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I. Bevezetés 
 
Egy ország, régió vagy bármely területi egység fejl�dése, annak stádiumai 

a gazdasági aspektuson jóval túlmutató, többkomponens� folyamatként 
határozható meg, ennek megfelel�en vizsgálata komplex környezet- és 
gazdaságföldrajzi, politikai- és társadalomföldrajzi megközelítést igényel. A 
fejl�dés-fejlesztés fogalompáros utóbbi tagja ugyanakkor egy politikai jelleg� 
tevékenységet is takar, amely a – jobbára gazdasági értelemben vett – fejl�dést 
célul t�z� folyamatok indukálására irányul. Ennek nemzetközi kiterjesztése a 
nemzetközi fejlesztési együttm�ködés (NEFE=nemzetközi fejlesztési 
együttm�ködés), amely mára ténylegesen globálissá vált, jellegében és 
mértékében különböz�en, de a világ valamennyi, még a tudatos szegregációt 
választó államaira is kiterjed.  

A NEFE gyökerei a II. világháború lezárásához, a Marshall-terv 
koncepcionális megalkotásához, és annak végrehajtásához nyúlnak vissza. A 
Marshall-terv sikere készítette el� a harmadik világ, els�sorban a gyarmati létb�l 
felszabaduló ázsiai és afrikai országok felzárkóztatásához alapul szolgáló 
gazdasági fejlesztési elméleteket és segélypolitikákat. Már a programok 
beindításakor világos volt, hogy a támogatandó országok a technikai ismeretek, 
szakértelem, emberi er�források terén olyan súlyos hiányokkal, 
fogyatékossággal küzdenek, hogy a segélyez� (donor) országoknak a pénzügyi 
támogatáson túlmen�en külföldi szakért�ket 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.  

A hidegháború id�szakában 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 mai NEFE sem ideológiamentes, a kialakuló többpólusú világrend 
tendenciáit követve, a nemzetközi fejlesztési tevékenységen belül a bilaterális és 
a multilaterális donorok céljainak, törekvéseinek megfelel�en nagyszámú – 
egymással sok tekintetben konfliktusban álló – segélypolitika érvényesül. 
Általánosságban azonban megállapítható, hogy a nemzetközi donorközösség 
szerepl�inek stratégiái, céljai és a rendelkezésre álló eszközök közötti markáns 
különbségek ellenére, mégis közös érdekük a globális politikai és gazdasági 
stabilitás kialakítása, fejlesztési tevékenységük alapvet�en erre irányul.  

A nemzetközi fejlesztési együttm�ködési tevékenység különböz� 
dimenzióinak vizsgálata általában is lehetséges, azonban sokkal célravezet�bb 
és életszer�bb, ha egy konkrét területi egységet választunk a fejlesztési 
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együttm�ködés leképez�désének, kézzelfogható megjelenésének bemutatására. 
Az értekezésben vizsgált területi egység, Vietnam kiválasztását els�sorban az 
determinálta, hogy a számtalan negatív példa mellett, Vietnam a nemzetközi 
fejlesztési együttm�ködés sikeres talaja, a hatékony és kézzelfogható 
eredményeket felmutató donortevékenység mintaországa. További szempont 
volt az is, hogy a szocialista egypártrendszerre berendezkedett Vietnami 
Szocialista Köztársaság sajátos viszonyai között önálló reformpolitikát folytat, 
amely interaktusban áll a nemzetközi donorközösség fejlesztési 
tevékenységével.  

Az értekezés f� célja, hogy bemutassuk a Vietnami Szocialista 
Köztársaságot, különös tekintettel a jelenleg is zajló reformfolyamat 
jellemzésére. Miután a terület magyar nyelv� földrajzi irodalma rendkívül 
hiányos, fontos célkit�zésünk, hogy az értekezés hozzásegítse az olvasót ahhoz, 
hogy a magyar köztudatban elterjedt és a valóságtól elrugaszkodott, kliséken 
alapuló Vietnam-képet a realitásokhoz közelítse. A hazai rendszerváltozásig 
Vietnamról csak ismeretterjeszt� munkákat és súlyosan elfogult, a szocialista 
rendszer pártján álló publikációkat olvashattunk. Vietnam közelmúltbeli 
fejl�désének leírásával ezt a hézagot igyekeztünk kitölteni, úgy, hogy közben 
említést teszünk Vietnam problémáiról és perspektíváiról saját régiójában, 
valamint a világgazdaságban és a világpolitikában.  

Vietnam példáján keresztül is igazoljuk, a fejlesztési célú segélyezés 
térbeli értelmezése lehetséges és szükséges: egy területi egység vagy ország 
fejl�désének elemzése nem történhet pusztán a gazdasági mutatók alapján, nem 
szakítható ki az intézményi, társadalmi, kulturális és politikai kontextusból. A 
fejl�dés vizsgálatakor fel kell ismernünk, hogy a gazdasági eredmények mögött 
melyek azok az általános emberi és a szóban forgó területre érvényes specifikus 
értékek, amelyek a fejl�dés és a modernizációs folyamat mozgatórugóiként 
m�ködnek. Korábbi vizsgálatokból tudjuk, hogy a fejl�dés mindeközben a 
különböz� földrajzi területeken, eltér� kultúrákban kialakult értékek 
összeütközésének problematikáját is kitermeli. 
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II. Célkit�zés 
 
 

- A teljesség igénye nélkül, a szakirodalomban válogatva áttekintést kívánunk 
adni a fejl�dés különböz� aspektusokból történ� megközelítési lehet�ségeir�l. 
Az egyes fejl�dési elméletek ismertetésekor, lehet�ség szerint utalunk arra is, 
hogyan hatottak a nemzetközi segélyezés korabeli gyakorlatára.  

- A nemzetközi fejlesztési együttm�ködés tömör történeti áttekintését követ�en 
összefoglaljuk céljait, szerepl�it és eszközeit, igyekezve megvilágítani a 
donortevékenység térbeli megnyilvánulásait. Kísérletet teszünk a nemzetközi 
fejlesztési tevékenység hasznosságának és hatékonyságának kritikájára.  

- Ezt követ�en megvizsgáljuk Vietnamot, mint a NEFE egyik tipikus 
célországát, valamint elemezzük a nemzetközi donorközösség aktivitását 
Vietnamban. Ennek részeként vizsgáljuk a bilaterális és multilaterális donorok 
motivációit és konkrét tevékenységét.  

- 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 ered� 
kötelezettségeinket, és a pénzügyi realitásokat figyelembe véve, kísérletet 
teszünk a jöv�beli tevékenységünk el�rejelzésre.  

- Értekezésünk legf�bb célkit�zése a vietnami fejl�dés 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 költségvetésb�l, tehát az 
adófizet�k pénzéb�l 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 
érdekl�déssel fordulnak a nemzetközi fejlesztési tevékenység irányába.  
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III. Kutatási módszerek 
 
- A fejl�dés elméletének, fogalmi elemeinek, tartalmának meghatározásakor a 

témában megjelent hazai és a nemzetközi szakirodalom elemzéseit 
használtuk fel.  

- A nemzetközi donortevékenységre legnagyobb rálátással a Világbank és az 
OECD rendelkezik. A donortevékenységhez kapcsolódó elemzések, 
statisztikák, egyéb adatok e forrásokból származnak.    

- A Vietnamban aktív donorok tevékenységének vizsgálatához a helyben 
szerzett és összegzett empirikus kutatási eredményeket használtuk fel.  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 hozzáférhet� európai uniós 
anyagok felhasználásával történt.  

- A magyar nemzetközi fejlesztési tevékenységre vonatkozó fejezet 
els�dlegesen a magyar-vietnami kapcsolatrendszerben jártas személyekkel 
lefolytatott mélyinterjúkon, a Hanoiban közvetlenül szerzett szakmai 
tapasztalatokon és a magyar fejlesztéspolitika nyilvános (nem min�sített) 
dokumentumain alapul. 

- 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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IV. Eredmények 
 
 

A fejl�dés problémáinak és feltételeinek kutatása a XX. század közepét�l 
intenzíven foglalkoztatta el�bb csak a közgazdaságtan, majd az 1960-as évekt�l 
más társadalomtudományok m�vel�it is: a kérdés különösen a dekolonizáció 
id�szakában vált központivá, amikor számos egymással rivalizáló irányzat és 
iskola alakult ki. A korai elméletek közös vonása, hogy a kutatók az 
elmaradottság okait vizsgálva általában egytényez�s 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 
alapvet�en a fejl�dés lehet�ségének tényét nem tagadták. 

A tudománytörténeti ívet követve láthattuk, hogy a fejl�dési elméletek 
többtényez�s, komplex irányzatai fokozatosan alakultak ki, szintetizálva más 
tudományágak eredményeit is. A kutatók el�tt tapasztalati úton bizonyítottá és 
evidenciává vált, hogy egy ország, régió vagy bármely területi egység fejl�dése, 
annak stádiumai a gazdasági aspektuson jóval túlmutató, többkomponens� 
folyamatként határozható meg, ennek megfelel�en vizsgálata komplex térbeli 
megközelítést igényel. Ez a felismerés a fejl�dés fogalmi értelmezésére is hatott: 
egyre több aspektust integrált, és elvezetett a fenntartható, majd az értekezés 
témájában különösen fontos, kiegyensúlyozott fejl�dés meghatározásához. 
Eközben egy másik, ezzel mer�ben ellentétes tudományos reakciót is 
megfigyelhetünk: éppen a fejl�dés komplexitása miatt annak definiálhatósága 
kérd�jelez�dött meg.  

Elemzésünkb�l az is kit�nt, hogy a fejl�dési elméletek és a segélyezési 
gyakorlat kölcsönösen hatottak egymásra. Az aktuális elméletek és a korra 
jellemz� szemléletmód er�sen alakították a segélyezés formáit és célterületeit, a 
segélyezés empirikus (negatív) tapasztalatai pedig visszahatottak az elméletekre 
– módosítva, új irányokba terelve azokat.  A fejl�dés és fejlesztés kölcsönhatása 
a multilaterális fórumok f� 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 ezel�tt.  A mai 
globális fejlesztési együttm�ködés a segélyezési tevékenységnek hatékonysági 
szempontok szerinti átértékelése nyomán alakult ki.  A donor országoknak és 
szervezeteknek a NEFE keretében olyan együttm�ködést célszer� kialakítaniuk 
a fejl�d� országokkal, hogy az általuk nyújtott pénzügyi támogatás és 
tudástranszfer hatékonyan járuljon hozzá els�dlegesen a 
szegénységcsökkentéshez, másodlagosan pedig azokat a bels� folyamatokat 
katalizálja, amelyek a különböz� problémákat koherens módon kezel� fejl�dés 
irányába mutatnak.  
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1. ÁBRA: Vietnam közigazgatási térképe 
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A Milleneumi Fejlesztési Célok elfogadását követ�en (2000) a donor 
országok körében ismét a források megosztására irányuló törekvés visszatérése 
tapasztalható. Mindez azonban nem választható el attól a felismerést�l, hogy a 
globalizált világgazdaságban akutan létez� fejl�dési szakadék, a kialakult 
dependenciák és világgazdasági struktúrák, az akadályozó bels� tényez�k és a 
gazdasági-társadalmi dezintegráció miatt a fejl�d� országok felzárkóztatása, a 
szegénység és a mindennapos nyomor leküzdése a fejlett országok részér�l 
történ� masszív segélyezés nélkül lehetetlen. A donorok kitartóan keresik azokat 
az országokat, ahol jó fejlesztési eredményeket lehet felmutatni, ezzel megtörve 
a NEFE iránt periodikusan jelentkez� 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 kezd�dött vietnami reformfolyamat a 
megfontoltan kialakított menetrend szerint halad. A vietnami vezetés célja a 
politikai rendszer változatlanul hagyása mellett a tervutasításos gazdasági 
rendszerr�l a piacgazdaságra való áttérés és a külgazdasági nyitás. A 
gazdaságátalakítás során Vietnam bizonyította, hogy nincs szüksége, s�t 
egyenesen káros volna részére a gazdasági sokkterápia. Ehelyett a kelet-európai 
piacgazdasági átmenet tapasztalatait értékelve, annak használható elemeit 
átvéve, de alapvet�en mégis csak a kínai reformokat mértékadónak tekintve, van 
helye és racionalitása a Vietnam által követett, a fokozatosságra épül� 
megközelítésnek. A gazdaságirányítás reformja és módszereinek kiválasztása 
során a vietnami vezetés számára a társadalmi fejl�dés, a lakosság jólétének 
növelése és a bels� politikai stabilitás megteremtése ugyanolyan fontos volt és 
maradt, mint az összemosódó párt- és állami vezetés hatalmi pozíciójának 
megtartása.  

A gazdaság fejlesztésének fenntartása alapvet� feltétele annak, hogy a 
társadalom továbbra is hajlandó legyen elviselni az átalakulás súlyos 
következményeit. A társadalmi változásokat tekintve a kapitalista osztály 
els�sorban a pártállami bürokrácia és a nómenklatúra tagjaiból kerül ki, paradox 
módon az állami szektorhoz kapcsolódóan, illetve az össznépi tulajdonban lev� 
földek használati jogának kisajátításával. Kínai mintát követve zajlik a 
generációváltás, a 2006 után hivatalba lépett fiatalabb, technokrata 
vezet�gárdának már nincs köt�dése a háborúhoz, nem ott szerezte országos 
ismertségét és ehhez kapcsolódó legitimitását. A politikai eliten belüli további 
er�viszony-módosulásokat mutatja a déli országrész (Ho Chi Minh város és 
térsége) politikai súlyának jelent�s növekedése.  

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 fejl�d� országok számára a szegénység 
csökkentésében elért eredményei alapján is. 1993-ban, a lakosság 59%-a élt a 



 

  9 

szegénységi küszöb alatt, ez 2000-re 35%-ra, majd 2007-ben 18%-ra 
mérsékl�dött. Ilyen gyors és határozott ütem� társadalmi-gazdasági változást 
más ázsiai ország nem tud felmutatni. 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. Az elmúlt néhány évben az ország gazdasági helyzetére 
jellemz� fontosabb adatokat az 1. táblázat tartalmazza. 

A fenti kedvez� kép több szempontból árnyalásra szorult, és több fontos 
feszültségforrást tártunk fel. Feszültségforrás a gazdaságon belül az egyes 
szektorok nagyon eltér� fejl�dési üteme. Egyes iparágak – mint pl. az IT, a 
szolgáltatások, az összeszerel� ipar – rendkívül gyorsan fejl�dnek, míg a 
mez�gazdaság továbbra is szinte kizárólag az él�munkán alapul, a földtulajdon-
viszonyok rendezetlensége és a t�kehiány komolyan hátráltatja fejl�dését. A 
gazdaság magas ütem� növekedésének fenntartása mind nyilvánvalóbban 
megköveteli az extenzív fejlesztés mellett az intenzív fejlesztést. Ez utóbbihoz 
szükséges a technológia-, és termékváltás, a piacok diverzifikálása, a 
termelékenység emelése, az egységnyi termék el�állításához szükséges energia-, 
és anyagfelhasználás csökkentése. A gazdaság további dinamikus fejl�désének 
jelent�s akadálya lehet az elektromos energia hivatalos szinten is elismert tartós 
hiánya. 

 
1. 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 f�re 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 m�köd� t�ke – FDI flow 3,9 Mrd USD 4,1 Mrd USD 4,5 Mrd USD 
Munkanélküliség (városi, becsült) 5,6% 5% 4,6% 
Forrás: Vietnami Statisztikai Hivatal (GSO)  

 
A nemzetközi közösség el�bb csak érdekl�déssel, majd az ezredforduló 

tájékától fokozott elismeréssel figyelte azt a megfontolt külpolitikai és 
külgazdasági irányvonalváltást, melyet a szocialista Vietnam vezetése 
foganatosított, saját gazdasági és bels� viszonyaiból ered� korlátait felismerve, 
egyben válaszul a nemzetközi kihívásokra. A gazdasági fejl�désnek, a reformok 
folytatásának egyik fontos eleme a fejlett országok részér�l, a Vietnamnak 
nyújtott pénzügyi támogatás, illetve a fejlesztésekben való tevékeny aktivitásuk.  
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Az értekezés f� célkit�zése a Vietnamban aktív donorközösség 2001-2005 
id�szakban folytatott tevékenységének bemutatása volt. Abból a feltételezésb�l 
kiindulva, hogy a donor országok aktivitása mögött politikai, gazdasági, 
biztonsági és egyéb motivációk húzódnak meg, a helyszínen végzett kutatások 
alapján feltérképeztük a különböz� donor országok tevékenységét befolyásoló 
motivációs tényez�ket. A vizsgálat változatos, összetett és összemosódó 
motivációs rendszereket mutatott ki. A donorközösség zöme, azaz az EU és a 
vele egy érdekközösséget képez� USA, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland a 
fejlesztési együttm�ködésnek az 1990-es évek közepén történt kibontakozásától 
kezdve, felfogásukban rendszerváltó küldetést teljesítenek a szocialista 
berendezkedés� és gazdaságirányítást követ� 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, különböz� 
bontásokban vizsgáltuk, különös tekintettel az éves felajánlások és teljesítések 
arányára (2. táblázat), valamint a teljes ODA-felajánlás (ODA=Official 
Development Assistance, hivatalos fejlesztési támogatás) adomány- és 
segélyhitel összetételére (2. ábra). Megállapítottuk, hogy a vizsgált id�szakban 
mind a felajánlások, mind a teljesítés folyamatos növekedést mutattak, a 
realizálás aránya 2001 és 2003 között folyamatosan emelkedett, de 2005-re 
ismét a 2001-es szint közelébe esett vissza. A teljes ODA felajánlás el�ször 
2005-ben érte el a 3 Mrd dollárt. Az ötéves id�szakban a segélyhitelek 
domináltak, a vissza nem térítend� támogatások a teljes ODA-n belül csak 27%-
ot tettek ki.  

 
2. TÁBLÁZAT: Vissza nem térítend� segélyek és segélyhitelek Vietnamnak 2001-2005. 

Felajánlások / millió USD Segélytípusok 
2001 2002 2003 2004 2005 

Vissza nem 
térítend� 462 463 571 607 583 
Segélyhitel 1 608 1 650 1 873 1 957 2 418 
Összesen 2 070 2 113 2 444 2 564 3 001 

Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis adatainak felhasználásával 
 
2. ÁBRA: Segélyfelajánlások és teljesítések Vietnamnak 2001-2005 /millió USD/ 
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Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis adatainak felhasználásával 
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Vizsgálataink (3. ábra) kimutatták, hogy a bilaterális felajánlások szerinti 
rangsort Vietnamban a 2001-2005 közötti id�szakban Japán vezette, 4,1 Mrd 
USD felajánlással. A szigetországot Franciaország (771 millió USD), 
Németország (337 millió USD), Svédország (290 millió USD), Nagy-Britannia 
(267 millió USD) és Ausztrália (170 millió USD) követte.  

 
 
 
 

3. ÁBRA: Donorországok/szervezetek felajánlásai Vietnamnak 2001-2005 között /millió 
USD/ 
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Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis adatainak felhasználásával 
 
 
 

Az ágazati összehasonlításban az adatok jól szemléltették, hogy a 
tárgyid�szakban a donorok a közlekedési (2 Mrd USD) és az energetikai 
infrastruktúra (1 Mrd USD) fejlesztésére fordították a segélyek legnagyobb 
részét. Ez alapvet�en 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 munkaer� továbbítását és mozgását, amely a gazdasági 
tevékenységek m�ködtetésének feltétele. Az energetikai beruházások 
fontosságát kiemeli, hogy a további gazdasági növekedéshez a legsz�kebb 
keresztmetszetet az energiahiány jelenti.  

A társadalmi haladást el�segít� projektek els�sorban az oktatásra (456 
millió USD), az egészségügyre (329 millió USD) és a népesedéspolitikára (150 
millió USD) fókuszáltak. Az évenkénti bontásban vizsgált adatok azt is 
mutatták, hogy a társadalmi problémák kezelésére felajánlott támogatások 
növekedése lassabb ütem�, mint a gazdasági fejlesztéshez nyújtott segélyeké. 
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Elemzéseink rávilágítottak, hogy a 2001-2005 közötti id�szakban a 
piacgazdasági átmenetet támogató projekteknek kitüntetett szerepe volt. Ekkor 
írták alá az amerikai-vietnami kereskedelmi megállapodást és ez volt a WTO 
felkészülés legintenzívebb id�szaka is. A tárgyid�szakra jellemz� volt a hazai 
vállalkozások tömeges alapítása, melyb�l fakadóan a kormány felismerte a 
privát szektor támogatásának szükségességét. A donorok ezen a területen 
összesen több mint 740 millió USD érték� ODA támogatást folyósítottak, amely 
a teljes tárgyid�szakbeli 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 bels� stabilitás egyik feltétele az 
egyes térségek kiegyensúlyozott fejlesztése, elkerülend� a régiók közötti 
konfliktusok kiélez�dését. Az adatok azonban azt mutatták, hogy jelent�s 
különbségek vannak a régiók között mind a nominálisan, mind az egy f�re jutó 
ODA arányát tekintve (4. ábra). Ez utóbbi tekintetében ötszörös különbséget 
láthatunk a Középs�-partvidék (112 USD/f�) és Északnyugat-Vietnam (22 
USD/f�) között. A magyarázatot abban láttuk, hogy a szegényebb régiók 
(Északnyugat-Vietnam, és a Magas-fennsík)  ráadásul gyenge segélyabszorpciós 
(segélyhasznosító) képességekkel is rendelkeznek, és amennyiben nem irányul 
rájuk megkülönböztetett figyelem, akkor ezen régiók lemaradása súlyosbodhat. 
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4. ÁBRA: A vietnami régiókban az egy f�re jutó ODA (2001-2005, USD)  

 
Saját szerkesztés a vietnami MPI DAD adatbázis adatainak felhasználásával 
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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 forrásigény� infrastrukturális projekteken túl a gazdasági 
fejl�dés fenntartására is felhasználja. Vietnam gazdasági teljesítményének 
nemzetközi elismertsége, valamint az a tény, hogy segélyfügg�sség nem alakult 
ki, hozzájárultak Vietnam donorokkal kialakított er�s alkupozícióihoz. 

 Annak ellenére, hogy Vietnam az érdemi ODA befogadók között van, a 
segélyek nagysága nem igazán jelent�s sem a GNI arányában (5. ábra), sem a 
gazdasági eredményekhez viszonyítva. A realizált ODA összemérhet�, vagy 
inkább alacsonyabb szinten áll, mint az éves idegenforgalmi bevételek, illetve a 
külföldön él� vietnamiak hazautalásai. A XXI. századba lépve, Vietnam nem 
tekinthet� segélyfügg� országnak, a kormányzat számára a NEFE els�dlegesen a 
fejlesztések finanszírozására fordítható küls� forrásként jellemezhet�. 

 
5. ÁBRA: Az ODA aránya a vietnami GNI %-ában (1994-2004) 

 

 
Forrás: OECD DAC statisztika 

 
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 els� a szocialista 
kooperációban, a KGST keretein belül megvalósult infrastrukturális és termel� 
beruházások, illetve a tudástranszfer két formája: a vietnami ösztöndíjasok 
magyarországi képzése, és a magyar szakért�k vietnami külszolgálata, mely 
során a különböz� projektek tervezésében és megvalósításában vettek részt. A 
második szakasz EU csatlakozásunk után, a modern értelemben vett magyar 
nemzetközi fejlesztési együttm�ködési program beindulásához köthet�. 

A kétoldalú fejlesztési együttm�ködésben kitüntetett szerepet kapnak a 
magyar komparatív el�nyökön alapuló és a konkrét vietnami fejlesztési 
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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 egyel�re alacsony, éves felajánlásunk nem több mint 400-
500 ezer USD, azonban középtávon nem lebecsülhet� emelkedése 
prognosztizálható. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a segélyezési 
tevékenység keretében megvalósuló programok továbbgy�r�z� hatása 
ugyanakkor már az üzleti szféra érdekl�dését és részvételét indukálhatja, mely a 
gazdasági kapcsolataink élénkülését vonhatja maga után. Politikai szempontból 
donor országként vietnami jelenlétünk és fellépésünk általában a kedvez� 
országkép építéséhez járul hozzá, a gyakorlatban pedig a hazai vállalkozások 
piaci pozícióinak javítását segítheti el�. 

A jelenleg nagyon alacsony segélyezési költségvetésb�l következik, 
hogy a legfontosabb feladat a keret hatékony felhasználása. Véleményünk 
szerint a NEFE keretében a magyar köt�déssel rendelkez� vietnami 
szakemberek utánpótlására célszer� fókuszálnunk. Tekintve, hogy a korábbi 
évtizedekben Magyarországon végzett szakemberek életkorukból adódóan 
karrierjük végén állnak, a vezet� kormányzati és üzleti pozíciókból véglegesen 
kivonulnak, érdekünk, hogy újratermeljük a magyar köt�dés�, országaink 
közötti összeköt� szerepet is betölt�, humán t�két jelent� 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.  

Az értekezésnek vannak a szerz� által felvállalt hiányosságai és gyenge 
pontjai is. A témából és a szakmai háttérb�l adódóan az értekezés leíró, elemz�, 
gyakorlatias szemlélet�. A vizsgált id�szak távolinak t�nik, de a sajátos 
vietnami tervezési-statisztikai programozás miatt erre az id�szakra álltak 
rendelkezésre a lezárt és viszonylag könnyen elemezhet� adatok, illetve a 
helyszíni vizsgálatra is ebben az id�szakban volt a szerz�nek lehet�sége. 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.  
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V. A további kutatás lehetséges irányai, az eredmények 
hasznosíthatósága 

 
- Az értekezést jól kiegészítené a 2006-2010-es id�szakra 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 együttm�ködésben 
betöltött szerepük alapján. 

 
- Vietnam közelmúltbeli fejl�désének leírása referenciát szolgáltathat a 

téma iránt érdekl�d� szakembereknek, kutatóknak és az üzleti szféra 
szerepl�inek.  

 
- A magyar tudományos körökben az értekezés felkeltheti az érdekl�dést 

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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