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2013 áprilisában, néhány hónappal Mark Rutte liberális miniszterelnök második, ez-
úttal szociáldemokrata partnerrel megalakult kormánya (Rutte-II) hivatalba lépését 
követően a holland kabinet „A World to Gain” címmel publikálta a külgazdaság- és 
nemzetközi fejlesztéspolitikájának alapvetéseit. Jelen elemzés célja elsősorban a 
holland külgazdasági stratégia bemutatása, egy-egy önkényesen kiválasztott példá-
val illusztrálva az emberi jogokról folytatott kétoldalú párbeszéd aktuális helyzetét is. 
A holland gazdaságdiplomáciai gyakorlat egyúttal nem kevés olyan hasznosítható 
elemet is tartalmaz, amelyek megjelenése már a magyar kormányzati külgazdaság-
politika eszköztárában is kimutatható.

* * *

„Je ne parle pas fromage” – kormányzati tisztviselőktől és prominens vélemény-
formálóktól gyakran halljuk Eelco van Kleffens, a második világháború idején 
Londonban működött holland emigráns kormány külügyminiszterének elhíresült 
mondatát. Jóllehet a külkereskedelemtől idegenkedő hozzáállás egy külügymi-
niszter szájából ma már kuriózumnak számítana, a diplomácia és a külgazdasági 
érdekérvényesítés kapcsolata a nem is olyan távoli múltban még a tradicionálisan 
kereskedőnemzetként számon tartott Hollandiában sem volt magától értetődő.

Önérdek vs. szolidaritás,
avagy a külkereskedelem és a nemzetkÖzi fejlesztési 

együttműkÖdés kapcsolata

A Rutte-II forradalminak mondható újítása a külkereskedelmi és a nemzetközi 
fejlesztési együttműködési (NEFE) portfóliók összekapcsolása. A tárca nélkü-
li miniszter szervezetileg a külügyminisztériumhoz tartozik, és egy helyettes 

államtitkár, valamint három főosztály közreműködésével végzi a külkereskedelmi és 
a fejlesztési tevékenységet. Az új struktúra létrehozása mögött az az elképzelés állt, 
amely szerint a holland NEFE partnerországai idővel egyenjogú kereskedelmi part-
neri státuszt vívnak ki maguknak. Jóllehet Hollandia az 1960-as évek közepe óta 
ismeri a NEFE-minisztert/államtitkárt, a 2012-ig elsősorban a gazdasági minisz-
ter portfoliójába tartozó külkereskedelemmel megvalósított fúzió egyes szakértők 
körében értetlenséget váltott ki. A kritikusok az idegenkedésüket azon egyszerű ok-
fejtéssel magyarázták, hogy a két terület végső soron egymással ellentétes célokat 
szolgál. A „mérgező elegyet” vizionálók szerint a lépéssel Hollandia egyenesen a 
kínai külpolitika modelljét másolta, amely a külgazdasági érdekeket előszeretettel 
öltözteti a fejlesztési együttműködés álruhájába.

Az ellentmondást a kormányzati elemzés is elismeri, amikor kifejti, hogy a 
kormány a szegénység elleni küzdelmet szolidaritásból, a kereskedelmi kapcsola-
tokat és befektetéseket pedig jól felfogott önérdekből folytatja. Lilianne Ploumen 

http://www.government.nl/files/documents-and-publications/letters/2013/04/05/global-dividends-a-new-agenda-for-aid-trade-and-investment/a-world-to-gain-en.pdf
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3396955/2013/02/20/Hulp-en-handel-combineren-is-lastiger-dan-het-kabinet-denkt.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3396955/2013/02/20/Hulp-en-handel-combineren-is-lastiger-dan-het-kabinet-denkt.dhtml
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külkereskedelemért és nemzetközi fejlesztési együttműködésért felelős miniszter 
szerint ugyanakkor a két terület kiválóan kiegészíti egymást. A hatvanas évek defi-
nícióit az élet egész egyszerűen meghaladta: a fejlesztési segélyezés idővel el fog 
tűnni, a jövő az alacsonyabb jövedelmű országok esetében is a kereskedelemé. 
A hosszú távú cél ugyanis a holland NEFE célországait külkereskedelmi partnerekké 
erősíteni, ahol azután a holland vállalatok – a holland termékekről és szolgáltatások-
ról a NEFE-együttműködés során kialakított előnyös kép eredményeképpen – komoly 
versenyelőnnyel indulhatnak.

A holland NEFE-politika értékelésével megbízott külügyminisztériumi egység 
2014. évi („Jó dolgok történnek azokkal, akik tesznek is érte – a segélyek hasz-
na a holland exportnak”) jelentése szerint minden egyes segélyként elköltött euró 
0,7–0,9 eurós exportlehetőséget, a gazdaság esetében pedig mintegy 0,4–0,55 euró 
hozzáadott értéket, továbbá munkahelyteremtést jelent. Mindezen hatások – a kö-
tött segélyhitelek mellett – elsősorban a Hollandiával és termékeivel kapcsolatos 
pozitív tapasztalatnak, valamint a kereskedelmi kapcsolatokat ösztönző fejlesztési 
együttműködési tevékenységnek köszönhetőek.

a külgazdaság-politika eszkÖzrendszere

Bernard Wientjes, a holland vállalkozások rendkívül befolyásos érdekvédelmi 
szervezetének nem kevésbé befolyásos volt elnöke (2005–2014) szerint Hol-
landia „politikai törpe, de gazdasági óriás”. A gazdasági válságból kivezető utat 

a külkereskedelem jelentheti, amely belföldi munkahelyeket teremt. Ezért a feltörek-
vő piacokra exportálni vagy ott befektetni kívánó kis- és középvállalkozásokat– akár 
megvalósíthatósági tanulmányok vagy éppen piackutatás révén – támogatni kell.

A holland kormány kiemelt célja ugyanis a holland magánszektor, különösen 
a kkv-k külföldi piacra lépésének, nemzetközi vásárokon történő részvételének, 
valamint a nemzetközi tendereken induló vállalatoknak a támogatása. Egyes, 
kormányzati dominancia mellett működő fejlődő országbeli piacon pedig a gazda-
ságdiplomácia olyan ajtókat is megnyithat, amelyek egyébként zárva maradnának. 
A kutatóintézetek célzott kutatásaikkal segítik a felhalmozott tudás elmélyítését, és 
éppen ezért gyakori résztvevői a kormányzati külkereskedelmi misszióknak is.

Holland álláspont szerint az egyre több fejlődő országban tapasztalható nö-
vekvő jólét az eddigieknél szélesebb kereskedelmi és befektetési lehetőségeket 
kínál. Az exportképesség növelésére ezért minden évben számos külkeres-
kedelmi missziót szerveznek, amelyek során a feltörekvő piacokra helyezik 
a hangsúlyt. (A folyamatosan aktualizált lista a holland külügyminisztérium 
honlapján is elérhető.) A célországokat a kiemelt szektorok (kertészet, mezőgaz-
daság, vízügy, egészségügy, vegyipar, hightech, energiaipar, logisztika és kreatív 
ipar) és a kereskedelmi testület (Dutch Trade Board) képviselőivel folytatott 
egyeztetéseket követően választják ki. A missziókról rendszeresen tájékoztatják 

http://www.volkskrant.nl/politiek/lilianne-ploumen-ontwikkelingshulp-zal-verdwijnen~a3402385/
http://www.volkskrant.nl/politiek/lilianne-ploumen-ontwikkelingshulp-zal-verdwijnen~a3402385/
http://www.iob-evaluatie.nl/en
http://www.iob-evaluatie.nl/sites/iob-evaluatie.nl/files/Good things come to those who make them happen %E2%80%93 Return on aid for Dutch exports_0.pdf
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1811303/2010/10/02/rsquo-Ik-ben-al-blij-dat-Eurofobie-ontbreekt-rsquo.dhtml
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D15568
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D15568
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/documenten-en-publicaties/jaarplannen/2015/01/29/economische-reisagenda-2015.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/documenten-en-publicaties/jaarplannen/2015/01/29/economische-reisagenda-2015.html
http://www.internationaalondernemen.nl/over/dtb
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/19/rapportage-economische-missies-april-december-2014.html
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a holland képviselőházat, az eredményeket pedig évi két alkalommal parlamenti bi-
zottsági üléseken vitatják meg. A célkitűzések megvalósításában kiemelt szerep jut 
az uralkodónak (Vilmos Sándor [Willem-Alexander] a hollandiai sajtókommentárok 
szerint „kereskedőkirályként” kíván a köztudatba bevonulni), valamint a külképvise-
leteknek is.

A holland külügyminisztérium 2015 elején bemutatta az exportálni kívánó vállal-
kozások számára kifejlesztett, aktuális, országspecifikus kereskedelmi információs 
adatbázist tartalmazó „NL exporteert” applikációt is. Az alkalmazás interaktív világ-
térkép segítségével nyújt tájékoztatást az adott ország eseményeiről, az üzletkötés 
menetéről, továbbá a hasznos gyakorlati tudnivalókról (a vásárlóerő területi meg-
oszlása, a jogszabályi környezet stb.).

fontosabb támogatási konstrukciók

Miközben a fejlesztési támogatásként elkönyvelhető forrásokat a kormány-
program évi 750 millió euróval csökkentette, a Dutch Good Growth Fund 
a 66 kis és közepes jövedelmű országban befektetni vagy oda exportálni 

szándékozó kkv-k számára 2014 és 2016 között évi 250 millió euró értékben nyújt 
pénzügyi támogatást. A szintén a holland kkv-k külkereskedelmi tevékenységének 
a támogatására létrehozott alap évente tíz kkv külföldi kereskedelmi missziókban 
vagy vásárokon történő részvételét segíti, tíz-tízezer euróval. A kiválasztottak a 
kereskedelmi tevékenységük megtervezésében számíthatnak az alap felállítását 
kezdeményezők (ING, KLM, holland kkv-szövetség, külügyminisztérium) logisztikai 
támogatására és nemzetközi kapcsolati hálójára is.

Az exporthitelt biztosító konstrukciót a kormány elsősorban az olyan hosszú 
távú, nagyobb összegű, illetve a magasabb kockázatú országokba irányuló export-
tevékenységek támogatásaként nyújtja, amelyeket a kereskedelmi bankok nem 
képesek vagy nem kívánnak vállalni; a biztosított összeg akár az évi 10 milliárd eurót 
is elérheti. A 2012-ben elindított, a kis- és középvállalkozások exporttevékenységé-
nek növekedését eredményező exporthitel-garancia keretében mintegy 1,2 milliárd 
euró összegű állami garanciavállalás nyújtása vagy felajánlása történt. A kabinet 
értékelése szerint az exporthitel-garancia rendszere hatékonyan, a százszázalékos 
állami garanciavállalás ellenére is korlátozott állami kockázattal, egyre növekvő ér-
deklődéstől övezve működik. Az exporthitel folyósítása a tervek szerint megmarad, 
csak a befektetők számára nagyobb likviditás biztosításával kívánják átalakítani.

* * *

A külgazdasági stratégia szerint Ázsia, Afrika és Latin-Amerika a világgazda-
ság motorja, s együttesen 2030-ra a világgazdaság teljesítményének mintegy 60 
százalékát fogják adni. Az új szereplők megjelenésével párhuzamosan Hollandia 
befolyása is csökken, ezért az érdekérvényesítés egyre nagyobb mértékben az 

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2032735-koning-willem-alexander-vooral-koning-van-de-handel.html
http://english.rvo.nl/subsidies-programmes/dutch-good-growth-fund-dggf
http://www.oranjehandelsmissiefonds.nl/
http://www.oranjehandelsmissiefonds.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/19/kamerbrief-over-de-financiering-van-buitenlandse-activiteiten-door-het-nederlandse-bedrijfsleven.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/19/bijlage-1-beleidsdoorlichting-ekg.html
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Európai Unión keresztül valósul meg. A szomszédos országokra fókuszáló kül-
gazdaság-politikát folytató Hollandia ugyanakkor nem volt képes rácsatlakozni az 
említett robbanásszerű fejlődésre, és nagyon kevés vállalata működik a hatalmas 
növekedési potenciállal rendelkező Ázsia és a szubszaharai Afrika közepes jöve-
delmű országaiban. Érdemes ezért röviden megvizsgálni mindhárom, a csalódást 
keltő európai gazdasági növekedés tükrében deklaráltan különös fontossággal bíró 
régiót.

kína

Holland részről prioritásként kezelik Ázsiát, azon belül is a kínai relációt, ahol 
folyamatosan bővítik a kereskedelmi képviseletek számát: az országban már 
hat külgazdasági iroda működik. 2014-ben ünnepélyes keretek közt nyitot-

ták meg Hollandia csungkingi főkonzulátusát, amely Peking, Sanghaj, Kuangcsou 
(Kanton) és Hongkong után az ország ötödik diplomáciai képviselete Kínában, és a 
legfontosabb feladata szintén a gazdaságdiplomácia.

Rutte miniszterelnök első kormányának (2010–2012) ilyen irányú tevékenységé-
hez képest a leginkább figyelemre méltó változás a kínai kapcsolatok intenzitásának 
a növekedése: az első ciklussal ellentétben az elmúlt bő másfél évben a legma-
gasabb, miniszterelnöki szinten három bilaterális egyeztetés is történt. (Rutte két 
alkalommal [2013 novemberében és 2015 márciusában] járt Kínában, míg Hszi 
Csin-ping [Xi Jinping] kínai elnök 2014 márciusában látogatott Hollandiába.) Henk 
Kamp gazdasági miniszter 2015 januárjában, Lilianne Ploumen pedig legutóbb (hi-
vatali ideje során harmadszor) 2014 októberében tárgyalt Kínában – természetesen 
minden alkalommal népes üzleti delegáció élén. A holland vállalkozók már régóta 
sürgették a miniszterelnöki látogatást: Hollandia Kína második legfontosabb uniós 
kereskedelmi partnere, és Rutte a hivatalban lévő EU-kormányfők közül utolsóként 
látogatott az ázsiai országba. Sajtóhírek szerint a kényes kérdéseket (Tibet, interne-
tes cenzúra stb.) a holland fél kerülte, és míg hivatali elődje, Jan Peter Balkenende, a 
korábbi kereszténydemokrata miniszterelnök (2002–2010) ellenzéki írókkal és jog-
védőkkel is találkozott, hasonló program szervezését Rutte kifejezetten nem kérte a 
pekingi holland nagykövetségtől.

A reláció újrafelfedezése szó szerint gyümölcsözőnek bizonyult: a több száz mil-
lió euró értékben megkötött szerződések árnyékában kevés figyelmet kapott, hogy 
a kínai hatóságok a hatéves tárgyalást követően engedélyezték a holland körte kínai 
exportját – így az az oroszországi bojkott következtében keletkezett többletet is 
részben felszívhatja. A holland remények szerint egyébként a körtét a paprika, a pa-
radicsom és az alma is követheti Kínába. Mindezen fejleményekben a kínai politikai 
folyamatokat közelről ismerők szerint a kereskedelmi megfontolásokon túl Hollan-
dia 2017–2018 közötti potenciális ENSZ BT-beli nem állandó tagsága is komoly 
szerepet játszhat.

http://china.nlembassy.org/organization
http://www.nrcreader.nl/artikel/3089/hoog-tijd-dat-rutte-naar-china-komt
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A fentiekkel párhuzamosan az emberi jogok kérdése mintha hátrébb sorolt 
volna a tárgyalások napirendjén, jóllehet Rutte és Hszi Csin-ping megállapította, 
hogy a holland–kínai emberi jogi párbeszéd szakértői szinten kiválóan folyik. Halbe 
Zijlstra, a kormányzó liberális Szabadságért és Demokráciáért Néppárt (Volkspartij 
voor Vrijheid en Democratie, VVD) frakcióvezetője a realista külpolitika jegyében – a 
„kívánatos” helyett az „elérhetőt” tűzve ki célul – egyébként sem húzná elő egyből 
az emberi jogi kártyát. A kritikusok szerint ez a megállapítás ugyanakkor nemcsak 
a kormányprogramnak, hanem a hetvenes évek óta folytatott holland külpolitika 
alapjainak is ellentmondani látszik – az alaptörvényről (amelynek 90. cikke szerint: 
„A kormány előmozdítja a nemzetközi jogrend fejlődését.”) nem is beszélve.

A hollandiai sajtót élénken foglalkoztató kérdés továbbra is nyitva maradt: még a 
rövid időn belüli harmadik tárgyalás sem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy Rutte 
a stratégiai partnereknek szánt, ritkaságnak számító óriáspandával térjen vissza 
Hollandiába. Az optimista forgatókönyvek mindenesetre azzal számolnak, hogy a 
kínai vezetés a királyi pár tervezett látogatására tartalékolja az ajándékozást.

afrika és a kÖzel-kelet

A külkereskedelem holland fókuszországai között Afrikából mindössze Ni-
gériát és a Dél-afrikai Köztársaságot találjuk. Nigériában 2014-ben, egy 
Ghánát és Szenegált is érintő nyugat-afrikai körút keretében járt Ploumen, 

aki a tengeri logisztika, az egészségügy, valamint a mezőgazdaság területén tárt fel 
együttműködési lehetőségeket. A regionális kapcsolatok fejlődését segíti továbbá 
az elefántcsontparti Abidjanban 2015 februárjában megnyitott külkereskedelmi iro-
da is. A kontinensen azonban – nem utolsósorban a közös történelmi köteléknek, 
valamint az európaival összehasonlítható üzleti kultúrának köszönhetően – tovább-
ra is Dél-Afrika számít Hollandia legfontosabb kereskedelmi partnerének.

Bár észak-afrikai ország nem szerepel a NEFE- vagy a kereskedelmi partnerek 
között, a holland gazdaságdiplomácia abban a térségben is aktív: a 2014-ben a 
második szuezi csatorna kikotrásának a jogát elnyert nemzetközi konzorciumnak 
holland vállalatok is tagjai. A holland gazdasági sajtó által nemes egyszerűséggel 
„az évtized legnagyobb kotrómelójának” minősített szerződés összértéke 1,2 milli-
árd euró.

A kereskedelmi kapcsolatokat olykor a belpolitika dinamikája is alakítja. Geert 
Wilders, az iszlám- és EU-ellenes Szabadságpárt vezetője 2013 végén a szaúdi 
zászlón szereplő hittétel helyén iszlámellenes feliratot („Az iszlám hazugság, Moha-
med bűnöző, a Korán méreg”) tartalmazó matricákat terjesztett. Jóllehet a kormány 
több alkalommal is egyértelműen elhatárolódott Wilders akciójától, szaúd-arábiai 
sajtóhírek szerint a holland cégek a továbbiakban nem vehetnek részt szaúdi pro-
jektekben, és egyúttal korlátozzák a holland üzletemberek és befektetők számára 
kiadható vízumokat is.

http://www.nrcreader.nl/artikel/8503/wow-wow-wow-en-nu-een-panda
http://www.vvd.nl/nieuws/462/realistisch-buitenlandbeleid
http://www.volkskrant.nl/binnenland/vvd-wil-meer-samen-optrekken-met-dictators~a3930948
http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/lilianne-ploumen/nieuws/2014/06/19/ploumen-diversificatie-nigeriaanse-economie-biedt-kansen.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/02/11/officiele-opening-nederlands-handelskantoor-ivoorkust.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/07/08/handelsmissie-zuid-afrika-kansen-voor-nederlandse-bedrijven.html
https://fd.nl/frontpage/economie-politiek/899055/een-armada-van-snijkopzuigers-haast-zich-naar-egypte
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/21/saudi-arabie-gaat-over-tot-sancties-tegen-nederland-vanwege-stickers/
http://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/21/saudi-arabie-gaat-over-tot-sancties-tegen-nederland-vanwege-stickers/
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A reláció jelentőségére tekintettel (a szaúdi olaj kitermelésében számos holland 
cég vesz részt; a kétoldalú kereskedelmi forgalom összesen kb. 6 milliárd euró) a 
kérdés még a kabinet ülését követő sajtótájékoztatón is felmerült. A holland kül-
ügyminisztérium közleménye hangsúlyozta: nincs szó bojkottról, a szaúdi fél 
„kereskedelmi intézkedéseket fontolgat”. Frans Timmermans külügyminiszter egy-
úttal bejelentette, hogy a helyzet tisztázására ő maga a „nem túl távoli jövőben”, a 
külügyminisztérium egy meg nem nevezett magas rangú tisztviselője pedig még a 
bejelentés hetében Szaúd-Arábiába utazik. Mindazonáltal a politikai igazgató rijádi 
tárgyalásai sem hoztak fordulatot, és a legfrissebb információk szerint a külügymi-
niszteri út továbbra is várat magára.

latin-amerika

A latin-amerikai térség Hollandia számára a királyság karibi országrészei mi-
att élvez kiemelt figyelmet. A Clingendael kutatóintézet elemzése szerint 
Hollandia Latin-Amerikában a kereskedelmi kapcsolatokra épít, a fejlesztési 

együttműködést – sokkal inkább költséghatékonysági, mintsem tudatos straté-
giai okokból – szinte teljesen megszüntette. Jóllehet a külgazdasági kapcsolatok 
mellett Hága erősíti a politikai együttműködést is, a konkrét eredmények egyelőre 
elmaradnak az ambíciószinttől. A Latin-Amerika-politikák uniós keretben történő 
összehangolása egyelőre nehézkes, a holland tapasztalat szerint a térség országai 
továbbra is a bilaterális együttműködést részesítik előnyben. A holland diplomácia 
latin-amerikai jelentétének reformja keretében Panamában nagykövetséget nyitot-
tak (ezzel egyidejűleg Guatemalában és Nicaraguában bezárták a külképviseletet); 
a misszió feladata elsősorban a kereskedelmi együttműködés fejlesztése lesz.

2012 novemberében, alig két héttel a kormány beiktatását követően, Ploumen az 
addigi egyik legnagyobb, több mint 150 tagú kereskedelmi delegáció élén, Willem-
Alexander koronaherceg és Maxima hercegnő kíséretében Brazíliába látogatott. 
A tárgyalások eredményeként a holland sajtok előtt megnyílt az út a brazíliai piacra, 
az Amsterdam Arena részt vett a 2014. évi labdarúgó-világbajnokság stadionjainak 
építésében, Rotterdam pedig a kikötőfejlesztésekben kaphatott szerepet. A brazíliai 
képviseleti hálózatot a holland kormány 2014-ben a Belo Horizonte-i kereskedelmi 
irodával erősítette.

Kétségkívül a holland diplomácia hatékony működését mutatja, hogy 
Timmermans 2014 januárjában, majdnem egy évvel az amerikai–kubai enyhülést 
megelőzően (egyébként az első holland külügyminiszterként) Kubába látogatott. 
Hágai kommentárok szerint a látogatást a kereskedelmi kapcsolatok fellendítésé-
nek a szándéka (a jelentős, de kihasználatlan kubai földgáz- és kőolajkészletek, a 
kikötőfejlesztés, valamint a holland agrártermékek exportja) motiválta. A civil szer-
vezetek erősen kritizálták, hogy Timmermans a látogatás emberi jogi programját 
Raul Castro lányával, Mariela Castróval bonyolította le.

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/mediateksten/2014/05/23/persconferentie-na-ministerraad-23-mei-2014.html
http://nos.nl/artikel/648950-saudis-overwegen-sancties-om-pvv.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2015/05/04/verslag-kabinetsreactie-op-het-advies-nr-91-nederland-en-de-arabische-regio-principieel-en-pragmatisch-van-de-adviesraad-internationale-vraagstukken-aiv.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2015/05/04/verslag-kabinetsreactie-op-het-advies-nr-91-nederland-en-de-arabische-regio-principieel-en-pragmatisch-van-de-adviesraad-internationale-vraagstukken-aiv.html
http://www.internationalespectator.nl/article/modernisering-van-de-diplomatie-latijns-amerika-een-tussenbalans
http://nbso-brazil.com.br/evento-nbso-brazil/
http://nbso-brazil.com.br/evento-nbso-brazil/
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3573647/2014/01/08/Bezoek-Timmermans-gaat-aan-dissident-voorbij.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3573647/2014/01/08/Bezoek-Timmermans-gaat-aan-dissident-voorbij.dhtml
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A látogatás során a felek megállapodást kötöttek a kubai adósság törlesztése 
tárgyában is. A holland ellenzék arra hívta fel a figyelmet, hogy Timmermansnak a 
kubai útról adott tájékoztatója 42 milliós kubai adósságot említ, de a megállapodás 
alapján a kubai fél 2014–2025 között mindössze 41 millió eurót fizet vissza. Jeroen 
Dijsselbloem pénzügyminiszter válasza szerint az adósság összege kamatokkal 
együtt mintegy 73 millió euró, amelyből a holland állam kb. 30 milliót írt jóvá. 
A bilaterális egyeztetések 2015-ben folytatódtak: áprilisban Bruno Rodríguez Parrilla 
kubai külügyminiszter látogatott Hollandiába, májusban Bert Koenders, 2014 októ-
berében kinevezett külügyminiszter – egy karibi körút keretében – utazott Kubába, 
Ploumen pedig 2016 elején készül a szigetországba egy kereskedelmi misszióra.

kÖvetkeztetések

A pénzügyi erőforrásoknak a NEFE-től a külkereskedelem felé történő átcso-
portosítása az OECD legfrissebb jelentésében is kimutatható: a statisztikák 
alapján Hollandia bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 0,64 százalékát, azaz 

mintegy 5,57 milliárd dollárt költött 2014-ben fejlesztési segítségnyújtásra. Az ODA/GNI 
mutató – közel négy évtizedet követően először – 2013-ban az irányadó 0,7 száza-
lék alá csökkent, de a hollandok továbbra is a donorországok élvonalában vannak.

A holland diplomácia modernizációjának áttekintésével megbízott bizottság 
jelentése szerint a külképviseleti hálózat jelenti a külügyminisztérium hozzáadott 
értékét, így annak optimális kialakítása kulcsfontosságú, különös tekintettel a nagy-
követ vezetése alatt megvalósuló egységes külgazdasági irányítási rendszerre. 
A fiatal diplomaták kifejezetten külgazdasági tematikájú képzésben is részesülnek, 
valamint vállalatoknál gyakornoki időszakot tölthetnek. Németországban, Fran-
ciaországban és Brazíliában pedig 2014-ben elindult az a pilot project, amelynek 
keretében a nagykövetségek a vállalkozások részére egyes szolgáltatásokat pénz-
ügyi hozzájárulás fejében végeznek (bár Koenders ígérete szerint az első kérés 
mindig ingyenes).

Megállapítható, hogy mind a pénzügyi, mind a humán erőforrások átcsopor-
tosítása a külgazdasági tevékenység fokozása irányába mutat. Az emberi jogok 
promotálása kisebb-nagyobb intenzitással és hangsúllyal továbbra is a napirenden 
marad, az ugyanis elősegíti az adott országban a jogállamiság fejlődését, ami által 
javulnak a kereskedelmi és befektetési lehetőségek. Holland részről gyakran hivat-
koznak Hágára mint a nemzetközi jog fővárosára, és a nemzetközi jog végső soron 
a kereskedelmi érdekek hatékony védelméről és érvényesítéséről is szól.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1196.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/01/15/kamerbrief-met-reisverslag-cuba.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/03/10/beantwoording-kamervragen-over-over-het-gemeenschappelijk-standpunt-van-de-eu-ten-aanzien-van-cuba.html
http://www.oecd.org/dac/stats/development-aid-stable-in-2014-but-flows-to-poorest-countries-still-falling.htm
http://www.government.nl/documents-and-publications/reports/2014/05/22/final-report-modernising-diplomatic-service-by-docters-van-leeuwen.html
http://www.government.nl/documents-and-publications/reports/2014/05/22/final-report-modernising-diplomatic-service-by-docters-van-leeuwen.html

