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Segélygazdaság – a globalizáció hiánya

A szerzõ a segélygazdaságokat mint a fejlõdõ globális gazdaság még ki nem aknázott

erõforrásait (slack) mutatja be. Elõadásában megpróbált választ adni arra a kérdésre,

hogy a „kihasználatlan erõforrás” miként tekinthetõ pozitívnak a globalizáció szem-

pontjából, és hogy segélygazdaság esetén hogyan lehet fejleszteni és megerõsíteni

egy bizonyos ország népét. A „segélygazdasági lét” lehetõséget nyújt egy új gazdasá-

gi modell és állami intézményrendszer kialakítására, amelyeknek a mûködése minõ-

ségileg új lehetõségeket teremt az érintett országoknak, hogy megfeleljenek a

globalizációból fakadó kihívásoknak.

Abból a feltételezésbõl indult ki, hogy a kihasználatlan erõforrás fogalma makrogaz-

dasági és globális gazdasági szintre is kiterjeszthetõ. Ebben a megközelítésben a segély-

gazdaságok jelenleg a globális gazdaság kihasználatlan forrásai. Ez a kihasználatlan

erõforrás a céloktól és a körülményektõl függõen lehet „jó” vagy „rossz”. A globa-

lizációnak a megszokottól sok tekintetben eltérõ és újszerû meghatározása lehetõséget

nyújt egy fogalomrendszer felállítására annak érdekében, hogy megoldást találjunk

arra, miként tölthetõk meg ezek a „kihasználatlan erõforrások” „pozitív tartalom-

mal”, vagyis hogyan indíthatóak el a segélygazdaságok egy öntámogató növekedési

pályán. Hangsúlyozta, hogy éppen a segélygazdaságok „kihasználatlan erõforrás”

jellege az, ami ezt lehetõvé teszi , azaz az átállást nem hátráltatják a „mélyen gyöke-

rezõ” nemzetállami hagyományok. A fõleg segélyekbõl élõ országok esetében

viszonylag könnyen kialakítható egyfajta „nemzetállam utáni lét”, amely kedvezõ

lehetõséget nyújt az embereknek a globális információs társadalom körülményeihez

való alkalmazkodásra.

A magyarázat során összefoglalta a globalizáció és a globális információs társa-

dalom új fogalmi rendszerének meghatározása terén eddig elért eredményeinket.

Ezt követõen – példák bemutatásával – vizsgálta négy kiválasztott segélygazdaság

államrendszerének és állami intézményeinek jellemzõit, emellett bemutatta, miként

lehet ezeket az intézményeket „közvetett” módon átalakítani, végül pedig felvetette

egy egységes nemzetközi segélyezési gyakorlat kialakításának lehetõségét, amely

„stimulálja” ezeket a közvetett átalakításokat és támogatja a végrehajtásukat.

Továbbiakban a szerzõ a globalizáció fogalmának újszerû meghatározásából adódó lehetõ-

ségekkel foglalkozott. Hangsúlyozta: a globalizáció és egyéb kapcsolódó kifejezések

meghatározásának fontosságát, amelyeknek a segítségével könnyen belátható, hogy

a globális információs társadalom fejlõdése megoldást nyújt a modern nemzetálla-

mok funkcióvesztésébõl adódó problémákra. A megoldás lényege az, hogy új típusú

állami intézményeket hoznak létre, az állam átalakul, kissebbé válik, az állami intéz-

mények mûködése pedig hálózati rendszereken alapul. A nemzetközi segélyezés fõ

feladata, hogy a segélygazdaságokat a globális információs társadalom körülményei

közé felzárkóztassa. Ezt egy speciális intézményfejlesztési módszer segítségével

lehet végrehajtani.
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A globális információs társadalom körülményei közé való felzárkóztatás legjobb

módja az intézmények kiépítése, ami kulcsfontosságú az úgynevezett segélygazdasá-

gokban. Olyan innovatív intézményépítés szükséges, amire máshol nincs példa. Vi-

lágossá kell tennünk, hogy intézmények alatt nemcsak a szervezeteket és a közöttük

lévõ kapcsolatokat értjük, hanem az intézmények mûködtetésében részt vevõ embe-

rek hozzáállását is.

„…A szegény országokban uralkodó problémák fõ oka az állami intézmények gyengesége:

a tulajdonjog és a jogrend hiánya, valamint a korrupt állami bürokrácia. Emiatt maradnak sze-

gények a szegény országok” (Fukuyama F.)

A segélygazdaságok „kihasználatlan erõforrás” jellege lehetõvé teszi, hogy a segé-

lyezési rendszer megfelelõ megváltoztatásával radikálisan gyors módszert keressünk

ezeknek az országoknak a globális információs társadalom körülményei közé való

felzárkózásának segítésére. Tehát megállapíthatjuk, hogy a segélygazdaságokban az

állami intézmények „mesterségesek”, és bizonyos tekintetben „funkció nélkül” mû-

ködnek. Majdnem minden segélyprogramban szerepel az intézményfejlesztés.

Azonban az ily módon végrehajtott „intézményfejlesztés” rendszerint „nemzetálla-

mi” mintákon alapul.

Ha elfogadjuk az elõzõ részben foglaltakat, megállapíthatjuk, hogy a nemzetál-

lamok kora lejárt. Abban az esetben, ha a nemzetállami lét jellemzõit nem a sajátos

gazdasági-földrajzi-politikai egységek szerint alakították ki, nem lesz esély arra,

hogy önfenntartóan kifejlesszük vagy megteremtsük a jellemzõkhöz kapcsolódó fel-

tételeket.

Számos példát hozhatnánk arra, hogy a mesterségesen létrehozott, funkció nél-

küli intézmények képtelenek segélyek vagy külföldi támogatás nélkül mûködni. Kö-

vetkezésképpen a funkció nélkül mûködõ intézményeket gyorsabban át lehet alakí-

tani vagy el lehet sorvasztani, mint azokat, amelyek nemzetállam keretei között mû-

ködnek. Ha ezt a segélyezést megfelelõ irányítással tudatosan támogatják, akkor

adódhatnak egyéb lehetõségek is újfajta intézmények kifejlesztésére. Mielõtt meg-

tennénk javaslatunkat, szeretnénk áttekinteni a segélygazdaságokban mûködõ in-

tézmények fõ jellemzõit.

Felmerül a kérdés, hogy milyen intézményekre van szükség, ha a nyugati társa-

dalmakban kiépített intézményrendszer nem tekinthetõ követendõ célnak. A válasz:

a közvetlen intézményfejlesztésrõl a „közvetettre” kell áttérni, ami azt jelenti, hogy ahe-

lyett, hogy egy bizonyos ország népét arra kényszerítenénk, hogy fogadja el a néze-

teinket, az ott élõ emberekre kell bízni, hogy meghatározzák, melyik intézményrend-

szer a megfelelõ számukra. Persze nem vagyunk könnyû helyzetben, ugyanis a „de-

mokrácia” hiánya nem az egyedüli oka annak, hogy a mai napig nem találtuk meg a

helyes utat. A megfelelõ tudás és a konszenzuson alapuló együttmûködési képesség

szintén hiányzik.

Javasoljuk az adományozó országoknak, hogy az intézményfejlesztésre elkülö-

nített pénzalapokból segítsenek a globális hálózatba integrált virtuális tudásközponti

infrastruktúrát kiépíteni a segélygazdaságokban. A létrejövõ virtuális tudásközpon-

tok biztosítják annak a képességnek a kialakulását, amelynek segítségével az egyes

országok polgárai megtalálhatják a számukra legmegfelelõbb intézményrendszert. A

magyar energiabiztonsági központ megalapítása kapcsán bebizonyosodott, hogy a
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virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl

függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat – legalább a leg-

fontosabbakat – virtuális autonóm közigazgatási intézményekként létrehozni. Ez a

segélygazdaságokban példaként szolgálhat a „virtualizáció” növekvõ arányára az ál-

lami intézményrendszerekben. Ennek köszönhetõen az állami intézményrendszer a

megtermelt nemzeti jövedelem egyre kisebb részét fogja segélyezésre és támogatásra

fordítani, ugyanakkor nagyobb hányad marad az emberek szükségleteire és a gazda-

ság fejlesztésére.

A szerzõ befejezésül hangsúlyozta: a fentiek alapján javaslatot teszünk a fejlõdõ

segélygazdaságok alapvetõ jövõbeni irányvonalának meghatározására:

a) A segélygazdaságok intézményrendszerének kialakításakor a hangsúlyt egy

virtuális tudásközpont infrastruktúrájának és a virtuális kormányzati szerve-

zeteknek a létrehozására kell helyezni.

b) A közvetett intézményfejlesztést integrálni kell a globális tudásközpont-

hálózat fejlesztési programjába és a kultúrafejlesztési programokba.

A fenti javaslatok végrehajtása érdekében a szerzõk készséggel ajánlják a nemzet-

közi együttmûködéssel megvalósuló projektekben – Energiabiztonsági központ mint

virtuális tudásközpont létrehozása, új biztonságkultúra program végrehajtása – szerzett

tapasztalataikat.

Lakner Zoltán – Kasza Gyula

A külföldi katonai missziók

áttételes gazdasági hatásai

Békefenntartás és társadalmi támogatottság

A külföldi missziók társadalmi elfogadottsága a siker alapvetõ feltétele. Jávor (2000)

szerint „Az elmúlt századok során a politika és a stratégia képes volt esetenként füg-

getleníteni magát a társadalomtól, illetve a társadalom nagyon sok esetben – pl. az

elsõ világháború elõtt – támogatta a háborút. Napjainkban a társadalom érintettsége,

az elmúlt két világháború tapasztalatai és a tömeg kommunikáció által szinte min-

dennapi élménnyé vált borzalmak hatása miatt a társadalom kritikus, nem hajlandó

feltétel nélkül támogatni a háborút. Márpedig háborút viselni – és erre az elmúlt évti-

zedek tapasztalatai elegendõ példát hoztak – a társadalom együttmûködése és támo-

gatása nélkül nem lehet. Azokat az eseteket, amikor a társadalom megvonja támoga-

tását a hadseregtõl, és ezért a hadsereg kénytelen elhagyni a hadszínteret, a társada-

lom nem vereségnek, hanem „csak” a hadsereg kudarcának tekinti.”

A békefenntartó katonai tevékenységek megítélése a NATO valamennyi tagálla-

mában erõteljesen megosztja a közvéleményt. Az ezzel kapcsolatos külföldi vitákat

elemezve az állapítható meg, hogy mindkét oldalról számos érv hangzik el. A békeki-
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