktározás 
Erdészet 

Észak- Multiszektorális 
nyugat- 2524,9 79 54 21,66 Oktatás 
Vietnam Egészségügy 

Népesedéspolitika 
Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis felhasználásával 
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A vidékfejlesztési stratégia alapvetően nem tér el az egész országra vonatkozó 

fejlesztési koncepciótól: a kormány nagy állami beruházásokat hajt végre a közlekedés, 

energetika, távközlés, vízellátás és mezőgazdaság (öntözés) területén. 

A 13. táblázat nem tartalmazza a nemzeti szinten végrehajtott projekteket, és az 

ahhoz kapcsolódó ODA adatokat. A számsorokból látható, hogy mind nominálisan, 

mind egy főre vetítve, Vietnam magashegyi jellegű északnyugati régiója részesült a 

legkevesebb fejlesztési támogatásban. Egy főre vetítve hasonlóan alacsony segélyezési 

rátát regisztrált a Mekong-delta is, az összehasonlítás azonban e tekintetben félrevezető 

is lehet, hiszen az ország második legnépesebb és legsűrűbben lakott régiója 

nominálisan a legkisebb lélekszámú északnyugati régióhoz képest nyolcszor annyi 

támogatásban részesült. A 30 USD/fő szinten ugyancsak két régiót találunk, az Észak-

Közép-Vietnam régiót és a főként kisebbségek lakta Központi-fennsíkot. Az egy főre 

jutó segély értéke szerinti listát a Középső-partvidék vezeti egyetlenként 100 USD-t 

meghaladó összeggel, míg a legtöbb támogatás, a fővárost is magában foglaló Vörös-

folyó deltája statisztikai régióhoz jutott el. A Vörös-folyó deltája a legnagyobb 

népességet tömöríti, ezért lehetséges az, hogy az egy főre jutó összeg csak az átlagérték 

körül alakul. 

Az északnyugati régió és a Központi-fennsík nemcsak a segélyösszegek 

vonatkozásában, de a végrehajtott projektek számának tekintetében is az utolsó helyen 

állnak, mindkét régióban a tárgyidőszakban végrehajtott projektek száma nem éri el a 

100-at. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a szegényebb régiók ráadásul gyenge 

segélyabszorpciós (segélyhasznosító) képességekkel is rendelkeznek, ezért amennyiben 

nem irányul rájuk megkülönböztetett figyelem, akkor lemaradásuk súlyosbodhat. A 

többi régióban 200 közeli projekttel számolhatunk, a Vörös-folyó deltájában pedig 383 

projektet regisztráltak, ebben benne lehetnek egyes, földrajzilag a fővároshoz köthető, 

de központi jellegű projektek is. Az említett két legszegényebb és egyben 

legalacsonyabb nominális támogatásban részesülő régió problémái és azok kezelése 

eltér, amely jól kitapintható, ha megvizsgáljuk, hogy az adott régiókban melyek voltak a 

fejlesztés legfontosabb célágazatai. Az északi hegyvidéki régióban, a jellemzően 

erdészeti projektek mellett, a szegénységcsökkentési és a lakosság szociális állapotát 

javító programok voltak előtérben. A népesedéstervezési (reprodukciós) projektek a 

magas születésszámot célozzák csökkenteni, a lakosság általános helyzetén az oktatási 

és egészségügyi projektek beindításával próbálnak javítani. 
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A Központi-fennsík abban a tekintetben hasonlít az előző régióhoz, hogy 

mindkettő területén nagy számban és összefüggő területen élnek kisebbségek. A 

Központi-fennsík képe, a lakosság összetétele és helyzete azonban az elmúlt évtizedben 

a kinh betelepülések nyomán alapvetően megváltozott. A lakosság szociális 

körülményei lényegesen javultak, a kormány koncentrált intézkedésekkel próbált 

javítani a szociális ellátórendszeren, nem utolsósorban azért, hogy a kisebbségi 

megmozdulások gazdasági indítékait amennyire lehet, visszaszorítsa. Hasonló módon 

politikai indíttatásból, a külvilág számára látványos fejlesztések indultak be a régióban, 

hogy meggyőzzék a kisebbségek emberi jogainak elnyomása miatt aggódó nyugati 

donorokat. A betelepült kinh lakosság monokultúrás (tea, kávé, gumi, stb.) gazdálkodást 

folytat. A régió gazdaságilag felzárkózik a fejlettebb országrészekhez, a fejlesztések 

következő szakaszában - a fejlettebb országrészekhez hasonlóan - az infrastrukturális, 

energetikai, közlekedései, ipari projektek térnyerése várható. A régió sajátosságainak 

megfelelően a mezőgazdasági és az erdészeti (újraerdősítés) programok szintén a 

fókuszban állnak. 

2001-2005 között nominálisan a legtöbb segélyt három régió, a Vörös-folyó 

Delta, a Középső-partvidék, Délkelet-Vietnam (Ho Chi Minh város és környéke) kapta, 

e három régió 65%-kal több segélyt vett fel, mint az összes többi régió együttesen. 

Ennek a nagyfokú fejlesztési támogatási koncentrációnak a magyarázatát abban látjuk, 

hogy egyrészt e régiókban hajtották végre a legnagyobb infrastrukturális beruházásokat, 

másrészt itt található az ország két legnagyobb gazdasági erőtere: északon a Hanoi-Hai 

Phong gazdasági tengely, délen Ho Chi Minh város. E régiókban szintén meghatározóak 

voltak az infrastrukturális projektek, valamint az urbanizációhoz kapcsolható ivó víz-

ellátási és csatornázási, valamint az egészségügyi ellátást fejlesztő programok. A déli 

régióban a Mekong-delta peremvidékén mezőgazdasági projektek is végrehajtásra 

kerültek. 
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24. ábra A vietnami régiókban az egy főre jutó ODA (2001-2005, USD) 

Forrás: Saját szerkesztés 



Ahogyan a vietnami gazdasági folyamatok bemutatása során kifejtettük, az 

ország számára a magas gazdasági növekedés fenntartása számos szempontból 

létfontosságú. Egyrészt a gyors fejlődés szükséges ahhoz, hogy a még magas (2005-ös 

adat szerint 1,2%-os) népességnövekedési rátát felmutató országban az egy főre jutó 

GDP növekedése évről évre fenntartható legyen. Másrészt a gyors növekedés 

elengedhetetlen ahhoz, hogy minden évben a munkaerőpiacra belépő 800 ezer fiatal 

számára munkahelyeket teremtsenek. A tárgyidőszakra vonatkozó vietnami gazdasági-

társadalmi fejlesztési terv összesen 7,5 millió fő munkaerő számára írja elő megfelelő 

munkahely teremtését. E két tényező együtt pedig az ország belső stabilitását támasztja 

alá. A kormány a fejlesztési támogatásokat a szegénységcsökkentési programján és a 

nagy forrásigényű infrastrukturális projekteken túl a gazdasági fejlődés fenntartására is 

felhasználja. A teljes nemzetgazdasági vertikumban a fejlesztési támogatások jellemző 

számait az alábbi (14. sz.) táblázat alapján kívánjuk érzékeltetni. 

14. táblázat Fejlesztési támogatások a vietnami gazdaság egyes ágazataiban, 2001-
2005 között 

Ágazat Donorok 
száma Projektek száma ODA kifizetés 

(millió USD) 
Közlekedés, raktározás 17 118 2 074 
Energiatermelés és ellátás 17 89 1 001 
Vízellátás, csatornázás 29 115 563 
Mezőgazdaság 33 144 504 
Multiszektorális 31 114 404 
Ipar 21 52 162 
Erdészet 16 38 104 
Távközlés 16 36 73 
Halászat 13 24 53 
Turizmus 7 8 10 
Nyersanyagok és bányászat 3 5 5 
Összesen 4953 

Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis felhasználásával 

A húzóágazatok a fentebb említett közlekedés, energetika, vízellátás. A donorok 

viszonylag jelentős összeget, 661 millió dollárt fordítottak a három agrárjellegű 

ágazatra, ez négyszerese az iparfejlesztést támogató segélyek összértékének. Az 

összehasonlításból az is kitűnik, hogy 5 év alatt a donorok összesen 10 millió USD-t 

allokáltak a turizmus fejlesztésére is, ami önmagában is jelentős támogatás. A 

szolgáltatások között kiemelkedik még a távközlés, 73 millió dollárral. 
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A 2001-2005 közötti időszakban a donorok összesen 1,167 milliárd USD 

fejlesztési támogatást nyújtottak a társadalmi fejlődést szolgáló projektek 

finanszírozásához. Ez az összeg a teljes ODA átutalások 14%-át reprezentálja, és 

kevesebb, mint a negyede a gazdasági ágazatok finanszírozására fordított 

támogatásoknak. Az évenkénti bontásban vizsgált adatok azt is mutatják, hogy a 

társadalmi problémák kezelésére felajánlott támogatások növekedése lassabb ütemű, 

mint a gazdasági fejlesztéshez nyújtott segélyeké. A 15. táblázat az egyes társadalmi 

fejlesztési területek jellemző számadatait sorakoztatja fel. 

15. táblázata társadalmi fejlődéshez köthető kifizetett támogatások Vietnamban 
2001-2005 között 

Ágazat Donorok száma Projektek 
száma 

Teljes ODA kifizetés/ 
millió USD 

Oktatás 34 263 456 
Egészségügy 36 250 329 
Népesedéspolitika 24 89 150 
Környezetvédelem 29 137 138 

Szociális infrastruktúra 28 116 67 
Katasztrófa és 
humanitárius segély 18 49 18 
Civil társadalom 14 20 9 
Összesen 1167 

Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPIDAD adatbázis felhasználásával 

A kiválasztott területek között az oktatás vezet, a tárgyidőszakban 456 millió 

USD támogatás felvételével, a második helyen álló egészségügy szintén viszonylag 

nagy összegű, 329 millió USD támogatásban részesült. Az oktatáson belül is különböző 

témákat különböztetünk meg: a kifizetett segélyek fele a felsőoktatási fejlesztésekbe 

csatornázta a külső forrásokat, reagálva a gazdasági modernizáció által támasztott 

munkaerő-képzési igényekre. Az alap- és középfokú oktatás, valamint a szakképzés 

közel azonos arányban részesedett a szektorba allokált fennmaradó támogatásokból. 

A tárgyidőszakban folyamatba helyezett legnagyobb oktatási projektekről az 

alábbi, 16. táblázat szolgáltat érdekes információkat. 
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16. táblázat A 10 legnagyobb oktatási segélyprojekt Vietnamban 2001-2005 között 

Projekt elnevezése Donor állam/szervezet 
Vietnami 

partner 

ODA 

kifizetés / 

millió USD 

Felsőoktatás Világbank MOET 46 

Ösztöndíj program 

Franciaországban Franciaország 
— 

40 

Alsó középiskolai 

fejlesztések ADB 
MOET 

35 

Ausztrál ösztöndíj program 
Ausztrália 

MOET 
32 

Alapoktatás mozgássérült 

gyermekek részére 

Ausztrália, Kanada, 

Nagy-Britannia, Japán, 

Norvégia, Világbank 

MOET 

25 

Szakképzés és technikus 

képzés ADB 
MOLISA 

18 

Szakképzés és technikus 

képzés Németország 
MOET 

16 

Alapfokú iskolai tanító 

képzés 

Nagy-Britannia, Japán, 

Világbank 
MOET 

15 

Alapfokú képzés Világbank MOET 13 

Tanárképző program ADB MOET 240 

Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis felhasználásával 

Rövidítések magyarázata: MOET= Oktatási és Szakképzési Minisztérium, MOLISA= 

Munkaügyi és Szociális Minisztérium, ADB= Ázsiai Fejlesztési Bank 

A táblázatban feltüntetett adatok azt demonstrálják, hogy az oktatási terület 

legjelentősebb projektjeit világbanki vagy ADB segélyhitelekből finanszírozták, és 

céljuk a különböző szintű oktatási infrastruktúra megerősítése. E pótlólagos forrás 

hiányában a vietnami kormány önállóan aligha lenne képes az alap- és középfokú 

oktatás átfogó és erőteljes fejlesztésére. A segélyhitelek mellett itt találjuk a 

legjelentősebb bilaterális donorokat is, külön kiemelhetjük a francia és az ausztrál 

felsőoktatási ösztöndíj programokat, melyek a vietnami hallgatók előtt állnak nyitva, és 
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összesen 72 millió dollárt juttatnak erre a célra. Németország a Vietnamra vonatkozó 

országstratégiájának megfelelően és azzal összhangban szakképző és technikus-képző 

programjával a középfokú műszaki oktatást támogatta.15 

Fentebb láttuk, hogy az egészségügyi terület is jelentős részt, 39%-ot szakított ki 

a társadalmi célokat szolgáló NEFE támogatásból. Ezen a téren szintén sok donor volt 

jelen, 250 projekt adatai kerültek rögzítésre az adatbázisban. Az alábbi, 17. táblázat a 

tárgyidőszak legnagyobb egészségügyi projektjeiről ad információkat. 

15 Forrás: EU Development Cooperation in Vietnam (Blue Book) 2006 
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17. táblázat A 10 legnagyobb egészségügyi fejlesztési projekt Vietnamban 2001-2005 

Projekt elnevezése Donor ország Partner Teljes ODA / 
millió USD 

Nemzeti 
Egészségvédelem 

Japán, 
Svédország, 
Világbank 

MOH 52 

Vidéki egészségügy ADB MOH 27 

5 Vakcina Program Dél-Korea Kormányzati 
szervek 26 

Egészségügyi 
Rendszerfejlesztési 
program 

Európai 
Bizottság MOH 22 

Kanyaró vakcina üzem Japán MOH 16 

Hue-i Kórház fejlesztése Japán Thua Thien Hue 
Népi Bizottság 13 

Népesség és 
családegészségügyi 
projekt 

ADB 
Népesség, Család 
és Gyermekügyi 

Bizottság 
12 

Vietnam-Svéd 
egészségügyi projekt Svédország MOH 10 

Bach Mai Kórház 
fejlesztése Japán MOH 7 

Hegyvidéki lakosság 
élelmiszerbiztonsága Luxemburg MOH 185 

Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis felhasználásával 
Rövidítések magyarázata: MOH=Egészségügyi Minisztérium 

Az egészségügyi nagyprojektek között kórházfejlesztési, család- és 

népegészségügyi programokat éppúgy találunk, mint a HIV/AIDS és más fertőző 

betegségek megelőzését szolgáló projekteket. A területen bilaterális donorként Japán a 

legaktívabb, de nagy donorként jelen van Svédország, Dél-Korea és Luxemburg is. Ez 

119 



utóbbi, elkerülendő a források elaprózódását, donoraktivitásának fókuszába - ahogyan 

ezt fentebb láttuk - az egészségügyet és az emberi erőforrások fejlesztését helyezte. A 

2005 utáni időszakra szóló előrejelzések a NEFE támogatások növekedését 

prognosztizálják ezen a területen, különösen a fertőző és a szexuális úton terjedő 

betegségek elterjedésének feltartóztatására kidolgozott programok keretében. A 

projektek közvetlen összefüggésben állnak a Milleneumi Fejlesztési Célok vietnami 

akciótervével. 

Az oktatás és az egészségügy mögött a sorrendben a népesedéspolitika és a 

környezetvédelem áll hasonló nagyságrendű részesedéssel. Valószínűsíthető, hogy ez 

utóbbi a jövőben szintén magasabb fejlesztési támogatásban részesül, mivel Vietnam 

egyike a környezeti problémák és a klímaváltozás által leginkább érintett országoknak. 

A globális felmelegedés következtében a tengerszint emelkedése a több mint 3000 km-

es tengerparti szakasszal és két fontos folyódeltával rendelkező országban 22 millió főt 

kényszeríthet lakóhelye és addigi megélhetése feladására. Vietnam erőssége, hogy 

széles tapasztalati bázissal rendelkezik, amit a lakosság az áradásokkal és a tájfunokkal 

együtt szerzett, az intézményi háttér azonban gyenge, a nehézkes koordináció miatt az 

indokolhatónál sokkal súlyosabbak a veszteségek. A koordinációs képesség 

megerősítése kerülhet a donor aktivitás homlokterébe. 

Érdemes megvizsgálnunk a piagazdasági átmenet különböző aspektusait 

támogató projektek alapadatait. A 2001-2005 közötti időszaknak ebből a szempontból 

kitüntetett szerepe volt. Ekkor írták alá az amerikai-vietnami kereskedelmi 

megállapodást, és ez volt a WTO csatlakozási felkészülés legintenzívebb időszaka is. A 

tárgyidőszakra jellemző volt a hazai vállalkozások tömeges alapítása, melyből fakadóan 

a kormány felismerte a privát szektor támogatásának szükségességét. Számos fontos új 

törvényt alkottak a privát szféra működésének szabályozása és védelme érdekében. A 

donorok ebben a folyamatban aktív szerepet vállaltak, és összesen több mint 740 millió 

USD értékű ODA támogatást folyósítottak - ez a teljes tárgyidőszakbeli ODA 8%-a. Ez 

az arány alacsonynak tűnhet, azonban hozzá kell tennünk, hogy a téma jellegéből 

adódóan ezek a projektek technikai segítségnyújtás (tudásátadás) formáját öltötték, a 

nagy gazdasági vagy társadalmi infrastrukturális projektekhez képest egészen más 

léptékről van szó. Az intézményi reformok megtervezése és végigkísérése a donorok 

körében nagyon népszerű témaként terjedt el. Az alábbi (18.) táblázat mutatja az egyes 

részterületek adatait. 
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18. táblázat Piacgazdaságra való átmenetet támogató fejlesztési projektek 
Vietnamban 2001-2005 

Ágazat Donorok 
száma 

Projektek 
száma 

ODA kifizetés / 
millió USD 

Bank és pénzügyi 
szolgáltatások 28 36 348 
Kormányzat és civil 
társadalom 18 199 270 
Üzleti környezet 18 35 90,7 
Kereskedelempolitika és 
szabályozás 15 28 33 ,9 
Összesen 742,6 

Forrás: Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis alapján 

A bankrendszer és a pénzügyi szféra átalakításának elősegítése vette fel a 

legnagyobb támogatást, viszont a kormányzati szférában hajtották végre a legtöbb 

projektet. A vietnami értékelés szerint a kormányzat támogatásának köszönhetően 

készíthették elő a legfontosabb törvényeket: vállalkozási törvény, földtörvény, 

befektetési törvény, közbeszerzési törvény stb. A törvényalkotási háttérmunka 

támogatása mellett az igazságszolgáltatás és az emberi jogi intézményrendszer szintén 

részesült a kormányzati reformok támogatására allokált támogatásokból. 

5.5 Kölcsönhatás a vietnami felvevő intézményrendszer és a 
donorközösség között 

A fentebb vizsgált időszak (2001-2005.) Vietnam külvilág felé történő 

nyitásának legintenzívebb időszaka volt. A NEFE frontján ezt abban is tetten érhetjük, 

hogy a donor országok és szervezetek jelentős ODA támogatást vonultattak fel, 

melynek következtében 2005-re Vietnam a realizált ODA tekintetében az első 10 ország 

között szerepelt (1. 1. sz. táblázat). Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a 

befolyt segélyek elszámolási technikái miatt a vietnami és az OECD statisztikák között 

jelentős eltérést találunk. Az OECD adatok a tagállamok bejelentéseit összegzik, a 

vietnami statisztika az intézményhálózata által jelzett befolyt összegeket veszi alapul. 

Vietnamban a vizsgált időszakban mind a donorok száma, mind a támogatás 

nominális összege növekedett, melynek okát több tényező együttes hatásában 

kereshetjük. Egyrészt 2000 után, a Milleneumi Célkitűzések meghatározásával a 

nemzetközi fejlesztési együttműködés új lendületet kapott - a donorok a NEFE 
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megújításának szellemében minden korábbinál jelentősebb összeget fordítanak 

segélyezésre, aktívan keresve a céljaikhoz illeszkedő felvevő országokat. Másrészt a 

felvevő országok között - a legszegényebb országoktól eltekintve - nagyobb vonzerővel 

rendelkeznek azok, amelyek támogatás-abszorpciós képességei kiemelkednek, és a 

donorok együttműködési elvárásait jól teljesítik. Vietnam egyike ezen országoknak. 

Annak ellenére, hogy Vietnam az érdemi ODA befogadók között van, a 

segélyek nagysága nem igazán jelentős sem a GNI arányában (1994-2004 között 

átlagosan kb. 4%), sem a gazdasági eredményekhez viszonyítva. A realizált ODA 

összemérhető, vagy inkább alacsonyabb szinten áll, mint az éves idegenforgalmi 

bevételek, illetve a külföldön élő vietnamiak hazautalásai. A XXI. századba lépve, 

Vietnam nem tekinthető segélyfuggő országnak, a kormányzat számára a NEFE 

elsődlegesen a fejlesztések finanszírozására fordítható külső forrásként jellemezhető. A 

segélyek GNI-hez viszonyított arányát a 25. ábra segítségével mutatjuk be. 

25. ábra Az ODA aránya a vietnami GNI %-ában (1994-2004) 

Forrás: OECD DAC statisztika 

Vietnam gazdasági teljesítményének nemzetközi elismertsége, valamint az a 

tény, hogy segélyfuggősség nem alakult ki, hozzájárultak ahhoz, hogy Vietnam erős 

alkupozíciókat alakíthatott ki a donorokkal szemben. Az 1990-es évek derekától a 

donorokban is tudatosult, hogy a vietnami vezetés kizárólag abban az esetben hajlandó a 

diktált feltételeket elfogadni, ha azok illeszkednek saját fejlesztéspolitikájához, vagy a 



konszenzuson alapuló, dialógus eredményekét formálódtak. A NEFE-vel nem lehet 

valódi nyomást gyakorolni a végső szót kimondó vietnami vezetésre, a donorok 

lehetőségei a döntések előkészítését különböző opciókkal történő befolyásolásban 

kimerülnek. Részben ez a felismerés is vezetett ahhoz, hogy már nagyon korai 

szakaszban, a donorok masszív megjelenésének évében, 1993-94-ben beindult a 

vietnami kormány és a donorközösség közötti konzultációs mechanizmus. 

Az erős kormányzati tárgyalási pozíciók alapvetően meghatározzák a kormány 

és a donorközösség közötti kölcsönhatást, és Vietnam számára előkészítették az utat 

egy, az erős kormányzati kezdeményezéseken alapuló NEFE befogadó stratégia 

kidolgozásához. A kormány nyitott a donorok ajánlásainak fogadására és kezelésére a 

gazdasági-társadalmi fejlesztési stratégia kidolgozásának folyamatában, illetve az ehhez 

kapcsolódó ágazati akcióprogramok kimunkálása során, jól kiépített 

intézményrendszere pedig gyorsan alkalmazkodik a donorok által nyújtott különböző 

segélytípusok felvételére. A vizsgálat időszakára a 2001-2010-es időszakra szóló 

Gazdasági és Társadalmi Fejlesztési Stratégia volt érvényes (SEDS=Socio-Economic 

Development Strategy). 

A donorok ezt a szerepet hajlandóak elfogadni, mindaddig, míg biztosítva látják 

saját céljaik fokozatos megvalósulását, illetve beépülését a kormánystratégiákba. A 

Vietnamra vonatkozó országstratégiák (pl. brit, svéd stb.) szintén kiemelik a partnerségi 

kapcsolatot, melyet a világviszonylatban is elismert, vezető NEFE-helyre lépett 

vietnami kormánnyal fenntartanak. Mivel a donorok egyenkénti, önálló befolyásolási 

lehetőségei korlátozottak, a kezelendő kérdések tematizálására csoportokat alkottak, az 

érdekérvényesítést inkább a donorközösség közös fellépésének lehetőségében látják. 

A vietnami kormány és a donorközösség kapcsolatának másik fontos jellemzője, 

hogy - folyamatosan nyomon követve a globális NEFE-trendeket - egy új irányvonal 

megjelenésekor Vietnam proaktívan, gyorsan teret enged a donorközösség részére a 

„kísérletezésre." Mivel a donorok ezen a téren Vietnamban kis ellenállásba ütköznek, 

ezért az ország gyakran előtérbe kerül mint a kifinomultabb donorharmonizációs 

gyakorlatok, eljárások terepe. Más kezdeményezések vonatkozásában, pl. az ENSZ 

szakosított szervei képviseleteinek egy közös intézménybe integrálása (ún. One UN 

projekt), Vietnam szintén nemzetközi referencia értéket képvisel. 

A vietnami kormány és a donorok érintkezési felületei változatosak. A 

kormányzat részéről a NEFE koordinációs tevékenységet a Tervezési és Beruházási 

Minisztérium látja el (MPI=Ministry of Planning and Investment). A donorok stratégiai 
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tervezésüket és éves programjaik egyeztetését az MPI illetékeseivel folytatják le. A 

konkrét projektek végrehajtásának megtervezése, irányítása és ellenőrzése az egyes 

szaktárcák keretein belül, illetve a megyékben működő ODA projektirodák feladata. 

Mivel ezek az egységek végzik el az állami beruházásokból adódó feladatokat is, a 

központi költségvetési és a NEFE-források itt egyesülnek. A legmagasabb szintű 

konzultációs fórum az évente megrendezésre kerülő donorkonferencia, illetve a kisebb 

jelentőségű, tematikus évközi „felező" donorkonferencia. 

A fenti kölcsönhatásokra kisebb részben a nemzetközi szerződések (kétoldalú 

NEFE megállapodások), nagyobb részben a vietnami belső jog a mérvadó. A 

Vietnamban zajló NEFE tevékenyég kereteit, jogi háttérét a vietnami kormány NEFE 

rendelete szabályozza, melynek legutolsó felülvizsgálatát 2006-ban végezték el. A 

donorok tevékenységét emellett számos egyéb jogi eszköz, pl. a közbeszerzésekről 

szóló törvény szabályozza. 

5.6 Donorharmonizáció Vietnamban 

A donorharmonizáció a fentebb tárgyalt kölcsönhatások alapján formálódott két 

dimenzióban: az egyik a donorközösség és a vietnami kormány céljainak és 

eszközrendszerének koordinációja a stratégiai célok megvalósítása érdekében, a másik a 

donorközösségen belüli összhang megteremtése. A vietnami kormány korán felismerte 

a globális segélyhatékonysági dialógusban rejlő lehetőségeket, és az elvi nyilatkozatok 

helyi adaptációjára tesz kísérletet. A 2005-ös Párizsi Segélyhatékonysági Nyilatkozat 

vietnami lokalizációjára „Hanoi Nyilatkozat a Segélyhatékonyságról" cím alatt már 

ugyanabban az évben sor került. A befogadó részéről Vietnam hangsúlyozza, hogy a 

donorok által nyújtott ODA támogatás kb. 80%-a segélyhitel, azaz az állami 

költségvetésből később visszatérítendő támogatás, ezért a befolyt NEFE támogatások 

felhasználásának hatékonyságát maximalizálni szükséges. 

A Hanoi Nyilatkozat ambiciózus célokat tűz ki a kormány és a donorközösség 

együttműködésének javítása érdekében úgy, hogy a 2010-re elérendő célok kitűzése 

mellett mérőpontokat is meghatároz (19. táblázat). 
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19. táblázat A Hanoi Nyilatkozat kiemelt célja és mérőpontjai 

Célok Mérőpontok 2010-ben 

A donorok a kormány 

projektmenedzsment kapacitásait 

használják, leépítik saját, a kormányzatival 

párhuzamosan működő projektirodáikat 

Nem működnek párhuzamos 

projektirodák 

A donorok által nyújtandó továbbképzési 

és egyéb kapacitásépítő programokat a 

kormány beépíti a gazdasági-társadalmi 

fejlesztési stratégiába és a kapcsolódó 

ágazati programokba 

Valamennyi kapacitásépítő ODA-projekt 

a kormánystratégia keretében kerül 

megvalósításra 

A donorok fokozatosan átállnak a 

kormányzati közbeszerzési 

mechanizmusok igénybevételére 

Az ODA projektek 50%-át a 

kormányzati közbeszerzéseken keresztül 

hajtják végre 

A donorok fokozatosan átállnak a 

kormányzati pénzügyi rendszerek és 

pénzügyi ellenőrzési mechanizmusok 

igénybevételére 

Az ODA-áramlás 50%-a a kormányzati 

pénzügyi rendszeren keresztül történik 

A donorok növelik a segélyek 

kiszámíthatóságát és tervezhetőségét 

A segélyek 75%-a előre meghatározott 

ütemterv szerint kerül folyósításra 

A projektek a kormány stratégiában 

meghatározott szociális és 

környezetvédelmi célokhoz és 

előírásokhoz igazodnak 

A projektek 100%-a a nemzetközi 

környezetvédelmi standardokhoz 

igazodik. 

Forrás: Saját szerkesztés a Világbank vietnami ország stratégiája alapján 

A Hanoi Nyilatkozattal a vietnami kormány egy újabb eszközt alkotott meg 

ahhoz, hogy a donorokat beterelje saját fejlesztési stratégiájának ernyője alá, és a 

projektek, függetlenül a finanszírozás forrásától, saját intézményrendszere 

közbeiktatásával valósuljanak meg. 

A Hanoi Nyilatkozat ezen kívül kitér az információcserére és a 

projektmenedzsment folyamatok egyszerűsítésre is. A Nyilatkozat hangsúlyt helyez arra 

is, hogy a bilaterális donorok az országra vonatkozó fejlesztési döntéseiket lehetőség 
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szerint helyi szinten hozzák meg, a projektek tervezése, lebonyolítása és ellenőrzése a 

helyi implementációs szerv felelőssége. 

A harmonizáció csúcsfóruma az éves donorkonferencia, mely keretein belül a 

kormány releváns szervei bemutatják a tárgyév eredményeit és a következő időszak 

feladatait, rávilágítva azokra a területekre, melyeken a donorok közreműködésére 

számítanak. A multilaterális és a bilaterális donorok ezzel szemben az általuk 

problémásnak ítélt kérdések megoldására hívják fel a kormányzati partnerek figyelmét. 

A donorkonferencia üzleti fórummal és az NGO-k konferenciájával is kiegészül, ezek 

javaslatai a donorkonferencia végkövetkeztetéseibe beépülnek. A konferencia 

kommunikációs csatorna, mely a kapcsolat és bizalom erősítését szolgálja, és ezen a 

fórumon történik a következő évre szóló ODA felajánlások bejelentése. 

A donorkonferencia a teljes vietnami donorközösséget összefogja, azonban a 

harmonizációs kezdeményezéseket és folyamatokat a Hanoi Nyilatkozattal összhangban 

egy rendszeresen ülésező segélyhatékonysági csoport tekinti át. 

A donorok önszerveződése alapján az egyes ágazatokban tematikus csoportokat 

is létrehoztak (környezetvédelem, nemek közötti egyenlőség, állami vállatok 

privatizációja, pénzügyek, kereskedelem, katasztrófa-elhárítás, közlekedés, 

városfejlesztés, stb.) Ezek a csoportok az ágazaton belül - tapasztalatátadás és 

információcsere révén - koordinációt hajtanak végre, annak érdekében, hogy elkerüljék 

a párhuzamosságokat, illetve biztosítsák a téma országos lefedettségét. A csoportot 

lead-donor vezeti, aki elősegíti, hogy a többi érdeklődő támogató hatékonyan 

kapcsolódjon be az ágazati fejlesztési tevékenységbe. 

Külön egyeztetést végez a donorok azon köre, amelyek ODA modalitásai között 

a közvetlen költségvetési támogatást is választják. 

A tematikus csoportok mellett egyéb motivációk és érdekközösség alapján is 

donorszerveződést tapasztalunk. Az ún. LMDG (=Like Minded Donor Group), a vezető 

EU donor országokat, valamint Ausztráliát, Kanadát, Új-Zélandot, Svájcot és Norvégiát 

tömöríti. Az EU-donorok magától értetődően szintén csoportot képeznek, a tagállami 

nagykövetségek fejlesztési tanácsosai havi rendszerességgel tájékoztatják egymást a 

célországi programokról, harmonizációs kérdésekben egyeztetik álláspontjaikat. 

Korábban említettük az öt fejlesztési bank által alkotott Five Banks csoportot, 

illetve szintén egyeztetést végeznek az ENSZ szakosított szervezeteinek hanoi 

képviseletei. 
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5.7 A vietnami NEFE értékelése, problémák, gátló tényezők 

Vietnam a globális nemzetközi fejlesztési tevékenység egyik példa országa, és 

az elért sikerekben a szovjet típusú központi tervezés hagyománya pozitív szerepet 

játszott. A reformok útjára lépett vietnami vezetés a feladatok meghatározásával, 

bevonási stratégiájával, valamint az eredményorientált szemléletmóddal irányítja a 

donorokat. A központi kormányzat vezető szerepe elvitathatatlan, de egyben a külső 

forrásokat biztosító partnerek részére a döntéshozatali folyamat sokszor átláthatatlan, 

gyakran nehéz elkülöníteniük a valós célokat, és felismerni, hogy egy területen mi az 

aktuális irányadó vietnami stratégia. Összességében a donorok követő magatartásra 

rendezkedtek be, ezáltal a szerepek világosan elkülönültek, és a súrlódási lehetőségek 

minimalizáltak. A fentebb már többször hangsúlyozott kormányzati attitűd nem teszi 

lehetővé még a legnagyobb donorok számára sem, hogy kierőszakolják, vagy 

megvásárolják a reformokat. 

A donorok a NEFE tekintetében továbbra is alapcéljuknak a szegénység-

felszámolási program előrehaladását tekintik. Aggodalomra adhat okot a szegénység-

felszámolási fókusz tompulása, a szegénységi küszöb fölé kerülők bizonytalan helyzete, 

mivel a változó gazdasági környezetben éppen az ő helyzetük fenntartása kívánja meg a 

legtöbb intézkedést. Az elmaradott hegyvidéki és közép-vietnami nemzeti kisebbségek 

mutatószámai még rosszak. A szegénységi küszöb alatt élő lakosság országos aránya 

2007-re 19% alá csökkent, azonban a kisebbségi területeken ez az arány 50% feletti. 

Visszaköszönnek az 1970-es évek felismerései: azaz a gazdasági növekedés önmagában 

elégtelen a nemzeti kisebbségek felemelkedésének biztosításához, különösen a nehezen 

elérhető, fejletlen infrastruktúrájú terepeken. A szegénység ezen kívül a városokba 

beköltöző illegális belső migránsokat is erőteljesen sújtja. A szegénységi adatokat 

általában is kellő óvatossággal szükséges kezelni. A statisztikák többnyire a helyi 

hatóságok által közölt adatok alapján készülnek, ezek érdeke pedig kettős és egymással 

konfliktusban is áll. Érdekük, minél rosszabb helyzetben feltüntetni a helyi társadalmi 

állapotokat annak reményében, hogy több fejlesztési forráshoz jutnak, a másik oldalon 

pedig munkájuk eredményességének és hatékonyágának jobb minősítése érdekében 

kedvezőbb adatokat is produkálhatnak a valóságosnál. 

A másik súlyos kérdés a korrupció, mely önmagában is a NEFE számos 

vonatkozásával összefüggésben álló téma. A korábban már hivatkozott 2006-ban 
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publikált svéd felmérés16 szerint a korrupció kiterjedt, a vietnami társadalom és 

intézményrendszer minden rétegét közvetlenül érinti. Kedvező fejleményként 

értékelhetjük, hogy a korrupcióról nyílt párbeszéd folyik a donorközösség és a 

kormányzat között, mely utóbbi a probléma kezelésére intézkedések sorozatát vonultatja 

fel. Ezek többnyire formálisak, hiszen a társadalom mélyszöveteibe beivódott 

korrupciót nehéz kiirtani. Közvetlenül a NEFE tevékenységhez kötődő, pl. a 

közbeszerzései eljárás során tetten érhető korrupció sem ismeretlen. A probléma 

kapcsán a donor országok kifejtik, hogy Vietnam csak akkor képes megtartani vezető 

helyét, ha biztosítja a NEFE-folyamatok átláthatóságát. 

16Swedish International Development Agency (SIDA) Vietnam Country Report 2006 
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6 A MAGYAR NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS VIETNAMBAN 

6.1 A magyar-vietnami kapcsolatrendszer általános jellemzése 

Az előző fejezetben elemeztük a Vietnamban folyó NEFE-tevékenységet, 

bemutatva a mögötte húzódó motivációkat, a résztvevők és a vietnami felvevő 

intézményrendszer kölcsönhatását. Már az értekezés kutatási-felkészülési szakaszában 

szükségét éreztük, hogy megvizsgáljuk Magyarország és Vietnam 

kapcsolatrendszerében a NEFE jelentőségét. A vizsgálat különleges abból a 

szempontból, hogy bár két földrajzi értelemben nagyon távol fekvő országról van szó, 

mégis egy speciális, kontinensen átívelő kapcsolatrendszer köt össze bennünket. A két 

ország kapcsolatrendszere dinamikus, és a modernitás jegyeit hordozza magán, részben 

annak is tulajdoníthatóan, hogy a NEFE néhány év leforgása alatt kapcsolataink 

integráns részévé vált. A magyar-vietnami fejlesztési együttműködés az elmúlt néhány 

év alatt formálódott és alakul ma is. A folyamat ívét témabeli munkadokumentumok, és 

a kétoldalú kapcsolatokkal foglalkozó, magyar és vietnami szakemberekkel történt 

konzultációk és interjúk alapján lehet meghatározni.17 

Valamennyi, a témában avatott vietnami és magyar interjúalany kifejtette, hogy 

a társadalmi és kulturális különbségek ellenére mindkét fél nagyra értékeli azt a szoros 

együttműködést, ami a kétpólusú világrendszer és a KGST évtizedeire nyúlik vissza. A 

hagyományos baráti szálakon túlmenően az 1990-es években, válaszolva a nemzetközi 

környezet változásaira, valamint a két országban lezajlott folyamatokra, kétoldalú 

politikai és gazdasági kapcsolataink modernizálódtak. Ezen időszak jellemzésekor a 

magyar megkérdezettek hozzátették azt is, hogy ez az átállás nem volt teljesen 

zökkenőmentes, melynek okát abban látják, hogy Magyarországon az 1990-es évek 

elején a rendszerváltás gyökeres fordulatot, szakítást hozott a szocialista 

eszmerendszerrel, ezzel szemben Vietnamban a reformfolyamat - az előző fejezetekben 

leírtak alapján - teljesen más forgatókönyv szerint játszódik le. 1990-94 között 

felsőszintű politikai kapcsolataink gyakorlatilag szüneteltek. Az 1990-es évek végére a 

Vietnamban lezajlott változások többé-kevésbé szinkronba kerültek a kapitalista 

17 A vietnami interjúalanyok körét lásd a Függelékben. Valamennyien magyarországi egyetemen végzett, 
kétoldalú kapcsolatainkat kiválóan ismerő szakemberek. 
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fejlődés irányvonalával, ami által kétoldalú viszonyunk fejlesztéséhez a szükséges 

bizalom és szimpátia gyorsan helyreállt. 

A válaszadók között egyetértés volt abban, hogy a kapcsolatok alakulását 

kölcsönös érdekek vezérlik, melyek politikaiak, gazdaságiak és egyben érzelmiek. A 

magyar Ázsia-politikában a 85 millió fős népességű, jelenleg még a fejlődő országok 

kategóriájába sorolt, de nagyon gyors növekedést felmutató Vietnamra, mint Délkelet-

Ázsia egyik fontos államára tekinthetünk. Vietnam fejlődési útját tekintve 

belpolitikailag szilárd, külpolitikáját tekintve stabilizáló tényező a térségben. Ez a 

felismerés fontos kezdőállomás Magyarország számára abból a megfontolásból, hogy 

valódi kapcsolatfejlesztést csak olyan viszonylatban hajthatunk végre, amelyikben 

érdekegyezést figyelhetünk meg (BALOGH, 2008c). 

Vietnamban ezzel párhuzamosan a 2004-től EU-tag Magyarországot a 

hagyományos kapcsolatokon túlmenően, a közép-európai piacra jutási lehetőségek 

egyik kiindulópontjának tartják. Mindkét ország érdekelt és kész az együttműködés 

további bővítésére, amelyhez immár szélesebb kereteket és lehetőségeket ad az a tény, 

hogy mindkét ország egy-egy integrációs szervezet - az Európai Unió, illetve az 

ASEAN tagja. Magyarország EU-integrációjában Vietnam számára olyan 

együttműködési lehetőségek rejlenek, amelyek nemcsak a kétoldalú kapcsolatokban 

kamatoztathatók, de Vietnam európai külgazdasági-külpolitikai pozícióinak erősítését is 

elősegíthetik. A megkérdezettek véleménye ugyanakkor differenciáltabb a tekintetben, 

hogy milyen perspektívát látnak a kapcsolatok intenzívebbé tételére. Bár mind a két 

oldalon elismerik a kapcsolatainkban rejtőző potenciált, vietnami részről a gazdasági 

kapcsolatok előmozdításának lehetőségeire rákérdezve optimistábbak, míg magyar 

részről e tekintetben sokkal óvatosabb válaszokat kaptunk. Ennek okai között két 

tényezőt emelhetünk ki: 

- A két ország külgazdaság-politikájában attitűdbeli ellentét húzódik. Vietnami 

részről exportcikkeik számára egyre agresszívabban keresnek piacokat, ezek közül az 

EU tagországai emelkednek ki. Magyar oldalon exportkibocsátásunk jelentős részét 

szintén az EU tagországok veszik fel. Hazánk külgazdaság-politikájában az elmúlt két 

évtizedben a befektetés-ösztönzés játszott domináns szerepet, az új export piacok 

feltérképezése és megdolgozása háttérbe szorult, különösen igaz ez az ázsiai piacokra. 

Az ázsiai relációk tekintetében szinte valamennyi relációban (ritka kivétel pl. a Fülöp-

szigetek) akut külkereskedelmi deficittel állunk szemben. 
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- A két ország termékskálája eltérő, a fő vietnami exporttermékek (tengeri 

termékek, kézműipari termékek, lábbeli, stb.) közvetlenül és harmadik országokon 

keresztül is benyomulnak a magyar piacra. Ezzel szemben exportunk döntő részét 

elsősorban a multinacionális vállalatok termékei vagy cégen belüli termékáramlása teszi 

ki, melyet a hazai külgazdaság-politika nem képes érdemben befolyásolni. Mivel a 

vietnami megjelenés, piacra jutás és az elfogadottság elérése hosszú és költséges 

folyamat, jellemzően a magyar kis és középvállalatok ezeket a költségeket nehezen 

viselik el. Néhány kivételes példa akad: a hagyományosan jelenlévő magyar 

gyógyszergyárak mellett elsősorban szellemi termékek, vagy a magas hozzáadott 

értékkel rendelkező termékeket előálló vállalkozások (biztonsági szoftverfejlesztés, 

grafikai és képregény vállalkozások, egyéb IT cégek, stb.) aktivitása jellemző. 

6.2 Magyarország segélytevékenysége az EU csatlakozás előtt 
és után 

A modern értelemben vett magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés - noha 

intézményi kereteinek meghatározása és felépítése már évekkel korábban kezdődött -

gyakorlatilag egyidős Magyarország EU-csatlakozásával. Ez nem jelenti azonban azt, 

hogy Magyarország nem rendelkezett volna tapasztalatokkal a nemzetközi fejlesztés és 

segélyezés terén. A segélyezésnek több formája létezett: kormányhitelek, kereskedelmi 

hitelek, térítésmentes segítségnyújtás, technológiai transzfer, szakértés, illetve 

ösztöndíjasok képzése. 

Az 1960-as évtizedtől kezdődően kb. 8500 magyar szakértő dolgozott közel 60 

fejlődő országban különböző projekteken Dél-Amerikától Észak-Afrikán és a Közel-

Keleten át egészen Ázsiáig. A magyar segélyezés végrehajtása az európai kontinensen 

kívüli országokkal kötött műszaki tudományos együttműködési megállapodásokon 

(MTE) alapult, az 1980-as évek közepére Magyarország 57 országgal kötött ilyen 

megállapodást. A fejlődő országok felé irányuló fejlesztési és technikai kooperációs 

tevékenységet az 1962-ben állami vállalatként alapított és monopolhelyzetben lévő 

magyar Nemzetközi Műszaki-Tudományos Együttműködési Iroda18 (TESCO) fogta 

össze. 

18 Az 1962-ben alapított TESCO (Technical-Scientific Cooperation Office) más keretek között, 
magánvállalatként, alapvetően változatlan küldetéssel ma is működik. Tevékenységéről a 
www.tescoconsulting.hu honlapon tájékozódhatunk. 
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A projektek témái és a finanszírozási formák szintén változatosak voltak: a 

mezőgazdasági, öntözési, egészségügyi fejlesztések, valamint városfejlesztési, 

infrastrukturális programok tucatjait szervezték és bonyolították le a helyszínen. Az 

egyes országok megrendeléseihez igazodva specifikus műszaki-technológiai 

asszisztenciát biztosítottak. Az akkori kereteken belül jól működő tudományos és 

technológiai kooperációs rendszer, intézményi és szakértői hálózat épült ki a bonyolult 

projektek menedzselésére - a visszaigazolások pozitívak voltak. 
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A technikai segítségnyújtás másik fontos formájaként a magyar állami 

ösztöndíjas program emelhető ki, melynek keretében hazánk összesen kb. 12500, 

fejlődő országokból érkező ösztöndíjas hallgatót fogadott felsőoktatási 

intézményeinkben, akik hazájukba visszatérve kamatoztathatták a Magyarországon 

elsajátított ismereteket. Az ösztöndíjasok kontinensek szerinti megoszlása a TESCO 

adatok alapján: Afrikából 3000, Latin- Amerikából kb. 6000, illetve az ázsiai 

országokból kb. 3500 diák érkezett. Ez a humán tőke - többek között Vietnam esetében 

is - szintén a kapcsolatokat erősítette. A diákokon kívül kb. 18000 fő vett részt rövid 

szakmai továbbképzésen. 

A fenti együttműködés a rendszerváltozás előtti években fokozatosan leépült, a 

rendszerváltás után, az 1990-es években átmeneti gazdaságként Magyarország szintén 

inkább recipiens, mint donor országként jellemezhető. 1996-os OECD-, majd 2004-es 

EU-csatlakozásunk volt a fordulópont nemzetközi segélyezési fejlesztési politikánkban. 

Magyarország részben az EU csatlakozásból eredő kötelezettségnek tesz eleget, amikor 

új donor országként részt vesz a modern értelemben vett nemzetközi fejlesztési 

együttműködésben. A magyar NEFE politika alapjait és továbbfejlesztésének irányait az 

adja meg, hogy külkapcsolati rendszerünk részeként, a segélyezési tevékenység révén 

hazánk lehetőségei szerint bekapcsolódjon a világ kevésbé fejlett országainak 

támogatásába, hozzájárulva gazdasági-társadalmi előrehaladásukhoz. Ez alapvetően az 

aktuális NEFE-trendekhez illeszkedő, de lényegében követő magatartás (Kiss, 2007). A 

magyar NEFE politikai alaptétele, hogy e tevékenységet összhangba igyekszik hozni az 

ENSZ, az OECD és az EU fejlesztéspolitikai állásfoglalásaival. A támogatott 

országokban érvényesülő hasznos szerep mellett egyben nemzeti érdekek is 

kimutathatók: mint minden más donor ország, Magyarország ezzel az eszközzel is 

bővíti külpolitikai mozgásterét, nemzetközi kapcsolatainak diverzifikálásához járul 

hozzá (BALOGH, 2008C). 

Mint viszonylag kis segélyezési költségvetéssel rendelkező donor ország, 

Magyarország a kezdeti időszakban - különösen 2003-2006 között - számos 

dilemmával nézett szembe: folyamatosan változó, érlelődő koncepció alapján szükséges 

volt beazonosítani a stratégiai célokat, a partnerországok körét, az együttműködés 

területeit, valamint ezzel együtt ki kellett alakítani a hatékony végrehajtás kereteit 

(JAKAB, 2005). Az EU egyik legkisebb segélyezési költségvetésével rendelkező 

országaként igen gondos mérlegelés után határoztuk meg a partnerországok körét: a 

források több mint 40%-a a magyar külkapcsolatok szempontjából kiemelt szomszédos 
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kelet-európai térségbe irányul, azaz a kedvezményezett országok elsősorban a nyugat-

balkáni államok (Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Macedónia), valamint 

Moldova és Ukrajna. A magyar NEFE politika ugyanakkor már a kezdetektől fogva 

ügyelt arra is, hogy összhangban az ENSZ és az EU szegénység-felszámolási 

küldetéstudatával távolabbi hatósugárban is válasszon partnerországokat. így került sor 

az ázsiai térségben Vietnam, Laosz, Kambodzsa (lásd 6. és 7. kép) és Mongólia 

megcélzására, melyek közül Vietnam, egyetlen ázsiai országként a magyar NEFE 

politikában, stratégiai partner státuszt kapott. Mint korábban rögzítettük, bizonyos 

feltételek teljesülése mellett fejlesztési támogatásnak minősül az államadósság 

elengedése is. Magyarország többek között Jemen, Etiópia, Kambodzsa, Irak esetében 

engedte el a fennálló kereskedelmi vagy segély eredetű tartozásokat. 

20. táblázat Egyes magyar NEFE célországok teljes segély felvétele /millió USD 

2000 2005 2006 2007 

Bosznia- 452 290 320 288,4 

Hercegovina 

Macedónia 110,9 165 131 134 

Moldova 61 105 83 93 

Montenegro - - 60,3 44,5 

Szerbia 592,9 812,4 1169 476 

Ukrajna - 238 280,5 244,2 

Forrás: saját szerkesztés OECD DAC adatok alapján 

2006-ban a hivatalos magyar fejlesztési támogatás a GNI 0,11%-a volt. Ez a 

mutató megegyezik a többi új donor EU tagállam arányszámával. Magyarország 

törekszik a hivatalos fejlesztési támogatás viszonyított 0,17%-os arányának elérésére 

2010-ben, illetve az ODA/GNI arány 0,33%-os teljesítésére 2015-ben. A multilaterális 

keretekben biztosított támogatás aránya jóval nagyobb, mint a bilaterálisán nyújtott 

támogatás. Ennek oka részben az, hogy még nem épült ki az a felvevő országokban 

működő magyar végrehajtó intézményhálózat, amely az élenjáró EU tag donor országok 

esetében évtizedek óta jól működik. A jövő NEFE stratégiájában azonban már 

megfogalmazódik az igény, hogy ez az arány megforduljon, vagy legalább közelítsen 

egymáshoz. 
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A nemzetközi vagy éppen EU-s összehasonlításban is alacsony NEFE 

költségvetés explicite magában hordozza a kérdést, hogy miként lehetséges ilyen 

alacsony segélyezési költségvetéssel hatékony NEFE-tevékenységet folytatni a fogadó 

államok irányában. A kérdésre egyrészt választ jelent a célországok viszonylag szűk 

körének behatárolása, másrészt NEFE-témáink alapos átgondolása. NEFE 

tevékenységünk kezdetei óta fejlesztéspolitikai stratégiánk előtérbe helyezi a 

komparatív előnyöket nyújtó együttműködési témákat, mindenekelőtt a gazdasági 

intézmény-átalakítás terén szerzett tapasztalatok átadását (BALOGH-BÁRÁNY, ET AL, 

2008). Az alacsony NEFE-költségvetés egyébként is csak korlátozottan tenné lehetővé a 

nagyobb infrastrukturális fejlesztési projekteket célzó támogatásokat. Magyarországnak 

segélyezési tevékenysége meghatározásakor belső és külső dimenziókat is figyelembe 

kell vennie: a belső oldalon tudatosítani és mozgósítani szükséges a civil szférát annak 

érdekében, hogy nagyobb érdeklődéssel forduljanak a nemzetközi fejlesztési 

tevékenység irányába. A külső oldalon pedig az egyes országokban a helyi 

donorközösség koordinációs és harmonizációs mechanizmusaiba kell beilleszkednie. 

(KISS,2007) 

A magyar NEFE intézményrendszer felépítésére az erős fragmentáltság és az 

ágazati szemlélet jellemző. A teljes magyar NEFE költségvetési főösszeg különböző 

szaktárcák által kezelt nemzetközi segélyezési tételekből tevődik össze. Bilaterális 

segélyezésre fordítható tételekkel rendelkezik a belügyi, a földművelési, az oktatási, a 

szociális és a külügyi tárca, amelyek a projekteket részben önállóan, részben 

koordinálva hajtják végre. A Külügyminisztérium által tervezett projektek egy részének 

lebonyolításában hároméves megbízási időtartamra szóló pályáztatási rendszerben 

kiválasztott implementációs szervezet is részt vesz19. 

6.3 Magyarország Vietnamnak nyújtott fejlesztési támogatása 
régen és ma 

E rövid kitérő után, visszatérve a magyar-vietnami kapcsolatokra, a kétoldalú 

kapcsolatrendszert ismerő és részben alakító interjú alanyok aláhúzták: Magyarország -

gazdasági erejéhez képest - az 1970-es, 1980-as évtizedekben Vietnam egyik jelentős 

támogatója volt. Visszaemlékezésük szerint hazánk 1990 előtt több tucat projekt 

19 A pályáztatás során kiválasztott jelenlegi implementációs intézmény a HUN-IDA Kht. 
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tervezésében, és részben vagy egészben, kivitelezésében vett részt. A projektek egy 

része infrastrukturális jellegű, de nagyobb részüket a mezőgazdasági és ipari termelő 

beruházások tették ki. A nem közvetlenül a gazdasági szférához kapcsolódó programok 

között az oktatási intézmények építése és felszerelése volt kiemelt jelentőségű. A 

projektek földrajzi eloszlása változatos képet mutat: Vietnam egész területére 

kiterjedtek, noha elsősorban Hanoiban és a főváros környéki megyékben (Ba Vi, Dong 

Anh) koncentrálódtak. A kizárólag magyar források felhasználásával megvalósult 

projektek mellett Magyarország a KGST keretében beszállítóként becsatlakozott 

számos nemzetközi együttműködéssel épített létesítményhez is. 

Az alábbi (21.) táblázatban ágazatokra lebontva áttekintjük az 1990 előtt részben 

vagy egészben magyar támogatásból épített objektumokat/projekteket. 

21. táblázat Magyar projektek Vietnamban 1990 előtt 

Ágazat/Terület Projektek 
Infrastruktúra és energetika Thanh Hoa erőmű felszerelése 

Vinh-i erőmű felszerelése 
Észak-déli vasútvonal részleges helyreállítása 

Hanoi távíró- és telefonrendszer 

Ipar és bányászat Hue-i fonoda 
Nam Dinh-i textilkombinát elektromos hálózata 

Hanoi izzólámpa gyár (Rang Dong) 
Bauxit kutatási program 

Vietnami-magyar elektromos gépgyár (Dong Anh) 
Szerszám és mérleggyár 

Padlóburkolat és téglagyár 
Poligon betonkeverő állomások létesítése 

Cua Hoi halászkikötő hűtőraktára 

Mezőgazdaság Cam Binh szárnyasfarm (hal-rizs-szárnyas 
integrálttenyésztés és termesztés) 

Hai Phong-i (Thanh To) baromfifarm 
Ba Vi házinyúlfarm (Anas platyrhynchos domestica) 

Állati oltóanyagüzem 
Postai technikusképző iskola 

Oktatás Postai technikusképző iskola 

Forrás: saját szerkesztés az interjúalanyok által szolgáltatott információk felhasználásával 
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A technikai segítségnyújtás keretében az elmúlt harminc év alatt Vietnamból kb. 

1500 főt fogadtak magyar egyetemek teljes képzésben, illetve aspiránsként. Ennél 

kisebb nagyságrendben érkeztek diákok rövidebb tanulmányi időszakra tovább- vagy 

részképzésre is. Más közép-európai országgal ellentétben (pl. az akkori Csehszlovákia) 

nem volt munkaerő-megállapodás a két ország között, kisebb számban mégis érkeztek 

textilipari szakipari tanulók és munkások is. Ez a réteg szintén magyarországi 

képzésben részesült. A teljes egyetemi képzésen fogadott diákok elsősorban 

Budapesten, de vidéki egyetemeinken (Miskolc, Szeged) is tanulhattak. Magyarország 

elsősorban a műszaki értelmiség kiképzésével járult hozzá a vietnami vezető réteg 

megteremtéséhez, de a bölcsész szakokat is számosan választották. A katonai 

felsőoktatási intézmények is folyamatosan fogadták a vietnami hallgatókat. Ez a 

magyarul beszélő vietnami értelmiségi rétegjelenti a hidat, az érzelmi szálat és az üzleti 

kapcsolatokban is aktivizálható kapcsolati tőkét a két ország között. 

A magyar nemzetközi fejlesztési együttműködési program beindulása, azaz 2004 

óta a Vietnami Szocialista Köztársaság hazánk számára kiemelten kezelt partnerország. 

A Vietnammal kapcsolatos tevékenység fontos jellemzője, hogy a délkelet-ázsiai 

ország, mint ahogy az előző fejezetben már láthattuk - a fejlesztéspolitikában 

koordinációs és harmonizációs tekintetben is - referencia értékű mintaországgá vált. 

Magyarország tagja Vietnamban a helyi EU és világbanki NEFE egyeztető fórumoknak, 

és 2004 óta részt vesz a nemzetközi donorközösséget összefogó donorkonferenciákon. 

2004 és 2007 között Magyarország a NEFE keretében kb. 25 szakértői 

tanulmányutat szervezett vietnami szakemberek részére. A tanulmányutak célja a 

magyarországi gazdasági és intézményi átalakulás közvetlen helyszínen történő 

tanulmányozása és a partner intézmények közötti kapcsolatfelvétel. A tanulmányutak 

témái változatosak, alapvetően az egész államigazgatási és szakigazgatási tevékenységet 

felölték, a tematikákat a vietnami igényekre szabva dolgozta ki a magyar NEFE 

végrehajtó szakintézmény. Magyarország Trade Related Assistance (TRA) program 

keretében ugyancsak támogatta Vietnam WTO csatlakozási felkészülését. 

2006-tól a kétoldalú fejlesztési kormánymegállapodás aláírását (2005.) követően 

és a tanulmányutak tapasztalatainak birtokában, új irányvonalat kapott vietnami NEFE 

tevékenységünk. Külső szakértő bevonásával új magyar projekt formálódott, amely a 

Vietnammal kapcsolatosan folytatott magyar NEFE-tevékenység EU-harmonizációját 

és koordinációját volt hivatott szolgálni. A projekt célzott magyarországi tanulmányutak 

és képzések, hazai szakértők rövid vietnami szakmai látogatásai, szakértők cseréje, 
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továbbá vietnami és magyar intézmények közötti kapcsolatok révén kerül 

megvalósításra. Ilyen jellegű kapcsolat épült ki a két ország statisztikai hivatalai, 

számvevőszékei és nemzeti bankjai között. Kiemelt területekként a projekt részét képezi 

ezen kívül az államháztartás igazgatása és a bankszektor reformja. Külön kiemelést 

érdemel a számvevőszéki projekt, amely kapcsán közel kerültünk egy kvázi lead-donor 

szerep vállalásához, miután az eddig 10 éven keresztül lead-donorként fellépő 

Németország e téren leépítette szerepvállalását. 

A tanulmányutakkal párhuzamosan NEFE-forrásokból több kisebb-nagyobb 

mezőgazdasági projekt is finanszírozásra került. Ezek közül kiemelkedik a halászati 

együttműködés, mely közös kutatást és jövőbeli gazdasági tevékenységet is megalapozó 

projekteket (pl. haltakarmány előállító telep) is lefed. A korábbi eredetű kisállat-

tenyésztési (nyúl, fácán, gyöngytyúk) kutatói kapcsolatok is új lendületet kaptak a 

NEFE támogatással. A mezőgazdasági projektek azzal is kiemelkednek, hogy 

megbontják NEFE aktivitásunknak a tanulmányutak természetéből adódó, a fővárosra 

koncentráló túlsúlyát, és vidéki partnerintézmények telephelyén kerültek lebonyolításra. 

A szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézet (HAKI) szakértői közreműködésével 

haltakarmány előállító telep létesült a Mekong-deltában, Cai Be városban (Lásd 1. és 2. 

sz. képek). A kisállat adaptációs kísérletet vietnami partnerintézményének bevonásával 

a gödöllői Kisállat-tenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet (KATKI) az északi 

országrészben, a Hanoihoz közel fekvő Ba Viban hajtotta végre. 

Magyarország az Európai Unión kívüli országokkal, más régiók államaival is 

keresi a közös fellépés lehetőségét. A projektek a finanszírozás-megosztás elvén 

működtek, közös értékükként elsősorban a kis ráfordítás melletti magas szakmai 

tartalom emelhető ki. A közelmúltban harmadik országokkal közösen végrehajtott 

projektekről a 22. táblázat ad tájékoztatást. 
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22. táblázat EU-n kívüli országokkal közösen végrehajtott magyar projektek 

Ország 
r 

Ev Helyszín Projekt leírása 

Thaiföld 2006 Thaiföld 

Magyarország 

2006 magyar-thai közös 

vietnami idegenforgalmi 

kapacitásépítési projekt -

multimodális közlekedés 

lehetőségeinek 

kihasználása az 

idegenforgalomi 

programtervezésben 

Japán 2007 Can Tho, Vietnam Édesvízi halászat és 

fenntartható gazdálkodás 

konferencia vietnami és 

laoszi szakemberek részére 

magyar és japán 

előadókkal 

Szingapúr 2008 Hanoi, Vietnam Közpénzügyi szakemberek 

képzése 20 fő részére 

Japán 2008 Budapest Kistermelői piacok 

működése, vidéki humán 

kapacitások építése, vidéki 

lakosság adaptációja a 

piaci környezethez 

Forrás: saját szerkesztés KÚM információk felhasználásával 

A megkérdezett szakértők egyetértettek, hogy a magyar NEFE-politika már 

vietnami megjelenésünktől kezdve készült a segélyhitel konstrukció alkalmazására is. A 

közel öt évig elhúzódó tárgyalási időszak lezárásaként 2008-ban 35 millió euró értékű 

kormányközi keret-megállapodást írtunk alá, amely több projekt finanszírozását teszi 

lehetővé. A kötött segélyhitel nyújtásával Magyarország is él azzal a nemzetközi 

gyakorlatban széleskörűen alkalmazott lehetőséggel, hogy segíti a magyar vállalatok 

megjelenését olyan vietnami beruházásokban, ahol egyébként a finanszírozás biztosítása 

nélkül erre nem lenne esélyük. A nemzetközileg kialakított gyakorlatot követve a 
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segélyhitel lényeges feltétele, hogy annak legalább felét magyar áruk és szolgáltatások 

beszerzésére kell fordítani. A kitárgyalt feltételek OECD konformak. A segélyhitel 

várhatóan a magyar vállalatok exportpozícióit javítja a vietnami piacon, és további 

gazdasági kapcsolatokat is generál. E segélyhitel felajánlás következtében, kivételesen a 

2008-ra vonatkozó összes felajánlások tekintetében, az EU donorok között a hetedik 

helyre kerültünk fel, úgy hogy eközben a vissza nem térítendő felajánlások alapján -

Görögországgal és Lengyelországgal - az utolsó három között foglaltunk helyet 340 

ezer EUR felajánlással. A segélyhitel kedvező feltételei arra ösztönözhetik a vietnami 

felet, hogy a keret emelésére, kiegészítésére törekedjen, és körvonalazódhat a következő 

szakaszban egy egészségügyi létesítmény hasonló segélyhitel formában történő 

felépítése. 

2007-ben a magyar NEFE-aktivitás a néhány ezer euró értékű ún. mikro-

projektek bevezetésével fontos új elemmel bővült, melynek elsődleges célja a vietnami 

kormányzati szegénységcsökkentési programhoz való hozzájárulás. A magyar mikro-

projektek fókuszában az elmaradott térségek egészségügyi és oktatási felzárkóztatása 

áll, kezdetben gyógyszer és orvosi felszereléseknek szegény, többnyire kisebbségek 

lakta falvakba történő eljuttatásával. 

Fejlesztéspolitikánk további eszköze az NGO-k csatornáin keresztül történő 

segélyezés. A magyar NEFE támogatás egy része Vietnamba civil szervezeteken 

keresztül érkezik be, amelyek pályázatok útján kapnak forrásokat saját programjaik 

végrehajtásához. Ezek a programok a szervezetek jellegéből adódóan szintén a szociális 

tevékenységekhez kapcsolhatók, pl. fogyatékos gyermekeket képző intézmények 

támogatása, szakemberek, önkéntesek küldése, stb. A Hanoi Hope Centerben a Magyar 

Baptista Szeretetszolgálat közvetítésével jutottak el a budapesti Pető Intézetben végzett 

konduktorok, akik helyben mutatták be a Pető-módszert a központban dolgozó 

gyógypedagógusok számára (Lásd 3., 4., 5. kép). 

6.4 A Vietnamban foiyó magyar NEFE-tevékenység értékelése, 
következtetések a jövőre nézve 

Magyarország jelenleg az EU tagjaként multilaterális és bilaterális keretekben 

fejti ki donor tevékenyégét Vietnamban, melynek bilaterális komponensére tértünk ki. 

A rendelkezésre álló NEFE-költségvetés egyelőre alacsony, éves felajánlásunk nem 
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több mint 400-500 ezer USD, azonban középtávon nem lebecsülhető emelkedése 

prognosztizálható. A jelenlegi feltételek mellett törekedni kell a felhasználható források 

lehető leghatékonyabb elosztására. A kezdeti visszajelzések, tapasztalatok azt mutatják, 

hogy Vietnam számára is értékes a Magyarország által felajánlott támogatás és annak 

mai formái. Továbbra is fontos, hogy a vietnami intézményi reformok tematikájához és 

üteméhez igazodóan Magyarország megossza az elmúlt két évtized alatt felhalmozódott 

tapasztalatokat a vietnami partnerintézményekkel, melyre a NEFE-együttműködés 

továbbra is kiváló keretet jelent. Megállapítható továbbá, hogy Magyarország számára a 

Vietnammal folytatott NEFE-tevékenység szintén előnyös, tekintve, hogy új donor 

országként fontos tapasztalatokat szerezhetünk a fejlett támogatás-felvevő 

intézményrendszerrel rendelkező Vietnamtól. 

A segélyezési tevékenység keretében megvalósuló programok továbbgyűrűző 

hatása ugyanakkor már az üzleti szféra érdeklődését és részvételét indukálhatja, mely a 

gazdasági kapcsolataink élénkülését vonhatja maga után. A fejlesztési együttműködés 

további információcserét is lehetővé tesz, melyet szintén kihasználhatnak a 

vállalkozások. Politikai szempontból donor országként vietnami jelenlétünk és 

fellépésünk általában a kedvező országkép építéséhez járul hozzá, a gyakorlatban pedig 

a hazai vállalkozások piaci pozícióinak javítását segítheti elő. 

A jelenleg nagyon alacsony segélyezési költségvetésből következik, hogy a 

legfontosabb feladat a keret hatékony felhasználása. Véleményünk szerint a NEFE 

keretében a magyar kötődéssel rendelkező vietnami szakemberek utánpótlására célszerű 

fókuszálnunk. Tekintve, hogy a korábbi évtizedekben Magyarországon végzett 

szakemberek életkorukból adódóan karrierjük végén állnak, a vezető kormányzati és 

üzleti pozíciókból véglegesen kivonulnak, érdekünk, hogy újratermeljük a magyar 

kötődésű, országaink közötti összekötő szerepet is betöltő, humán tőkét jelentő fiatal 

szakembereket. Ha ez nem történik meg, akkor - ahogyan ez a tendencia már beindult -

korábbi ösztöndíjasaink helyét a más (angolszász és egyéb) országokban végzett 

szakemberek veszik át. A NEFE-alapból finanszírozott ösztöndíjas képzés, ahogyan 

korábban is, a vietnami relációban értékes szerepet tölthet be, annak ellenére, hogy az 

ösztöndíjprogram közvetlen gazdasági haszonra azonnal nem váltható. 
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7 ÖSSZEGZÉS, AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA 

A zárófejezetben összefoglaljuk az értekezés legfontosabb megállapításait, 

valamint kijelöljük a további kutatás lehetséges irányait. A bevezetésben megadott 

célokhoz illeszkedően, az értekezésben lefolytatott vizsgálatok eredményei alapján az 

alábbi főbb gondolatokat és megállapításokat tartjuk kiemelendőnek: 

- A fejlődés problémáinak és feltételeinek kutatása a XX. század közepétől 

intenzíven foglalkoztatta előbb csak a közgazdaságtan, majd az 1960-as évektől 

más társadalomtudományok művelőit is: a kérdés különösen a dekolonizáció 

időszakában vált központivá, amikor számos egymással rivalizáló irányzat és 

iskola alakult ki. A korai elméletek közös vonása, hogy a kutatók az 

elmaradottság okait vizsgálva általában egytényezős elméleteket alkottak, azaz a 

fejletlenséget a nemzetközi kizsákmányolás, a gyarmatosítás, vagy a lakosság 

alacsony kulturális színvonala, a politikai és gazdasági intézmények 

fejletlensége, illetve a felhalmozás alacsony szintjének számlájára írták. A 

kutatók szemléletmódja optimista és pesszimista szakaszokon ment át, de 

alapvetően a fejlődés lehetőségének tényét nem tagadták. 

A tudománytörténeti ívet követve láthattuk, hogy a fejlődési elméletek 

többtényezős, komplex irányzatai fokozatosan alakultak ki, szintetizálva más 

tudományágak eredményeit is. A kutatók előtt tapasztalati úton bizonyítottá és 

evidenciává vált, hogy egy ország, régió vagy bármely területi egység fejlődése, 

annak stádiumai a gazdasági aspektuson jóval túlmutató, többkomponensű 

folyamatként határozható meg, ennek megfelelően vizsgálata komplex térbeli 

megközelítést igényel. Ez a felismerés a fejlődés fogalmi értelmezésére is hatott: 

egyre több aspektust integrált, és elvezetett a fenntartható, majd az értekezés 

témájában különösen fontos, kiegyensúlyozott fejlődés meghatározásához. 

Eközben egy másik, ezzel merőben ellentétes tudományos reakciót is 

megfigyelhetünk: éppen a fejlődés komplexitása miatt annak definiálhatósága 

kérdőjeleződött meg. 

- Elemzésünkből az is kitűnt, hogy a fejlődési elméletek és a segélyezési 

gyakorlat kölcsönösen hatottak egymásra. Az aktuális elméletek és a korra 

jellemző szemléletmód erősen alakították a segélyezés formáit és célterületeit, a 
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segélyezés empirikus (negatív) tapasztalatai pedig visszahatottak az elméletekre 

- módosítva, új irányokba terelve azokat. A fejlődés és fejlesztés kölcsönhatása 

a multilaterális fórumok fő témájává vált, az 1970-es évek végére kialakult és 

bebetonozódott a donor és a recipiens oldal. Ma a nemzetközi donorközösség 

lényegében ugyanazokat az országokat támogatja, mint 30 évvel ezelőtt. A mai 

globális fejlesztési együttműködés a segélyezési tevékenységnek hatékonysági 

szempontok szerinti átértékelése nyomán alakult ki. A donor országoknak és 

szervezeteknek a NEFE keretében olyan együttműködést célszerű kialakítaniuk 

a fejlődő országokkal, hogy az általuk nyújtott pénzügyi támogatás és 

tudástranszfer hatékonyan járuljon hozzá elsődlegesen a 

szegénységcsökkentéshez, másodlagosan pedig azokat a belső folyamatokat 

katalizálja, amelyek a különböző problémákat koherens módon kezelő fejlődés 

irányába mutatnak. 

Vizsgálataink kimutatták, hogy a Milleneumi Fejlesztési Célok elfogadását 

követően (2000) a donor országok körében ismét a források megosztására 

irányuló törekvés visszatérése tapasztalható. Mindez azonban nem választható el 

attól a felismeréstől, hogy a globalizált világgazdaságban akutan létező fejlődési 

szakadék, a kialakult dependenciák és világgazdasági struktúrák, az akadályozó 

belső tényezők és a gazdasági-társadalmi dezintegráció miatt a fejlődő országok 

felzárkóztatása, a szegénység és a mindennapos nyomor leküzdése a fejlett 

országok részéről történő masszív segélyezés nélkül lehetetlen. A donorok 

kitartóan keresik azokat az országokat, ahol jó fejlesztési eredményeket lehet 

felmutatni, ezzel megtörve a NEFE iránt periodikusan jelentkező pesszimizmust 

és szkepticizmust. A donorok törekszenek beazonosítani azokat az országokat, 

amelyek vezetése kész partnerként viselkedni a reformorientált gazdaságpolitika 

kidolgozásában. Vietnam ezen országok csoportjához tartozik. 

- Megállapítottuk, hogy az 1986-ban kezdődött vietnami reformfolyamat a 

megfontoltan kialakított menetrend szerint halad. A vietnami vezetés célja a 

politikai rendszer változatlanul hagyása mellett a tervutasításos gazdasági 

rendszerről a piacgazdaságra való áttérés és a külgazdasági nyitás. A 

gazdaságátalakítás során Vietnam bizonyította, hogy nincs szüksége, sőt 

egyenesen káros volna részére a gazdasági sokkterápia. Ehelyett a kelet-európai 

piacgazdasági átmenet tapasztalatait értékelve, annak használható elemeit 

átvéve, de alapvetően mégis csak a kínai reformokat mértékadónak tekintve, van 
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helye és racionalitása a Vietnam által követett, a fokozatosságra épülő 

megközelítésnek. A gazdaságirányítás reformja és módszereinek kiválasztása 

során a vietnami vezetés számára a társadalmi fejlődés, a lakosság jólétének 

növelése és a belső politikai stabilitás megteremtése ugyanolyan fontos volt és 

maradt, mint az összemosódó párt- és állami vezetés hatalmi pozíciójának 

megtartása. 

Elemzésünk azt mutatta, hogy a (2003-tól felgyorsított) reformfolyamat és a 

külpiaci stratégia sikeresnek bizonyult, az 1990-es évek óta az évi 7% feletti 

növekedési ütemet Kelet-Ázsiában csak Kína múlja felül. A Világbank modell-

országként ajánlja Vietnamot más fejlődő országok számára a szegénység 

csökkentésében elért eredményei alapján is. Az ország továbbra is az ázsiai 

kontinens egyik legszegényebb állama, azonban az életkörülményeket 

befolyásoló másodlagos kritériumokat is figyelembe véve, Vietnam kikerült az 

elmaradott országok csoportjából. A fenti kedvező kép több szempontból 

árnyalásra szorult, és több fontos feszültségforrást tártunk fel. 

Az értekezés fő célkitűzése a Vietnamban aktív donorközösség 2001-2005 

időszakban folytatott tevékenységének bemutatása volt. Abból a feltételezésből 

kiindulva, hogy a donor országok aktivitása mögött politikai, gazdasági, 

biztonsági és egyéb motivációk húzódnak meg, a helyszínen végzett kutatások 

alapján feltérképeztük a különböző donor országok tevékenységét befolyásoló 

motivációs tényezőket. A vizsgálat változatos, összetett és összemosódó 

motivációs rendszereket mutatott ki. A donorközösség zöme, azaz az EU és a 

vele egy érdekközösséget képező USA, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland a 

fejlesztési együttműködésnek az 1990-es évek közepén történt kibontakozásától 

kezdve, felfogásukban rendszerváltó küldetést teljesítenek a szocialista 

berendezkedésű és gazdaságirányítást követő Vietnamban. Az EU tagállamain 

belül egyedi, partikuláris érdekek is kimutathatók. Az ázsiai NEFE-partnerek -

Japán, Dél-Korea - aktivitását szintén sajátos érdekek mozgatják. 

A NEFE-támogatások áramlását több szempontból, különböző bontásokban 

vizsgáltuk, különös tekintettel az éves felajánlások és teljesítések arányára, 

valamint a teljes ODA-felajánlás adomány és segélyhitel összetételére. 

Megállapítottuk, hogy a vizsgált időszakban mind a felajánlások, mind a 

teljesítés folyamatos növekedést mutattak, a realizálás aránya 2001 és 2003 

között folyamatosan emelkedett, de 2005-re ismét a 200l-es szint közelébe esett 
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vissza. A teljes ODA felajánlás először 2005-ben érte el a 3 Mrd dollárt. Az 

ötéves időszakban a segélyhitelek domináltak, a vissza nem térítendő 

támogatások a teljes ODA-n belül csak 27%-ot tettek ki. 

Vizsgálataink kimutatták, hogy a bilaterális felajánlások szerinti rangsort 

Vietnamban a 2001-2005 közötti időszakban Japán vezette, 4,1 Mrd USD 

felajánlással. A szigetországot Franciaország (777 millió USD), Németország 

(336 millió USD), Svédország (290 millió USD), Nagy-Britannia (266 millió 

USD) és Ausztrália (170 millió USD) követte. 

Az ágazati összehasonlításban az adatok jól szemléltették, hogy a 

tárgyidőszakban a donorok a közlekedési (2 Mrd USD) és az energetikai 

infrastruktúra (1 Mrd USD) fejlesztésére fordították a segélyek legnagyobb 

részét. Ez alapvetően összhangban áll a vietnami kormány azon szándékával, 

amely a donoroktól a gazdasági növekedést megalapozó infrastruktúra 

fejlesztéséhez kér támogatást. A közlekedési hálózatok fejlesztése megalapozza 

az áruk és a munkaerő továbbítását és mozgását, amely a gazdasági 

tevékenységek működtetésének feltétele. Az energetikai beruházások 

fontosságát kiemeli, hogy a további gazdasági növekedéshez a legszűkebb 

keresztmetszetet az energiahiány jelenti. 

A társadalmi haladást elősegítő projektek elsősorban az oktatásra (456 millió 

USD), az egészségügyre (329 millió USD) és a népesedéspolitikára (150 millió 

USD) fókuszáltak. 

Elemzéseink rávilágítottak, hogy a 2001-2005 közötti időszakban a 

piacgazdasági átmenetet támogató projekteknek kitüntetett szerepe volt. A 

donorok ezen a területen összesen több mint 740 millió USD értékű ODA 

támogatást folyósítottak, amely a teljes tárgyidőszakbeli ODA 8%-a. 

A fejlesztési támogatások térbeli megoszlásának áttekintésekor abból indultunk 

ki, hogy a donorok deklarált célja a források arányos allokációja, az 

elmaradottabb térségek súlyozott támogatása. A belső stabilitás egyik feltétele 

az egyes térségek kiegyensúlyozott fejlesztése, elkerülendő a régiók közötti 

konfliktusok kiéleződését. Az adatok azonban azt mutatták, hogy jelentős 

különbségek vannak a régiók között mind a nominálisan, mind az egy főre jutó 

ODA arányát tekintve. Ez utóbbi tekintetében ötszörös különbséget láthatunk a 

Középső-partvidék (112 USD/fő) és Északnyugat-Vietnam (22 USD/fő) között. 

A magyarázatot abban láttuk, hogy a szegényebb régiók (Északnyugat-Vietnam, 
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és a Magas-fennsík) ráadásul gyenge segélyabszorpciós (segélyhasznosító) 

képességekkel is rendelkeznek, és amennyiben nem irányul rájuk 

megkülönböztetett figyelem, akkor ezen régiók lemaradása súlyosbodhat. 

Vietnam példáján keresztül annak igazolására tettünk kísérletet, hogy a 

fejlesztési célú segélyezés és az önálló nemzeti fejlesztési stratégia összhangba 

hozható. A kormány a fejlesztési támogatásokat a szegénységcsökkentési 

programján és a nagy forrásigényű infrastrukturális projekteken túl a gazdasági 

fejlődés fenntartására is felhasználja. Vietnam gazdasági teljesítményének 

nemzetközi elismertsége, valamint az a tény, hogy segélyfüggősség nem alakult 

ki, hozzájárultak Vietnam donorokkal kialakított erős alkupozícióihoz. 

A téma feldolgozása kapcsán szükségesnek láttuk a magyar-vietnami 

kapcsolatrendszer és ezen belül a NEFE-szegmens bemutatását. A két ország 

kapcsolatrendszere dinamikus, és a modernitás jegyeit hordozza magán, részben 

annak is tulajdoníthatóan, hogy - más relációkkal ellentétben - a NEFE néhány 

év leforgása alatt kapcsolataink integráns részévé vált. 

Magyarország Vietnamra fókuszált fejlesztési tevékenységét két szakaszra 

oszthatjuk. Az első a szocialista kooperációban, a KGST keretein belül 

megvalósult infrastrukturális és termelő beruházások, illetve a tudástranszfer két 

formája: a vietnami ösztöndíjasok magyarországi képzése, és a magyar 

szakértők vietnami külszolgálata, mely során a különböző projektek 

tervezésében és megvalósításában vettek részt. A második szakasz EU 

csatlakozásunk után, a modern értelemben vett magyar nemzetközi fejlesztési 

együttműködési program beindulásához köthető. 

A kétoldalú fejlesztési együttműködésben kitüntetett szerepet kapnak a magyar 

komparatív előnyökön alapuló és a konkrét vietnami fejlesztési igényekhez 

igazodó szakmai programok, tanulmányutak, melyek a gazdasági és intézményi 

átalakulás (rendszerváltó) tapasztalatainak átadását szolgálja. Ezen kívül kisebb 

agrárprojektek végrehajtására is sor került. A rendelkezésre álló NEFE 

költségvetés egyelőre alacsony, éves felajánlásunk nem több mint 400-500 ezer 

USD, azonban középtávon nem lebecsülhető emelkedése prognosztizálható. A 

nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a segélyezési tevékenység 

keretében megvalósuló programok továbbgyűrűző hatása ugyanakkor már az 

üzleti szféra érdeklődését és részvételét indukálhatja, mely a gazdasági 

kapcsolataink élénkülését vonhatja maga után. Politikai szempontból donor 
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országként vietnami jelenlétünk és fellépésünk általában a kedvező országkép 

építéséhez járul hozzá, a gyakorlatban pedig a hazai vállalkozások piaci 

pozícióinak javítását segítheti elő. 

Az értekezésnek vannak a szerző által felvállalt hiányosságai és gyenge pontjai 

is. A témából és a szakmai háttérből adódóan az értekezés leíró, elemző, 

gyakorlatias szemléletű. A vizsgált időszak távolinak tűnik, de a sajátos 

vietnami tervezési-statisztikai programozás miatt erre az időszakra álltak 

rendelkezésre a lezárt és viszonylag könnyen elemezhető adatok, illetve a 

helyszíni vizsgálatra is ebben az időszakban volt a szerzőnek lehetősége. A 

NEFE-vel kapcsolatos óriási adatmennyiségre tekintettel nem vállalhattuk fel a 

részletesebb elemzéseket, sem az egyes országok tevékenységének részletes 

bemutatását. Tudatosan a nagyobb „felbontást" választottuk, a hangsúlyt az 

„adatdömping" helyett a kibontakozó folyamatok bemutatására helyeztük. 

- A bevezetésben jelzettek szerint az értekezés megírásakor az is vezérelt, hogy a 

magyar közvéleményben tévesen elteijedt, és a valóságtól elrugaszkodott, 

kliséken alapuló Vietnam-képet a realitásokhoz közelítsük. 
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A további kutatás lehetséges irányai, az eredmények hasznosíthatósága: 

Az értekezést jól kiegészítené a 2006-2010-es időszakra vonatkozó elemzés 

elkészítése. Az összevont vizsgálat nyomán az ország átalakulása és a reformok 

eredményei egy évtized távlatából rajzolódnának ki. 

Hasonló szempontok mentén Vietnamot összehasonlíthatjuk más ázsiai 

(régióbeli) országokkal a nemzetközi fejlesztési együttműködésben betöltött 

szerepük alapján. 

Vietnam közelmúltbeli fejlődésének leírása referenciát szolgáltathat a téma iránt 

érdeklődő szakembereknek, kutatóknak és az üzleti szféra szereplőinek. 

A magyar tudományos körökben az értekezés felkeltheti az érdeklődést Vietnam 

iránt, eszmecsere indulhat el a magyar-vietnami kapcsolatok fejlesztése 

érdekében. 

Az értekezés ráirányíthatja a figyelmet a NEFE-re, az ezzel kapcsolatos 

stratégiai gondolkodás szükségességére. Reményeink szerint az értekezés - a 

NEFE minden negatívuma ellenére - hozzájárul annak nagyobb társadalmi 

elfogadottságához, a magyar fejlesztéspolitikai kidolgozóinak és végrehajtóinak 

pedig új ötleteket sugall. 
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