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A magyar Kormány 2020–2025 közötti időszakra
vonatkozó nemzetközi fejlesztési együttműködési
stratégiájának (NEFE2025) célja, hogy az elkövetkező időszak során Magyarország a korábbiaknál is
hangsúlyosabban vegye ki részét a nemzetközi közösség kihívásainak leküzdésében. A NEFE2025
víziója, hogy a partnerországok helyi közösségeinek, kormányainak szükségleteire, igényeire
és környezeti-társadalmi adottságaira alapozva
Magyarország fenntartható módon járuljon hozzá
a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) teljesüléséhez és a migráció kiváltó okainak helyben történő
kezeléséhez – biztosítva ugyanakkor hazánk gazdasági kapcsolatainak a megerősítését, így a magyar
gazdasági szereplők és a civil szféra nemzetközi fejlesztési programokba történő fokozottabb bevonását.

ki

ODA-cél
M

yar szere
p

Szű
k

a

Nemzetközi
szerepvállalás
növelése

0,25%-os ODA/GNI1 arány
elérése 2025-ig.

Mélyrehatóbb
szakpolitikai
tervezés

Szűkebb földrajzi fókusz,
hatékonyabb tárcaközi
koordináció.

Projektimplementáció
az SDG-k mentén

Az Agenda 2030 által
megfogalmazott
szemléletmód érvényesítése.

Gazdasági
partnerségek
erősítése

Kölcsönösen prosperáló
partnerségek létrehozása.

Magyar
szereplők
mozgósítása

Tudatosságnövelés,
magyar szereplők
mozgósítása.

NYOMON KÖVETÉS, ÉRTÉKELÉS, FELÜLVIZSGÁLAT
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A NEFE2025 mindemellett az eddiginél nagyobb hangsúlyt
fektet Magyarország nemzetközi szerepvállalásának
fokozására, így külpolitikai és külgazdasági érdekeinek
az érvényesítésére, elsősorban a fenntarthatóság és az
egyenlő partnerség elvein alapuló gazdasági-fejlesztési
együttműködések kialakításán keresztül.
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A NEFE2025 öt pillérre építve, célravezetően vázolja fel
a magyar nemzetközi fejlesztéspolitika irányait. A stratégia
a „senkit nem hagyunk hátra” elven alapulva követi az
Agenda 2030 által megfogalmazott célkitűzéseket és a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Fejlesztéstámogatási Bizottságának ajánlásait, elsődlegesen
a szegénység és az egyenlőtlenségek csökkentésére
fókuszálva.
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ÚJ STRATÉGIAI
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Official Development Assistance/Gross National Income - Hivatalos fejlesztési támogatás/
bruttó nemzeti jövedelem
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A NEFE2025 PILLÉREI
MAGYARORSZÁG
NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁSÁNAK NÖVELÉSE
Magyarország törekedni fog arra, hogy – szem előtt tartva a rendelkezésre álló erőforrások hatékonyabb kiaknázásának célkitűzését –
2025-ig elérje a 0,25%-os ODA/GNI hozzájárulási arányt. Ezen
célkitűzés érvényesítése érdekében több stratégiai jelentőségű,
a helyi szükségletekre, igényekre és környezeti-társadalmi adottságokra szabott, bilaterális alapon megvalósuló fejlesztési
program végrehajtása indokolt.

MÉLYREHATÓBB SZAKPOLITIKAI TERVEZÉS, HATÉKONYABB
TÁRCAKÖZI KOORDINÁCIÓ, EGYSÉGES EREDMÉNYORIENTÁLT
PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS
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PROJEKTIMPLEMENTÁCIÓ
A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLOK MENTÉN
A Magyarország által végrehajtott nemzetközi fejlesztési projektek
már jelenleg is hozzájárulnak az SDG-k megvalósításához, ugyanakkor a NEFE2025 célkitűzéseként hazánk elsősorban azon
SDG-kre kíván fókuszálni a 2020–2025 közötti időszakban,
amelyek terén komparatív előnyökkel rendelkezik. Magyarország
elsősorban a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság, az egészségügy,
az oktatás, a környezetvédelem és az információtechnológia
területein tervez olyan nemzetközi fejlesztési projekteket végrehajtani,
amelyek elősegítik az adott ország felzárkózását és fenntartható
fejlődését.
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Magyarország az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az
afrikai kontinens – így különösen a szubszaharai Afrika – és
a legkevésbé fejlett országok (Least Developed Countries) felzárkóztatására, valamint a Közel-Kelet fejlesztési szükségleteire.
Mindemellett az európai szomszédságpolitikához, illetve
a Keleti Partnerséghez kapcsolódó prioritások továbbra is kiemelt
jelentőséggel bírnak, összhangban Magyarország hagyományos
külpolitikai érdekeivel. E tekintetben elengedhetetlen továbbá
a szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájának (Policy Coherence
for Development) biztosítása, így a szorosabb és folyamatos
tárcaközi koordináció. Ennek keretében a társminisztériumokban
„nemzetközi fejlesztési koordinátorok” kerültek kijelölésre.
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GAZDASÁGI PARTNERSÉGEK
ERŐSÍTÉSE A NEMZETKÖZI
FEJLESZTÉSBEN

04. PILLÉR
Cél, hogy a kölcsönösen prosperáló partnerségek létrehozása
által Magyarország nagyobb szerepet szánjon azon projektalapú
tevekénységeknek, amelyek az SDG-k megvalósítása mellett
alkalmasak a magyar külpolitikai és külgazdasági érdekek
érvényesítésére is. Ennek keretében célkitűzés, hogy a magyar
nemzetközi fejlesztési tevékenységek az eddigieknél nagyobb
arányban valósuljanak meg magyar gazdasági szereplőkön keresztül,
különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra (kkv).
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A MAGYAR GAZDASÁGI ÉS CIVIL SZEREPLŐK MOZGÓSÍTÁSA
A NEFE2025 célja a magyar gazdasági és civil szereplők ösztönzése
a nemzetközi fejlesztésbe való bekapcsolódásra. A magánszektor
bevonásának egyik kulcsfontosságú eszköze a hagyományos
támogatásokon túl az olyan innovatív finanszírozási módszerek
kialakítása, amelyek arra ösztönzik a magánszférát, hogy nemzetközi
fejlesztési célú programokba fektessenek, multiplikálva ezzel
a magyar fejlesztéspolitika rendelkezésére álló forrásokat.
A NEFE2025 egy olyan platform létrehozását indikálja, amely
a magyar civil, egyházi és vállalati szféra informálását és
tudatosságának növelését végzi.
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NYOMON KÖVETÉS
ÉS ÉRTÉKELÉS
A szaktárcák a stratégiai célkitűzések tárcaszintű megvalósításáért felelősek, amelyről a Nemzetközi Fejlesztési
Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság által is
megvitatásra kerülő jelentésben számolnak be. A stratégia
megvalósításáról született évenkénti értékelések és az azzal
kapcsolatos javaslatok részét képezik a nemzetközi fejlesztési
együttműködésre vonatkozó 2014. évi XC. törvény alapján
készítendő éves kormányjelentésnek. A stratégia átfogó
értékelésére 2024. év végén kerül sor: az éves tárcaszintű
jelentések, illetve azok szakértők és civil szervezetek
bevonásával történő értékelése alapján kerül kidolgozásra
a következő időszakra irányuló új stratégia.
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NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI
EGYÜTTMŰKÖDÉS

• KAPCSOLAT •
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Az Export Növeléséért Felelős Helyettes Államtitkárság
Nemzetközi Fejlesztési Főosztály
+36 (1) 458 1231 • nefefo@mfa.gov.hu
• POSTAI CÍM •
H-1027 Budapest, Bem rakpart 47.
• WEB •
www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
www.kormany.hu
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