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Teszler B. István

K oppenhágában eldőlt: tíz ország 2004-ben csatlakozik az Európai Unióhoz.
E történelmi léptékű tény gyakran háttérbe szorítja az új típusú kötelezettsé
gek és jogok, feladatok és lehetőségek elemzését, a kellő információkat.

A kooperáció -  politikai-gazdasági-szociális okokból -  jó ideje szinte tabu téma Ma
gyarországon, alapvető ellentmondásban közösségi elvekkel és gyakorlattal. Az EU *. 
külső alapjait elkerülte a harmonizáció; e téren számos a politikai és intézményfejlesz
tési tennivaló, ezt a legutóbbi országjelentés külön is kiemelte. Az újak teljesítik köte
lező befizetéseiket, s a fejlődőkhöz fűződő viszony elveit és tartalmát a belépést köve
tő fél éven belül, kétoldalú alapon rendezni kell, összhangban a közös kül- és bizton
ságpolitikával. A máig ható kooperációs tradíciók, szociálpszichológiai tényezők és 
történelmi-gazdasági-geopolitikai jellemzők alapján Magyarország esetében is csak az 
EU-tagság teszi lehetővé a kooperációban való hatékony részvételt és a korábbi szerep 
rehabilitációját. Ez egyaránt szolgál harmonizációs és politikai-gazdasági érdekeket.

Az EU fejlesztési politikájának története és gyakorlata

A római szerződés társult területté nyilvánította a volt gyarmatokat, s létrehozta az 
Európai Fejlesztési Alapot (EDF). Az 1963-ban kötött yaoundéi, s kivált a loméi egyez
mény (1975) már tükrözte az 1973-as bővítést; kialakult az ACP-csoport; a volt afrikai, 
karibi és óceániai gyarmatok. A megállapodások jellege kereskedelempolitikai volt, s bár 
hatásuk elmaradt a várttól, intézményesült a segélypolitika (később DG Vili-ként Koo
perációs Főigazgatóság). E folyamat egybeesett a fejlesztési teória és praxis virágkorával. 
A globális verseny a 3. világért, az újbaloldali, 68-as szellemiség erősödése, a gyarmati 
befolyás őrzése is erősítették e tendenciát. A hatalom (kooperációs minisztériumok, fej
lesztési ügynökségek) és a civü társadalom is sorra kreálta szolidaritási szervezeteit.
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Az EU külső kooperáció regionális megoszlása, 1986-1998
(millió euró-ban)

Forrás: European C om m ission/O D l-adatbázis, 1999
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A külső fejlesztési alapok mint az Európai Unió globális politikájának eszközei

A z E U -tagországok részesedése  a fe jle sz té s i k ö ltség ek b ő l 
EU-költségv. (% 1994) EDF 7 (% 1990-95) EDF 8 (% 1995-2000) O ssz. (m illió  euró)

A usztria 2,7 - 2,6 -

Belgium 3,8 4,0 3,9 243
Dánia 1,9 2,1 2,1 119
F innország 1,4 - 13 -

Franciaország 183 24,4 24 3 1224
N ém etország 293 26,0 23,4 1716

G örögország 1,4 1,2 1,2 81

Írország 0,8 0,6 0,6 45
O laszország 133 13,0 123 789
L uxem burg 0,2 0,2 0 3 12

H olland ia 6,1 5,6 5 3 359
Portugália 1,6 0,9 1,0 83

Spanyolország 7,7 5,9 5,8 431

Svédország 2 3 - 2,7 -

Egyesült K irályság 153 16,4 12,7 954
Ö sszesen 100 100 100 6046

Forrás: R eport o f the Foreign A ffa irs C om m ittee o f the H ouse o f C om m ons, 1994. december 15. 
Official Journal of the European C om m unities, 1991. a u g u sz tu s  17., The A C P -E C  Courier 
1996. január-február

A z  EU követte az aktuális világpolitikai eseményeket: meghirdette első (1972) „globá
lis mediterrán" politikáját, majd a görög, spanyol és portugál változással jött a kooperá
ció új hulláma. A gyorsuló globalizáció és világméretű verseny, a belső fejlődés és a geo
politikai érdekek kiterjesztették a fejlesztési politikát Észak-Afrikára, a Közel-Keletre, La- 
tin-Amerikára és Ázsiára. Ebben az újak; Görögország (1982), Spanyolország és Portugá
lia (1986) tradíciói és geostratégiai helyzete is szerepet játszott; MEDA (déli mediterrá- 
neum) illetve ALA (Ázsia és Latin-Amerika) néven új fejlesztési alapok indultak 1986- 
ban. A programok klasszikus szociomodernizációs projekteket, kereskedelemfejlesztést, 
valamint technológiatranszfert tartalmaztak. Kína 1999-től saját alapot képez.

Az 1989-es globális változások az EU fejlesztési politikáját és gyakorlatát is befolyásol
ták. Már 1989-ben, a működő alapok struktúrájára alapozva indult a PHARE (eredetileg 
lengyel-magyar reformsegély), melyet 1991-től fokozatosan kiterjesztettek a kelet-közép- 
európai államokra, majd szintén 1991-től a TACIS, a FÁK irányába. A legutóbbi változás 
ex-Jugoszláviát és Albániát érinti; számukra 1999-től CARDS néven új program indult.

A politikai fejlődés

Négy markáns időszak különböztethető meg; 1970-74: az első energiaválság és bőví
tés, 1980-84: az afrikai krízis kezdete, adósságválság Mexikóban és az ibériai bővítés,
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1990-94: a berlini fal leomlása, a hidegháború vége, végül legutóbb 1997-98: a jugo
szláv konfliktus és az amszterdami új irányelvek.

1957-ben Franciaország, Belgium, Olaszország és Hollandia még rendelkezett ten
gerentúli birtokokkal, melyeket a római szerződés 131-136. cikkelye társult területté 
nyilvánított. A 18 volt francia gyarmattal aláírt yaoundéi szerződés (1963) a dekoloni- 
zációs folyamatban a szovjet befolyást is mérsékelni kívánta. Az akciók másik, kezde
ti formája a költségvetésből és a raktárkészletekből fedezett élelmiszersegély volt, 
rendszeres program az 1967-es élelmiszersegély konvenció nyomán indult. A kedvez- 
ményezetti rangsort így érthetően India és Banglades vezette (főleg élelmiszersegély), 
s ezt követték a frankofon országok.

Jelentős változást 1980-84 között, a brit belépés hozott; a segély már 46 ACP-ország- 
ra terjedt ki, s 1975-ben létrejött a loméi szerződés (elvei: partnerség, a segély és keres
kedelmi jelleg kombinálása, szerződéses viszony, ötéves tervek). Három öt- és egy tíz
éves szakasz után -  Dél-Afrika lett a 71. partner -  2000-ben Cotonouban tűzték ki a 
kapcsolatok új alapelveit: erősebb politikai alapok, regionális kooperáció, az NGO-k 
fokozott bevonása és egyszerűbb eljárások.

1976-ban (a latin-amerikai baloldali katonai rezsimek és a 2. világ látványos térnyerése 
idején) indult az ALA, az új pénzügyi-műszaki segélyprogram, Latin-Amerika és Ázsia szá
mára, addig -  szemben az ACP-országokkal -  csupán a legnagyobb kedvezmény elvén mű
ködött egy kereskedelmi szerződés. A '92-es új jogi elvek és az ún. harmadik generációs 
megállapodások révén beindulhattak az ötéves programok és a gazdasági kooperáció.

Ugyanakkor megszülettek az első, kétoldalú egyezmények az észak-afrikai és közel- 
keleti országokkal a költségvetés terhére, az 1986-os mediterrán stratégia nyomán. A fő 
kedvezményezett -  világpolitikai okokból -  Egyiptom volt.

1990-94 a nagy politikai-gazdasági változások kora. A hidegháború befejeztével 
európai egyezményeket írtak alá kelet-közép-európai és baltikumi államokkal. Bár a 
térség korábban kisebb ad-hoc segélyeket kapott, 1990-ben a PHARE, ill. 1991-ben a 
TACIS indította el a valós kooperációt. Mindez 1990-től az EAGGF élelmiszer- 
és 1993-tól az ECHO humanitárius segélyeivel bővült.

A mediterráneum iránti elkötelezettséget már a római szerződés 238. cikkelye is tar
talmazta. Az új mediterrán irányelvek és a barcelonai nyilatkozat (1995) -  immár regio
nális keretben -  erősítette a MEDA programot. Ennek alapelvei: politikai és biztonsági 
kooperáció (+ az emberi jogok és a demokrácia kérdései), partnerség gazdasági és 
pénzügyi, valamint szociális, kulturális és humán téren.

1997—98-at Jugoszlávia és az amszterdami csúcs uralta, mely -  a maastrichti szerző
dés szellemében -  erősítve a közös kül- és biztonságpolitikát (CFSP) és a politikai 
uniót, priorizálta az emberi jogokat és az ökológiát, praktikus okokból pedig a segély- 
koordinációt. így nőtt a kooperáció globális és egyben közösségi jellege, szorosabbra 
fonva az általános, illetve a kül- és biztonságpolitikai célokat.
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Jogi keretek -  a tanács 975. és 976/1999. sz. rendeletéi

Az amszterdami közös, külső fejlesztési alapelvek erősítették a kooperáció jogi alapjait 
(130. cikkely); fenntartható gazdasági-szociális fejlődés a fejlődő, kivált a legszegé
nyebb országokban, azok fokozatos integrálása a világgazdaságba, a szegénység elle
ni harc, továbbá az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok, a demokrácia fejlődé
sének és a jogállamiság alakulásának követése.

Az 1999. április 29-i, 975-ös sz. rendelet rögzíti ezeket, a kedvezményezettekre is vo
natkozó elveket. A megállapodások zöme -  így a cotonoui is -, tartalmaz idevágó cik
kelyt. Mindez a releváns nemzetközi és európai egyezményekben lefektetett alapel
vekre épül (pl. az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára).

A 976. sz. rendelet taglalja a hasonló célú, fejlesztési kooperáción kívüli akciókat. 
A két, szinte azonos rendelet jogi alapja eltérő. Előbbi a római szerződés 179. bekezdé
sén, utóbbi a 308. cikkelyen alapul, s a PHARE és TACIS programra, továbbá Bosznia- 
Hercegovina újjáépítésére utal. Főbb célok:

• a politikai és polgári jogok érvényesítése és védelme a gazdasági és szociális jo
gok védelmével együtt;

• a hátrányos helyzet, illetve a szegénység következtében diszkriminált helyzetben 
lévők emberi jogainak érvényesítése és védelme;

• a kisebbségek támogatása és az egyenlő esélyek megvalósulása;
• az oktatás és a képzés támogatása;
• a fenti területek figyelemmel kísérése.
A demokratizálódási folyamat. Ide elsősorban az alábbi területek tartoznak:
• a jogállamiság megvalósulása és védelme;
• a pluralizmus és a döntéshozatali mechanizmusokban való részvétel;
• a jó kormányzás és demokratikus választások támogatása.

Az emberi jogok megvalósulását és a demokratizálódást segítő akciók a konfliktu
sok megelőzése és azok következményeinek kezelése révén:

• a kapacitások kiépítésének támogatása (kivált a korai jelzőrendszerek);
• egyenlő lehetőségek biztosítása és a különböző identitású csoportok közötti vá

lasztóvonalak áthidalása érdekében hozott intézkedések támogatása;
• a konfliktusok békés megoldására irányuló törekvések támogatása;
• a humanitárius intézkedések támogatása és azoknak a konfliktusban érintett fe

lek általi ellenőrzésének elősegítése.
Az akciókat -  lakossági és hatósági információk, projektdefiníció és előkészítés -  a 

külső alapok (fejlődők) és a költségvetés (egyéb országok) finanszírozzák. Műszaki se
gítségnyújtási alap is segíti a megvalósítást, a követést és értékelést. Támogathatók sür
gős igények (pl.: a demokratizálódás megszakadásának veszélyekor) is.
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A rendeletek segítik a kooperációt a nem uniós (regionális, nemzetközi, állami és 
magánszervezetek, NGO-k) intézményekkel is. Az irányítás és értékelés közösségi 
feladat, biztosítva az EU és egyéb donorok (kivált tagok) segélyeinek komplementari
tását és konzisztenciáját. A bizottság a fenti témákban külön jelent az Európai Parla
ment és a tanács számára, összegezve saját és partnerei akcióit.

Elvi kérdések -  a tanács és a bizottság nyilatkozata

A fejlődés ügye fontosabb, mint valaha; a Szaharától délre és Dél-Azsiában a lakosság 
40%-a szegénységi küszöb alatt él. 800 millióan (200 millió gyermek) szenvednek kró
nikus alultápláltságtól. A 48 legkevésbé fejlett országban csupán 36%-os a beiskolázás. 
Egyes fertőző betegségek (AIDS, tbc, malária) aránya a fejlődő országok szegényei kö
rében aránytalanul magas.

A globalizálódó kereskedelem és a magánbefektetések kínálnak bizonyos megoldá
sokat, de viselik a leszakadás kockázatát is. Adósságterhük miatt a fejlődőknek nincs 
választásuk. A fokozódó egyenlőtlenségek igazolják, hogy növekedés és segély önma
gában nem javít a helyzeten. A szegénység -  ha nem is mindig ez a fő ok -  veszélyez
teti egy sor ország stabilitását és biztonságát.

Az EU a globális kooperáció főszeplője, a szervezet adja a segélyek felét, s többnyi
re a vezető kereskedelmi partner. Akcióinak alapvető jellege, a szolidaritás, komoly po
litikai kihívásokkal is jár. Sokasodó partnerei, forrásai és eszközei erősítik a világos és 
konzisztens stratégia iránti igényt. 2000. elején a bizottság új irányelveket javasolt, me
lyek a tanács szerint -  együtt az Európai Parlamenttel -  a fejlődő országokkal és a ci
vil társadalommal folytatott dialógus révén valósulnak meg. Eredménye függ a part
nerek célmeghatározásától és hat az EU nemzetközi hitelére. Nagy jelentőségű az in
novatív cotonoui partnerségi szerződés is: a politikai párbeszéd, továbbá a kereskedel
mi és fejlesztési segélyek szoros összekapcsolásával módot nyújt a korábbi irányelvek 
felülvizsgálatára.

A közösség fejlesztési politikájának alapelvei és célkitűzései

A  kooperáció a fenntartható, igazságos és a részvételen nyugvó emberi és társadalmi 
fejlődésre épül. Alapjai az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság és a jó kormány
zás. Fő cél a szegénység enyhítése és megszüntetése, a fenntartható gazdasági és kör
nyezeti fejlődés, a fejlődők óvatos integrálása a világgazdaságba az egyenlőtlenségek 
felszámolása révén.

A tanács a fenti szempontok érdekében az alábbiakat vállalja:
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-  Fontos a kereskedelmi és a fejlesztési segélyek összhangja; a reformok legyenek 
kompatibilisek a célokkal és stratégiákkal. A kereskedelem és a b é r’’ .ások fokozatos 
liberalizálása csak a törékeny gazdaságok igényeivel és képessegeivel együtt folyhat, a 
társadalomra gyakorolt hosszú távú, dinamikus hatása maximális, s az átállás költsé
ge minimális legyen. A kedvezményes piaci hozzáférés segíti a növekedést és a globá
lis vérkeringésbe való bekapcsolást is. Ehhez a kooperáció és a regionalizáció is hozzá
járul, így fontos tényezői a békemegőrzésnek és a konfliktusmegelőzésnek, s kezelhe
tőbbé teszik a határokon átnyúló hatásokat.

-  Politikai-pénzügyi súlyával, az EU fejleszti partnerei beruházásbarát makrogaz
daságát. Az előnyökből részesüljön érdemei szerint mindenki, hozzájutva a szociális 
alapszolgáltatásokhoz (egészségügy, oktatás). A makrogazdasági reformok csak akkor 
fenntarthatok, ha felölelik a szociális és a humán szférát is.

-  Az EU kiváló tapasztalatokkal bír a közlekedési infrastruktúra kiépítése és fenn
tartása terén, és rendelkezik a beruházásokhoz szükséges pénzügyi háttérrel is. Ez elő
feltétel a társadalmi-gazdasági fejlődés és a szociális szolgáltatások elérhetőségéhez, 
ám csak a partnerek aktív részvétele által valósítható meg.

-  Az élelmiszer-biztonság és a fenntartható vidékfejlesztés a szegénység elleni harc 
fontos elemei. A londoni élelmiszersegély konvenció vállalásaiból eredő EU-akciókat 
az élelmiszer-biztonság és az élelmiszersegély alakítják.

-  A működőképes demokratikus intézmények a fenntartható fejlődés alapjai. A meg
felelő kormányzati módszerek -  a korrupció leküzdése és a jogállamiság -  a szegénység 
ellem harc fő elemei. Az EU kivételes helyzetben van a partnerek intézményfejlesztésének 
segítésében. Akciói a tagállamokénál semlegesebbek; az utóbbiaknak saját történelme, 
múltja van, s korlátok közé szorítják őket a specifikus jogszabályok is. A közösségi szolida
ritás és kooperáció integrált megközelítése is előny. Ám erőforrásait koncentrálni kell, kivált 
a kereskedelemre, a gazdaságpolitikára, a szociális szektorokra és a regionális integrációra.

-  Az akciók kiterjednek a horizontális aspektusokra is. A fenntartható fejlődés érde
kében alapvető a környezetvédelem. E szempontok célok s a hatékonyság és fenntartha
tóság tényezői egyaránt. A konfliktusmegelőzés és a válságkezelés érdekében hatásukat 
folyamatosan mérik. A fertőző betegségek nagyságrendje és globális volta s a szegény
ségre gyakorolt hatása miatt elkerülhetetlenek az EU és a tagállamok intenzívebb akciói.

-  Az információs-kommunikációs technológiák új esélyeket adnak a fejlődő ál
lamok számára, kivált a magánszektor fejlesztésében. Mindent meg kell tenni, hogy e 
technológiák ne váljanak a leszakadás forrásává. Az EU folytatja a fejlődő országokban 
folyó kutatási tevékenységek támogatását is.

-  Az új minőség-ellenőrzés megújítja a segélyek irányítását és koordinálását, továb
bá az eljárások szigorítását, biztosítva a fejlesztési stratégiák egységét és a decentrali
zációt is. A kedvezményezettek teljesítményére és igényeire is figyelő új programkészí
tési mód preferálja a szektoriális segélyt és közvetlen költségvetési támogatást is kap

2003. nyár 177



Teszler B. István

hat, segítve az erőforrások hatékonyságát és felhasználását. Erre jó példa az új ACP- 
EU-partnerség.

-  Az EU és tagállamai a segélyezést koordinálják a nemzetközi szervezetekkel. Ez a 
közös akciókat és az EU-programokhoz való tagi hozzájárulást tartalmazza. A jobb bel
ső koordináció növeli a hatékonyságot. A kölcsönös információcsere is ezt szolgálja, s 
fontos a tagállamok és EU-képviselők helyszíni kooperációja is, melybe mindenkor be 
kell vonni az érintett partnereket.

Az Európai Unió külső' együttműködése

1997-től az EU a világ ötödik donorja, segélyei az OECD-n belül 1970 óta 200%-kal nőt
tek (6,6 Mrd USD -12,1 %), s tagjaival együtt a világsegély 55,7%-át adta. A régiós rang
sor is módosult: 1. Fekete-Afrika 2 Mrd-dal, a tendencia relatíve csökken. 2. Kelet-Kö- 
zép-Európa és a FÁK-országok, 1997-re már 20%. 3. A Közel-Kelet és Dél-Európa 
(1 Mrd -  14%). 4. Ázsia (800 millió -12%, 1981-ben 21%). 5. Latin-Amerika (700 millió 
-  10%), 6. Észak-Afrika (400 millió -  6%). 7. Óceánia (70 millió -  1%). Oroszország és 
Kelet-Közép-Európa aránya nő, ez áll a közel-keleti és mediterrán régióra, Észak- és 
Dél-Afrikára is. Az okok: a hidegháború vége, a dél-afrikai változások, a közel-keleti 
békefolyamat és a jugoszláv válság.

A program fő forrása a költségvetés (1998: 75%), az Európai Fejlesztési Alap (EDF) 
18%-ot, az Európai Befektetési Bank (EIB) 7%-ot fedezett, ez 1988-ban: EDF 57, Költség- 
vetés 36, EIB 7. Fő ok a PHARE és a TACIS bevezetése. 84% hivatalos fejlesztési támoga
tás (ODA-fejlődőknek), 16% a hivatalos segély (OA: Kelet-Közép-Európa és a FÁK-ta- 
gok). Az 1986-1998 közötti 73,1 Mrd-ból 6,7 Mrd volt koncessziós hitel, zömmel EIB-for- 
rásból, a többi az EDF-et és a költségvetést terhelte. A segélyeket az EIB és három főigaz
gatóság (DG) irányítja földrajzi megosztásban. A humanitárius iroda (ECHO) kezeli a 
humanitárius segélyeket, s a közös szolgálat (SCR) felel a pénzügyi és jogi aspektusaiért.

A segélyek csoportosítása (OECD rendszer)
1. programsegély (Stabex, Sysmin -  szerkezetátalakítási segélyek);
2. élelmiszersegély (fejlesztés);
3. humanitárius segély;
4. az NGO-knak (nem kormányzati szerveknek) nyújtott segély;
5. projektsegély: természeti erőforrások termelő ágazatai (agrárium-erdő, halászat); 

egyéb termelő ágazatok (ipar, bányászat, kereskedelem, turizmus); gazdasági inf
rastruktúra és szolgáltatás; szociális infrastruktúra és szolgáltatás (oktatás, egész
ségügy, vízügy); igazgatás és civil társadalom; több szektort átfogó (környezet, 
nők, vidékfejlesztés, egyéb);

6. nem allokálható.
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Az EU külső kooperációjának regionális megoszlása 
(1976 -97 , átlagos évi ráfordítások m illió U SD -ban)

Forrás: 1986-97-es adatok, European Commission/ODI-adatbázis 1999; egyéb adatok OECD (1999), 
Development Co-operation. Development Assistance Committee, OECD, Paris. NB: for conciseness, 
OECD Development Co-operation reports are henceforth referred to as OECD (year of publication)

Az EU külső kooperációjának forrásai (M rd  euróbán)

Forrás: European Commission/ODI-adatbázis, 1999
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A segélyek regionális program]ainak 
rövid elemzése, 1986-1998
A C P
A  71 ország 30 Mrd eurót (a segély 43,5%-a) kapott. 77%-ot az ötéves EDF-programok, 
16%-ot a költségvetés, további 7%-ot az EIB hitelei fedeztek. A segélyek zöme Fekete- 
Afrikába jutott, fő kedvezményezettek: Etiópia, Malawi, Zambia, Mali és Mozambik. 
A programsegély három formája; a szerkezetátalakítás, Stabex és Sysmin a segélyek kö
zel 27%-át teszi ki.

• A nem fémtartalmú áruk exportveszteségét kompenzáló Stabex fontos (3,4 Mrd 
euró); ebből főleg Kamerun, Etiópia, Szudán, Pápua Uj-Guinea, Kenya, Elefánt
csontpart, Szenegál és Uganda részesedtek. A Stabex csökkenése azt eredményez
te, hogy egyes segélyezettek a rangsorban hátrébb kerültek.

• Az élelmiszersegély őrzi fontosságát: Etiópia (640 millió), majd Szudán, Angola 
és Mozambik. A ruandai krízis miatt nőtt a humanitárius segély szerepe.

• A projektsegély (ACP-segélyek 58%-a), kivált a kommunikációt és a szállítást 
érinti (11%). Ezután következik az ipar-építőipar és bányászat (8%), a szociális 
infrastruktúra (7,4%), a vidékfejlesztés (6,9%) és a mezőgazdaság (5,8%).

• A Lomé IV óta nőtt a több szektort átfogó segély (környezetvédelem és nemek 
közti arányok). A Zöld Könyv a szegénység enyhítésére koncentrál.

• A viszonylag fejlettek (Nigéria, Zimbabwe, Kenya, Ghána, Jamaica és Pápua Uj- 
Guinea) profitáltak leginkább az EIB koncesszionális hiteleiből. Ezek fele az ipar
ba és az energetikai szektorba irányult.

• 1997-től Dél-Afrikát a költségvetés, s kivált az apartheid áldozatait segélyező spe
ciális program (1995 óta európai újjáépítési és fejlesztési program) támogatta: 
1986 óta 950 millió euróval, ennek 65%-a 1994-től. A segély főleg oktatásra (33%), 
igazgatásra (26%) és NGO-khoz (21%) ment.

A m e d ite rrá n  régió és a K ö ze l-K e le t
• A  MEDA összege az 1986-os 400 millió euróról 1997-1998-ban egyaránt 1300 mil

lióra nőtt. Túlnyomóan a régió keleti és déli részére (a Maghreb és a Mashraq) ju
tott, de bővült a Palesztin Hatóság programja is. Egyiptom, Marokkó, Palesztina, 
Algéria, Tunézia, Törökország a sorrend.

• A humanitárius és élelmiszersegélyek aránya 14% volt (aránya csökken).
• A szerkezetátalakítási segély 1998-ra nulláról 750 millió euróra nőtt.
• A szociális infrastruktúra és szolgáltatások (közegészségügy, vízügy és oktatás) 

kerete erősen nőtt (1986-98 között a segély 22%-a). A természeti erőforrások éves 
átlaga csökkent, de így is a segélyek 8%-a volt.

• koncesszionális hiteleket (a segélyek 27%-a) a kelet- és dél-mediterrán térség ka
pott a vízellátás, az ipar, a bányászat és az építőipar fejlesztésére.
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Ázsia és Latin-Amerika
• Ázsia segélye 100%-kal (5,6 Mrd euró), Latin-Amerikáé 200%-kal (4,3 Mrd) emel

kedett. Az ALA aránya 13,2%-ról (1990) 14,6%-ra nőtt (1998).
• A sorrend: India (300 millió), Banglades (220 millió), Kína, Afganisztán, Eszak- 

Korea, Vietnam, ill. Feni (160 millió), Nicaragua és Bolívia (220-220 millió), Gua
temala (az egy főre jutó segély La tin-Amerikában magasabb).

• Dominált az élelmiszer- és humanitárius segély, s az NGO-támogatás. Dél-Ázsia 
élelmiszersegélye 600 millió, de Latin-Amerika is jelentős (450 millió), bár 1996- 
tól apadt az átfogóbb akciók bővülésével. A humanitárius segély nőtt, alig elma
radva az előző kategóriától. A latin-amerikai NGO-k segélye magas volt (12%), az 
ázsiaiak aránya megduplázódott.

Kel et-Közép-Eu rópa
• Részesedés: (Jugoszlávia 14%, Lengyelország 13%; Bosznia 11%; Románia, Ma

gyarország és Bulgária -  egyenként kevesebb mint 10%).
• Prioritás: gazdasági infrastruktúra 29% (szállítás és kommunikáció).
• A humanitárius segélyek több mint egyötödöt tettek ki (54% az ECHO által). 

A volt Jugoszlávia 88%-ot kapott a régió humanitárius segélyeiből.
• A szociális infrastruktúra és a szolgáltatások (kivált az oktatás) fontossá váltak;

1998-ban a PHARE demokráciaprogram 15 millió euró volt.
FAK-országok
A TACIS program az összsegély 67%-át tette ki. 1990 óta a térség jelentős élelmiszer-
valamint 1993-tól komoly humanitárius segélyt is kapott.

Az E U -kooperáció  fő  k ed v ezm én y eze ttje i (1970-98, az ö sszes segély % -ában)

1970-74 % 1980-84 % 1990-94 % 1997-98 %
India 6,5 India 6,3 Lengyelország 3,4 E gyiptom 5,5
B anglades 6,4 Etiópia 4,3 Jugoszlávia (ex-) 3,4 O roszország 4,2
Szenegál 5,5 T örökország 3,8 E gyiptom 3,0 Etiópia 3,7
Mali 5,4 B anglades 3,4 Etiópia 2,8 M arokkó 3,1
N iger 5,1 E gyiptom 3,3 O roszország 2,2 L engyelország 2,6
B urkina Faso 4,5 S zudán 2,9 Elefántcsontpart 2,0 Bosznia-H ercegovina 2,5
M adagaszkár 4,4 Tanzánia 2,6 Rom ánia 1,8 Jugoszlávia (ex-) 2,1
Zaire 4,1 Szenegál 2,3 Szovjetunió (ex-) 1,8 Törökország 1,9
E lefántcsontpart 4,1 Szom ália 2,2 M ozam bik 1,7 Tunézia 1,8
K am erun 3,7 Zaire 2,1 M agyarország 1,7 D él-Afrika 1,7
Csád . 3,0 M arokkó 2,0 K am erun 1,6 West B an k /G áza 1,7
Szom ália 3,0 G hána 1,8 Ruanda 1,5 Rom ánia 1,7
M auritán ia 2,9 M adagaszkár 1,8 N igéria 1,5 Bulgária 1,5
R uanda 2,2 U ganda 1,8 Banglades 1,5 Libanon 1,3
K özép-A frikai Közt. 2,0 B urkina Faso 1,8 West B ank /G áza 1,5 Algéria 1,3
Top 15: % total EC 62,8 Top 15: % total EC 42,5 Top 15: % to ta l EC 31,4 Top 15: % to ta l EC 36,5

Forrás: 1970-84-es adatok OECD (1999); 1990-98-as adatok European Commission/ODl-adatbázis, 1999
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• Megoszlás: 35% Oroszország, 10% Ukrajna és egyharmad regionális.
• Gazdasági infrastruktúrára 1986-98-ban a segélyek 30%-a jutott, ebből több mint 

60% energetikára, azon belül is leginkább a nukleáris biztonságra ment.
• A szociális infrastruktúra és szolgáltatások az oktatást célozták, bár ez 1998-ra 

5%-ra csökkent. A „demokráciaprogram" célja: parlamenti mechanizmusok és a 
demokratikus gyakorlat, továbbá az NGO-k szerepe.

Az EU-segélyek globális (OECD) összefüggésben
Míg az USA segélyezése reálértékben stagnált, az EU és tagjainak segélyei az 1984-es 
14,9 Mrd USD-ról 1997-re 23,4 Mrd-ra nőttek. 1995-re az EU-tagok elérték a 32,5 Mrd- 
ot, ám azóta az összegek csökkentek. Japán hasonlóan fejlődött: 1995-ben 15,3 Mrd, 
majd esett, de 1997-re már azonos (9,4 Mrd) volt az USA-val.

• 1986-91 között a világsegély átlagban 56,4,1992-97-re 67,3 Mrd USD volt. Főleg 
az EU és tagjai segélyei nőttek, elérve a 10 Mrd-ot. Japáné évi 2,8 Mrd-dal emel
kedett, míg az USA esetében 1,2 Mrd volt a csökkenés.

• Az összes multilaterális segélyből az EU aránya egyharmad. így utóbbi a legna
gyobb „multilaterális" donor. Ezután következik a Világbank (IDA).

• 1993-96 között a Szaharától délre fekvő területeken az EU volt a vezető donor, a 
régióba jutó segélyek 13%-ával (USA 10%, Japán 9%).

• 1993-96 között az EU és tagállamai nyújtották a Kelet-Közép-Európába és a FÁK 
tagországaiba irányuló összes OECD-segély közel 63%-át.

A kilencvenes években átlagosan a DAC bilaterális segélyek 53,8%-a jutott a legsze
gényebbeknek (ez az arány 52,3% az EU-segélyek esetében).

OECD-segélyek 1997-ben (m illió U SD )

Fonás: European C om m ission/O D I-adatbázis, 1999; egyéb adatok: O E C D  (1999), Develop
m en t Co-operation. O E C D , Paris
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A  kooperációs g y a k o r la t á g a za tsp e c ifik u s  részle te i
A z  alapok költségvetése és összetételük (40% know-how-, 20-30% áruexport, 5-10% be
ruházásfejlesztés, joint-venture) jelentős piaca az európai szaktanácsadóknak a kis- és 
középvállalatoknak. A programok régiónként eltérőek, tükrözve a térség állapotát és az 
EU-hoz fűződő viszonyát -  tagjelölt (PHARE), távlati tagjelölt (TACIS), első geostraté- 
giai kör (MEDA) vagy globális partner (ACP, ALA, Kína) az adott időszak domináns 
politikai szlogenjeit és fejlesztési koncepcióit, a kedvezményezettek előrehaladását.

Az integrációérettségen és a versenyképességen túl a részvétel gátja a szakmai és 
bürokratikus-adminisztratív feltételrendszer. A szelekciós nyomás nő, kemény krité
riumokhoz kötik a pályázást, s szigorodtak a jogi-konzorciális előírások is. Nemrég 
emelték a bevétel és az alkalmazotti létszám minimumát, s a pénzügyi és hitelmutató 
is szempont. Az EU-beli aktorok előnye számos a piaci jelenlét, a szakmai tapasztalat 
és a skálaméretek terén, sokan mégsem állják a versenyt. Az esélyegyenlőség érdeké
ben a bizottság eleinte pozitív diszkriminációt alkalmaz az újak intézményei iránt. Ez 
egy nem hivatalos, informális mankó a szelekció, régiek és újak kötelező konzorciumai 
és tartalmi előírások során (pl. friss tapasztalatok). Ám egy szaturációs pont elérésekor 
a bizottság, az új szereplőket favorizálva, adminisztratíve is fékezi a kirívóan sikeres 
tanácsadókat az adott piacon. A partnerek döntéshozóinak is jut szerep; általában pre
ferálják az új pályázókat. Az NGO-k külön programokkal, enyhébb kritériumokkal bír
nak, és fokozottan támogatják a tagjelöltek NGO-i közötti együttműködést.

Hallgatólagos „sikerfelosztás"-ként elfogadják a regionális dominanciát: Afrikában 
a franciák és a portugálok, Latin-Amerikában a spanyolok, Ázsiában az angolok, Ke- 
let-Közép-Európában a németek és az osztrákok, a Balkánon a görögök, a Baltikumban 
a skandinávok bírnak átlag feletti „visszaszerzési" mutatóval. Ez a bizottsági és dele- 
gációs posztoknál is megfigyelhető.

A vo lt szocialista országokköztük  
Magyarország gyakorlata

A z  ENSZ keretében a keleti blokk, túl a bilaterális kooperáción, részt vett multilaterális 
segélyprogramokban is. Lengyelország és Magyarország (továbbá Románia) már 1989 
előtt is tagja volt az IMF-nek és a Vüágbanknak. A 2. világ gyors iparosodása az 50-es, 60- 
as években számos fejlődő számára modellként szolgált; a központi tervgazdaságot má
solták. A 2. világ segélyei a szocialista utat követő, az azzal szimpatizáló vagy semleges 
országokba mentek (kivéve a legnagyobb fogadó Törökországot). 1980-ban a GDP 
0,06%-át (SZU-ban 0,14%-át) szánták segélyekre, ami az OECD-szint alatt maradt.

A rendszerváltást az állami struktúra átszervezése, a kezdeti krízis utáni erőteljes gazda
sági fejlődés és a külkapcsolatok átrendeződése követte. Lengyelország és Magyarország

2003. nyár 183



Teszler B. István

megőrizte államiságát, Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió felbomlott. Csehország, 
Szlovákia, Szlovénia, a három balti ország új, független államként, önálló kül-, fejlesztési és 
kereskedelempolitikával csatlakozott a Világbankhoz, az IMF-hez és 1995-től a WTO-hoz. 
2000-re Csehország, Magyarország, Lengyelország, végül Szlovákia OECD-tag, ezáltal do
nor ország lett. Fogadott -  főként uniós -  segélyeik messze meghaladták az általuk nyújtot- 
takat. GDP-jük eleinte erősen csökkent, s hidegháborús politikai célkitűzéseik értelmetlen
né váltak; felhagytak a kooperációval. A fejlődőkkel folytatott kereskedelmük átalakult, ko
rábban monopolizált formában főként ipartermékeket exportáltak, illetve nyersanyagokat 
és agrártermékeket importáltak. A fő piac a Nyugat, azon belül is az EU lett.

A tag jelö lt o rszág o k  fejlesztési eg y ü ttm ű k ö d ésre  fo rd íto tt k iad ása i

O rszág Ev ezer eu ró b án a  G D P % -ában ezer eu ró  (2001)
Észtország 1999 450 0,009 470
Lettország 2000 70 0,0012 N incs adat
Litvánia 2002 27 0,00025 29
L engyelország 2000 40 000 0,026 48 700
Csehország 2000 17 000 0,03 34 000
Szlovákia 2000 6 360 0,03 2 000
M agyarország 1999 13 000 0,025 29 000
Szlovénia 2000 2 500 0,00014 2 950

Forrás: Európai Bizottság Progress Report 2002; a szlovák adat hum anitáriu s segélyeket is 
tartalm az

Magyarország az 1950-es évek óta folytatott fejlesztési együttműködést. Az uralko
dó ideológia és a Kelet-Nyugat viszály jegyében ezek hol a nemzetközi proletár szoli
daritás és segély (táboron belül), hol a műszaki-tudományos kooperáció (a „prog
resszív", el nem kötelezettek felé is), hol vállalkozások formáját öltötték (Dél-Amerika, 
India, Eszak-Afrika), s az olajárrobbanást követő petrodollárbőség idején nyílt üzleti 
jelleggel bírtak (Nigéria, Irán, Arab-öböl). A kísérő propaganda dacára a közvetlen po
litikai-katonai programok s a felszabadító mozgalmak és baloldali/pszeudo-baloldali 
rezsimek esetein túl klasszikus segélyről és kooperációról nem volt szó. Ez már a kez
detet is jellemezte; a kínai és az észak-koreai ipari fejlesztési projekteknél a szovjetek 
kemény ellentételezést kaptak készpénzben és nyersanyagokban egyaránt. A 60-as 
évek konszolidációja után domináltak az üzletszerű (a gazdagabbakkal) és kormány- 
megállapodásokon (közép- és hosszú távú hitelek, clearing, barter) nyugvó formák: 
turn-key (szakmunkásképzők, agrárüzemek), összeszerelések, szakemberek kiküldé
se. Míg Nyugaton sorra alakultak állami (USAID, GTZ, NÓRÁD) és egyházi fejleszté
si és segélyszervezetek és NGO-k, addig itt végig Tesco-, Metrimpex-típusú külkeres
kedelmi cégek végezték e tevékenységet A negatívumokat fokozta, hogy a 2. világ ön
maga is a fejlődők jegyeit viselte (Románia ezt deklarálta is), a fejlett technológiát és
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know-how-t a centrumtól vette (részben a fejlődők piacán termelve ki a konvertibilis 
devizát), gazdasága nélkülözte a hatékonyságot, szakembereit dömpingáron adta. Ez 
jellemezte -  más, pl. áruszerkezeti elemekkel együtt -  a 2. világ felemás pozícióját; a 
centrumhoz periferikus, a fejlődőkhöz imperialista jellegű kapcsolatok fűzték. A köz
vélemény negatívan ítélte meg a kooperációt. A politikai emancipáció támogatásaként, 
egyoldalú segélyként értékelte (noha a magyarok kifejezetten kerülték a katonai-tit
kosszolgálati szerepvállalást, a szovjetekkel és az NDK-val ellentétben), s a „mi is sze
gények vagyunk, s még ezeknek adunk" típusú, máig ható előítélettel kezelte. Viszont 
pozitívum, hogy az évtizedek során külföldi diákok ezrei tanulhattak hazánkban, és 
több ezer magyar szakember dolgozott a fejlődő országokban, specifikus szaktudásra 
és helyi tapasztalatokra szert téve.

Komparatív lengyel-cseh-magyar praxis és harmonizáció

Lengyelország
A lengyel kormányzati és NGO-s kooperáció a Balkánra, az átmeneti országokra és néhány 
fejlődőre koncentrál. Elsőként Vietnam, Kazahsztán és Jemen került fel a prioritási listára. 
A fő kedvezményezettek kiválasztásakor az alábbiakat vették figyelembe: létező projekt
javaslatok, korábbi kapcsolatok intenzitása és ezek perspektívái, valamint lengyel diplo
máciai jelenlét az adott országban. A főként NGO-k által megvalósított programok eseté
ben dominálnak az átmeneti országok. A déli államok erőteljes részesedésének oka, hogy 
a pénzügyminiszter kezdeményezte egyes fejlődők adósságállományának csökkentését.

A kezdeti témák: oktatás, adósságcsökkentés, a puha hitelek és a nemzetközi szer
vezetekkel való együttműködés. A külügyminisztérium és a Lengyel Know-How Alap 
(a pénzügyminiszteri vezetésével a tranzíciós szaktudást értékesítő kormány közeli 
szerv) 1999 óta új műszaki-segítségnyújtási projekteket hozott létre Vietnam, Albánia, 
Jugoszlávia és Macedónia esetében. Ezek fókuszában a rendszerváltás során a piacgaz
daság működésében (pl.: varsói tőzsde, értékpapír-felügyelet, biztosítótársaságok), az 
adórendszer reformjában, a civil társadalom és az önkormányzatok kiépítésében nyert 
tapasztalatok munkaértekezleteken és konferenciákon történő átadása áll. Fontos terü
let még az egészségügy (Koszovó, Albánia, Kazahsztán) és a szegénység enyhítése.

Csehország
A segélyek olyan területekre irányulnak, amelyeken Csehország komparatív előnyök
kel bír: egészségügy, oktatás, valamint kiválasztott infrastrukturális és környezetvédel
mi témák. Mindez megfelel az 1995-ös koppenhágai csúcs prioritásainak. Jelenleg a 
cseh bilaterális segély évi tízmillió USD, s az áthúzódó finanszírozás keretében 80 fej
lesztési projekt zajlik, több mint negyven országban.
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T erület
F ö ldra jz i és sz ek to riá lis  p r io ritá so k  2002 és 2007 közö tt 

p rio ritás t élvező' o rszág o k  szek to rok
D élkelet-E urópa Jugoszlávia (+ K oszovó), Bosznia 

és H ercegovina, M acedónia
korm ányzati ügyek, m enekültügy, regionális 
kooperáció, in frastruk tú ra  (energia, közlekedés), 
környezetvédelem

A  vo lt Szovjetunió 
tagköztársaságai

Ü zbegisztán, U krajna, K azahsztán környezetvédelem , közlekedés, m enekültügy, 
nuk leáris b iztonság

Közel-Kelet L ibanon, Palesztina , Jem en környezetvédelem  (vízügy, biológiai d iverzitás), 
in frastruk túra  (energia, közlekedés)

Dél-, Délkelet- 
és Kelet-Azsia

Vietnam, M ongólia, A fganisztán in frastruk tú ra  (energia, közlekedés), agrárügyek , 
környezetvédelem , korm ányzati ügyek,

A  Szaharától 
délre  eső országok

N am íbia, A ngola, M ali, 
Burkina Faso, E tiópia

m ezőgazdaság  (vidékfejlesztés), oktatás, 
egészségügy (AIDS), környezetvédelem

L atin-A m eri ka N icaragua, Salvador, Bolívia term észeti katasztró fák  elleni védelem  
(geológia, erdőgazdálkodás), ok tatás

A z intézményi struktúra
A külügyminisztérium a fő koordinátor, s 2001 óta a prágai Nemzetközi Kapcsolatok In
tézetének Fejlesztési Központja a hivatalos tanácsadó. A fejlett donorrá válás érdekében 
1999 óta zajlik az UNDP „Kapacitásnövelés a nemzetközi fejlesztési együttműködés ér
dekében" projektje. A sikeres akciót -  a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének Fejlesztési 
Központja teljes értékű működőképessége céljából -  2003-ig meghosszabbították. A köz
pont feladatai:

• az országstratégiákra és a hosszú távú programokra vonatkozó javaslatok értéke
lése és egyes, specifikus projektek átvilágítása;

• együttműködés az érintett minisztériumokkal a tervezés és értékelés során;
• együttműködés a megvalósítást végző szervezetekkel (tanácsadók);
• együttműködés a donor országok fejlesztési szervezeteivel;
• a fejlesztési tréningek szervezése (projektciklus-menedzselés);
• a fejlesztési kutatások koordinálása a nemzetközi kooperáció során.

M a g y a ro rsz á g
A  magyar fejlesztési politika ma nem rendelkezik intézményi háttérrel. 1990 előtt a segé
lyeket főként a Tesco, a műszaki-tudományos kooperációra szakosodott kormányzati 
szerv kezelte, s 57 országgal írtak alá műszaki-tudományos együttműködési szerződést, 
elsősorban ideológiai és politikai megfontolások alapján. Legfőbb cél a szolgáltatás
export volt, ám ezt csak néhány esetben (Szíria, Irak, Kína, Vietnam, Mongólia) sikerült 
elérni. Az 1990-es években a magyar kooperáció ad hoc jellegű és decentralizált volt:

• Magyarország hivatalos fejlesztési segítségnyújtást (ODA) multilaterális csator
nákon és intézményeken (IMF, Világbank, ENSZ-szervezetek) keresztül nyújtott
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pénzügyi hozzájárulások, kötelező tagdíjak és önkéntes adományok formájában.
1999-ben Magyarország 4,6 millió USD-t biztosított multilaterális segélyre. Ebből 
hárommillió USD-t tett ki a pénzügyi hozzájárulás a Világbank Nemzetközi Fej
lesztési Szervezetének költségvetéséhez.

• A hivatalos bilaterális segítség (itt tanuló külföldi diákok, szakértők küldése és fo
gadása, tanácsadás) 1999-ben nem haladta meg a 370 ezer USD-t.

• A humanitárius segélyek becslése nehéz; a központi költségvetési rovatot (430 
ezer USD) NGO-k, egyházak és egyének adományai egészítik ki.

• 1999-ben a Határon Túli Magyarok Hivatala révén hétmillió USD-t nyújtott hiva
talos segélyként (OA) a határokon túl élő etnikai magyarok számára.

Nyilvánvaló, hogy az ország által a kooperációra költött összeg elenyésző, de rend
kívül alacsony a bilaterális hivatalos fejlesztési segítségnyújtás összege is.

A fejlesztési együttműködés finanszírozása
A  segélyekről -  a Gazdasági és a Külügyminisztériummal közösen, az OECD- és EU- 
segély/GDP-arányok alapján -  a Pénzügyminisztérium dönt. Majd elemezve a ked
vezményezettek igényeit, kidolgozzák a kétoldalú fejlesztési projekteket.

1999-ben 12,4 millió USD-t (a GDP 0,025%-a) tett ki a magyar fejlesztési segély, ez
2000-ben -  főként a határokon túli magyar felsőoktatáshoz -  70%-kal nőtt. A hivatalos 
fejlesztési segély 5,4 millió USD volt, 85% (4,6 millió) multilaterális, 15% (800 ezer) pe
dig bilaterális együttműködés és a humanitárius segély.

Konklúziók

A z  E U -csa tla ko zá s  ha tása  a tag jelölt o rszágokra
A cotonoui egyezmény aláírásával az újaknak alkalmazniuk kell a fejlődőkre érvényes 
preferenciákat és a liberalizációt is. Ez áll a mediterrán térséggel kötött szerződésekre 
és a barcelonai folyamatra, valamint az EU és egyes fejlődők, ill. regionális tömörülé
sek (pl. Mercosur) bi- és multilaterális megállapodásaira is. Ám a tapasztalt szakértők 
hiánya problémássá teszi az új tagok -  kivált a kisebbek -  hatékony részvételét a rele
váns szervezetekben.

Az újak kvótáikat nemcsak a költségvetésbe, hanem az Európai Fejlesztési Alapba 
(EDF) is befizetik, bár valószínűleg csak 2008-tól, a X. EDF során. Az EDF-hozzájáru- 
lás szabályai kialakulatlanok, a jelenlegi 13,5 Mrd euró az EU GDP-jének kb. 0,15%-a. 
Ha az új tagok arányosan fizetnek, akkor ugrásszerűen nő a jelenlegi, rendkívül ala
csony fejlesztési-együttműködési kiadásuk. Nincsenek kötelező érvényű szabályok ar
ra, hogy mekkora legyen a tagállamok, illetve a közösségi bilaterális fejlesztési segé
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lyekre költött összeg. A vonatkozó útmutatásokat azonban Monterrey-ben megerősí
tették: 2006-ra a részesedésnek el kell érni a GDP 0,33%-át. Ehhez a jelenlegi tagálla
mokban is módosításokra van szükség, míg az újak esetében ez kiadásaik megsokszo
rozódását jelenti.

. . .é s  a z E U -ra
A radikális világpolitikai változások heves vitát váltottak ki arról, hogy vajon a 3. vi
lág veszít-e európai jelentőségéből? A hidegháború vége (a kooperáció primer motivá
ciója), a csökkenő gazdasági érdekek és a szegény, szomszédos régiók stabilizációja 
okán a fejlődők mint kereskedelmi partnerek és mint beruházási és segélyezési célpon
tok visszaszorulnak-e? Ám ez nem következett be, újra a hagyományos érdekek kerül
tek előtérbe. A barcelonai folyamat mediterrán programjai korrigálták a kezdetekre jel
lemző keleti orientációt, az EU ismét sikeresen képviselte bi- és multilaterális érdekeit. 
A tagjelöltek stabilizációja a prioritások újraelosztását eredményezte: Délkelet-Európa 
válsággócai (Balkán), a Kaukázus és Közép-Ázsia növekvő szerepet kaptak a kooperá
cióban, miközben a hagyományos partnerek (némelyikük viszonylag prosperáló fel
jövő országgá és OECD-taggá vált), az előbbiekkel együtt egy olyan fejlesztési politika 
célpontjaivá váltak, ami magát elsősorban a globalizálódó világ belpolitikájának te
kinti. A tendencia a 2001. szeptember 11-i események után valószínűleg erősödik. 
E globális belpolitika legfőbb motorja az EU. Ám sajátos regionális és szektoriális prio
ritásai, eszközei és intézményei egy hosszan tartó történelmi fejlődés eredményei, 
amely gyakran a gyarmati időkre vezethető vissza, s ez magyarázza az ACP-országok- 
kal és a Mediterráneummal szembeni elkötelezettséget. A 3. világ változása, az általá
nos fejlesztéspolitikai viták és -  elsősorban -  az EU korábbi bővítései is befolyásolták 
az európai kooperáció szerkezetét. Az új bővítés is változásokat hoz, de gazdaságilag 
elenyésző súlya miatt a hatás mérsékelt lesz.

A fejlesztési segély és a kooperáció hagyományos eszközei az EU külpolitikai-külgaz
dasági stratégiájának. A római szerződés releváns passzusai megerősítést nyertek a 
maastrichti szerződésben (177. cikk, korábban 130u), Amszterdamban és a 2000. évi kor
mányközi konferencián is, valamint új rendeletekben és nyilatkozatokban egyaránt. Erő
södött az unió hosszú távú elkötelezettsége és a tagállamok közötti szoros együttműkö
dés és koordináció tendenciája. Az EU megalakulása óta folyamatosan aktualizálja-bőví- 
ti fejlesztési politikáját és intézményeit. Mindezt befolyásolták az adott világpolitikai ese
mények és az unió állandóan változó érdekei, prioritásai és belső struktúrái. Bár a tagor
szágok hozzáállása e téren eltérő, összességében az EU, donorként és kivitelezőként, a 
globális kooperáció első számú szereplője. A 2002. évi események tükrében (G7 Kanada- 
NEPAD, Monterrey, Johannesburg) úgy tűnik, hogy a trend változatlan.

Az újak egy valószínűleg hosszú átmeneti időszakban a régieknél kevesebb hozzá
járulást fizetnek. Ez hat majd az EU nemzetközi pozíciójára is az esetben, ha a belső te
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hermegosztásról nem születik kedvező, a fentieket figyelembe vevő megállapodás. 
A regionális orientációról joggal feltételezhető, hogy az újak kevéssé szimpatizálnak 
majd a kooperáció eddigi struktúráival, és igénylik, hogy az ACP-országokkal folyta
tott együttműködést terjesszék ki az összes szegényebb fejlődőre, beleértve olyan ha
gyományos partnereiket, mint például Vietnam és Jemen. A Dél-Európával, Közép- 
Ázsiával és a Kaukázussal való kooperációban is sokkal inkább érdekeltek lesznek, 
mint a mai tagállamok. Az ismert „csomagalku"-nál az új tagok kérhetik majd e régiók 
jobb támogatását, s csak így egyeznek bele a számukra kevésbé fontos területek (Afri
ka, Latin-Amerika) segélyeibe. Radikális esetben ragaszkodhatnak az EU-stratégia 
átértékeléséhez, és szomszédaik fejlődése és stabilizálása céljából követelhetik a sző
kébb értelemben vett gazdasági és biztonsági érdekek előtérbe helyezését is.

Magyarország kötelezettségei és feladatai a hatékony részvétel érdekében:
-  Az OECD-segély/GDP arányát nézve 121 millió USD-ra bővítendő a fejlesztési 

költségvetés, s az EU átlag eléréséhez évi 151 millió USD (a jelenlegi mintegy tízszere
se) szükséges, évi tízmillió dollárral kell emelni a segélykeretet egy 15 éves felzárkó
záshoz. 2003-ban a kormány 3,5 millió dolláros IDA- és IMF-hozzájárulást tervez. 
A multilaterális segély aránya az EDF-befizetésekkel nő. Becslések szerint a teljes 
összeg 13-15 millió USD lesz. Egyidejűleg, a többi donort követve, emelni kell a bilate
rális segélyek arányát és összegét is: 2003-ban várhatóan 6,32 millió USD (a GDP 
0,01 %-a) jut bilaterális kooperációra, kiegészülve a Külügyminisztérium humanitárius 
segélyeivel és a koncessziós hitelek adománynak minősülő részével.

-  Lengyel és cseh összehasonlításban is súlyos a politikai-intézményi hiány. Az el
múlt években a kooperáció visszafejlődött, intézményei átalakultak vagy megszűntek, 
szakértői prosperálóbb területekre távoztak. A téma nem volt explicit tagsági krité
rium, s kimaradt a harmonizációs programból is. Az egyetemeken és a közszolgálat
ban, a szaktanácsadói szektorban jelentős a felhalmozott tudás, ám hiányzik a piackon- 
form struktúra, és általános a skálaméretek elégtelensége.

-A  Külügyminisztériumban egy Nemzetközi Kooperációs Főosztály alakult. Ehhez 
kell sürgősen egy EU-konform fejlesztési és segélypolitikai koncepciót kialakítani, 
megteremtve az eszközöket és struktúrákat, a jogi és intézményi alapokat. Vizsgálan
dó a hasonló geopolitikai-történelmi-gazdasági adottságú régi és új tagországok praxi
sa (pl. az osztrák „látható" modell, mely tíz kisebb területű, illetve népességű afrikai, 
közép-amerikai államra koncentrál), továbbá a tradíciók is. Ez, elegyítve a fent említett 
lengyel és cseh példa egyes elemeivel -  előzmények, jelenlét, a korábban itt tanuló diá
kok száma -  esetünkben előtérbe helyezhet olyan államokat és országcsoportokat, 
mint a volt afrikai portugál gyarmatok vagy Indokína, illetve Közép- és Dél-Amerika 
kisebb köztársaságai.

-  Alapvető politikai és kommunikációs misszió annak megértése és társadalmi el
fogadtatása, hogy a kooperáció, a fejlesztési segélypolitika nem csupán a közösség hu-
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rnánus alapértékeinek egyike, hanem hagyományosan a kül-, a külgazdasági és biz
tonságpolitika fontos eszköze, mely nemzetgazdasági előnyöket rejt magában, és nagy 
mértékben hozzájárulhat az adott ország európai és globális megítéléséhez s geopoli
tikai helyzetének erősödéséhez egyaránt.

-  Magyarország számos komparatív előnnyel bír; szakmai, geopolitikai és presz
tízsokból egyaránt: általános tranzíciós-integrációs (EU, NATO, OECD) továbbá a 
PHARE-program során felgyűlt közszolgálati és tanácsadói tapasztalat. Az új tagok 
specifikus érdekeit is figyelembe vevő uniós fejlesztési stratégia már fentebb vázolt 
perspektívái kedvezőek magyar szempontból. Feltehetően tovább erősödik ugyanis az 
olyan régiók támogatása, ahol Magyarország méltán számíthat akár az átlagot megha
ladó sikerekre; a balkáni államok és a volt Szovjetunió, kiegészülve egyes tradicionális 
célországokkal, mint pl. Egyiptom, Vietnam, Kína, India vagy Latin-Amerikában Bra
zília és Peru. Ezt az is alátámasztja, hogy -  elemezve a középtávú közösségi kooperá
ció preferált témáit -, Magyarország jó néhány területen (pl. agrár- és élelmiszeripar, 
vízügyek, természetvédelem, civil társadalom és kisebbségek, pénzügyi reform) kivá
ló adottságokkal és szakmai referenciákkal rendelkezik. Mindez kifejezetten előnyös a 
hazai geostratégiai, biztonságpolitikai és gazdasági érdekek szemszögéből, s a távolab
bi régiók esetében is hozzájárulhat egyes hagyományos piacokon az 1990-es változá
sok következtében beállott pozíciók legalábbis részbeni visszaszerzéséhez.

-  Fő feladat tehát az adminisztratív és vállalatspedfikus deficitek leküzdése, a já
tékszabályok követése, a korlátok feloldása. Ez középtávon hathatós állami segítséget 
és részvételt kíván, felölve a „zászlóshajó" funkciót, a járulékos, nemzetgazdasági szin
tű előnyök kihasználását. Az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésében a külgaz
dasági diplomáciának, a szaktárcáknak, a szakmai érdekszervezeteknek és az érdekelt 
pénzpiaci szereplőknek segíteniük kell a szaktanácsadói szektor felkészülését és rész
vételét. Mindez alkalmat ad az EU-ban favorizált PPP (privat-public-participation) be
vezetésére is.

-  A hatékony fejlesztési intézmények hozzájárulnak a jelenleg még elégtelen ab
szorpciós képesség növeléséhez és egyben részt vesznek a bi- és multilaterális fejleszté
si és segélypolitika kialakításában és kivitelezésében. Ez egyúttal -  az EU akcióit, a kö
zös kül- és biztonságpolitika trendjeit tekintve -  harmonizációs hiánypótlás is. Annál is 
inkább, mert a következő oldalon taglalt hivatalos intézményi háttér kialakulatlan, illet
ve kezdeti stádiumban van, s később sem lesz képes minden tekintetben ellátni az ez
zel kapcsolatos összes funkciót, s közös érdekből -  a komplementaritást is beleértve -, 
együtt kell működnie más, bel- és külföldi, profit, nonprofit, valamint civil társadalmi 
szereplővel. Ezek alapján célszerű új szervezetek támogatása, mérlegelve az ágazat ob
jektív-szubjektív karakterét (politika- és bürokráciafüggőség, globális színtér, egyéni és 
nemzetgazdasági eredmények átfedései, szigorodó adminisztratív és szakmai feltételek 
a méretet, a referenciákat, a kapacitást és a pénzügyi hátteret illetően).
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A hivatalos intézményi háttér kiépítésével 
kapcsolatos feladatok
A stratégia és az akciók harmonizálásához elkerülhetetlen az erőforrások összehango
lása, s kivéve a multilaterális kooperációt, ez a Külügyminisztérium feladata. A Pénz
ügyminisztérium kezeli az IMF és a Világbank (később az EDF) részére fizetett hozzá
járulásokat. A Külügyminisztérium fedezi a határokon túl élő magyarok segélyeit, a 
Határon Túli Magyarok Hivatalának közbeiktatásával.

A stratégia megvalósítása és a közös akciókban való aktív részvétel kellő hátteret kí
ván, költségeit a Külügyminisztérium fedezi. Kialakítandó egy megfelelő szakértőkkel 
és tapasztalt hivatalnokokkal bíró intézmény. Az uniós és a honi fejlesztési együttmű
ködés összhangja is biztosítandó. A közigazgatási államtitkár felügyeletével a Külügy
minisztériumban létrejött a Nemzetközi Kooperációs Főosztály (hosszú távon hivatal), 
az alábbi feladatokkal:

• a fejlesztési együttműködési politika megvalósításával kapcsolatos tevékenysé
gek (tervezés, hazai és külföldi feladatok, ellenőrzés, értékelés);

• a fejlesztési együttműködés koordinálása a minisztériumok között;
• a kooperációra és a humanitárius segélyekre szánt erőforrások kezelése;
• a multilaterális kooperációval kapcsolatos tevékenységek (ENSZ);
• középtávú stratégiai tervek és éves akciótervek készítése;
• javaslatok a földrajzi és a strukturális prioritások meghatározásához;
• a tevékenység értékelése Magyarország és a partner országok esetében;
• a közvéleményt célzó kommunikációs stratégia tervezése és megvalósítása;
• javaslatok készítése a személyzet, az alkalmazotti állomány kiválasztására;
• az átláthatóság és a beszámoltathatóság elvének érvényesítése
• éves jelentések készítése a kormány számára.
A fejlesztési stratégiát a külügyminiszter vezetésével a miniszteri bizottság dolgoz

za ki. A bizottságban minden érintett tárca képviselteti magát. Feladat a források 
elosztása, a földrajzi és szektoriális prioritások kijelölése. A bizottság mellett szakér
tői munkacsoport is működik. Munkáját továbbá egy fejlesztési együttműködési ta
nácsadói testület is segíti, mely a közigazgatás, az NGO-k és a kutatóintézetek képvi
selőiből áll. Megfontolás tárgya egy speciális szakmai intézmény megalapítása is. 
E struktúrák az ODA-típusú, bilaterális fejlesztési kooperáció támogatására jönnek 
létre. A hatékony és átlátható intézményi struktúra kiépítése olyan regisztrációs rend
szert kíván, ami magába foglalja a hivatalos és a nem hivatalos fejlesztési együttmű
ködés minden formáját. Biztosítandó a nemzetközi statisztikai adatszolgáltatási köte
lezettség ellátása is.

Prioritás a kooperációs szakemberek képzése (a tagok szakértőket küldenek az EU 
Fejlesztési Bizottságába). Kezdetben -  valószínűleg -  csak mérsékelt igény mutatkozik
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e szakemberek iránt, amit a hazai posztgraduális képzés is kielégíthet. A magyar kül
képviseleteknek is aktív szerep jut a megvalósításban.

A donor szerepre való átálláshoz Magyarország nemzetközi segítséget is kap. Egy 
UNDP-projekt indul az intézményi és a személyi adatbázis létrehozására, szakembe
rek honi és külföldi képzésére, a kommunikációs stratégia megírására.

Az EU-tagság hatása Magyarország 
és a fejlődő országok kapcsolataira

2000 végén Magyarország lezárta a külső gazdasági kapcsolatokról szóló 26. fejezetet, 
átvéve az EU nemzetközi kötelezettségvállalásait, s felmondva az azzal ellentmondó 
megállapodásokat (pl. szabadkereskedelmi egyezmények: CEFTA 1992-ben, EFTA 
1993-ban, Törökország és Izrael 1997-ben, Észtország és Litvánia 1998-ban). A fejlődők
höz fűződő kapcsolataiban Magyarország alkalmazni fogja a GSP-t, így nem okoz gon
dot a loméi egyezmény preferenciáinak és kötelezettségeinek teljesítése. Remélhetően 
a preferencia-rendszer alkalmazása, a loméi egyezményben vállalt kötelezettségek, az 
EU fejlesztési kooperációban való részvétel és a fejlesztési politika alkalmazása követ
keztében élénkül a fejlődőkkel fenntartott viszony, és kiegyensúlyozottabb külkereske
delmi kapcsolatok jönnek létre ezekkel az országokkal.
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EU-források
1. europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/index...
2. europa.eu.int/comm / enlargement / ...
3. europa.eu.int/comm /európaid / evaluation /o d i...
4. europa.eu.int/comm/scadplus/leg/en ...
5. europa.eu.int/comm/external relations/index...
6. europarl.eu.int/ceec/...
7. europarl.eu.int/andean/...
8. europarl.eu.int/ca/...
9. europarl.eu.int/mercosur...

10. europarl.eu.int/intcoop...
11. europarl.eu.int/euromed...
12. europarl.eu.int/echonews...
13. europarl.eu.int/development...

Résumé

External Development Funds as the means of global policy 
in the EU -  in the mirror of readiness for integration
As former colonies became associated territories with the Treaty of Rome, the EU 
continuously extended its development policy. The EU grants more than 50 percent of 
all the aid, and -  in general -  it is the most important trading partner, thus the leading 
actor of co-operation, so its activities are global. As a consequence of the contemporary 
events in world politics, and the internal structural and geopolitical changes, the co
operation of the Community was gradually extended to 71 ACP countries (EDF), the 
Mediterranean region and the Middle-East (MEDA), and than to Latin America and 
Asia (ALA). The notion of preserving the former colonial positions, the renaissance of 
the theory and practice of the development policy of the 1960s and 70s, the global 
competition for the Third World and the intention to counter-balance the expansive 
Soviet influence have always played a significant role in this process. The period 
between 1990-1994 was the era of fundamental political and economic changes. At the 
end of the Cold War, the Union signed European Treaties with the countries of Central 
and Eastern Europe and the Baltic States, and two relevant development funds, the 
PHARE and the TACIS were launched in 1990-1991. The Treaty of Amsterdam (1997) 
further strengthened the political union and the Common Foreign and Defence Policy, 
giving high priority to ecological and human-rights issues, increasing the community
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and -  at the same time -  the global nature of co-operation and making the general, 
foreign and defence policy objectives more closely related.

The former socialist countries -  8 out of the 10 new members including Hungary 
have exercised the different forms of international development co-operation since the 
1950s. Depending on the ruling ideological and political slogans and the status of the 
East-West conflict, these sometimes took the form of solidarity with and giving aids to 
the international proletariat (within the camp), were manifested in the form of 
technical and scientific co-operation (with the „progressive", non-aligned countries as 
well), or quasi enterprises and projects (for example: Latin-America, North-Africa, 
India), or were purely business activities during the period of abundance in petroleum- 
dollars following the sudden increase of oil prices (Nigeria, Iran, the Arab-Gulf).

While in the West, a whole series of government (USAID, GTZ, NORAD) and 
church aid and development organisations and NGOs were established for the 
purpose, Tesco- and Metrimpex-type foreign-trade companies had been in charge of 
these activities in this part of Europe. Some of the characteristic features of the 
developing countries were also typical of the „Second World" (this fact was even 
declared by Romania), developed know-how and technology was purchased by the 
Central-East European countries from the „Centre" (gaining the necessary hard- 
currency partly from business activities with the developing countries), their 
economies were inefficient and their experts were often delegated at dumping prices. 
All these, together with other elements (for example: structure of goods) characterised 
the ambivalent position of the „Second World" as these countries were related to the 
„Centre” with ties typical of the peripheries, whereas the relations with the developing 
countries were of imperialistic nature.

The general public had a negativistic opinion about co-operation. It was experienced 
as a one-sided support of political emancipation with the prejudice of ,,we are also 
poor, why should we give even to them". Nevertheless, an undeniable positive feature 
of this co-operation was that during the years, thousands of foreign students could 
study in the „Second World" and a large number of experts had the opportunity to 
work in the developing countries, gaining extensive experience there.

Due to the changes taking place in the 1990s, international co-operation was 
practically terminated in the former socialist countries. Co-operation and external 
development funds were not part of the harmonisation process, resulting in a number 
of political and institution-development tasks in this area. Even if we acknowledge the 
secondary importance of the issue we may say that the lack of readiness and capability 
for integration is probably the most visible in the area of co-operation. The article 
analyses the respective tasks and the political and comparative economical advantages 
of co-operation for the new Member States, not to speak about the measures and 
development tasks necessary for active participation in co-operation activities.

194 Külügyi Szemle



Résumé

Äußere Entwicklungsfonds als Mittel der globalen Politik in der E U -im  Spiegel 
der Vorbereitung auf die Integration

Wie ehemalige Kolonien zu assoziierten Gebieten des Vertrags von Rom werden, erweitert 
die EU kontinuierlich ihre Entwicklungspolitik. Die EU stellt mehr als 50 % aller 
Hilfsleistungen zur Verfügung und ist im Allgemeinen auch der wichtigste Handelspartner, 
so hat ihre Tätigkeit einen globalen Umfang. Wegen der Ereignisse in der Weltpolitik sowie 
der internen strukturellen und geopolitischen Veränderungen dehnte die Gemeinschaft ihre 
Hilfsprogramme allmählich auf 71 Länder aus, angefangen mit der Mittelmeerregion über 
Lateinamerika bis nach Asien.

Die Bewahrung der früheren kolonialen Positionen, die Renaissance der 
Entwicklungspolitik der 60er und 70er Jahre und der Ausgleich des sowjetischen Einflusses 
spielten in diesem Prozess immer eine wichtige Rolle. Im Zeitraum zwischen 1990 und 1994 
waren grundlegend politische und wirtschaftliche Veränderungen eingetreten. Am Ende des 
Kalten Krieges wurden von der Gemeinschaft Europaabkommen mit den Ländern Mittel
und Osteuropas, sowie mit den baltischen Staaten abgeschlossen, in den Jahren 1990 und 
1991 wurden zwei bedeutende Entwicklungsfonds, PHARE und TACIS, gegründet. Der 
Vertrag von Amsterdam (1997) festigte dann die politische Einheit und die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik weiter, legte ein großes Gewicht auf die ökologischen und 
menschenrechtlichen Angelegenheiten und erweiterte den globalen Charakter der 
Zusammenarbeit.

Die früheren sozialistischen Länder, 8 der 10 neuen Mitgliedsländer, zu ihnen gehört auch 
Ungarn, haben seit den 1950er Jahren eine unterschiedliche internationale 
Entwicklungszusammenarbeit betrieben. Je nach den vorherrschenden ideologischen und 
politischen Losungen und nach dem Zustand des Ost-West-Konflikts äußerte sich die 
Zusammenarbeit zeitweise in der Solidarität mit dem internationalen Proletariat und in seiner 
Unterstützung, oder in der technischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit (auch mit den 
„progressiven", nicht paktgebundenen Ländern), oder nahm die Form von Quasi-Unternehmen 
und -Projekten an (z. B.: Lateinamerika, Nordafrika, Indien), oder bedeutete einfach eine 
geschäftliche Aktivität mit den sich wegen des plötzlichen Anstiegs der Erdölpreise meldenden, 
über Petrodollars verfügenden Ländern (Nigeria, Iran, die Staaten am Persischen Golf).

Während zu dieser Tätigkeit im Westen zahlreiche Hilfs- und Entwicklungsorganisationen 
der Regierungen (USAID, GTZ, NORAD) und Kirchen sowie NGOs gegründet wurden, 
wurden für diese Aktivitäten in diesem Teil Europas Außenhandelsunternehmen vom Typ 
Metro und Metrimpex geschaffen. Einige der Besonderheiten der Entwicklungsländer trafen 
auch auf „die zweite Welt" zu (Rumänien gab dies sogar offen zu) - die mittel- und 
osteuropäischen Länder kauften sich entwickeltes Know-how und entwickelte Technologien 
von der „Mitte" (wozu sie sich die erforderlichen harten Devisen aus den 
Geschäftsbeziehungen mit den Entwicklungsländern beschafften). Für die Beziehungen
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zwischen der „Mitte" und der „zweiten Welt" war die Beziehung zwischen der „Mitte" und 
der Peripherie bezeichnend, während für das Verhältnis zwischen der zweiten Welt und den 
Entwicklungsländern das imperialistische Verhältnis typisch war.

In der öffentlichen Meinung herrschte eine negative Meinung über die Zusammenarbeit. 
Diese wurde als einseitige politische Unterstützung bewertet mit dem Vorurteil: „auch wir 
sind arm, weshalb unterstützen wie sie". Ein zweifelsohne positiver Zug dieser 
Zusammenarbeit war der, dass in diesen Jahren mehrere tausend Ausländer in der „zweiten 
Welt" studieren konnten und viele Fachleute in den Entwicklungsländern arbeiten und dort 
Erfahrungen sammeln konnten.

Wegen der Veränderungen in den 1990er Jahren hat die internationale Zusammenarbeit in 
den früheren sozialistischen Ländern praktisch aufgehört. Die Zusammenarbeit und die 
äußeren Entwicklungsfonds haben im Harmonisierungsprozess keinen Raum erhalten. Der 
Artikel analysiert die politischen und komparativen wirtschaftlichen Vorteile der neuen 
Mitgliedstaaten vom Gesichtspunkt der Zusammenarbeit aus.

Les fonás de développement extérieur comme les moyens de la politique globale 
de l'UE -  dans le miroir de la disponibilité ä l'intégration

Au für et ä mesure que les anciennes colonies sont devenues des territoires associés au Traité 
de Rome, l'UE élargissait continuellement sa politique de développement. L'UE offre plus de 
50 % de toutes les aides et généralement eile est le partenaire commercial le plus important; 
ainsi eile est 1'acteur dominant de la coopération ayant des activités globales. Grace aux 
événements de la politique mondiale ainsi qu'aux changements intérieurs structuraux et 
géopolitiques, la coopération de la Communauté a été progressivement étendue ä plus de 71 
Etats ACP (EDF), ä la région méditérranéenne et au Proche-Orient (MEDA) ainsi qu'ä 
l'Amérique Lahne et l'Asie (ALA). Le but du maintien des anciennes positions coloniales, la 
renaissance de la théorie et de la pratique de la politique de développement des années 1960 
et 1970, la compétition globale pour le Tiers Monde, de mérne que l'intention de 
contrebalancer l'influence expansionniste de l'Union Soviétique ont toujours joué un rőle 
significatif dans ce processus. La période de 1990 ä 1994 était caractérisée par des changements 
politiques et économiques fondamentaux. A la fin de la guerre froide, l'Union a conclu des 
traités européens avec les pays de l'Europe Centrale, l'Europe de l'Est et les Etats Baltiques, en 
plus, deux fonds de développement: le PHARE et le TACIS ont été réalisés en 1990-1991. Le 
Traité d'Amsterdam (1997) a continué ä renforcer hunion politique ainsi que la politique 
extérieure et de défense commune tout en donnant une priorité aux quesüons de l'écologie et 
des droits humains, en accentuant le caractére communautaire et global de la coopéraüon et 
en rapprochant les objectifs de la poliüque extérieure et de la politique de défense.
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Les anciens pays socialistes -  8 parmi les 10 nouveaux membres -  la Hongrie y compris, 
ont participé aux différentes formes de coopération internationale à partir les années 1950. En 
fonction des slogans idéologiques et politiques dominants ainsi que de l'état du conflit entre 
l'Ouest et l'Est, cette coopération a pris la forme d'une solidarité et d'une aide offerte au 
prolétariat international (dans le camp socialiste), ou elle est apparue sous la forme de 
coopération technique ou scientifique (avec les pays „progressistes" non alignés également) 
ou de quasi-entreprises et de projets (par exemple en Amérique Latine, en Afrique du Nord 
et en Inde) ou bien d'activités commerciales pendant la période suivant l'augmentation des 
prix de pétrole (en Nigéria, en Iran, dans le Golfe Arabe).

En même temps, à l'Ouest, toute une série d'organisations d'aide de gouvernement et 
d'Eglise, d'organisations de développement et d'organisations non gouvernementales ont 
été établies pour le même but; des sociétés de commerce extérieur de type Tesco et 
Metrimpex ont été chargées de ces activités dans cette partie de l'Europe. Certaines 
caractéristiques des pays en développement étaient typiques pour le „Second Monde" 
également (ce fait a été déclaré même par la Roumanie), les États de l'Europe Centrale et de 
l'Est ont acheté des know-hows et des technologies du „Centre" (obtenant une partie de la 
devise nécessaire des activités commerciales avec les pays en développement), leurs 
économies étaient inefficaces et leurs experts étaient souvent délégués à des prix de 
dumping. Tout cela, combiné avec d'autres éléments (par exemple la structure des biens), a 
caractérisé la position ambiguë du „Second Monde" car ces pays se rattachaient au „Centre" 
par des hens typiquement périfériques, tandis que leurs relations avec les pays en 
développement avait un aspect impérialiste.

Le grand public a une opinion négative sur la coopération. Elle a été conçue comme un 
soutien unilatéral de l'émancipation politique avec ce préjudice: „Nous sommes aussi 
pauvres, pourquoi devrions-nous leur faire des dons". Cependant, un trait 
incontestablement positif de cette coopération était que, pendant ces années, des milliers 
d'étudiants étrangers pouvaient faire des études dans le „Second Monde" et une grande 
quantité d'experts avaient la chance de travailler dans les pays en développement et ils y ont 
acquis de vastes expériences.

A cause des changements qui avaient heu dans les années 1990, la coopération 
internationale s'est pratiquement terminée dans les anciens pays socialistes. Les fonds de 
coopération et de développement extérieur ne faisaient pas partie du processus 
d'harmonisation laissant un grand nombre de tâches politiques et de de développement 
institutionnel dans ce domaine. Même si on reconnaît l'importance secondaire de cette 
question, on peut dire que le manque de la disponibilité et de la capacité concernant 
l'intégration est la chose la plus apparente dans le domaine de la coopération. L'article 
analyse les tâches respectives ainsi que les avantages politiques et économiques de la 
coopération pour les nouveaux pays-membres soulignant les mesures à prendre et les tâches 
nécessaires à une participation active dans les activités de coopération.
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