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Összefoglalás: A klímaváltozás a mai világ egyik – ha nem a legnagyobb – ki-
hívása, hiszen nemcsak a természetre, de a társadalomra is rendkívüli hatása 
van és lesz. A nemzetközi közösség az utóbbi években felismerte a téma fon-
tosságát, és a közös összefogás egyezménybe foglalása is megtörtént. A kis 
szigetek eltűnése „csak” egy a több, ma még beláthatatlan következményekkel 
járó változás közül. E szigetek gazdaságilag is meglehetősen hátrányos hely-
zetben vannak. Elemzésemben a fejlődő kis szigetállamoknak a klímaváltozás 
hatásai kezelésére létrehozott programjai ismertetése mellett arra keresek vá-
laszt, hogy a tehetősebb országok „klímasegélyezése”, amellyel hozzájárulnak 
az érintett szigetek küzdelméhez, milyen mértékben áll összhangban azok gaz-
dasági sebezhetőségével. A vizsgálathoz korrelációszámítást használtam. Az 
eredmények azt mutatják, hogy gyenge az együttmozgás a segélyek összege 
és a gazdasági sebezhetőség változása között. A segélyezési rendszer átlátha-
tóbbá, egyszerűbbé és könnyebben elérhetővé tétele a kiszolgáltatottság elleni 
egyik lehetséges megoldás lehet.

Abstract: Climate change is one of the biggest, if not the biggest challenge of the 
world today. It determines not just the environment, but the human society too 
and will continue to do so as it escalates further. The international community 
has recognized the importance of this issue and the ratification of an international 
agreement is also in process Disappearance of small islands is one of the threats 
with unpredictable impacts climate change imposes. These islands are also 
economically disadvantaged compared to the rest of the world. In my recent brief 
research, I present the program of the small island developing states to tackle 
climate change impacts. Beside this, I used correlation to examine the relations 
between climate related aid provided by the developed countries as a contribution 
to the struggles of small island states and economic vulnerability. I found that weak 
correlation can be identified between the amount of aid and economic vulnerability. 
Making the international grant system more transparent, and easier to access could 
be a possible solution.

Bevezetés

A 2015-ös párizsi klímaegyezmény megszületése, majd az amerikai kilépés ki-
látásba helyezése fényében még inkább fontossá vált a klímaváltozásra való 
felkészülés, illetve az ellene való küzdelem – elég, ha csak az utóbbi hónapok 

közép-amerikai hurrikánjainak a pusztításaira gondolunk. Általános jelenség, hogy a 
megfigyelt természeti katasztrófák egyre gyakoribbak, és a népességnövekedés kö-
vetkeztében az érintett személyek száma is rohamosan emelkedik. Mindez további 
megoldandó problémákhoz vezet majd, hiszen sok millió ember kényszerülhet arra, 
hogy a természeti katasztrófák okozta fenyegetettség és a klímaváltozás hatásai 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf
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miatt elhagyja a lakóhelyét. Erre az egyik leglátványosabb példát az alacsonyan fek-
vő kis szigetállamok (például a Maldív-szigetek, Tuvalu vagy a Bahama-szigetek) 
jelentik, amelyek hatványozottan érzékenyek a tengerszint emelkedésére.

A klímaváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra ezért egyre 
több erőforrást lesz kénytelen fordítani a nemzetközi közösség, és elengedhetetlen, 
hogy az e célra szánt segélyek allokációja a lehető leghatékonyabban történjen: a 
legsérülékenyebb területeket kell elsődlegesen segíteni. Azonban nem biztos, hogy 
ez maradéktalanul teljesül.

A klímaváltozás hatásainak leginkább kitett országok számára létfontosságú, 
hogy a nemzetközi segélyezés igazságos és mindenekelőtt hatékony legyen, hiszen a 
fejlődésük, de sok esetben a puszta létük is attól függ. Nem elhanyagolható tényező a 
„klímamenekültek” lehetséges száma sem, amely a segélyezés megfelelő hatásának 
hiánya esetén komoly problémákat jelenthet a donorországok számára is.

Az elemzésem témája éppen ezért a klímafinanszírozásra szánt segélyek al-
lokációja a fejlődő kis szigetállamokban, hiszen azok a klímaváltozás hatásainak 
leginkább kiszolgáltatottak, s ezért a Föld legsebezhetőbb területeinek számítanak. 
Célom, hogy bebizonyítsam a hipotézist, miszerint a jelenlegi segélyezési folyama-
tok nem veszik figyelembe e szigetállamok gazdasági kiszolgáltatottságát, ezért 
a segélyezési összegek csak nagyon alacsony szintű együttmozgást mutatnak a 
sebezhetőséggel, vagyis a segélyek allokációja közgazdasági értelemben véve ko-
rántsem optimális.

A fejlődő kis szigetállAmok

Fejlődő kis szigetállamok alatt (Small Island Developing States, SIDS) 57 ön-
álló országot, autonóm területet, illetve tengerentúli érdekeltséget értünk. Az 
összlakosságuk kb. 65 millió, amivel a világ népességének valamivel kevesebb 

mint 1 százalékát adják. A területi elhelyezkedés alapján három nagyobb csoportra 
bonthatók: a karibi térségre, a csendes-óceáni térségre és az atlanti-, indiai-óceáni 
és mediterráneumi csoportra. Bár nem mindegyik szó szerint szigetállam, sok kö-
zös vonásuk van, ezek közül a legmarkánsabbakat emelem ki.

A fejlődő kis szigetállamok számos olyan strukturális és földrajzi problémával 
küzdenek, amelyek a világgazdaságban hátrányosan érintik őket. Legtöbbjükre jel-
lemző, hogy kicsi a belső piacuk, kevés természeti erőforrás áll a rendelkezésükre, 
továbbá a kis méretük miatt kevéssé diverzifikált gazdaság jött létre, a méretgaz-
daságosság pedig korlátozott mértékben tud csak érvényesülni. A gazdaságukat 
az esetek döntő többségében a nemzetközi kereskedelemtől való jelentős függés 
jellemzi, így a világgazdasági sokkok esetükben fokozottan éreztetik a hatásukat. 
Az infrastruktúra kiépítése általában magas átlagköltséggel jár ezekben az orszá-
gokban, szintén a méretgazdaságossági szempontok miatt. Mindezen jellemzők 
hozzájárulnak a gazdasági sebezhetőségük növekedéséhez.

http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2013/09/Small-Island-Developing-States-Factsheet-2013-.pdf
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1. táblázat
A kis fejlődő szigetországok földrajzi elhelyezkedése

Karibi térség Csendes-óceáni térség
Afrika, Indiai-óceán, 
Mediterráneum és
Dél-kínai-tenger

Antigua és Barbuda Mikronéziai Szövetségi 
Államok Zöld-foki Köztársaság

Bahama-szigetek Fidzsi-szigetek Comore-szigetek
Barbados Kiribati Bissau-Guinea
Belize Marshall-szigetek Maldív-szigetek
Kuba Nauru Mauritius
Dominikai Közösség Palau Sao Tomé és Principe
Dominikai Köztársaság Pápua Új-Guinea Seychelle-szigetek
Grenada Szamoa Szingapúr
Guyana Salamon-szigetek
Haiti Kelet-Timor
Jamaica Tonga
Szent Kitts és Nevis Tuvalu
Szent Lucia Vanuatu
Szent Vincent és a 
Grenadine-szigetek Amerikai Szamoa*

Suriname Északi-Mariana-szigetek*

Trinidad és Tobago Cook-szigetek*

Anguilla* Francia Polinézia*

Aruba* Guam*

Bermuda* Új-Kaledónia*

Brit Virgin-szigetek* Niue*

Kajmán-szigetek*

Curacao*

Guadeloupe*

Martinique*

Montserrat*

Puerto Rico*

Szent Maarten*

Turks és Caicos-szigetek*

Amerikai Virgin-szigetek*
* Nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, nem független állam.

Általánosságban elmondható, hogy az erőteljesen növekvő népesség nagy 
terhet ró a kormányokra, a munkahelyteremtés nehézkes. A rendkívüli területi szab-
daltság egyes esetekben jelentősen korlátozza a kormányzat közfeladatainak a 
teljesítését, vagy jelentősen drágítja azt. Ez a szociális sérülékenységhez tartozik.
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Ezen országok rendkívül törékeny ökoszisztémával is rendelkeznek, a földrajzi 
jellemzőik miatt nagymértékben kitettek a klímaváltozás hatásainak, és híján van-
nak annak a képességnek, hogy a természeti katasztrófákkal egyedül birkózzanak 
meg.

A számos hasonlóság ellenére rengeteg olyan tényező is felsorolható, amely 
jelentős különbségeket teremt az egyes országok között. Elég csak a fejlődési 
pályákat, a jövedelmi szintet, a népsűrűséget vagy a gazdasági szektorok össze-
tételét összevetni. Az 57 ország közül 22 magas jövedelmű, 9 viszont az Egyesült 
Nemzetek Szervezete (ENSZ) által legkevésbé fejlett országok közé sorolt, a tagok 
többsége pedig a közepes jövedelműek közé tartozik. A bruttó hazai termék (GDP) 
szempontjából a leggazdagabbnak Szingapúr tekinthető, míg a rangsor végén Ki-
ribati és Tuvalu szerepel. Ami szintén fontos, hogy közülük 20 nem is ENSZ-tag, 
illetve nem önálló állam. Mindezek miatt az egyes országok a hasonló problémák 
leküzdése érdekében különböző megoldásokra szorulhatnak.

A fejlődő kis szigetállAmoknAk
A gloBális felmelegedés elleni védekezésre vonAtkozó 

progrAmjAi

Bár a klímaváltozás jelenségéről, annak lehetséges negatív politikai kö-
vetkezményeiről már az 1970-es évek óta lehetett hallani, a kis fejlődő 
szigetállamok esetében az összefogás kezdete csak az 1990-es évekre 

tehető. A környezet és fejlődés témájában Rio de Janeiróban megrendezett 1992-
es ENSZ-konferencia végén kiadták a „riói egyezményt”, amely a nemzetközi 
közösségnek a fenntarthatóság biztosításához segítséget nyújtó, alapvető útmu-
tatója. A fejlődő kis szigetállamok 1994-ben ültek össze, hogy az abban szereplő 
kérdésekről értekezzenek. Ez a konferencia volt az ENSZ-nek a kicsiny fejlődő 
szigetállamok fenntartható fejlődésének szentelt első csúcstalálkozója. A konfe-
rencián elfogadottakat (a helyszín után) a barbadosi cselekvési terv (Barbados 
Programme of Action, BPoA) névvel jelentették meg.

A barbadosi cselekvési terv

Ez a dokumentum 14 pontba sorolta a különleges adottságokkal rendelkező 
országok számára jelentkező speciális kihívások legfontosabb területeit és az 
azokkal kapcsolatos tennivalókat. Ezek a következők voltak:

• a klímaváltozás és a világtengerek szintjének emelkedése;
• természeti és környezeti katasztrófák;
• hulladékgazdálkodás;
• partvidéki és tengeri erőforrások;

http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2014/04/SIDS_IN_NUMBERS_121813_FA_WEB.pdf
http://www.jus.uio.no/lm/environmental.development.rio.declaration.1992/portrait.a4.pdf
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_sids/sids_pdfs/BPOA.pdf
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• édesvízkészletek;
• természeti erőforrások;
• energiaforrások;
• idegenforgalmi erőforrások;
• biodiverzitás;
• nemzeti intézmények és igazgatási kapacitás;
• regionális intézmények és technikai együttműködés;
• közlekedés és kommunikáció;
• tudomány és technológia; valamint
• az emberi erőforrások fejlődése.

Ez a felsorolás is jelzi, hogy a globális felmelegedés hatásai korántsem csak a 
természeti adottságok szintjén mutatkoznának meg.

A kiemelt területek mellett más témákat is megjelöltek, amelyek szintén min-
denképp figyelmet érdemelnek, és az említett szektorok közül egyszerre többet is 
érintenek. Ilyen a kapacitásépítés, az intézmények fejlesztése (mind országos, mind 
regionális szinten), a környezetvédelmi technológiák terén való együttműködés, a 
kereskedelem és a gazdaság diverzifikációja, valamint a pénzügyek.

A dokumentum megnevezi a fejlődő kis szigetállamok számára a legnagyobb 
kihívást jelentő speciális nehézségeket is. A program végrehajtásának az ellen-
őrzését az ENSZ Fenntartható Fejlődési Bizottsága (Commission on Sustainable 
Development, CSD) végzi.

BPoA+5

A barbadosi cselekvési terv ötéves felülvizsgálata alkalmából, 1999-ben újabb 
konferenciát tartottak. Ezen az egybegyűltek 6 olyan területet emeltek ki, 
amelyek sürgős beavatkozást igényeltek; a felsoroltak nagyban fedték az öt 

évvel korábbi pontokat is, ami a program mérsékelt sikerét mutatja. Az akkor ki-
emelt területek:

• klímaváltozás: alkalmazkodás a klímaváltozáshoz és az emelkedő tenger-
szinthez;

• természeti és környezeti katasztrófák: a felkészültség, valamint az esetleges 
bekövetkezés esetén a rendezés gyorsaságának a javítása;

• édesvízkészletek: a kereslet növekedése miatti hiány megelőzése;
• partvidéki és tengeri erőforrások: a parti ökoszisztéma és a korallzátonyok 

védelme a szennyezéstől és a túlhalászattól;
• energiaforrások: az olajimport-függőség csökkentése, napenergiára és más 

megújuló energiaforrásokra történő áttérés;
• turizmus: a növekvő turizmus mellett a környezet és a kulturális integritás 

védelme.

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/S-22/2(SUPP)&Lang=E
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A fő pontok mellett ismételten felhívták a figyelmet a végrehajtás módszerei-
re, amelyek szintén nagymértékben egyeztek az öt évvel korábbiakkal. Kiemelték 
azonban egy esetlegesen bevezetendő sebezhetőségi index szerepének a fontos-
ságát is. Úgy vélték, hogy a segítségével a fenntartható fejlődés elérése érdekében a 
fejlődő kis szigetállamok különleges környezeti és társadalmi-gazdasági nehézsé-
geit jobban fel tudnák tárni, és az indexet a döntéshozás során fel lehetne használni.

A mauritiusi stratégia

Mauritiuson tartották meg 2005 januárjában a barbadosi cselekvési terv 
tízéves felülvizsgálatát célzó konferenciát (BPoA+10), melynek során el-
fogadták a „Mauritiusi stratégia a barbadosi cselekvési program további 

végrehajtására” (Mauritius Strategy for further Implementation of the Barbados 
Programme of Action, MSI) című dokumentumot, rövid nevén a mauritiusi straté-
giát. A találkozó résztvevői belátták, hogy még mindig csak korlátozottan tudták 
megvalósítani a kitűzött célokat. A legnagyobb problémát a pénzügyi források jelen-
tős hiánya okozta, amely többek között a hivatalos fejlesztési támogatások (official 
development assistance, ODA) visszaesésével volt magyarázható.

A mauritiusi stratégia további terveket és célokat határozott meg, melyeket 19 
pontban foglalt össze. Ez a lista a barbadosi cselekvési terv 14 pontját egészítette 
ki a következőkkel: kitörés a legkevésbé fejlett országok közül; kereskedelmi libe-
ralizáció és globalizáció; fenntartható termelés és fogyasztás; egészség, illetve a 
HIV/AIDS vírus visszaszorítása; tudásmenedzsment és kulturális identitás. Ezek 
mind a fejlődő kis szigetállamok ellenállási képességét voltak hivatottak erősí-
teni. A mauritiusi stratégia esetében egyértelműen látszott, hogy a fókuszt már 
nemcsak a klímaváltozás elleni küzdelem jelentette, hanem az országok gazda-
sági-társadalmi fejlesztése is.

MSI+5

A mauritiusi stratégia ötéves felülvizsgálata során, 2010-ben elismerték, hogy 
sok ország bizonyította a fenntarthatóság melletti elkötelezettségét, és je-
lentős akciókat is végrehajtottak ugyan, de a globális pénzügyi, energia- és 

élelmezési válság további gazdasági terheket ró rájuk, mindenekelőtt az állam-
adósság növekedése következtében. Mivel egy évvel korábban kudarcba fulladt a 
koppenhágai klímacsúcs, sokan a multilaterális klímapolitika végéről beszéltek, és 
ez a megítélés a SIDS-országokra is negatív lélektani hatással volt.

A „Szamoa-útvonal”

A nemzetközi közösség 2014-ben, a szamoai Apiában tartotta a harmadik nem-
zetközi konferenciát a fejlődő kis szigetállamok kapcsán, hogy megerősítsék 
az azok sebezhetőségének kezelése érdekében szükséges sürgős és konkrét 

lépések megtétele iránti elkötelezettségüket, többek között a barbadosi cselekvési 

http://unohrlls.org/UserFiles/File/SIDS documents/mauritius.pdf
http://unohrlls.org/UserFiles/File/SIDS documents/mauritius.pdf
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terv és a mauritiusi stratégia folyamatos végrehajtása révén. A konferencia terméke 
az úgynevezett „Szamoa-útvonal”, amely angolul a SIDS Accelerated Modalities of 
Action (S.A.M.O.A.) Pathway nevet kapta, és 16 pontba szedve összegezte a fő pri-
oritásokat, melyek a következők voltak:

• folyamatos, fenntartható, inkluzív és igazságos növekedés;
• a klímaváltozás elleni küzdelem;
• fenntartható energiatermelés;
• katasztrófákkal kapcsolatos kockázatok csökkentése;
• az óceánok és tengerek védelme;
• élelmezési biztonság;
• víz és higiénia biztosítása;
• fenntartható közlekedés;
• fenntartható termelés és fogyasztás;
• hulladékgazdálkodás és kémiai anyagok kezelése;
• az egészség biztosítása és a nem fertőző betegségek elleni küzdelem;
• a nemek közötti egyenlőség és nők szerepének a megerősítése;
• társadalmi fejlődés;
• biodiverzitás;
• invazív idegen állat- és növényfajok elleni védelem;
• a végrehajtási eszközök bővítése, együttműködések kialakítása.

A konferencia résztvevői hangsúlyozták, hogy sürgősen további megoldásokat 
kell találni a fejlődő kis szigetállamok előtt álló főbb kihívásokra, mégpedig ösz-
szehangolt módon, az érdekelt felek valódi és tartós partnerségeken alapuló közös 
erőfeszítésével. Az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, hogy a konferencia 
alatt mintegy 300 partnerségi szerződést jelentettek be. Akkoriban már kilátásban 
volt a párizsi klímaegyezmény szövegének a tervezete, és a korábbi évekhez képest 
optimistábban értékelték a globális felmelegedés elleni harc kilátásait is.

„klímAsegélyezési” trendek

Az OECD-DAC, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesz-
tési Támogatási Bizottsága (Organization for Economic Co-operation and 
Development – Development Assistance Committee) talán a legjobb minta 

a nemzetközi segélyezés vizsgálatához, mert alaposan és egységes módszertani 
és fogalmi keretek között dokumentálják a tevékenységét. Ezért a továbbiakban az 
OECD-DAC statisztikáin keresztül vizsgálom a SIDS-országokba irányuló fejlesztési 
segélyek allokációs hatékonyságát.

A fejlődő kis szigetállamok számára az ODA besorolású fejlesztési segélyek 
rendkívül fontos bevételi források. 2013-ban összesen 4,3 milliárd dollár értékben 
részesültek támogatásban e csatornán keresztül, ami a teljes ODA 5,7 százalékát 

http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2015/01/SAMOA-Pathway.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2181(UNDP & OHRLLS 2015) Financing for development and SIDS A snapshot and ways forward.pdf
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tette ki. 2010-ben ez az összeg a 6,5 milliárd dollárt is meghaladta, azonban en-
nek egy tetemes része a Haitin borzalmas pusztításokat okozó januári földrengést 
követő intenzív nemzetközi segítségnyújtásból származott. Habár a SIDS-orszá-
goknak az ODA teljes elutalt összegéből való részesedése alacsony, azonban ha 
a népességükhöz vagy a gazdaságukhoz mérten nézzük, már jelentős recipiens 
országoknak mondhatjuk őket. 2013-ban a fejlődő kis szigetállamokba áramlott 
ODA a bruttó nemzeti jövedelmüknek átlagosan a 11,5 százalékát érte el, míg más 
fejlődő államok esetében ez csak 4,7 százalék volt. Így kijelenthető, hogy több mint 
kétszer olyan fontos bevételi forrást jelentenek a SIDS számára a fejlesztési segé-
lyek, mint a többi fejlődő országnak.

A kis fejlődő szigetállamok által kapott ODA zöme klímafinanszírozási segély, 
amelynek az aránya (a 2010 és 2012 közötti átlagos értékek alapján) a Szent Vin-
cent és a Grenadine-szigetek esetében a legnagyobb (45 százalék), de a Dominikai 
Közösség is a teljes ODA 35 százalékát kapja erre a célra. A népességhez viszonyí-
tott alkalmazkodási segélyeket vizsgálva látható, hogy a legmagasabb összegeket 
elnyert tíz ország többsége kis fejlődő szigetállam volt. Ennek tudatában érdekes 
megvizsgálni, honnan származnak ezek a segélyek. Donorországokra lebontva ki-
derül, hogy az ODA-ból részesülő 35 SIDS közül 14 a klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodásra kapott segélyek minimum 50 százalékát egyetlen kiemelt ország-
tól kapja. Ez nagyfokú függőség kialakulásához vezethet.

A földrajzi területeket elkülönítve jól látható, hogy a csendes-óceáni térség legna-
gyobb donorja Ausztrália, az Európai Unió és a Világbank; Afrikáé és az Indiai-óceán 
országaié Japán, Franciaország és az Amerikai Egyesült Államok, míg a karibi tér-
ségé Franciaország, a Világbank és az EU. Mindhárom régió esetében igaz, hogy a 
három legnagyobb donoruk együtt a teljes segélyeknek legalább az 50 százalékát 
nyújtja. A következő meglepőnek tűnő adat, hogy a bevétel szerint csoportosított kis 
fejlődő szigetországok közül az úgynevezett Upper Middle Income Countries [ma-
gasabb közepes jövedelmű országok] kapják egy lakosra vetítve a legtöbb segélyt, 
körülbelül 322 dollárt; közepes mennyiségben (197 dollár) részesülnek a legkevésbé 
fejlett országok, és legkevesebbet, 87 dollárt az alacsonyabb közepes jövedelmű 
országoknak juttatnak. Ez leginkább a fejlettebb országoknak a kedvező hitelekhez 
való könnyebb hozzáférése miatt van, amelyek szintén elszámolhatók ODA-ként – 
viszont jelzi a segélyallokáció hatékonytalanságát is.

A környezetvédelmet célzó segélyek négy fő kategóriába sorolhatók: a 
biodiverzitás védelmére; a sivatagosodás megfékezésére; a klímaváltozás hatása-
ihoz való alkalmazkodásra; illetve azok enyhítésére. (Ezek közül az utóbbi kettővel 
foglalkozom részletesebben.) Az összegek tovább bonthatók árfolyam és célkitűzés 
szerint. Ha az alkalmazkodás vagy a hatások enyhítése a projekt elsődleges, alap-
vető célja, akkor az principal osztályzást kap; ha a klímaváltozásra adott reakció 
csak másodlagos célt jelent, akkor a projekt a jelentős, azaz a significant osztályba 
kerül.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2181(UNDP & OHRLLS 2015) Financing for development and SIDS A snapshot and ways forward.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/Adaptation-related Aid Flyer - May 2014.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/Adaptation-related Aid Flyer - May 2014.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4316081e.pdf?expires=1511887830&id=id&accname=guest&checksum=254E5239B257E220A01318B3173D4A02
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/SUMMARY - Climate and Disaster Resilience in Small Island Developing States.pdf
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A segélyek elosztása meglehetősen koncentráltan történik: a rendelkezésre 
álló adatok szerint a 2009–2013 közötti időszakban öt ország kapta a klímaválto-
zás hatásaihoz való alkalmazkodásra szánt segélyek (Climate Change Adaptation, 
konstans árfolyamon, principal) 71 százalékát. A klímafinanszírozás hatásainak 
enyhítésére vagy mérséklésére szánt segélyek (Climate Change Mitigation, kons-
tans árfolyamon, principal) esetében ez 81 százalék volt. Érdekesség, hogy a két 
„klímasegély” típus abszolút értékben legnagyobb kedvezményezettje, a Zöld-foki 
Köztársaság és Mauritius, a maga 538 ezer, illetve 1 millió 263 ezer lakosával a fel-
ső-közepes népességű országok közé tartozik a vizsgált csoportban. A significant 
osztályon belüli fő recepiens Pápua Új-Guinea, illetve Haiti a legnagyobb népességű 
SIDS-ek közül került ki. Az egy főre eső értékek tekintetében a Zöld-foki Köztársa-
ság és Nauru végzett az élen a principal, míg Szent Kitts és Nevis, valamint Tuvalu 
a significant kategóriában.

Ha a legfrissebb éves adatokat nézzük – amelyek félrevezetőek lehetnek, hi-
szen, mint említettem, nagy a volatilitás az adatokban –, akkor azt látjuk, hogy 
típusonként a legnagyobb mértékben a Dominikai Köztársaság (Adaptation, 
principal – 50 millió), Tonga (Mitigation, principal – 11 millió), Pápua Új-Guinea 
(Mitigation, significant – 231 millió dollár) és Vanuatu (Adaptation, significant – 89 mil-
lió) részesült.

A gAzdAsági seBezhetőség és A segélyek kApcsolAtA

Ebben a fejezetben az OECD-DAC országai által egy-egy adott országba irány-
zott, klímafinanszírozásra szánt – mind a klímaváltozás hatásainak enyhítését 
célzó (Mitigation), mind pedig a globális felmelegedéshez való alkalmazkodást 

segítő (Adaptation) – segélyeket vizsgálom. Az ötéves átlagukat vettem figyelembe, 
ugyanis az évenkénti adatok meglehetősen volatilisek, ami csökkenti a vizsgálati 
eredmények megbízhatóságát. Annak érdekében, hogy az országok népességének 
a nagysága ne okozzon torzulást az eredményeken, a segélyek egy főre jutó ösz-
szegével dolgozom. Az átlagolt értékeket az ENSZ által létrehozott, a legkevésbé 
fejlett országok azonosításában is szerepet játszó gazdasági sebezhetőségi mutató 
(economic vulnerability index, EVI) ugyanazon időszakra számolt átlagával vetem 
össze, egyszerű korrelációt számolva.

Az EVI 0 és 100 közötti értéket vehet fel (ahogy nő az index értéke, úgy nő a 
sebezhetőség), és két alindexből áll össze: a „kitettségből” és a „sokkból”. Az előbbi 
összetevői közül az első az országok népessége (25 százalék), azt követi a világ-
piacoktól való elszigeteltség (25 százalék), az exportkoncentráció (12,5 százalék), 
a mezőgazdaság, erdészet és halászat GDP-hozzájárulási aránya (12,5 százalék), 
illetve az alacsony területeken élőknek a népességhez viszonyított aránya 
(25 százalék). A „sokk” (shock) alindexben szerepet kap a természeti katasztrófák 
áldozatainak száma (25 százalék), a mezőgazdasági termelés instabilitása (25 szá-
zalék) és a termékek és szolgáltatások exportjának instabilitása (50 százalék).
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A korreláció számításakor külön adatsorként kezeltem a segélyek esetében az 
elsődlegesen az adott célra szántakat (principal) és az adott célt fontos, de nem el-
sődlegesként kitűzőket (significant), továbbá számoltam ezek konstans (2015-ös) és 
aktuális árfolyamon vett értékeivel is. Azon országokról, amelyek nem ENSZ-tagok, 
vagy nem tagjai egyik regionális SIDS alszervezetnek sem, nem áll rendelkezésre 
sebezhetőségi index, ezért az elemzés további részében nem szerepelnek.

A 2. és a 3. táblázat a korrelációszámítás eredményeit mutatja. A 2. táblázatban 
az OECD-DAC országai által a kis fejlődő szigetországoknak utalt, a klímaváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodást célzó segélyek egy főre eső értékét vizsgáltam 
annak kiderítése érdekében, hogy az mennyire mozog együtt a gazdasági sebezhe-
tőségi index értékével, tehát hogy egy sebezhetőbb ország több segélyt kap-e, mint 
egy kevésbé sebezhető, vagy nem. A táblázatból jól látható, hogy a két adatsor kö-
zött a kapcsolat általában gyenge pozitív korrelációs együtthatóval írható le. Kivételt 
jelent ez alól a konstans árfolyamon mért, significant jelű cella értéke, ott ugyanis 
még a gyenge együttmozgás sem állapítható meg. Ugyanakkor fontos megjegyezni, 
hogy a táblázat többi értéke is nagyon közel van a gyenge korreláció és a korreláció 
hiánya közti (általam a 0,25-ös értéknél meghúzott) határhoz. A legerősebb együtt-
hatót az elsődleges célként az adaptációt kitűző segélyeknek a jelenlegi árfolyamon 
számított értékei eredményezték. Az adaptációt támogató klímasegélyek esetében 
mindkét árfolyamszámítás szerint az elsődlegesen azt célként megadóknál figyel-
hető meg szorosabb kapcsolat.

2. táblázat
Korrelációs együtthatók

az egyes segélytípusok és a gazdasági sebezhetőségi index között

3. táblázat
Korrelációs együtthatók

az egyes segélytípusok és a gazdasági sebezhetőségi index között

Climate Change Adaptation
Konstans árfolyamon Aktuális árfolyamon

principal significant principal significant
0,27 0,23 0,30 0,25

Climate Change Mitigation
Konstans árfolyamon Aktuális árfolyamon

principal significant principal significant
0,30 0,38 0,31 0,40
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A 3. táblázat a klímaváltozás hatásainak enyhítését célzó segélyek egy főre eső 
értéke és a gazdasági sebezhetőségi index közötti együttmozgás mértékét mu-
tatja be. Ezek az értékek magasabbak az 2. táblázatban szereplőknél, azonban itt 
sem lehet gyengénél magasabb értékű korrelációs együtthatót felfedezni. A leg-
gyengébb kapcsolat a konstans árfolyamon számolt principal adatsor esetében 
mutatható ki, azonban ez a 0,30-as érték megegyezik a 2. táblázat legmagasabb 
értékével. A 3. táblázat legerősebb együttmozgását az aktuális árfolyamon mért 
significant segély eredményezi, 0,40-et, ami már közel esik a közepesen erősnek 
nevezhetőhöz. A hatások enyhítését célzó segélyek esetében – az előző táblázat-
tal ellentétben – a fontos/másodlagos célként megadott mitigáció szerepel jobban 
(erősebb együttmozgás érzékelhető).

Az értékek közötti kapcsolatot gyengítő legfőbb ok a segélyekből megvalósuló 
beruházások magas fix költsége lehet. Ez azt eredményezi, hogy – mint fentebb 
említettem – az alacsonyabb népességű országok egy főre vetítve átlagosan ma-
gasabb összegű támogatásban részesülnek. A legmagasabb egy főre eső segéllyel 
Tuvalu gazdálkodhat, amelynek a népessége 2009 és 2013 között a vizsgált or-
szágok közül átlagosan a második legalacsonyabb (10.628 fő), 2016-ban pedig a 
legalacsonyabb (11.097 fő) volt. Az átlagos népesség szempontjából Nauru 10.242 
fővel a legkisebb vizsgált állam volt, azonban gyors növekedése következtében 
2013-ra lehagyta Tuvalut. További magyarázat lehet a mutatókra, hogy a segélyek 
kiosztásakor más tényezőket is figyelembe kell venni, amelyek viszont nem fel-
tétlenül mutatnak egyező képet a gazdasági sebezhetőséggel. Ilyen tényező lehet 
a donor- és a segélyezett államok közti földrajzi közelség vagy akár a történelem 
során az egyik segélyező országgal (pl. Franciaország, Nagy-Britannia) fennállt 
gyarmati kapcsolat.

Bár a korrelációs együtthatók alapján nem határozható meg ok-okozati össze-
függés, az eredmények tükrözik a nemzetközi irodalom által elfogadott álláspontot, 
miszerint a klímafinanszírozásra nyújtott segélyezés torzított, s a donorországok 
döntéseiben nem a sérülékenység játssza a legfontosabb szerepet. A hipotézist így 
elfogadom, de az adatok egy része némi reménnyel kecsegtet, hogy a jövőben ez 
a szempont is nagyobb jelentőséggel bír majd a donorok segélyezési politikájában.

szAkpolitikAi Ajánlások

Magyarországnak, ahogy az összes többi országnak is, az lenne az érdeke, 
hogy a SIDS-államok könnyebben jussanak pénzügyi forráshoz, ugyanis a 
„klímamenekültek” egy része ezekből az országokból várható, amennyiben 

a nemzetközi segítségnyújtás visszaesik vagy elmarad.
A klímasegélyek elosztásának igazságossága és az azok észszerű felhaszná-

lása melletti kiállás politikai tőkét és jó kapcsolatokat eredményezhet. A könnyebb 
és kiszámíthatóbb forráshoz jutás elérése érdekében a rendszer egyszerűbbé és 
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átláthatóbbá tételére lehet szükség. Ez az egyes országok adósságterhei növekedé-
se következtében egyre fontosabbá válhat.

A szorosabb együttműködésről szóló megállapodásokból közös haszon szár-
mazhat. Hazánk különösen a vízgazdálkodás terén rendelkezik világszínvonalú 
tudással és tapasztalattal, amelynek megszerzése a fejlődő kis szigetállamok prog-
ramjában is prioritásként szerepel. 

ÖsszefoglAlás

Az elemzés készítése során részben igazoltam a bevezetésben felállított hipo-
tézist, ugyanis arra jutottam, hogy a gazdasági sérülékenységi mutató és a 
klímafinanszírozásra szánt segélyek között az ismertetett esetek egyikében 

sincs a gyenge korrelációs együtthatónál erősebb összefüggés. Ugyanakkor a köz-
tük lévő kapcsolat nagyobb mértékű volt, mint amire számítottam.

Összességében elmondható, hogy a nemzetközi segélyezésnek – és különösen 
a klímafinanszírozásra szánt részének – az allokációja az optimálishoz képest tor-
zított és túlságosan koncentrált. Mindez aláássa a fejlődő kis szigetállamoknak a 
klímaváltozás elleni harcra vonatkozó törekvéseit, amit jól mutat a régebbi és újabb 
programjaik összevetése is. Megfigyelhető ugyanis, hogy az évek során a válto-
zás minimális volt, az eredmény szintén. Főleg a forráshoz jutás terén az egyes 
országok között meglévő különbségek, illetve a szegényebb régiók lemaradása és a 
legtöbb tagországra jellemző eladósodás az, ami hátráltatja a fejlődést és a negatív 
tendenciáknak való ellenállás képességének a kialakítását is.




