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KIVONAT
Ez a dolgozat Afrikáról, Afrika segélyezéséről szól. Arról a tragédiáról, hogy a nyugati világ több 

billió dollárt költött a régió segélyezésére, és ezzel nem hogy nem javította, de gyakran kifejezetten 

rontotta az ott élők helyzetét. Arról a kudarcról, hogy a hagyományos növekedési és segélyezési 

elméletek segítségével nem magyarázható, hogy ez a helyzet miért alakult ki.

Afrika problémája  nem elsősorban gazdasági.  A társadalmi  helyzet  sajátosságai  okozzák azt, 

hogy a helyi gazdasági rendszer működése eltér  a nyugati  országok gazdaságának működésétől. 

Ezek a különbségek oda vezetnek, hogy a gazdasági szervezetek viselkedését másodlagos célok is 

befolyásolják, amelyek közül a legmeghatározóbb a kiterjedt kapcsolati háló – család, klán, törzs 

vagy vallási  csoport  –  támogatása.  Ezek a  célok  és  motivációk  komolyan  módosítják a  segély 

felhasználását  és  a  gazdaságban  való  szétterjedését,  miközben  a  hagyományos  segélyezési 

modelleket használhatatlanná teszik.

Ezen kutatás központjában pár olyan általam kifejlesztett ágens alapú modell áll, amely lehetővé 

teszi  ezen  nem-gazdasági  tényezők  figyelembevételét.  Modelljeim  alapja  egy,  a  klánok  közti 

ellentétek által megosztott társadalom; egy olyan gazdaság, amelyben a kibocsátásnak akár felét kis, 

nem hivatalos,  „informális”  gazdaságok állítják  elő;  egy olyan  piacszerkezet,  ahol  a  személyes 

kapcsolat fontosabb mint a jó ár; és egy olyan ország, ahol az infrastruktúrahiány nem csak az áruk 

szállítását, de a piaci információk beszerzését is lelassítja és megdrágítja. A modellekn bemutatom, 

hogy  a  régió  országai  nem  csak  a  nyugattól,  de  egymástól  is  nagyban  különböznek.  Ezen 

különbözőségek miatt lehetetlen egységes, hatékony fejlesztési irányelvek kidolgozása.

Dolgozatom két részből áll. A második és harmadik fejezetet magába foglaló első rész a térség 

hátterével,  a  segélyezés  történetével,  elméletével  és  intézményeivel,  illetve  a  használható 

segélyezési  politikákkal foglalkozik.  Itt  található meg az ágens alapú modellezés bemutatása és 

ezen megközelítés  közgazdasági alkalmazásának leírása is.  A második rész (negyedik és ötödik 

fejezet)  tartalmazza  a  modellek  bemutatását  és  tanulságát:  mielőtt  egy  ország  számára  segélyt 

nyújtanánk, az adott gazdaság és társadalom mélyebb ismeretére is szükség van. A dolgozatot záró 

függelékek további kiegészítő információkat és elemzéseket tartalmaznak.
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ABSTRACT
This research is about Africa, about the development aid to Africa, and about the tragedy of 

having spent trillions of dollars on aid to the region without improving – and at  times actually 

worsening – the situation of  the people living there.  This is  a  paper  about  the failure  of most 

economic growth and aiding models to explain this situation.

The problem with Africa is primarily not economic in nature. The peculiarities of the social and 

political structures cause the local economic system to answer to a logic distinctly different and 

somewhat alien to the western mind. These differences manifest in the form of alternate goals, most 

prominently as support for one's extended relationship network – the family, the clan, the tribe or 

the religious group. These alternate goals then act as a block or diversion in the distribution and 

utilization  of  international  financial  aid  –  and at  the  same  time  cause  the  standard  models  of 

development aid to fail.

In this paper I introduce a couple of agent-based simulations of the region which allow for these 

non-economic  factors  to  be accounted for.  My models  are  based on a  society divided  by clan 

differences, on an economy where up to half of the output can be produced by small, personal, non-

official businesses, on a market where interpersonal relations are more important than good price, 

and on a country where infrastructure is so scarce that not only transportation, but attaining business 

information is slow and costly. Using these models I show that the peculiarities of the countries in 

the region make them so drastically different that they have to be treated like separate entities, and 

as such, a unified, universally successful aiding policy cannot be developed.

This paper consists of two main parts. The first part, encompassing chapters two and three, focus 

on the background of the area, the history, theory and institutions of financial aid, and some key 

thinkers' ideas about the future of financial aid. It also contains a brief introduction to agent based 

modeling  and  its  social  applicability.  The  second  part  (chapters  four  and  five)  contains  the 

description of the models and their premises: before financial aid can be distributed, thorough and 

in-depth analysis of the aid recipient is needed, so that the optimal aiding strategy can be evaluated. 

The paper closes with a series of appendices which contain further in-depth information or support 

material regarding the paper.
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1. Bevezetés 1. Bevezetés

1. BEVEZETÉS
“In January of 2005, [Gordon Brown] gave a compassionate  
speech about the tragedy of extreme poverty afflicting billions of  
people, with millions of children dying from easily preventable  
diseases. [...] He offered hope by pointing out how easy it is to  
do good. Medicine that would prevent half of all malaria deaths 
costs only twelve cents a dose.[...]
Gordon Brown was silent about the other tragedy of the world's  
poor. It is the tragedy in which the West spent $2.3 trillion on  
foreign aid over the last five decades and still has not managed  
to  get  twelve-cent  medicine  to  children to  prevent  half  of  all  
malaria deaths.
– William Easterly, White Man's Burden[46]

Afrikának több segély kell,  és helyrejön a gazdasága.  Afrikától meg kell  vonni a segélyt,  és 

helyrejön a gazdasága. Afrikának nem segélyre van szüksége, hanem valós versenyre. A kontroll 

nélküli  gazdasági  verseny  döntötte  össze  Afrika  gazdaságát.  Afrika  problémáinak  oka  a  volt 

gyarmati rendszer. Afrika csak magát okolhatja problémáiért.  Számtalan, egymásnak gyökeresen 

ellentmondó  elmélet  foglalkozik  az  afrikai  helyzet  kialakulásával  és  lehetséges  kezelésével, 

melynek egyetlen közös pontja, hogy Afrika gazdaságával komoly probléma van.

Az elmúlt fél évszázad során a világ különböző fejlett és fejlődő országai hatalmas mennyiségű 

vagyont  áldoztak  arra,  hogy  Afrika,  pontosabban  fogalmazva  Afrikának  Szaharától  délre  eső 

területeinek  gazdaságát  talpra  állítsák,  az  itt  lakó  közel  800 millió  ember  számára  az  alapvető 

létbiztonságot garantálják. Ezen segélyezési folyamatnak igen kevés kézzelfogható eredménye lett, 

és ami lett, az is többnyire negatív.

Ezen értekezés  témája  a  Szaharától  délre  fekvő Afrikai  országok (ezentúl  Afrika)  fejlesztési 

segélyezése,  illetve ezen segélyezés  modellezése.  A célom, hogy a saját  modellem segítségével 

megmutassam, miért is nincs egységes segélyezési modell, a hagyományos közgazdaságtan miért 

látszik  kudarcot  vallani  ezen  terület  kezelésében,  és  milyen  alternatív  megközelítés  vezethetne 

eredményre ezen területek megsegítésében.

A dolgozat alapfeltevése az a statisztikailag igazolt helyzet, hogy bár Afrika tetemes fejlesztési 

segélyt  kap, a gazdasági helyzet  nem stabilizálódik,  a növekedés stagnál,  és  az átlagos lakosok 

életszínvonala nem javul. Ez egyértelműen arra utal, hogy a segélyezés meglevő modelljei erre a 
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régióra nem érvényesek: azok a hatásmechanizmusok, amelyek a gazdaság serkentését hivatottak 

szolgálni,  itt  nem jutnak érvényre. Meggyőződésem, hogy ennek oka nem közgazdasági, hanem 

társadalmi-politikai eredetű, így kizárólag közgazdasági modellel ez a helyzet nem kezelhető.

A huszadik  század  vége  nem  csak  az  afrikai  segélyek  hatékonyságának  megkérdőjelezését 

hozta,  hanem a  számítástechnika  fejlődését  is.  Az  egyre  gyorsabb,  egyre  nagyobb  memóriával 

rendelkező számítógépek újfajta társadalomtudományi módszertant tettek lehetővé: a szimulációt. 

Ennek során a társadalomtudós úgy próbál meg valamely komplex, a valós világban nehezen vagy 

egyáltalán nem vizsgálható problémát elemezni, hogy egy szimulált világon végez kísérleteket, és 

ezek eredményeit szuperponálja a valóságra. Ezen dolgozat lényege ez a megközelítés: a szimuláció 

segítségével kívánom bemutatni, hogy az egyes Afrika-specifikus tényezők hogyan befolyásolják a 

régió gazdaságának alakulását. A segélyezés vizsgálata során pedig a kapott segélyek, alkalmazott 

segélyezési módozatok különféle mikro- és makrogazdasági hatásait fogom bemutatni.

Afrika segélyezésének problémaköre nagyon sokrétű. Külön kell kezelni a Szaharától északra és 

délre  fekvő  területeket,  mert  a  gazdasági  teljesítőképességük,  lakosságuk,  társadalmuk  szerint 

teljesen eltérő régiókról van szó. Fontos, hogy milyen célból történik a segélyezés: ez nem egy 

pozitív, hanem egy normatív kérdés, a „mi a helyzet” helyett a „mi kéne hogy legyen” kérdésre 

kíván válaszolni. A segélyezés szempontjából meghatározó, hogy a segélyeknek mi a forrása és mi a 

segélyek elosztásának módja, és hasonlóan kulcsfontosságú, hogy a segélyezés milyen pénzügyi 

formát  (vissza  nem  térítendő  juttatás  vagy  kedvezményes  hitel)  vesz  fel.  Bár  ezen  kérdések 

mindegyike  egy-egy  önálló  könyvet  érdemelne,  a  saját  elemzésem  szempontjából 

elengedhetetlennek tartom, hogy a  dolgozat  bevezető  részében bemutassam,  ezen  hatások hogy 

befolyásolják a segélyezési folyamatot.

A dolgozat középpontjában a régió sajátosságaiból adódó egyedi társadalmi szerkezet áll. Ez a 

szerkezet koránt sem egységes, és csak nagy naivsággal lehetne egyszerűen „a törzsi szerkezet”-

ként hivatkozni rá. Országonként, sőt még országokon belül is eltérő csoportokról és csoportközi 

kapcsolatokról van itt szó, amelyek alapvetően meghatározzák a régió lakosainak mindennapjait, az 

egyéni gazdasági és politikai lehetőségeit, és így a makrogazdaságot és a kormányzati struktúrát is. 

A  dolgozatban  végig  a  pozitív  megközelítésre  koncentrálok:  el  szeretném  kerülni  azt,  hogy 

ítélkezzek ezen szerkezetek  létjogosultságáról,  fenntarthatóságáról,  illetve  arról,  hogy ez „jó”-e, 

- 2 -



1. Bevezetés 1. Bevezetés

vagy  sem.  Mindössze  azt  mutatom  be,  hogy  ezen  szerkezetek  milyen  kihatással  vannak  a 

makrogazdaságra,  az  ország nemzetközi  kereskedelemben betöltött  szerepére,  a  régió  gazdasági 

szerkezetének alakulására és az egyének hasznosságára illetve relatív hasznosságára. 

A segélyezés elemzésénél is ezt a pozitív utat kívánom követni. Nem akarom megmondani, hogy 

mi kéne legyen a segélyezés célja, és végképp nem kívánom megmondani, hogy mi a kívánatos 

társadalmi illetve politikai  szerkezet a segélyezett  országban. E helyett  inkább egy összefoglaló 

segélyezési  étlapot  kívánok  nyújtani,  ami  figyelembe  veszi  a  segélyezett  ország  társadalmi 

berendezkedését  és  a  segélyező  céljait,  azaz  az  adott  országban  az  adott  cél,  célok  elérésére 

optimális segélyezési mix kiválasztását kívánom segíteni. 

A dolgozatban  azt  a  kérdést  is  vizsgálom,  hogy  milyen  hatással  van  az  adott  segélyezett 

országokra az a tény, hogy számos más országgal versengenek a segélyekért,  mi történik akkor, 

hogyha  a  segélyező  intézmények,  országok  különféle  megkötésekkel  nyújtanak  segélyeket. 

Modellem eredménye, ami megerősíti a várakozásokat, az, hogy még abban az esetben, hogyha a 

segélyezett  országok  kormányzata  mindenben  követni  igyekszik  a  segélyt  nyújtó  intézmények 

elvárásait,  és  ceteris  paribus  mindig  optimális  döntéseket  hoznak,  akkor  is  torzul  a  segélyek 

felhasználása, és a segély nem fogja elérni célját.

A segélyek szimulálásánál én a (pénzügyi) ellenszolgáltatás nélkül adott, vissza nem térítendő 

pénzügyi segélyek különböző válfajait elemzem. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a segélyek pozitív, 

gazdaságélénkítő és társadalmi hatásait vizsgálhassam anélkül, hogy ennek pénzügyi költségét, árát 

figyelembe kéne venni. Ez a megközelítés még hangsúlyosabbá teszi azt a felismerést, hogy még a 

legönzetlenebb segélyezés is komoly problémákat okozhat a befogadó országban. Természetesen 

így a dolgozat nem tér ki a segélyezés által okozott egyik legfontosabb probléma, az adósságcsapda 

kérdésére.

Bár a dolgozatban bemutatom a humanitárius segélyek működését és szerepét, a modellem nem 

erre  a  kérdésre  koncentrál.  Ennek legfőbb oka,  hogy ezen segélyek  csak eseti,  tüneti  kezelését 

jelentik egy sokkal nagyobb, áthatóbb problémának. Amennyiben a gazdasági segélyezés elérné 

azokat a célokat, amelyeket kitűz maga elé, a humanitárius segélyekre többet nem lenne szükség. A 

humanitárius segélyek másik problémája, hogy azt a témakört szinte lehetetlen pozitívan elemezni, 

hiszen  a  humanitárius  segélyek  oka,  a  segélyezés  motivációja  maga  már  normatív  alapokon 

nyugszik.
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1.1. TÉZISEK

A dolgozat főbb mondanivalóit az alábbi tézisekben foglaltam össze. Ezek kihangsúlyozzák, hogy 

melyek azok az eredmények, amelyek legnagyobb hatással lehetnek a segélyezésre és a segélyezés 

gazdaságtanára.

1. TÉZIS: Az ágens alapú modellezés segítségével lehetőség nyílik egy olyan 
modell elkészítésére, amely konzisztens makroviselkedésében a szimbolikus 
modellekkel, mikroszinten pedig a régióra jellemző sajátosságokkal.

Dolgozatom  alapfeltevése,  hogy  a  jelenlegi  modellek  azért  nem  hatékonyak  a  segélyek 

hatékonyságának előrejelzésében és az optimális segélyezési stratégia kialakításában, mert túl sok 

tényezőt  nem vesznek,  technikailag  nem is  vehetnek  figyelembe.  A hagyományos  szimbolikus 

modellek eszköztára mindössze az „egyenlet” és a „változó”, egy közepesen komplex algoritmus 

leírása  már  jelentős  problémákba ütközik  – az  eredendően algoritmikus  megközelítések,  tanuló 

algoritmusok ábrázolása pedig szinte lehetetlen. Külön probléma, hogy a mikro-makro szintézishez 

minden egyes szereplő leírására szükség van, ami még primitív szereplőket feltételezve is igen nagy 

számú egyenlethez  vezet.  Amennyiben a  szereplők között  komplex  a  kapcsolati  háló,  a  modell 

kezelhetetlen méreteket vesz fel – miközben még mindig jóval kisebb a magyarázó ereje, mint egy 

szimulációnak.

Az első tézis ezért azt mondja ki, hogy lehetőség van egy olyan szimuláció elkészítésére, amely 

megfelel a hagyományos megközelítésben készült szimbolikus modellekkel. A szimuláció azonban 

mikroszintű kapcsolatokra épül, így lehetővé teszi azon régió-specifikus magatartások, társadalmi 

és gazdasági kapcsolatok, szerkezetek modellezését, amit egy makroszintű megközelítés nem képes 

figyelembe venni.

2. TÉZIS: A segélyek feltételekhez kötése korlátozza a hatékonyságukat
Számtalan kutatás foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a segélyt nyújtók explicit és implicit céljai 

befolyásolják-e a befogadó ország gazdaságát. A bevezető részben bemutatom, hogy számos kutatás 

igazolja,  hogy pozitív  változást  nem lehet  elérni  azzal,  ha  a  segélyeket  különféle  bevezetendő 

gazdasági  politikához kötik  (pl.  [24],  [25],  [160]).  Ennek számos oka van:  az ország vezetői  a 

személyes  céljaikat  követik;  esetleg  a  segélyezés  feltételrendszere  miatt  a  beszállító  érdekei 

érvényesülnek stb. Még ha fel is tesszük, hogy az ország vezetése teljes egészében a segélyt nyújtók 

- 4 -



1. Bevezetés 1.1. Tézisek

elvárásai  szerint  viselkedik,  és  mindenben  követik  a  segélyt  nyújtók  utasításait,  igényeit,  a 

segélyekért folyó küzdelem eredményeképp egyes segélyezett országok helyzete sokat romolhat – 

és egyes esetekben így is a segélyező szándékával ellentétes eredmények alakulhatnak ki.

3. TÉZIS: Az ország társadalmi szerkezete nagyban meghatározza az ország 
kibocsátási  szintjét,  jövedelemeloszlását,  foglalkoztatási  szerkezetét  és 
hasznosságbeli szóródását.

Az  első  tézisben  leírt  szimuláció  segítségével  vizsgáltam,  hogy  milyen  hatást  gyakorol  a 

társadalom megosztottsága, a gazdasági hatalom csoportok szerinti egyenlőtlensége a gazdaságra és 

a  lakosságra.  Azon  általános  megfigyelésre  szerettem  volna  a  szimuláció  segítségével  újabb 

bizonyítékokat nyerni, hogy amennyiben egy ország gazdasága, társadalma nem egységes, akkor a 

termelés  és  a  piac  sem  képes  egységessé  válni,  így  az  ország  nem  realizálja  a  potenciális 

kibocsátását.  Ezen  pusztán  gazdasági  eredmény  mellett  azt  is  vizsgáltam,  hogy  a  hasznosság 

tekintetében milyen változások alakulnak ki a társadalmi szerkezet következtében

3.1: Az ország megosztottsága jelentős mértékben csökkentheti az ország makrogazdasági kibocsátását

Az elvégzett kísérletek alapján egyértelmű az az egyébként is könnyen látható összefüggés, hogy 

a makrogazdaság teljesítménye jelentősen alacsonyabb lesz, amennyiben az országban jelentősek a 

társadalmi ellentétek. Komoly ellenségeskedés esetén elegendő egy 1%-nyi méretű domináns klán, 

hogy a  gazdaság  teljesítőképességét  35%-kal  visszavesse.  A kísérletek  szerint  a  domináns  klán 

mérete 30%-os szintig egyre rontja a gazdaság kibocsátását (ekkor kb. 30%-kal kisebb a kibocsátás 

mint az optimális esetben), ennél nagyobb domináns klán esetében egyre csökken ez a hatékonyság-

veszteség.

3.2: Az ország megosztottsága jelentős mértékben fokozza a hivatalos munkanélküliséget

Hivatalos munkanélküliségen az ország hivatalosan nem foglalkoztatott munkaerejének arányát 

értem a tejes munkakínálathoz viszonyítva. Ez nem egyezik meg a tényleges munkanélküliséggel, 

hiszen ezen régió egyik legfontosabb jellegzetessége az informális gazdaságok jelentős mérete.

A hivatalos  munkanélküliség  mértéke  együtt  mozog a  makrogazdasági  kibocsátás  szintjével. 

Értéke  akkor  maximális,  amikor  a  makrogazdasági  kibocsátás  értéke  minimális  (ez  egybecseng 

azon – a szimulációba explicit módon be nem épített, de emergens módon megjelenő, és a valós 

tapasztalatokhoz igen jól illeszkedő – jelenséggel, hogy az informális gazdaság termelékenysége 

elmarad a hivatalos szektorok termelékenységétől). 
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3.3: Az ország megosztottsága jelentős hatást gyakorol a jövedelem-eloszlás egyenlőtlenségeire

A szimulációban abból a – valós életben nyilván nem érvényes – feltételezésből indultam ki, 

hogy a  szimuláció kezdetén minden szereplő sztochasztikusan hasonló esélyekkel  indul,  azaz a 

kezdeti feltételekbe csak véletlenszerű eltéréseket engedtem meg az ágensek között. A szimulációs 

környezet természetesen lehetővé teszi, hogy egy adott országban meglevő anyagi- és humántőke 

eloszlást is figyelembe vegyük az ágensek generálásakor, de vizsgálatom célja pont az volt, hogy 

egyenlő  kezdeti  feltételek  mellett  a  társadalmi  csoportok  közti  ellenségeskedés  mekkora 

különbségeket  képes  generálni.  Ezen  egyszerűsítő  kezdeti  feltételek  eredményeképp  a  teljesen 

egyenlő lehetőségeket biztosító paraméterek mellett a GINI index általában 0,05 körüli értékre állt 

be, azaz az egyenlőség csaknem teljes volt a lakosság körében. Amennyiben azonban az országban 

a  lakosság  30-40%-a  tartozik  a  domináns  klánba,  amely  erősen  diszkriminál  a  másik  klánnal 

szemben, a GINI index mértéke 0,45-ös értékig emelkedik. Bár az afrikai régióban nem ritka a 

0,65-0,7 értékű GINI index sem, a szimuláció jól  mutatja, hogy a társadalom megosztottsága a 

jövedelmi egyenlőtlenségek szignifikáns részére magyarázatot ad.

3.4: Az ország megosztottsága jelentősen növeli a tapasztalt hasznosságok közti eltéréseket

A szimuláció során kiemelt figyelmet szenteltem a hasznosság kérdésének. Az ágensek komplex 

belső állapottere az ágensek vagyonán sokféle hasznossági függvény értelmezését tette lehetővé 

(kiemelkedő fontosságú, hogy vagyonon és nem jövedelmen értelmeztem a hasznosságot; ez egy 

dinamikus  vizsgálat  esetében  elengedhetetlen).  A szimuláció  nem meglepően  azt  az  eredményt 

hozta, hogy a kisméretű, nagy előítéletekkel rendelkező domináns klán esetében a legnagyobb a 

hasznosságbeli szóródás az országon belül; egységes lakosság esetében pedig viszonylag egységes a 

hasznosság is  (teljesen egységes  lakosság  esetén  a  legnagyobb hasznossággal  rendelkező ágens 

hasznossága mindössze 20%-kal volt nagyobb, mint a legkisebb hasznosságú ágens hasznossága).

4.  TÉZIS:  Az  ország  társadalmi  szerkezetének  és  a  segélyezés  céljának 
függvényében  eltérő  segélyezési  stratégia  illetve  segélyezési  mix  a 
célravezető

Dolgozatom fő mondanivalója az, hogy eltérő társadalmi szerkezetű országokat eltérő módon 

kell segélyezni. Fontosnak tartom ismét hangsúlyozni, hogy dolgozatomban nem törekszem arra, 

hogy választ adjak arra a kérdésre, hogy mi a célja a segélyezésnek, illetve szükség van-e a régió 

segélyezésére. Az elkészített szimulációs keretrendszer ezen kérdés megválaszolására is alkalmas 
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1. Bevezetés 1.1. Tézisek

lenne, azonban az általam végzett közgazdaságtani, kultúr-antropológiai, szociológiai és politológiai 

vizsgálatok elégtelenek lennének mélyreható pszichológiai kutatások nélkül arra, hogy akkurátus 

képet kapjunk a kérdésről. A dolgozatban e helyett  arra kerestem a választ,  hogy amennyiben a 

segélyt  nyújtó  tudja,  hogy  milyen  gazdasági-társadalmi  hatásokat  kíván  elérni  a  segélyezett 

országban,  akkor  a  társadalmi  szerkezet  függvényében  milyen  segélyezési  eljárást  érdemes 

választania, hogy az ceteris paribus a maximális hatást érje el. 

A segélyezési  eredményeket  háromféleképp  is  bemutatom.  Egy leíró  résszel  kezdem,  amely 

összefoglalja minden egyes nagyobb társadalmi szerkezetre a különféle segélyezési megközelítések 

hatásmechanizmusait. Ezek után egy társadalmi szerkezet – segélyezési cél táblázatban javaslatokat 

teszek arra, hogy  a segélyezés elsődleges célja szempontjából mely segélyezési módszer lehet a 

legalkalmasabb egy adott  ország segélyezésre  számára.  A záró,  extenzív táblázat  pedig minden 

egyes társadalmi szerkezetre és segélyezési eljárása leírja, hogy annak milyen hatása lesz az ország 

makrojövedelmére,  kereskedelmi  mérlegére,  hivatalos  munkanélküliségére,  ágensvagyonára, 

jövedelem eloszlásra és az inflációra.  Ezen táblázat segítségével egy régió segélyezése számára 

több szempont szerint is optimális segélyezési mix is összeállítható.

1.2. A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE

A  dolgozat  két  nagy  részre  tagozódik.  Az  első  részben  (második  és  harmadik  fejezet) 

összefoglalom  a  modell  felépítéséhez  szükséges  háttérinformációkat.  A második  fejezet  Afrika 

segélyezésének  kérdéseit  vizsgálja  multidiszciplináris  megközelítésben.  Bemutatja,  hogy  mi  is 

maga a segélyezési folyamat, mi a motivációja és az intézményrendszere. Részletesen bemutatja a 

régió  politológiai,  szociológiai  és  kultúr-antropológiai  jellegzetességeit,  amelyek  a  segélyezési 

modellek  hatékonyságát  illetve  alkalmazhatóságát  befolyásolják,  és  kitér  a  segélyeket  elosztó 

nemzetközi  szervezetek  szerepére  is.  Végül  bemutatja,  hogy  milyen  segélyezési  politikákat 

lehetséges  alkalmazni,  és  hogy  összességében  milyen  következményei  vannak  a  helyi 

sajátosságoknak a segélyezésre. 

A harmadik  fejezet  a  szimulációs  társadalomtudomány főbb jellegzetességeit  mutatja  be.  Az 

ágens  alapú  modellezés  és  közgazdasági  alkalmazásainak  rövid  ismertetése  után  a  fizikai 

megvalósítás  kérdéseit  vizsgálja:  melyek  azok a  technikai  döntések,  amelyeket  figyelembe kell 

venni a szimuláció megtervezése során.
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A második részben (negyedik és ötödik fejezet) a modelleket ismertetem. A negyedik fejezet egy 

egyszerű, makroszintű ágens alapú modell segítségével szimulálja a segélyezést és a segélyekért 

folyó  versenyzést.  A  modell  felépítésének  és  eredményeinek  bemutatása  mellett  a  modell 

kiterjesztésének lehetőségeit is bemutatom.

Az ötödik  fejezetben  található  meg  az  első  tézisben  bemutatott  szimuláció.  Első  lépésben  a 

második  és  harmadik  fejezet  alapján  kidolgoztam,  hogy  melyek  azok  az  alapkövetelmények, 

amelyeknek  a  modell  meg  kell  feleljen:  lehetőség  kell  a  klánszerkezet,  az  infrastruktúra  és  az 

informális  gazdaságok  modellezésére.  Ezután  bemutatom  a  kiindulási  adatok  forrását,  és  ezek 

feldolgozását. A következő alfejezet a modell részletes felépítésének ismertetése, ami az alapvető 

gazdasági  kapcsolatok  leírását  tartalmazza.  A  felhasználói  felület  bemutatása  után  pedig 

megtalálható a modell eredményeinek ismertetése.

A függelék számos olyan adatot tartalmaz, ami a dolgozat értelmezését megkönnyíti, kiterjeszti, 

illetve  egyes,  a  dolgozatban  tett  feltételezéseket  támaszt  alá.  Az  első  függelék  a  nemzetközi 

segélyezési  szervezetek  történetének,  szerepének  és  kapcsolataiknak  bemutatása.  A  második 

függelék a segélyezés mellékhatásaként esetlegesen kialakuló Hollandkór jellemzését és modelljét 

tartalmazza. A harmadik függelék az első nagyméretű ágens-alapú makroszimuláció, a SANDIA 

National Laboratories által kifejlesztett Aspen modell bemutatása. A negyedik függelékben kaptak 

helyet a dolgozat gerincét alkotó modell kialakításához használt adathalmaz, a CIA World Factbook 

releváns adatai. Az ötödik függelék a szimuláció létrehozásához használt programozási környezet, 

és a szimulációt jellemző informatikai megoldások leírása. A hatodik függelék a telekommunikáció 

segélyezésben betöltött  szerepét  mutatja  be,  míg a  zárófüggelék néhány érdekességet  illusztráló 

ábrát tartalmaz, aláhúzandó egy-egy kiemelt alfejezet mondanivalóját..

1.3. SAJÁT MUNKA, EREDMÉNYEK

Az ágens alapú szimuláció társadalomtudományokban való felhasználása még gyermekcipőben 

jár, így kevés meglevő modell segíti a témával foglalkozni kívánó munkáját – és azok a modellek 

sem  elérhetőek,  csak  a  leírásuk  található  meg  esetenként.  Így  az  ágens  alapú  szimulációval 

foglalkozó társadalomtudós meglehetősen sok önálló fejlesztési és modellezési munkát kényszerül 

végezni,  hiszen  nem  lehetséges  a  mások  munkájából  való  merítés.  (Ezen  a  helyzeten  kíván 

enyhíteni  az  általam  is  használt  Repast  szimulációs  környezet  alig  pár  hónapja  megjelent 

„Symphony” csomagja, amely már programozás nélkül is lehetővé teszi az ágens alapú modellek 
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1. Bevezetés 1.3. Saját munka, eredmények

fejlesztését  [4]).  Ennek  következtében  nekem  is  sok  emberhónapnyi  munkát  kellett  fektetni  a 

modellek  kialakításába,  csiszolásába,  tesztelésébe,  mielőtt  gazdasági  eredményeket  kaphattam 

volna belőlük.

A  negyedik  fejezetben  bemutatott,  egyszerű,  makroszintű  modell  felépítése  során  a 

neoklasszikus  makroökonómia  alapelveire  építkeztem.  Itt  az  informatikában  ismert  egyszerű, 

optimalizáló döntéshozási algoritmust használtam fel az ágensek viselkedésének modellezésében. 

Az ötödik fejezetben bemutatott gazdasági szimuláció teljes egészében az én munkám, amely 

illeszkedik  a  korábban  bemutatott  szakirodalomhoz.  Kialakítása  megfelel  mind  a  bevezető 

fejezetekben bemutatott antropológiai, szociológiai és politológiai, mind a függelékben bemutatott 

modellezés-elméleti,  mind  a  közismert  közgazdasági  szempontoknak.  Ezen  hármas  megfelelés 

eredményeképp  szimulációs  integrációját  nyújtja  a  régió  különféle  társadalomtudományi 

elemzéseinek. A modell elkészítésekor felhasználtam az informatikában közismert sztochasztikus 

állapotgép-alapú, illetve a genetikus algoritmusok által segített neurális hálós döntési eljárásokat 

(ezek leírása megtalálható például Buchland[22] munkájában), illetve a mikro- és makroökonómia 

alapvető összefüggéseit.  Mindkét  modell  elkészítése során természetesen kihasználtam a Repast 

környezet által nyújtott szimulációs szolgáltatásokat, amelyek lehetővé tették a grafikonok könnyű 

megjelenítését,  az  adatgyűjtés  automatikus  elvégzését,  illetve  az  ágensek  könnyebb 

összekapcsolását.
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2. Afrika Segélyezése 2. Afrika Segélyezése

2. AFRIKA SEGÉLYEZÉSE
„[...] we should know, that aid is never free. It is, in many cases,  
very costly in the long run, and even the gifts, not to speak about  
the soft loans, turn out not to be free or so soft after all. The 
donors  have  their  interests,  priorities  and  prejudices.  The 
lending institutions have a bureaucratic incentive to lend and to  
be  involved.  They  are  not  ready  to  watch  reforms  passively,  
risking that their irrelevance will be revealed.”
– Václav Klaus, Osigwe Anyiam, 2007 november 29 [89]

A nemzetközi segélyezés egy meglehetősen ellentmondásos téma. Elegendően felkapott ahhoz, 

hogy a laikusok is gyakran halljanak róla, a valós működése azonban gyakran még szakemberek 

számára  is  ismeretlen.  Ahhoz,  hogy  a  segélyezés  modellezéséről  tudjunk  beszélni,  érdemes 

lefektetni az alapokat: mi is maga a segélyezés, hogyan kellene működnie, működik-e, és ha nem, 

miért nem. 

Az első alfejezetben a segélyezés rövid áttekintése található: milyen segélyek vannak, milyen 

segélyező szervezetek léteznek, ezek hogy működnek. Ezután röviden áttekintjük a humanitárius 

segélyezést, majd kicsit részletesebben a fejlesztési segélyeket, hiszen ez a vizsgálatunk tárgya. A 

történeti áttekintéséből kiderül, hogy évtizedes múltja során állandóan problémák kísérték, melynek 

okára is fényt derítek.

A második alfejezet a közgazdasági elméleti hátteret mutatja be: miként fejlődtek a növekedési 

modellek,   milyen  hatásuk  volt  a  segélyezés  elméletére,  és  melyek  a  segélyezés  gyakorlati 

tapasztalatai közgazdász szemmel. 

A harmadik alfejezet már Afrikát helyezi a középpontba. Ha a segélyeknek mind a működési 

formájukból, mind a hozzá tartozó közgazdasági elméletből következően is működniük kellene , de 

mégsem teszik, akkor valami hiányosság lehet a modellekben. Ez a fejezet azon Afrika-specifikus 

tényezőket kívánja feltárni, melyek okot adhatnak erre a sikertelenségre.

A negyedik  alfejezet  az  elosztás  intézményeit,  a  segélyező  szervezeteket  tárgyalja.  Mit  is 

csinálnak pontosan?  Mi a  működési  mechanizmusuk? Milyen érdekeket  képviselnek,  illetve mi 

motiválja őket?

Az utolsó alfejezetben a helyzet kezelését jelentő lehetséges segélyezési politikákat mutatom be.
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2. Afrika Segélyezése 2.1. A segélyezésről általában

2.1. A SEGÉLYEZÉSRŐL ÁLTALÁBAN

“Development,  [...]  is  the  process  of  expanding  human  
freedoms”
– Amartya Sen, Development as Freedom[141]

A 21. század elejére a világ már régóta polarizálódott. A bolygó egyes területei jóval gyorsabban 

növekednek,  mint  mások,  és  ettől  hatalmas  jövedelembeli  és  életszínvonalbeli  különbségek 

alakulnak ki.  Ezen különbségek jelentős  feszültséget  teremtenek a  fejlett  és  fejletlenebb régiók 

között, amely jelentős problémákhoz vezethet a fejlettek számára. Ennek következtében a fejlett 

világnak még a humanitárius szempontoktól eltekintve is érdeke ezen különbségek csökkentése.

A Deardorff's  Glossary  of  International  Economics  szerint  a  nemzetközi  segély  definíciója: 

„Nemzetközi szervezetek, például a Világbank csoport által a fejlődő országok számára nyújtott 

segítség, amelyek formája lehet pénzügyi juttatás, alacsony kamatú hitelek, természetbeni juttatás 

vagy  ezek  kombinációja.”[39] Bár  ez  egy  meglehetősen  egyszerű  elvnek  tűnik,  a  definíció 

számtalan kérdést nem válaszol meg. Miért nyújtanak az országok segélyt? Milyen mechanizmusok 

segítségével éri el a segély a kitűzött célokat? Eléri-e egyáltalán a segély ezen célokat? 

A segélyezés típusai
A  segélyezésnek  számtalan  típusa  van.  A  segélyeket  osztályozhatjuk  céljuk,  formájuk,  a 

felhasználásuk szabadsága („tying”), forrásuk és elosztásuk módja szerint.

A segélyek célja
A segélyezésnek kétféle alapvető célja lehet:  humanitárius segély és fejlesztési segély.  Az az 

alapvető különbség a két típus között, hogy míg a humanitárius segély rövid távú, ideiglenes célokat 

tűz ki, egyes csoportok szenvedését, egyes természetes vagy emberi tragédiák (szárazság, cunami, 

háború) hatását kívánja csökkenteni, addig a fejlesztési segélyek hosszútávúak: egy ország vagy 

régió  gazdasági  növekedését  kívánják  növelni.  A két  típus  között  természetesen  van  kapcsolat, 

hiszen  amennyiben  a  gazdasági  segélyezés  eléri  hatását,  akkor  elméletileg  eltűnhetnek  vagy 

enyhülhetnek a humanitárius segélyezés okai.
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A segélyek formája
A segélyek  osztályozásakor  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  segély  milyen  formában  kerül 

szétosztásra. A segély lehet pénzügyi,  amikor is a segélyező valamilyen fizetőeszköz átadásával 

nyújt segítséget (a fizetőeszköz lehet nemzetközi valuta, pl. amerikai dollár, euró, vagy elszámolási 

eszköz,  pl.  FDR).  A segély másik  alapvető formája,  amikor  valamilyen  tárgyi  eszközt  adnak a 

segélyezők a segélyezettnek (élelmiszert, gyógyszert, sátrakat, stb.), vagy különféle szolgáltatásokat 

nyújtanak  ingyenesen  vagy  önköltségi  áron  (például  orvosok,  mérnökök,  tanárok  időszakos 

segítsége, önkéntes munkavállalása).

Humanitárius segély Fejlesztési segély

Pénzügyi segély Valamely katasztrófa hatásának 
enyhítésére átutalt pénzösszeg

Infrastruktúra  fejlesztésére  a-
dott pénzügyi segítség

Nem-pénzügyi segély Élelmiszer,  ruhák,  hordozható 
szállások

Mérnöki segítség utak, telefon-
vezetékek építéséhez

1. táblázat: Segélyek típusai

A segély országokhoz kötése
Azon pénzügyi segélyeket, amelyek összegét csak egy adott ország vagy régió vállalatainál lehet 

elkölteni, kötött segélyeknek (tied aid) nevezzük. A gyakorlatban a megkötés általában azt jelenti, 

hogy csak a segélyező országában költhető el a segély, így az egyszerre kettős célt is szolgál: a 

fejlődő országok fejlesztése mellett a hazai jövedelmet is növeli. 

Ennek a gyakorlatnak számos oka van. A legnyilvánvalóbb, hogy ezzel a segélyező ország saját 

exportját növelni tudja, azonban empirikus kutatások (például lásd [84]) bemutatták, hogy a kötött 

segélyek nem jelentősen növelik a segélyező országok exportját. A segélyek megkötésének másik 

oka,  hogy  így  jobban  ellenőrizni  lehet,  hogy  a  segélyeket  pontosan  mire  is  költötték  el.  Ez 

elméletileg szolgálhatja a segélyezett érdekeit is (hiszen így a segélynyújtó ellenőrizni tudja, hogy a 

segélyt tényleg arra használták fel, amire a segélyt adták, így egy esetleges korrupt kormányzat nem 

tudja a segélyt saját céljaira felhasználni). A kötött segélyek arra is jók lehetnek, hogy a segélyező 

és a segélyezett között  hosszú távú gazdasági kapcsolatokat építsenek ki.  A segély elköltésének 

kényszere arra ösztönözheti a segélyezettet, hogy olyan beszállítók termékeivel, szolgáltatásaival is 

megismerkedjen, amelyek jobb minőségűek lehetnek, mint azon alternatív termékek amelyeket a 

segélyező egyébként (korábbi üzleti kapcsolatai miatt) vásárolt volna. Ezen új üzleti kapcsolatok 

fennmaradhatnak a segélyezési tevékenység elmúltával is.
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Bár a fenti pozitív hatások elméletileg kialakulhatnak, a valós helyzet ennél jóval szomorúbb. 

Egyes  OECD tanulmányok szerint[117] a  segélyek megkötése körülbelül  20-30%-kal magasabb 

árakhoz vezet, és kétséges a gazdaságosságuk. John Perkins a segélyek megkötésének egy sokkal 

komolyabb  veszélyét  írja  le[125].  Könyvében  a  „gazdasági  verőlegények”  (EHM,  Economic 

HitMan)  tevékenységét  elemzi,  melynek  során  az  EHM-ek  egyes  fejlődő  országokat  akkora 

segélyek felvételére bíztatják, amekkorákat azok biztosan nem tudnak visszafizetni. Ezen segélyek 

mindig  kötöttek,  így  a  segélyező  országát  el  sem  hagyják.  A segély  kiutalása  és  a  túlárazott 

termékek megvásárlása során is számtalan helyen kenőpénzeket kell fizetniük a segélyezetteknek. 

Mikor a hitel bedől (és mindig bedől), a segélyező országok az adósságot gazdasági és politikai 

előnyök  (erőforrások  átadása,  katonai  bázisok  létesítése,  szavazatok  az  ENSZ-ben,  stb.) 

kizsarolására  használják.  Perkins  állítása  szerint  ezen  tevékenységek a  mai  napig  folynak,  csak 

egyre fejlettebb és nehezebben nyomon követhető formában.

A segély forrásai és elosztása
Alapvető különbség van a segélyek között a forrásukat és az elosztási metódusukat tekintve is. 

Bilaterális segélyezés esetén a segély két entitás között áramlik, a multilaterális segélynek viszont 

három szintje van: a segély több nemzettől egy központi szervezethez folyik be, amely elosztja a 

segélyt és levezényli a programokat. Egy esetleges harmadik út a „common pool”, amit Kanbur, 

Sandler és Morrison dolgozott ki[88]. Ebben az esetben több segélyező együtt adná össze a segély 

összegét, de az közvetlenül egy nemzet költségvetésének támogatását szolgálná. Ezzel kiváltanák a 

köztes szervezeteket, ami elméletileg a gazdaságosság növekedését eredményezhetné.

A segélyek elosztása, elosztási csatornája szintén eltérő lehet. A leggyakrabban a segélyt egy 

ország  kormányzata  kapja  (vagy  teljesen  szabad  felhasználásra,  effektíve  a  költségvetést 

megtámogatva,  vagy  korlátozott  felhasználásra,  különféle  projektek  támogatására).  Ebben  az 

esetben a segély az emberekhez saját kormányukon keresztül jut el. Egy másik típusú segélyezés 

esetében  egy  olyan  infrastruktúrát  hoznak  létre  a  segélyezők,  amelynek  segítségével  direkt  a 

lakosságot tudják elérni. Számtalan, nem-pénzügyi humanitárius segély használja ezt az elosztási 

szerkezetet  (különösen gyakori  ez  abban az esetben,  ha valamely nemzetközi  segélyszervezet  a 

segélyezés csatornája). Ez a típusú elosztási megoldás a fejlesztési segélyeknél is működik, amire 

kiváló  példa  a  Muhammad Yunus  által  alapított  Grameen  Bank,  és  az  ennek  nyomán  létrejött 

számtalan egyéb „mikrohitel” intézmények ([183], [18]).
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Segélyező szervezetek
Tekintettel  arra,  hogy a  segélyek  jelentős  részét  valamilyen  segélyező  szervezet  osztja  szét, 

hatásuk vitathatatlan. Több ezer ilyen szervezet létezik, nemzeti és nemzetközi szinten is. Egyesek 

csak  néhány  régióval,  országgal  foglalkoznak,  mások  globálisak.  Bár  sok  kritika  éri  ezen 

szervezeteket,  a  Pew Research Center  egy 2002-es tanulmánya szerint  az ázsiaiak 60%-a és az 

afrikaiak 70%-a érzi úgy, hogy  nagy nemzetközi szervezetek, például a Világbank, pozitív hatást 

gyakorolnak országukra[126]1.

Humanitárius segély
A  humanitárius  segély  célja,  hogy  rövid  távon  enyhítse  valamilyen  humanitárius  krízis 

áldozatainak  szenvedését.  Ez konkrétan  lehet  életmentés,  szenvedés  csökkentés  vagy az  emberi 

méltóság megtartására irányuló segítség.

Krízisek és tevékenységek
A humanitárius  segély több mint  másfél  évszázados  múltra  tekint  vissza.  Szervezett  keretek 

között  1863-ban,  a  mostani  Nemzetközi  Vöröskereszt  és  Vörös  Félhold  Mozgalom  elődjének 

alapításával kezdődött. Jelenleg is számtalan humanitárius krízis van folyamatban. A legjelentősebb 

ezek közül:

Éhség és nyomor
A bolygón több milliárd ember éhezik, és nem jut rendszeresen elegendő vízhez[182]. Bár rövid 

távon elméletileg lehetőség nyílik ezen probléma kezelésére (élelmiszer segély nyújtásával például), 

a  helyzet  hosszú  távú  megoldása  még  várat  magára.  Fejlődés-kutatók,  közgazdászok  és 

segélyszervezetek alkalmazottai  egyaránt  egyetértenek azzal,  hogy kiemelkedő fontosságú lenne 

valami olyan megoldást találni, aminek segítségével ezen régiók önellátóvá válnának ([50], [131], 

[38],  [183]).  A helyzet  komolyságát  tovább  hangsúlyozza  a  Koppenhágai  Konszenzus  Központ 

jelentése, mely szerint nem csak kiemelkedő fontosságú, de gazdaságilag is kifizetődő lenne ezen 

kérdéskör  kezelése.  A csoport  által  kiválasztott  nyolc  leghatékonyabb  fejlesztési  projekt  fele 

ivóvízzel vagy élelmiszerrel kapcsolatos (a csoport tevékenységének bővebb leírása megtalálható 

[97]). 

1 Egyéb, specializált segélyező szervezetek leírása a Függelékben található meg.
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Katasztrófák
A katasztrófák,  legyenek  bár  teljesen  természetesek  (mint  például  a  2004-es  Indiai  óceáni 

földrengés és az ennek következtében kialakuló cunami) vagy teljesen mesterségesek (a csernobili 

reaktor katasztrófa), hirtelen okoznak szenvedést (esetenként halált) sok ezer, esetenként százezer 

embernek.2 Ezen katasztrófák közös tulajdonsága, hogy az emberélet veszélyeztetése mellett anyagi 

vagyont, infrastruktúrát is elpusztítanak vagy használhatatlanná tesznek, így egész régiók válhatnak 

lakhatatlanná. Ilyen esetekben a segély formájában érkező élelmiszerek, ideiglenes házak, kórházak 

(például a Magyar Vöröskereszt 2005-ös cunami segélykórháza3) jelentős mértékben meg tudják 

könnyíteni  a  túlélők  helyzetét.  Egyes  esetekben,  különösen  nukleáris  vagy biológia  katasztrófa 

esetén  nemzetközi  együttműködés  szükséges  ahhoz,  hogy  a  fertőző  vagy  szennyező  anyag 

terjedését megállítsák vagy legalábbis korlátozzák.

Járványok
A járványok kezelése különleges szerepet tölt be a segélyezésben, hiszen itt a segélyező direkt 

önérdeket is követ. A globalizáció egyik komoly veszélye ez: a járványok már nem csak környező 

területekre,  országokra képesek átterjedni,  de transzkontinentális  terjeszkedésre is  lehetőség van 

(erre  jó  példa  az  AIDS  elterjedése  a  fejlett  világban).  Pusztán  közgazdasági  szempontból  a 

járványok komoly negatív externáliát jelentenek minden olyan országnak, amely kapcsolatban van a 

fertőzött területtel – ami a 21. században potenciálisan az egész bolygó.

A járványok elleni  küzdelemben sajnos  az  orvosi  segítség  gyakran  nem elegendő,  mivel  az 

infrastruktúra  hiányosságai  miatt  gyakran  lehetetlen  betartani  a  szükséges  egészségpolitikai 

intézkedéseket, és a járványok újra megjelennek. Dichter tapasztalatai szerint[42] a legtöbb afrikai 

régióban a járványok elleni küzdelem leghatékonyabb eszköze a rendszeres kézmosás lenne,  de 

szappan  és  megbízható  vízforrás  nélkül  erre  nincs  lehetőség.  A  korábban  már  említett[97] 

Koppenhágai  Konszenzus  Központ  jelentése  szerint  az  élelmezés  mellett  a  másik  négy 

kulcsfontosságú  terület  a  járványok  elleni  küzdelem,  ezen  belül  is  kiemelt  fontosságot 

tulajdonítanak az AIDS és a malária visszaszorításának.

2 Az említett cunami több mint 150 000 embert ölt meg, és félmillió lett hontalan  [181]. A csernobili katasztrófa a 
WHO szerint 56 direkt és közel 4000 közvetett halállal járt[79]. Sokan vitatják ezt a becslést, és a WHO és az IAEA 
közti megállapodásnak tudják be,  hogy ilyen alacsonyak a jelentett halálozási  adatok. Más becslések szerint az 
indirekt halálos áldozatok száma mára elérhette a 150 000-et is [114].

3 A Népszabadság jelentése szerint sajnos a kórház nem úgy, és nem akkorra lett kész, mint tervezték [57].
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Háborúk
A leggyakoribb  ember  által  okozott  katasztrófa  a  háború.  Nem csak  ártatlan  emberéleteket, 

vagyoni eszközöket, infrastruktúrát és az emberek megélhetését pusztítja el, de számtalan esetben 

etnikai tisztogatáshoz is vezethet (vagy esetleg pont az a célja).  A háborúk okozta humanitárius 

krízisek gyakran átterjednek az országhatárokon is,  hiszen még ha maga a  katonai  tevékenység 

izolált  is  marad,  egy folyamatos  menekültáradat  összeomlaszthatja  a  menekültek  célterületének 

gazdaságát is. Gyakran a menekültek egyetlen megélhetési formája a humanitárius segély, mert a 

befogadó ország lehet, hogy nem képes, vagy nem akar segíteni a menekülteken.

Szervezetek
A legnagyobb humanitárius segélyező szervezet az elsőként létrejött Nemzetközi Vöröskereszt és 

Vörös  Félhold  Mozgalom.  A  nagyobb  humanitárius  nonprofit  szervezetek  közé  tartozik  az 

Üdvhadsereg, az Oxfam, a Refugees International, az SOS gyermekfalvak és az AidMarket is. Az 

ENSZ a ReliefWeb[169], a Világ Élelmezési Program (World Food Program), az UNICEF (lásd 

függelék) és az UNHCR (menekültügy) szervezetein keresztül végez humanitárius segélyezést.

Hatékonyság
Bár  a  humanitárius  segélyezést  gyakran  éri  az  a  kritika,  hogy  nem  elegendően  hatékony, 

majdnem mindig kimutatható,  hogy szignifikáns pozitív  hatása van.  Az ázsiai  cunami kezelése, 

illetve Bosznia újjáépítése is jól mutatja, hogy milyen nagy hatása tud lenni ezen segélyeknek. A 

legnagyobb probléma nem is  a  hatékonyság kérdése,  hanem maga a  humanitárius mivolt:  eseti 

illetve tüneti kezelésre szolgálnak, a mögöttes problémát általában érintetlenül hagyják.

Fejlesztési segély
A fejlesztési  segély a humanitárius segély kiegészítője. Célja nem a rövid távú kríziskezelés, 

hanem  a  nemzet  általános  (nem  csupán  gazdasági)  fejlettségének  növelése,  a  hosszú  távú 

gazdaságmodernizáció,  az  ország  piacának,  termelési  szektorának  fejlesztése  és  a  gazdasági 

növekedés élénkítése. A mögöttes gondolatmenet az, hogy a nagyobb gazdasági növekedés lehetővé 

teszi,  hogy  a  nemzetek  elkerülhessék  a  lakosaik  nyomorát,  szenvedését,  így  a  humanitárius 

segélyekre nem, vagy csak ritkábban és kisebb mértékben lesz szükség.
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A fejlettség mértékei
Egy  „nemzet  fejlettsége”  nem  jól  definiált  fogalom.  Számos  mutató  született  a  fejlettség 

(development)  mérésére,  és  ezen  mutatókból  visszakövetkeztetve  a  fejlettség  az  általános 

életminőség valamiféle mértéke.

Fontos megkülönböztetni a fejlettséget a növekedéstől. A növekedés egy nominális mérték, ami 

az ország gazdaságának expanzióját  méri:  mennyivel több jószág felett  rendelkezik „az ország” 

most, mint korábban. Ezt a mértéket általában ugyan korrigálják a lakosság számával, árindexekkel 

és egyéb tényezőkkel, de még így is csak az egy főre eső jövedelem értékét mutatja – azaz csak az 

átlagról  kapunk képet.  Bár makrogazdasági  szempontból  kétségtelenül  fontos ez a  mérőszám, a 

fejlettségnek igen rossz mértéke. Nem mond semmit például a jövedelem eloszlásáról a lakosság 

körében,  csak  a  lakossághoz  mért  relatív  méretét  adja  meg.  Egyéb  tényezők,  mint  például  a 

lakosság általános egészségi állapota (várható élettartam, gyermekhalandóság,  AIDS elterjedtség 

stb.), oktatási szintje (írástudatlanság, átlagos iskolában töltött évek száma, közép- illetve felsőfokú 

diplomával rendelkezők aránya), az ország intézményi háttere és infrastruktúrája alapvető módon 

meghatározzák az  életminőséget.  Számos  nemzetközi  intézmény kifejlesztette  a  saját  fejlettségi 

mutatóját, amelyek a fenti tényezők kisebb-nagyobb részét figyelembe veszik.

Egy főre eső jövedelem
A gazdaság  méretének  általános  mértéke,  az  egy  főre  eső  jövedelem  a  lakosság  számával 

korrigálja a teljes termelést. Számtalan válfaja van, attól függően, hogy mi a számbavétel alapját 

szolgáló jövedelem (a leggyakrabban használt a GDP és a GNI), illetve milyen árakon történik az 

összegzés.  Egyes  mértékek  korrigálnak  az  országokban  fennálló  aktuális  árszínvonallal,  ezzel 

lehetővé  téve  a  nemzetközi  összehasonlítást:  ilyenkor  vásárlóerő-paritáson  számított  (PPP, 

Purchasing Power Parity) egy főre eső jövedelemről beszélünk. Ez a mérték nem veszi figyelembe 

az  országok  fizikai  méretét  illetve  a  rendelkezésre  álló  erőforrásokat,  így  nem  használható  a 

technológiai  hatékonyság mérésére. Mivel  a  jövedelemeloszlást,  illetve az  életminőség  egyetlen 

mutatóját sem veszi figyelembe, az egy főre jutó jövedelem a fejlettségnek nem különösebben jó 

mutatója.  Népszerűségének  oka  (az  egyértelmű  gazdasági  relevancia  mellett),  hogy  számítása 

viszonylag egyszerű,és könnyű összehasonlíthatóságot tesz lehetővé.
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HDI
A legegyszerűbb és legáltalánosabban elterjedt fejlettségi index az ENSZ által bevezetett Emberi 

Fejlettségi Index (HDI, Human Development Index). Ez a kompozit mérőszám az egy főre eső GDP 

mellett figyelembe veszi a várható élettartamot és az oktatást (a felnőttkorú írástudatlanságból és az 

iskoláztatásból alakuló kompozitot) is[35]. Ezen mérték szerint a fejlett és fejletlen országok között 

még jelentősebb szakadék tátong, mint amit az egy főre jutó jövedelem mutatott[168].

Ezen  mutatószám  kulcsfontosságú  a  segélyezés  szempontjából,  mert  több  olyan  elemet  is 

tartalmaz, ami kritikus lehet gazdaságpolitikai döntések meghozatalakor. A világ 31 legalacsonyabb 

fejlettségű (0.5-ös HDI érték alatti) országából 29 Afrikában található, tovább hangsúlyozva a régió 

problémáit.

HPI
Az  Emberi  Szegénységi  Index  (HPI,  Human  Poverty  Index)  is  az  ENSZ  által  kifejlesztett 

mérőszám, amely az ország lakóinak életminőségét hivatott mérni. Ez már egyáltalán nem veszi 

figyelembe  az  egy  főre  jutó  jövedelmet,  ehelyett  a  várható  élettartamra,  a  képzésre  és  az 

életbiztonságra koncentrál.

Kétféle  formulát  használnak  HPI  számításra.  A fejlődő  országokban  a  40  éves  kor  előtti 

elhalálozás valószínűsége, a felnőttkori írástudatlanság rátája és a vízforrás nélküli lakosság rátája 
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1. ábra: A világ HDI térképe.
 A zöld szín mutatja a fejlett országokat, sárgák a közepesen fejletteket, míg az egyre mélyülő piros színek a 
legkevésbé fejletteket. Forrás:[168]
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adja  a  mutató  alapját.  Tekintettel  arra,  hogy  ezen  értékek  a  fejlett  OECD  országokban  nem 

értelmezhetőek, ott más a mérőszám alapja: a várható élettartamot a 60 éves kor meg nem élésének 

valószínűsége  méri,  az  iskoláztatást  a  funkcionális  analfabetizmus  aránya,  míg  az  életbiztonság 

mérőszáma a szegénységek aránya és a hosszú távú munkanélküliségi rátából adódik.

Afrika a HPI szempontjából sincs jobb helyzetben, mint HDI szempontjából. A legalacsonyabb 

szegénységi  indexű  országok  között  szinte  kizárólag  afrikai  ország  található,  és  a  közepes 

szegénységű országok között is a legutolsók afrikaiak[168].

Életminőség index
Az Economist Intelligence Unit (a The Economist csoport tanácsadó ága) kifejlesztette a saját 

életminőség indexét[158]. Ennek alapja igen egyszerű: megelégedettségi kérdőíveket töltettek ki az 

országok lakosaiból vett reprezentatív mintákkal, és ezt módosították egyéb tényezőkkel.

Ez a mérték számtalan tanulsággal szolgál. A legfontosabb 

talán  az,  hogy  bár  az  egy  főre  jutó  jövedelem  szerinti 

rendezésben,  a  HDI  és  a  HPI  rendezésben  is  az  afrikai 

országok voltak legalacsonyabb helyen, az életminőség index 

szerinti rendezésben már nem ennyire egyértelmű a helyzet. 

Az  Economist  jelentése  tartalmazza  azt  is,  hogy  az  adott 

ország életminőség index szerinti helyezése mennyivel tér el 

az ország egy főre eső jövedelmei alapján történő sorrendnél 

(azaz  a  jövedelmet  nem véve  figyelembe,  az  összes  többi 

tényező,  plusz  a  lakosok  elégedettsége  hogy  viszonyul 

egymáshoz  több  országban).  Bizonyos  szempontból  tekinthetjük  ezt,  mint  az  országok  nem-

gazdasági  fejlettségének  mértékét,  hiszen  ez  a  mérőszám  az  életminőség  index  összes  adatát 

tartalmazza, megtisztítva a pusztán gazdasági hatásoktól. Igen érdekes eredményeket találhatunk. 

Az  Egyesült  Államok  például  -11,  az  Egyesült  Királyság  -16-os  mutatóval  rendelkezik  (azaz 

ennyivel  hátrébb  szerepelnek  az  életminőség  sorrendben,  mint  az  egy  főre  jutó  jövedelem 

sorrendben). Több afrikai ország ennél jóval magasabb értéket ért el, bár az abszolút sorrendben 

jóval e két ország után helyezkednek el. Így tulajdonképp mondhatjuk azt is, hogy nem-jövedelmi 

tekintetben Afrika számos országa fejlettebb az Egyesült Államoknál. 
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Egyéb  tényezők  az  életminőség  index 
számításakor:

1. Egy főre eső GDP

2. Születéskori várható élettartam

3. Politikai stabilitás

4. Válások száma / 1000 fő

5. Közösségi élet (dummy változó)

6. Időjárás (földrajzi szélesség)

7. Munkabiztosság (munkanélküliség)

8. Politikai szabadság

9. Nemek egyenlősége
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GINI index
A Gini index a jövedelemeloszlás egy mértéke. Szerepe az, hogy árnyalja az egy főre jutó GDP 

által alkotott képet: hiába magas egy országban az egy főre jutó jövedelem, hogyha közben ez nem 

jut el a tömegekhez.

A Gini  index  számítása  meglehetősen  egyszerű,  amennyiben  rendelkezésünkre  áll  az  egész 

lakosság jövedelmi szerkezete. A jövedelemeloszlás Lorenz-görbéjének diagrammján a görbe és az 

identitás közötti területet vetíti az identitás alatti területtel össze:

G=1−2∫
0

1

L X dX .

Ebből könnyen látszik, hogy amennyiben a Gini index 0, a jövedelem teljesen egyenletesen van 

elosztva a gazdaságban, míg ha a Gini index értéke 1 (megközelíti az 1-et), a jövedelmen a lakosság 

csak kis része osztozik.

Simon Kuznets elmélete szerint[92] a jövedelemeloszlás és a gazdasági fejlettség között szoros 

kapcsolat  van:  a  fejletlen  gazdaságokra  viszonylagos  egyenlőség  a  jellemző,  hiszen  nincs  sok 

vagyon, amin osztozni lehetne. A gazdaság fejlődésével az egyenlőtlenség egyre nő, viszont egy 

bizonyos szint után a jövedelem szerteárad a teljes gazdaságban (vagy magától, a magasabb kereslet 

miatt „lecsorog”, vagy jóléti programok segítségével jut el a szegényekhez a vagyon). Ezt a hatást 

későbbi kutatók nem látták igazoltnak[151].

A fejlesztési segély fajtái
A fejlesztési segélyeket legcélszerűbb a szerint kategorizálni, hogy milyen célra adja a segélyező 

a segélyezettnek azt[42]. A Projekt segély egy bizonyos feladat végrehajtását támogatja (víztározó, 

út  építése,  stb.).  A Program segélyeket egész szektorok támogatására adják,  és a gazdaság azon 

szegmensén belül szabadon elkölthetőek (pl. a szállítási szektor támogatásakor az összegből utat 

illetve vasutat  is lehet építeni).  A költségvetési  támogatás esetében a segély az ország pénzügyi 

rendszerén keresztül éri el rendeltetési helyét, és általában egy adott szektorban használható fel (a 

program segély  egy formája).  A Szektortámogatás  (SWAP,  SectorWide  APproaches)  projekt  és 

program  segély  kombinációja:  segít  létrehozni  valami  beruházást  (projekt  segély),  és  utána 

támogatja az infrastruktúra fenntartását is.
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Modellek és korok: a fejlesztési segély története
A fejlesztési  segély eredetileg brit  találmány:  a gyarmatokat támogatták abban a reményben, 

hogy a nagyobb növekedés hatására megnőne a gyarmatbirodalom kvázi-belső piaca. A második 

világháború után, különösen a Marshall-terv kifutása után a fejlesztési segélyek az egész harmadik 

világra kiterjedtek.

A segélyezés  módszere,  céljai,  de  még  sikerei  sem voltak  egységesek  az  elmúlt  50  évben. 

Érdemes röviden összefoglalni, hogy milyen elvek vezérelték a segélyezést, és mi alakította ezeket.4

50-es, 60-as évek
A segélyezés eredeti motivációja az volt, hogy harmadik világbeli országok lojalitását biztosítsa 

a  releváns  blokkhoz.  A nyugati  államok  pénzügyi  segélyeket  nyújtottak  a  kommunizmus  ellen 

küzdő vezetőknek, miközben a Szovjetunió 1956-57-ben beindította saját segélyezési rendszerét, 

melyben a világforradalom elérésének eszközét látta.

A kezdeti segélyezési modellek az akkori (a következő fejezetben részletesen is bemutatandó) 

növekedési modellekre épültek. Keynesiánus hozzáállással közelítették meg a problémát: bármely 

szektor gazdagodjon is meg a gazdaságban, a plusz jövedelem szét fog oszlani a gazdaság egészén. 

Azaz  még  ha  a  segély  csak  egyetlen  személy  számára  elérhető,  ő  többet  fog  vásárolni,  ezzel 

megnöveli a társadalom más szereplőinek a jövedelmét és ezzel egy időben a megtakarításai is nőni 

fognak,  ami  teret  enged  a  beruházásnak,  ami  tovább  növeli  a  gazdasági  növekedést.  Mind  a 

kezdetben használt Harrod-Domar, mind az ezt felváltó Sollow modell a beruházások elégtelenségét 

hangsúlyozta, így az elképzelés az volt, hogy amennyiben a külföldi segélyekkel sikerül pótolni a 

hiányzó belső beruházást, nagyobb gazdasági növekedés érhető el.

Ezen  alapelvek  miatt  nem  meglepő,  hogy  az  ötvenes  években  a  segélyek  felhasználása 

meglehetősen  meg  volt  kötve.  Általában  kormányzatok  kaptak  segélyeket,  amelyeket  helyi 

fejlesztésekre kellett fordítani. A domináns segélyezési forma a projekt segély, ami csak támogatta 

volna  a  nemzetek  egyébként  is  végrehajtandó  egyéb  tevékenységeit.  Ebben  az  időszakban 

védővámokat is alkalmaztak, hogy megvédjék ezen országok „gyermekiparait” a túlzottan kemény 

nemzetközi versenytől.

Bár ez a hozzáállás nagyban hasonlított a Friedrich List által propagált, és a késő-XIX. századi 

Németországban igen sikeres gazdaságpolitikához,  ebben a régióban ez inkább semleges,  egyes 

4 Az összefoglaló főképp Goran Hyden munkája[78] alapján, [50], [26] és [42] felhasználásával készült.

- 22 -



2. Afrika Segélyezése 2.1. A segélyezésről általában

esetekben  direkt  káros  hatásokat  váltott  ki  (a  „gyermekiparágak”  versenyképtelen,  sokadrangú 

termékeket állítottak elő kérdéses hatékonysággal).

A 70-es évek
A segélyezés elméleti háttere nem nagyon változott meg a hetvenes évekre, de egyértelművé 

vált, hogy a tovaterjedési mechanizmus nem működik. Erre jó példa Brazília, ahogy az egy főre jutó 

jövedelem  folyamatosan  nőtt,  de  az  egyenlőtlenség  lépést  tartott  ezzel  a  növekedéssel,  így  a 

nagyobb vagyon nem csökkentette a szegénységet. (Tulajdonképp a segélyezés nem tett mást, mint 

belsővé  tette  a  korábban  külső  jövedelmi  szakadékot:  a  Brazília  és  a  Nyugat  között  meglevő 

jövedelemkülönbségek  a  segélyezés  után  a  brazil  gazdagok  és  szegények  között  jelent  meg.) 

Könnyen  belátható,  hogy  mi  a  probléma  az   ötvenes  évek  gondolatmenetével:  amennyiben  a 

gazdaság  nyitott,  a  gazdagok  képesek  külföldi  termékeket  vásárolni  és  külföldi  beruházásokba 

fektetni (illetve külföldi pénzintézetekben megtakarítani), így az ország gazdagodása más nemzetek 

számára teremt többletkeresletet illetve többletforrásokat.

Ezen  eredményeket  látva  a  segélyezés  módszeri  megváltoztak:  projekt  segélyek  helyett 

létrejöttek  a  program  segélyek,  amelyek  viszont  már  koordinációs  mechanizmust,  központi 

szervezést és tervezést igényeltek. Ebben az időben indult meg a segélyező szervezetek növekedése, 

és az átfogó, globális programok térnyerése.

A 80-as évek
A nyolcvanas évek magán viselte a két olajárrobbanás hatását. Az Egyesült Államokban, Nagy-

Britanniában és Németországban a konzervatívok szereztek hatalmat, és ezzel együtt a piacorientált 

mentalitás  nyert  teret.  (A kínálatoldali  gazdaságpolitika  volt  a  meghatározó  mind  az  Egyesült 

Államokban mind Nagy-Britanniában az évtized évek elején.) Ez a szemléletváltás tükröződött a 

segélyezésen is: a segélynyújtók egyre inkább strukturális reformokhoz, gazdasági nyitottsághoz és 

a szabad piac bevezetéséhez kötötték a segélyeket.

A nemzetközi szervezetek ezen politikák alkalmazását erőltették a kora-kilencvenes években a 

volt szocialista országokban is. Ez a sokkterápia a legtöbb ország gazdaságára igen negatív hatással 

volt.
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Az új évezred
A kilencvenes évek közepétől újabb változás állt be a segélyező szervezetek működésében. Az 

1997-es  kelet-ázsiai  krízis,  és  az  ezek  által  kiváltott  dél-amerikai  és  oroszországi  krízisek 

megmutatták, hogy a túlzottan nyitott fizetési mérlegek komoly veszélyt jelenthetnek. A krízis egyik 

eredménye  az  volt,  hogy  a  legtöbb  segélyező  szervezet  felismerte,  hogy  enyhíteni  kell  a 

gazdaságpolitikai  diktátumokon.  A segélyeket  azóta  inkább  SWAPok  vagy direkt  költségvetési 

támogatás formájában adják. Ez a hozzáállás részben visszatérés a hetvenes évek megközelítéséhez, 

viszont mostanra más jellegű ellenőrzéseket építettek a rendszerbe.

Eredmények
A humanitárius  segélyek  kétségtelenül  sikeresek  és  eredményesek,  még  ha  hatékonyságuk 

kérdéses is. Ezért innentől kezdve nem is foglalkozunk velük. A fejlesztési segélyekkel azonban 

más a helyzet: az első perctől kezdve ellentmondásosak voltak. 

A kritikák áradata azóta sem csökkent. Egyesek szerint az alapvető mechanizmus téves, mások 

szerint  nem létező  kapcsolatokra  épít.  Bár  bizonyos  vélekedések  szerint  a  fejlesztési  segélyek 

hatékonyak lehetnek (erre a leggyakrabban felhozott érv a kelet-ázsiai országok gazdasági sikerei), 

a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy a gazdasági segélyek hatékonysága megkérdőjelezhető.

2.2. AFRIKA SEGÉLYEZÉSÉNEK KÖZGAZDASÁGTANI MODELLJE

“The means are, [...] inappropriate to the objectives.”
– Milton Friedman a segélyezésről [60]

A segélyezés  közgazdasági  elméletei  szinte  teljes  egészében a  növekedéselméleti  modellekre 

épülnek. A mögöttes logika egyszerű. Az alapvető probléma az, hogy a fejlődő országok gazdasága 

nem növekszik  eléggé.  A növekedéselméleti  modellek  megmondják,  hogy mitől  növekszik  egy 

ország.  A növekedéselméleti  módszereket  a  fejlődő országokra  alkalmazva megkaphatjuk,  hogy 

hogyan lehetne serkenteni a régió kibocsátását.

A növekedés kutatása nagy múltra tekint vissza. Bizonyos megközelítésben már a merkantilisták 

gazdaságmodelljét is tekinthetjük egy primitív proto-növekedéselméleti modellnek. Adam Smith, a 

Nemzetek Gazdagságában ugyan mikroökonómiai jellegű kérdéseket feszeget, de valójában a belső 

kereslet  gazdaságvezérlő,  gazdaságélénkítő  hatását  (is)  leírja[144].  A ricardói  komparatív  előny 
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elméletek,  az  erre  épülő  vagy  ezt  továbbfejlesztő  kereskedelem-elméletek  is  mind  a  gazdaság 

alakulásának, a növekedésnek formáit keresték.

A múlt században a világ több komoly gazdasági válsággal szembesült. Bár ezek közül néhány 

külső  tényező  (pl.  az  olajárak  hirtelen  megemelkedése)  eredménye,  a  legjelentősebb,  a  „Nagy 

Gazdasági Világválság” oka a gazdaság túlzott növekedése és bizonyos tőkepiaci műveletek voltak. 

Sokan,  többek  között  maga  Keynes  is  úgy  vélte,  hogy  a  kormányzat  képes  a  gazdaság 

növekedésének  befolyásolására,  és  így  kötelessége  olyan  gazdaságpolitikát  alkalmazni,  hogy a 

Nagy Világválsághoz hasonló krízis többet ne fordulhasson elő.

Mindennek fényében meglepő lehet, hogy a formális növekedéselméleti modellek csak a múlt 

század második harmadában kezdtek kialakulni. Az első széles körben elfogadott modell5, amelyet 

Sir Roy Harrod[73] és Evsey Domar[44] dolgozott ki egymástól függetlenül, de lényegében hasonló 

tartalommal, Keynes elméletén alapszik. Az úgynevezett Harrod-Domar modellt azonban számtalan 

kritika  érte  az  instabilitása  miatt6:  amennyiben  a  gazdaság  tényleges  növekedési  üteme  eltér  a 

növekedési  pályától,  a  rendszer  divergensé  válik  (például  ha  az  aktuális  növekedés  elmarad  a 

hosszú távú ütemtől, az egy főre jutó tőke növekedése miatt csökken a tőke hozama, ami csökkenti 

a beruházást, ami tovább csökkenti a jövedelmet).

Ebben  a  fejezetben  részletesen  bemutatom  a  neoklasszikus  növekedéselméletet  megalapozó 

Solow  modellt,  mert  a  segélyezés  kezdeti  elméletei  is  erre  épültek.  A  modell  technológiai 

fejlődéssel is kiegészíthető. Tobin és Sidrausky a pénzt is bevezette a modellekbe, ami a nyolcvanas 

évek segélyezéspolitikájára volt nagy kihatással. Az elméleti háttér lefektetése után bemutatom a 

kilencvenes  évek  empirikus  kutatásait,  amelyek  összevetik  a  növekedéselméleti  modellek  által 

előrejelzett hatásokat a valós hatásokkal. 

Növekedéselméleti háttér

A neoklasszikus növekedésmodell
Az  első  neoklasszikus  növekedésmodellt  kidolgozója,  Robert  Solow[147] után  csak  Solow 

modellnek hívjuk. A modell  lényege, hogy a Harrod-Domar modellel  szemben az ország stabil, 

hosszú távú növekedési pályáját keresi.

5 A Ramsey modell öregebb a Harrod-Domar modellnél, de az állítás igaz, mert a Harrod-Domar modell előbb vált 
népszerűvé, mint a Ramsey modell.

6 A tőke és a kibocsátás arányát állandónak tekintették ([49])
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A  Solow  modellben  egyszerű  keresleti, 

fogyasztási,  megtakarítási  és  beruházási 

függvényeket használunk[107]:

C=cY
S=Y−C=1−cY=sY
I=S

A modell  alapfeltevéseiből  tehát  implicit 

következik,  hogy  a  gazdaság  egyensúlyi 

helyzetben  van,  és  nincs  pénzügyi  szektor 

(I=S).  A  termelési  függvény  a  megszokott 

első  fokon homogén,  állandó határhozadékú 

függvény, ami lehetővé teszi,  hogy egy főre 

eső  termeléssel  és  tőkeállománnyal 

dolgozzunk,  és  így  a  termelési  függvény 

egyetlen bemenete az egy főre jutó tőkeállomány:

Y=F K , L
Y
L
=F KL ,1; y= f k  ;

I
L
=sYL ; i=sy

Ebben  a  keretrendszerben  könnyen 

látható módon az egyensúlyi  feltétel  az 

i=s f k  ,  az  egyensúlyi  beruházási 

függvény. 

A 2. ábra mutatja a modell működését. 

y az egy főre eső termelés, i az egy főre 

eső  beruházás,  ami  megegyezik  az  egy 

főre  eső  megtakarítással.  Mind  a 

jövedelem,  mind  a  beruházás-

megtakarítás  kizárólag  az  egy  főre  eső 

tőkeállomány függvénye. A kibocsátás-tőke arány az origótól a termelési függvényhez húzott sugár 

meredeksége  (ez a  fontos  eltérés  a  Harrod-Domar  modellhez  képest:  itt  a  tőke és  a  kibocsátás 
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3. ábra: A Solow stabil növekedési pálya.
(Saját ábra, [107] alapján)
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2. ábra: Solow növekedés
(Saját ábra, [107] alapján)
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aránya  nem állandó,  hanem monoton csökkenő).  A tőke határterméke az egy főre eső termelés 

függvény meredeksége:

f k=
∂ f k 
∂ k

=F k .

A modell exogén változója a lakosság, így a munkaerő növekedési üteme:

g L=
dL

dt 
L
=n

Amennyiben K állandó, k csökkenni fog, hiszen L növekszik. Ebből következik egy K növelési 

kényszer (hogy k állandó maradjon):

g K
r =
dK

dt 
K
=n

A modell legegyszerűbb formájában a beruházás a tőkeállomány változása (azaz a tőkeállomány 

magától nem csökken, nincs amortizáció):

I=dK
dt

I r=nK ; I r

L
=nK

L
; i r=nk

ami megadja a minimális szükséges beruházást,  hogy k ne változzon. Amennyiben k állandó, a 

relatív tényezőárak is állandóak maradnak (mivel így a tőke és a munka határterméke is állandó 

marad), ami biztosítja a stabil növekedési pályát.

Ebben az esetben tehát a stabil növekedési pályát az  sf k =i=i r=nk  képlet adja meg. A 3. 

ábrán a korábbi függvények mellé ábrázoltuk az egyensúlyi feltételt is, ami grafikusan is mutatja a 

stabil pályához tartozó k* értéket. A fontos különbség a Harrod-Domar modellhez képest, hogy k* 

nem csak egy állandó növekedési pályát határoz meg, de ez a pálya stabil is. Amennyiben k<k*, 

i>ir, azaz a tőkeállomány gyorsabban nő, mint a munkaerő, azaz k növekszik. Egy ilyen állapotot 

mutat  az  ábrán  a  k1 pont,  és  a  kis  nyilak  mutatják,  hogy ebben  az  esetben  az  egy  főre  jutó 

tőkeállományt állandónak tartó beruházás kisebb, mint az aktuális egy főre jutó beruházás, azaz az 

egy főre jutó tőkeállomány nőni fog. A k2 pont az ellentétes irányt mutatja: k>k* mellett a tőke 

lassabban nő, mint a munkaerő, így k csökkenni fog.
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Ennek a  modellnek az eredményei  érdekesek,  még ha nem is  különösebben valósághűek.  A 

gazdaság  összes  tényezőjének  növekedése  csak  a  lakosság  növekedési  ütemén  múlik.  Ennek  a 

következménye a  Solow paradoxon:  még ha a  megtakarítási  határhányad meg is  ugrik,  az  sem 

változtatja meg a növekedési pályát,  csak egy magasabb pályára állítja a gazdaságot. Ez szöges 

ellentétben áll a Harrod-Domar modell következtetéseivel, ahol a magasabb megtakarítási hányad a 

magasabb beruházásokon keresztül gyorsabb növekedéshez vezetett.

Emlékezzünk: ez a modell volt az alapja a kezdeti segélyezési programoknak! Amennyiben a 

modell  feltételei  teljesülnének,  Afrika  gyorsan  növekvő  lakossága  gyors  gazdasági  növekedést 

kellett  volna  eredményezzen.  A segélyezési  modellek  szerint  a  probléma  az  volt,  hogy  ezen 

országokban  elégtelen  volt  a  beruházás  szintje,  azaz  nem volt  képes  az  ország  fenntartani  a  k 

értékét.  Ez vezetett  a  tőkeinjekciós  kezelési  módszerhez:  addig növelni  a  tőkeállományt,  míg a 

természetes növekedés be nem indítja az ország gazdaságát.

A technológiai fejlődés hatása
A Solow modell könnyen kiterjeszthető a technológiai fejlődéssel. Ennek legegyszerűbb módja, 

hogy a termelési függvénybe illesztjük a technológiai haladást: Y=F K , L . Ebben az esetben a 

technológiai haladás a munka termelékenységét növeli meg, így a jövedelem a tőke és az  effektív 

munka függvénye  Y=F K ,E  . A modell megoldása az alábbi stabil növekedési pályát adja: 

sf k =gk . 

Az elmélet ezen kiterjesztése a segélyezés szempontjából is fontos, hiszen technológiaátadással 

jelentős  mértékben  gyorsítani  lehet  a  technológiai  fejlődést.  Elméletileg  lehetőség  van  a 

„leapfrogging”  hatásra  is:  a  fejletlen  ország  több,  köztes  technológiát  átugorva  hirtelen  fejlett 

technikát kezd el alkalmazni, és így gyorsan fel tud zárkózni a fejlett országokhoz. Sajnos ez az 

elméleti lehetőség a legtöbb esetben nem realizálódott. Az egyik probléma, hogy a donorok csak 

mérsékelt  hajlandóságot  nyújtanak a  legmodernebb technológiák átadására.  A másik,  talán  még 

súlyosabb gond, hogy amennyiben meg is történik a technológiatranszfer, a befogadó ország nem 

mindig képes integrálni a saját termelési folyamataiba a technológiát. Ennek lehetnek viszonylag 

könnyebben orvosolható képzési okai,  de egyes esetekben a régiók közti  kulturális különbségek 

okoznak áthághatatlan akadályt a technológia abszorpció számára.
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A pénz bevezetése a növekedésmodellbe
A Solow modellel  szemben  megfogalmazott  egyik  fontos  kritika,  hogy nem kezeli  külön  a 

megtakarítási és a beruházási döntéseket. Pontosabban: a lakosság csak azt dönti el, hogy mennyi 

jövedelmet  nem  költ  el,  és  ezt  automatikusan  beruházza  a  vállalati  szektorba.  Ennek  a 

feltételezésnek a finomítására születtek a pénzügyi növekedési modellek.

A Tobin modell
James Tobin volt  az első,  aki ezt  a témát érintette.  Keynes  és Fischer nyomdokain haladva 

felhívta a figyelmet, hogy jelentős különbség van a jövedelem- és a vagyonfelhasználás között7. 

Egy pénztelen gazdaságban (amit a Solow modell feltételezett) az egyedüli beruházási lehetőség a 

tőkébe  való  befektetés,  azaz  a  lakosság  megtakarításai  direkt  módon  finanszírozzák  a  vállalati 

szektor beruházásait. Ezt a meglehetősen erős feltételt oldotta fel Tobin egy pénzszerű vagyontartási 

eszköz bevezetésével. 

A tobini „pénzt” a kormányzat teremti, és fix megtérülési rátája (kamatlába) van8. A lakosság 

szabadon eldöntheti, hogy melyik befektetési módot használja. A modell legegyszerűbb formájában 

a lakosság csak a hozamra koncentrált (és eltekintett olyan, egyébként fontos tényezőktől, mint a 

likviditás illetve a kockázat, azaz a diverzifikáció értelmetlen számukra), így amennyiben a tőke 

várt  hozama elmarad  a  pénz  kamatlábától,  az  összes  megtakarításukat  pénzben tartják,  ezzel  a 

beruházást lenullázva. Ellentétes esetben, ha a beruházás várt hozama meghaladja a kamatlábat, az 

összes megtakarítást beruházás formájában tartják.

Tobin felvázolt  egy komolyabb,  pénzt  tartalmazó növekedési  modellt  is.  Ebben az esetben a 

vagyont pénzben és tőkében is tartják, és a pénz-tőke arányt belső tényezők (likviditáspreferencia, 

kockázat és a tranzakciós költségek) határozzák meg. Amennyiben a reálvagyon A:

A=bM
P 1−b K , és b=h r− f K  , 

ahol  r  a  pénz  kamatlába, f K a  tőkebefektetés  hozama,  és  h(.) egy  pozitív  függvény,  ami 

meghatározza a vagyon eloszlását (és paramétereiben tartalmazza az egyéb tényezőket). Ebben az 

7 Részletesebben: [162], 2. pont
8 Bár a hagyományos értelemben vett pénznek nincs hozama, amennyiben megengedjük, hogy a pénzt bankba tegyék, 

már fizethet a pénz kamatot. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy központi szervek (az ország jegybankja, illetve 
a releváns monetáris hatóság, pl. az Európai Központi Bank) hatást tudnak gyakorolni a banki kamatokra, a tobini 
feltételezések nem különösebben elrugaszkodottak a valóságtól.
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esetben  minden  lakosnak  kétféle  jövedelemforrása  van:  az  egyik  az  egy  főre  eső  termelésből 

származik, a másik a pénz értékének változásából:

y= f k 

d M /P 
dt
L

Amennyiben  az  egy  főre  jutó  reálpénzmennyiséget  „m”-mel  jelöljük  m= M
P L  ,  akkor  a 

logaritmusok deriváltját véve: 

g m=g M−g P−g L , ahol g m=

dm
dt
m

a reálpénz-munka arány növekedési üteme. Mindkét oldalt az 

egy főre jutó reálpénzmennyiséggel szorozva:

dm
dt
=m [ g M−g P−n] ,  azaz  az  infláció  növekedésével  vagy  a  lakosság  növekedési  ütemének 

növekedésével csökken az egy főre jutó pénzmennyiség.

Tekintettel  arra,  hogy  a  Solow  modell  egyszerű  S=I  feltevése  helyett  itt  az  S= I
d M

P
dt

 

összefüggés  érvényesül,  jól  látható,  hogy  a  gazdaság  növekedését  visszafogja  ez  az  alternatív 

megtakarítási forma. Ezen eredmények Tobint arra a következtetésre juttatták, hogy amennyiben 

pénz szerepel a gazdaságban, enyhe infláció serkentheti a növekedést, mert így az emberek inkább 

választják a vagyontartásra a befektetést, mint a pénzt9. Ennek következtében a pénz nem semleges, 

komoly szerepe van a növekedés meghatározásában.

Sidrauski modell
A Tobin-modell kritikájaként jelent meg Miguel Sidrauski modellje[143]. Több más kutatóval 

egyetértésben (lásd például Levhari és Patinkin[94], illetve Johnson[85]) Sidrauski azt  emeli ki, 

hogy Tobin a pénzre csak mint a vagyontartás egy eszközére tekintett, és nem vette figyelembe a 

pénz  egyéb  hatásait.  Szerinte  a  pontosabb  hatásmechanizmusok  feltárásához  a  pénzt  bele  kell 

9 Erre  gyakorlati  példát  is  láttunk  a  közelmúltban:  Bosznia-Hercegovina  valutáját  a  német  márkához,  majd  az 
Euróhoz kötötte, ezzel szinte teljesen sikerült felszámolni az inflációt. Ez azonban oda vezetett, hogy – tekintettel 
arra, hogy a lakosság igen bizalmatlan volt nem csak az állami, de a pénzügyi intézményekkel szemben is – a 
megtakarítás jelentős részét készpénzben tárolták, otthon. Itt a beruházás számára felhasználható bankbetét helyett a 
készpénz jelent meg, mint a vagyontartás alternatívája, mert az elhanyagolható infláció miatt kicsi volt a lakosság 
motivációja arra, hogy a vagyont bankban tartsa.
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helyezni  a  hasznossági  függvénybe.10 Egy  t  időpontban  a  vizsgált  egyén  hasznosságát  az 

U c t , mt  összefüggés  írja  le,  azaz  a  hasznosság  az  időszaki  fogyasztás  és  a  t  időszakban 

rendelkezésre  álló  reálpénzmennyiség függvénye11.  A gazdasági  szereplők a teljes hasznosságuk 

maximalizálására törekednek12:  U=∫0

∞
U ct ,mte

−pt dt . Ebből következik, hogy az egyének nem 

tarthatják  teljes  vagyonukat  készpénz  formájában  (hiszen  az  elvágná  a  növekedést,  és  így 

korlátozná  saját  vagyonukat  is),  és  hasonlóképp  nem tarthatják  teljes  vagyonukat  tőkében  sem 

(hiszen  a  hasznossági  függvény monetáris  eleme akkor  nulla  lenne).  Az elemzést  továbbvíve a 

gazdaság  növekedési  pályája  független  lesz  a  pénzügyi  változóktól,  így  hosszú  távon  a  pénz 

szuperneutrális lesz. Sidrausky elismeri, hogy az alkalmazkodási időszakban ez a semlegesség nem 

áll fent, de hosszú távú megközelítésben igaz lesz.

Ez  a  modell,  főképp  a  pénz  szuperneutralitása  jelentős  hatást  gyakorolt  a  nyolcvanas  évek 

segélyezéspolitikájára, a már ismertetett szabadpiac- és szabadverseny-centrikusságra. Amennyiben 

a monetáris tényezők nem gyakorolnak hatást a hosszú távú növekedésre, úgy a reáltényezők, azaz 

a beruházás-megtakarítás kapcsolat a domináns.

Segélyezési modellek
A fenti növekedési modellek alapján minden időszak kitermelte a maga segélyezési modelljét. 

Míg  a  növekedési  modellek  a  fejlett  országok  növekedésének  feltételeivel  foglalkoztak,  a 

segélyezési modellek igyekeztek az alacsony jövedelmű országok sajátosságait is figyelembe venni.

Two-gap model
A two-gap (kettős szakadék) modell a Harrod-Domar növekedési modellre épült. Az elnevezés 

abból  adódik,  hogy  a  modell  úgy  jött  létre,  hogy  a  hagyományos  Harrod-Domar  modellt 

kiegészítették  a  külkereskedelemmel  is.  Ebben  a  feltételrendszerben  az  alacsony  jövedelmű 

10 Ne felejtsük el, hogy a h(.) függvény bevezetésével Tobin figyelembe vette ezen hatásokat. Az azonban igaz, hogy a 
vagyon mint olyan explicit módon nem szerepel Tobin elemzésében.

11 Fontos kiemelni, hogy ez egy furcsa kompozit hasznossági függvény, hiszen egyrészt megőrzi a „hagyományos” 
hasznosságfüggvények fogyasztási kapcsolatait, miközben a reálpénz-mennyiség figyelembe vételével egy bizonyos 
vagyoni kapcsolatot is belevisz az elemzésbe. Ez a vagyon azonban nem a teljes vagyon, csak annak monetáris 
komponense  –  ez  fontos  különbség  lesz  a  későbbi  modellépítésünk  szempontjából,  mert  mi  a  teljes  vagyon 
figyelembevételére koncentráltunk.

12 Egy  későbbi  művében  Tobin  visszatámadott:  az  egyének  nem  a  hosszú  távú  hasznosságukat  maximalizálva 
döntenek. A likviditási korláttal rendelkező fogyasztók (azaz azok, akiknek van olyan vagyoni elemük, amit csak a 
jövőben  tudnak  elkölteni)  úgy  viselkednek,  mintha  csak  rövid  távú  döntéseket  hoznának,  és  az  összes  likvid 
vagyonelemüket elköltik a rövid időtáv alatt. Ez ellentmond a feltételezett Cass-Koopmans ágensek viselkedésével, 
és nagyban csökkenti Sidrauski modellkének súlyát[163].
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országok  gazdasági  növekedését  nem  csak  az  elégtelen  megtakarítás,  hanem  az  elégtelen 

külkereskedelmi bevételek (fizetési mérleg hiány) is visszavetette. A növekedés tehát:

g= s
k
b

k

A two-gap modell szerint tehát az import-vásárlási képesség túl alacsony szintje is képes visszavetni 

az ország gazdasági növekedését. A segély elsődleges célja ebben a megközelítésben a beruházás 

ösztönzése. A rendelkezésre bocsátott pénzeszközök lehetővé teszik az országnak a tőkeeszközök 

importját még akkor is, ha a kereskedelmi mérleg egyensúlya ezt nem tenné lehetővé.

A Rostow-modell
Walt Whitman Rostow a „The Stages of Economic Growth” művében[134] a tőkehiánynak a 

keresletre és a kínálatra gyakorolt együttes hatásával értelmezte a fejlődő országok gazdaságának 

alacsony növekedését. E modell szerint a tőkehiány a kínálati oldalon alacsony termelékenységhez, 

az  alacsony jövedelemhez vezet,  aminek következtében elégtelen  a  megtakarítások szintje,  ami 

újratermeli  a  tőkehiányos helyzetet.  A keresleti  oldalon az alacsony jövedelem okozta  alacsony 

termelékenység által kiváltott alacsony jövedelem korlátozott vásárlóerőhöz vezet, így a vállalatok 
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(Saját ábra, [174] alapján)
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nem motiváltak  a  beruházásra.  Azaz  a  modell  szerint  nem csak  a  tőkekínálat  elégtelen,  de  a 

tőkekereslet is hiányzik a gazdaságból.

A segélyezés Solow-i modellje
A 80-as, 90-es években domináns segélyezési modell alapja a Solow modell (kiegészítve Tobin 

és Sidrausky hozzájárulásával). Ez a megközelítés a „two-gap” és Rostow modellekkel szemben 

már nem csak a beruházás egyszerű növelését tűzte ki célul, hanem figyelembe vette a technológiai 

fejlődés  (illetve  a  Solow  modellben  ezzel  egyenértékű  humántőke-beruházás),  a  célországok 

intézményi hátterének és a címkézett segélyeknek a hatását is.

Az új institucionalista közgazdaságtan hatása
Mint ahogy azt Ronald H. Coase (1991) és Douglas C. North (1993) közgazdasági Nobel díjai is 

mutatták,  a  kilencvenes  években  az  új  institucionalista  közgazdaságtan  egyre  elismertebb  lett. 

Ennek az elméleti irányzatnak komoly kihatása volt a jelenleg is érvényes segélyezési doktrínák 

kialakítására.

A nyolcvanas évek segélyezési modelljei – mint számos más neoklasszikus modell – nem veszi 

figyelembe a piaci tökéletlenségeket. Ez Afrika esetében különösen nagy problémát jelent, hiszen 

ebben a régióban a piaci  kudarcok sokkal jelentősebbek, mint az egyéb térségekben. A Herbert 

Simon  által  bevezetett  korlátozott  racionalitás  mellett  kiemelkedő  szerepű  Williamson[177] 

„alattomos önérdekkövetés”-e, mely azt az egyébként a valós életben tapasztalható magatartást írja 

le,  hogy az  egyének,  önérdeküket  követve  hajlandóak a  valótlanságok állítására,  az  információ 

szándékos torzítására,  vagy teljes  elhallgatására.  Ez  vezetett  az  emberi  kapcsolatok „nem teljes 

szerződés”  elméletéhez.  Bates  [11] továbbmegy:  az  intézmények  maguktól  jönnek  létre, 

önérdekkövető egyének tevékenységeinek köszönhetően.

Ez  a  tudományos  gondolatmenet  indokolta  a  kapitalista  intézményrendszer  –  Afrikában 

működésképtelen – exportját. Hyden szerint a Világbank és az IMF teljesen biztosak abban, hogy a 

kapitalista  modell  az  egyetlen  működőképes  lehetőség,  és  az  új  intézményi  közgazdaságtant 

használták eszközül arra, hogy ezt Afrikára kényszerítsék[78].
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A segélyek hatása a növekedésre
Most, hogy megismerkedtünk a segélyezésre legnagyobb hatást kiváltó növekedési modellekkel 

és elméleti hátterükkel, érdemes áttekinteni, hogy vajon megjelentek-e ezek a hatások, és ha igen, 

milyen mértékben.

A segélyezés13 célja a gazdasági növekedés serkentése. Már a Solow modellből is következett, 

amit Sidrauski modellje megerősített: a segélyezés hatásmechanizmusa az alábbi:

[Tőkehiány S ][elégtelen növekedés g ]
[ODA=tőjeinjekcióS∅][beruházás nő  I =S∅ODA ][növekedés g ]

Azaz az elégtelen tőkét külföldi segéllyel lehetséges pótolni, ami a megtakarítások változatlansága 

mellett is beruházásnövekedést eredményez, ami az ország kibocsátásának gyorsabb növekedését 

eredményezi.  A valós helyzet azonban messze áll  attól,  amit  az elméletek sugallnak.  Empirikus 

kutatások (pl.  [165]) azt mutatják, hogy összességében csökkent  a segélyezett országok gazdasági 

növekedése és a hazai beruházások értéke, miközben az import megmaradt a korábbi szinten. A 

helyzet  súlyosságát  bizonyítja,  hogy a növekedés  a  hetvenes  évek 1.3%-ról  a  kilencvenes évek 

közepére 0.4%-ra esett vissza. E mellett a segélyezett országokban egyrészt komoly segélyfüggőség 

alakult ki, másrészt a régió kormányai a segélyeket egyébként halaszthatatlan reformok elodázására 

használták fel.

A múlt  évtizedben számtalan tanulmány (pl.  [17],  [24],  [53],  [69],  [95],  [105],  [112],  [146]) 

foglalkozott a segélyek hatékonyságának mérésével. Összegezve azt találták, hogy:

1. A segélyezés mértéke növekedett a 70-es évek és a 90-es évek között (a GDP 6%-ról a 

GDP 11%-ra)

2. A beruházás csökkent ezalatt az idő alatt (22%-ról 20%-ra)

3. Az import értéke a GDP 36-37%-a maradt

Ezen eredmények részletesebb elemzése megmutatja,  hogy mi is  történt  valójában a segélyezés 

során.

13 Mostantól a segélyezés alatt a Hivatalos Fejlesztési Segélyt (ODA, Official Development Assistance) értjük. Ez a 
fejlesztési segélyek hivatalos OECD mércéje[165], és nem tartalmazza a humanitárius segélyeket.
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A növekedésre gyakorolt hatás
Snyder [146] a „two-gap” modell használatával csak akkor tudott pozitív kapcsolatot kimutatni a 

segélyek és egy ország gazdasági növekedése között, ha a vizsgált országok méretét is figyelembe 

vette. Ezen eredményeket később többen is megkérdőjelezték[128]. Nem az „egyszerű legkisebb 

négyzetek”, hanem a 2 vagy 3 fázisú legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva Reichel semmiféle 

kapcsolatot nem fedezett fel a segély mértéke és a gazdasági növekedés között.

Boone[17] szerint sem gyakorol a gazdasági növekedésre semmiféle hatást a segély. A Világbank 

kutatócsoportja  Boone számításait  az  évezred  végén  megismételve  szintén  hasonló  eredményre 

jutott[160].  A regressziót  kiegészítve  egy  „jó  gazdasági  politika”  dummy  változóval  azonban 

jelentős  pozitív  kapcsolatot  véltek  felfedezni  a  jó  gazdaságpolitika  +  segély  és  a  gazdasági 

növekedés között, de a segély csökkenő határhasznára is utaltak jelek.14

Mosley  [112],  szintén  a  „two-gap”  modellt  használva  egy más  magyarázó  változót  talált.  A 

legtöbb nyitott gazdaság jelentős gazdasági növekedésbe kezdett a segély hatására, míg a befelé 

forduló,  zártabb  gazdaságokban  problémás  a  segély  növekedéssé  alakítása.  Mosley  erre  a 

felmérésre  építve  dolgozta  ki  a  saját  segélyezési  modelljét.  Szerinte  a  segélyezés-növekedés 

viszonyban négy kiemelt  állapot  jelenik  meg.  Az országok kezdetben egy alacsony növekedési 

14 Nem  volt  elegendően  sok  „jó  gazdaságpolitika  +  nagy  összegű  segély”  kombinációval  rendelkező  ország  a 
mintában, hogy meggyőző eredményt kapjanak ebben a tekintetben. A gazdaságpolitika katalizátorhatása azonban 
robusztusnak tűnik.
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szintről indulnak, alacsony segélyezéssel. Ilyenkor a segélyek szintje külső vagy belső okok miatt 

alacsony, alacsonyan tartva a növekedést. Amikor az ország elkezd komolyabb segélyeket kapni 

(második fázis),  a növekedés nem indul meg hirtelen (egy bizonyos késleltetési hatás jelenik meg: 

még ha optimálisan használják is a segélyeket, megfelelő gazdaságpolitika mellett is, akkor is el 

kell telnie egy bizonyos időnek, hogy a segélyek hatása érvényesülni tudjon). A harmadik fázisban 

mind a segély, mind a növekedés nagy, ilyenkor érzékelhető a segélyek pozitív hatása. A negyedik 

fázisban  a  segélyek  szintje  alacsony,  de  a  növekedés  magas,  ilyenkor  már  nincs  szükség  a 

segélyekre, hogy az ország ellássa önmagát. Mosley a segélyek eltérő hatását azzal indokolja, hogy 

a különböző országok más-más állapotban vannak, így eltérő mértékben hatnak rájuk a segélyek.

Burnside és Dollar [24], [25] a segélyezés modern modelljének segítségével keresték a fejlesztési 

segélyek  és  a  gazdaságpolitika  kapcsolatát.  Kutatásuk  szerint  a  segélyek  egyáltalán  semmiféle 

hatással  nem  jártak  a  gazdaságpolitikára  (azaz  nem  lehet  az  országokat  „megvesztegetni” 

segélyekkel;  a  gazdaságpolitika  változatlan  maradt).  Azonban  az  ő  kutatásaik  is  igazolják  a 

Világbank  által  ismertetett,  már  idézett,  fordított  kapcsolatot:  amennyiben  egy ország  „helyes” 

gazdaságpolitikát  használ,  a  segély  hatására  gyorsul  a  gazdasági  növekedés.  Ezen  kapcsolatok 

komponenseit más kutatók is megtalálták: a gazdasági növekedés elsősorban az intézményi háttértől 

(Knack és Keefer, [90]), az inflációs rátától (Fischer, [55]), a költségvetés egyenlegétől (Easterly és 

Rebelo,  [47])  illetve  a  gazdaság  nyitottságától  (Sachs  és  Warner,  [137])  –  azaz  a  „helyes” 

gazdaságpolitikától függ. 2000-ben Hansen és Tarp ([72]) ezen kapcsolatok non-linearitására hívta 

fel a figyelmet, ennek ellenére Calderisi továbbra is azt javasolja, hogy azon országokra kellene 

koncentrálni a segélyezést, ahol az nyilvánvalóan működik [26]. 

Összességében  tekintve  tehát  a  segély  nagyjából  semleges  a  növekedésre  nézve,  semmiféle 

hatást nem tud kiváltani a gazdaságpolitika tekintetében (így értelmetlen címkézni), és csak akkor 

lehet sikeres, ha az országban egyébként is „jó” gazdaságpolitika uralkodik.

A segély hatása a megtakarításra és a beruházásra
Talán még meglepőbb a segély hatása a megtakarításokra és a beruházásra. A nyolcvanas évek 

végén több kutatás is negatív kapcsolatot fedezett fel a segélyezés és a megtakarítás között, azaz a 

lakosság  (vagy  a  kormányzat)  fogyasztásra  használta  a  növekedési  segélyt.  Snyder  azonban 

semmiféle kapcsolatot nem tudott kimutatni egyik tényező tekintetében sem[145], és egyes változók 

hibás elhagyásának tudta be a negatív eredményeket – bár az ő számításai sem igazolták a segély 

megtakarításokat és beruházásokat segítő hatását.  Mi több, a legtöbb ország esetében szerinte is 
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egyértelmű  a  helyettesítési  hatás:  a  külföldi  segély  „kiszorítja”  a  hazai  megtakarítást  illetve 

beruházást.

Reichel  már  korábban  említett  tanulmánya[128] azonban  megerősíti  a  szignifikáns  és  erős 

negatív korrelációt a segély és a megtakarítás között. Hadjimichael és társai[69] 35 afrikai országon 

végzett  tanulmányai  szintén  Reichel  eredményeit  erősítették  meg,  azonban  csak  a  pozitív 

növekedésű  és  „helyes”  gazdaságpolitikát  végző  országokat  vizsgálva  fedezhető  fel  pozitív 

kapcsolat a megtakarítás és a segélyezés között.

A beruházások tekintetében egységesebb a kép: a legtöbb kutató szerint15 pozitív a kapcsolat a 

segély  és  a  beruházás  között.  Az  egyedüli  kivétel  Boone  [17],  aki  szerint  a  segélyfogyasztási 

határhajlandóság 1  körüli,  azaz  nem marad  semmi  beruházásra.  Feyzioglu  [53] ezt  a  kötött  és 

ellenőrzött  projekt  segélyek  magas  arányával  cáfolja:  ezen  segélyeket  nem  lehet  fogyasztásra 

költeni.

Mindkét oldalt figyelembe véve jól látszik, hogy bár a segélyek nem hatnak a megtakarításra, 

növelik  a  beruházást.  Itt  is  érdemes  megemlíteni,  hogy  az  országspecifikus  tényezők  jelentős 

szerepet játszanak a segélyek hatékonyságát tekintve.

A segélyezés problémája
Összességében azt mondhatjuk,  hogy ugyan a segélyezésnek szép elméleti  modelljei  vannak, 

sajnos a valóság nem illeszkedik bele a képbe. A segélyezési lánc több helyen is szakadozott: a 

segély nem helyettesíti a megtakarítást, és bár a beruházást valamelyest növeli, ez általában nem 

jelentkezik a jövedelem növekedésében. Amennyiben a közgazdaságtani elméletek helyesek, és a 

„helyes” gazdaságpolitikát alkalmazó országokra működnek is, akkor nyilvánvalóan nem-gazdasági 

oka, okai lehetnek annak, hogy Afrikában miért nem működik a segélyezés.

15 Többen is végeztek független kutatást a témában: Levy, 1988 [95], McGillivroy és Achmed, 1994 [105], valamint 
Hadjimichael et. al., 1995 [69].
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2.3. AFRIKA SAJÁTOSSÁGAI

“There is nothing basically wrong with the Nigerian character.  
There is  nothing wrong with the Nigerian land or climate or  
water  or  air  or  anything  else.  The  Nigerian  problem  is  the  
unwillingness  or  inability  of  its  leaders  to  rise  to  the  
responsibility [...] of true leadership.”
– Chinua  Achebe[1]

A dolgozat témája Afrika fejlesztési segélyezése. Eddig bemutattam, hogy mi is a segélyezés, 

milyen céljai vannak, mi a történelme, milyen elméletek szerint kéne működjön – és azt, hogy nem 

működik.  Ebben  a  fejezetben  azon,  Afrika-specifikus  sajátosságokat  ismertetem,  amelyek  azt 

okozhatják,  hogy  a  közgazdasági  elméletekkel  megtámogatott  segélyezési  programok  mégsem 

vezetnek eredményre.

Az utóbbi évtizedben egyre több szerző próbál meg rámutatni, hogy Afrika problémái belülről 

fakadnak.  Calderisi[26] szerint  az  afrikai  országok  saját  hibájukból  vesztik  el  piacukat,  és 

hagyományos  családi  értékrend  és  a  fatalizmus  még  a  törzsi  szerkezetnél  is  több  problémát 

okoznak. Meglátása szerint a régió vezetői a nyugati világ bűntudatára játszanak, pedig:

„Africans  have  been  more  cruel  to  each  other  than  anyone  has  
been” (6.old.)

Goran Hyden, az afrikai politikai rendszer komparatív elemzése során[78] hasonló eredményekre 

jutott.  Szerinte a politikai és intézményi rendszer sajátosságai kötik meg Afrika növekedését,  és 

ezzel együtt a segélyek felhasználását is. Szerinte a gazdasági segélyezés addig teljesen értelmetlen, 

amíg a megfelelő politikai  reformok meg nem történnek, és így inkább ezeket kéne támogatni. 

Jeffrey Herbst  a  kontinens  államfejlődésének tanulmányozása során[75] megállapította,  hogy az 

alapvető problémák annyira régiek, hogy már jóval a gyarmatosítók megérkezése előtt jelen voltak 

a térségben.

A segélyezés  szempontjából  kiemelkedő  fontosságú  még  Easterly[46] és  De  Waal[38] azon 

véleménye, hogy nem csak az okok belsők, de a megoldás is csak innen jöhet.

Történelmi háttér
Jelenlegi tudásunk szerint a régió az emberiség bölcsője, így definíció szerint egy időben ez volt 

a világ legfejlettebb területe. Ennek ellenére a köztudatban Afrika úgy él,  mint a fejlett világtól 

régóta elszigetelt régió, pedig ez egyáltalán nem így van. 
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A kezdeti idők
Bár Európa számára Afrika nagyrészt ismeretlen volt a XVIII. század előtt, az iszlám nem csak 

kulturálisan hódított a régióban, de komoly kereskedelmi kapcsolatok is kiépültek ezen kultúrkörök 

között. Ezek a kapcsolatok az észak-afrikai országokkal, a Szaharán keresztül vezető kereskedelmi 

utakon,  szárazföldi  területen keresztül  alakultak ki.  Így nem csoda,  ha időről  időre a  kapcsolat 

megszakadt. Az iszlám hatásának tartós csökkenése az Ottomán birodalom meggyengülésével és 

régiókra esésével indult, és ezt még tovább gyorsította a keresztény európai telepesek érkezése.

Herbst  [75] felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  ebben  az  időben  még  a  hagyományos  afrikai 

törvények határozták meg egy állam méretét, azaz akkora terület tartozott egy országhoz, amekkorát 

az irányítani tudott. Ez lehetővé tette, hogy az országok mérete dinamikusan változzon, és mindig 

megfeleljen  az  állam aktuális  erejének.  Európaiak  számára  csak  nehezen érthető  az  az  érdekes 

rendszer, hogy gyakran egy adott földterület az egyik uralkodóhoz, az azon élő lakosság egy másik 

uralkodóhoz tartoztak. A hatalom igazi mércéje nem az irányított terület, hanem a lojális lakosság 

volt – ez fontos hagyatéka az akkori rendszernek, ami komolyan befolyásolja a jelenkori afrikai 

politikát is.

A gyarmati rendszer öröksége
A fenti kettősségből adódott a gyarmatosítók és a helybeliek eredendő konfliktusa. Az európai 

telepesek letelepedése az afrikai uralkodók számára nem jelentette a terület átadását, csak azt, hogy 

egy másik uralkodó személyes védelme alá tartozó egyének letelepedtek az ő területén. Ez szöges 

ellentétben állt a gyarmatosítók felfogásával, és mire a helybeli uralkodók ezt felismerték, addigra 

már jelentős méretű – és hódító szándékú – kolónia jött létre területükön.

A gyarmati idők a kezdeti félreértések után mély nyomot hagytak a régión. Az európai hatalmak 

regionális hidegháborújának keretében létrejött országhatárokat többnyire tiszteletben tartották (az 

első világháború kirobbantásának egyik oka pont ennek felrúgása volt).  Így a koloniális  idők – 

Herbst szerint igen káros – hagyatéka az országhatárok korábban nem látott állandósága. Hyden 

[78] provokatív véleménye erről az időszakról, hogy a gyarmatosítók a legnagyobb károkat nem 

azzal  okozták,  hogy arrogánsan,  elnyomó módszerekkel  rákényszerítették  saját  rendszereiket  az 

elfoglalt  területekre,  hanem pont  azzal,  hogy ezt  nem tették  eléggé.  „Premodern struktúrá”-nak 

nevezi azon – később részletesen kifejtendő – intézményi hátteret,  melyben az emberekkel való 

direkt kapcsolat, a politika társadalmi beágyazása, társadalmi alapokra helyezése megakadályozza, 

hogy a politikusok az országot vezessék, ehelyett csak a saját csoportjuk érdekeire koncentrálnak.
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A felszabadulás utáni időszak
A  felszabadulás  utáni  időszakot  egyrészt  a  fix,  törzsi  határokat  figyelmen  kívül  hagyó 

országhatárok, másrészt a fent említett premodern intézményrendszer dominálja.  Herbst szerint ezt 

az időszakot az határozza meg, hogy a túlméretezett,  irányíthatatlan országok fennmaradásukért 

küzdenek, miközben szétesésük nagyobb stabilitást és jólétet eredményezhetne. Fontos hatása volt 

még a hidegháborúnak is, ami a két szemben álló ideológia hatását részben kiterjesztette erre a 

régióra is.

Országspecifikus jellemzők
A Szaharától  délre  elhelyezkedő  országok  –  bár  számos  gazdasági  mutatójuk  és  történelmi 

hátterük megegyezik – nagyon heterogén térség. A területen 47 ország osztozik,  és ezek között 

megtalálható kicsi  és nagy, erőforrásokban gazdag és szegény, jó mezőgazdasági lehetőségekkel 

ellátott és szárazságokkal sújtott sivatag is.

Calderisi  [26] szerint ez a sokszínűség motivációs problémákat is okoz a régióban. Dél-Afrika, 

Botswana és Mauríciusz sikerét  a  több ország nem mint  követendő példát,  hanem mint  kirívó, 

kivételes  eseteket  értelmezik.  Mauríciusz  esetében  például  a  sok  kínai  és  indiai  bevándorlót, 

Botswana esetében pedig a rendelkezésre álló erőforrásokat tekintik a siker forrásának.  Easterly 

[46] ezzel  szemben  pont  Botswanát  hozza  fel,  mint  a  sikeres  kormányzati  magatartás  afrikai 

példáját. Szerinte a botswanai kormányzat azon döntése, hogy a gyémántlelőhelyeket nem tekintette 

állami vagyonnak, mint a többi ország a régióban, hanem a dél-afrikai deBeers cég rendelkezésére 

bocsátotta mindössze 20%-os részesedésért (és mostanra az ebből szerzett bevétel egy részéből a 

deBeers 5%-os részvényesévé vált),  az egyik meghatározó oka az ország sikerének.  Szerinte ez 

összemérhető Japán 1860-tól meghatározó, Kína 1978-ban elkezdett, illetve India 1985 óta folyó 

gazdasági reformjaival. A képet árnyalja, hogy az Economist, korábban már említett Életminőség 

indexe szerint  Botswana 52 hellyel a gazdaságilag indokolt alatt végzett – azaz a gazdasági té-

nyezőket  figyelembe  nem véve,  ebben  az  országban  a  legelégedetlenebbek  az  emberek.  Ezt  a 

faktort Calderisi sem hagyja figyelmen kívül; mikor ajánlásokat tesz, hogy mely országok kapjanak 

segélyt, csak azt az öt oszágot (Uganda, Tanzánia, Mozambik, Gána, Mali) javasolja, akik aktívan 

küzdenek a szegénység és a nyomor ellen.

- 40 -



2. Afrika Segélyezése 2.3. Afrika sajátosságai

A szerző az ellenpólus jellegzetességeit is kiemeli. A régió lakosságának egyharmadát mindössze 

három állam, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Nigéria és Szudán adja. Bár ezen országok is 

viszonylag jobb gazdasági eredményeket mutatnak, mint a többi ország, Nigériában csak papíron 

van demokrácia,  és  ugyan 

az  országnak  nem  lenne 

szüksége  segélyre,  a 

korrupció  kiemelkedő 

mértéke miatt még így sem 

képes ellátni  a lakosságot. 

A  Kongói  Demokratikus 

Köztársaság ásványi anya-

gokban,  de  háborúkban  is 

rendkívül  gazdag,  melyek 

több mint 4 millió halálos 

áldozatot  követeltek. 

Calderisi  szerint  ezen 

országon  semmilyen  mér-

tékű fejlesztési segély nem 

segítene,  vagy  katonai 

intervencióra,  vagy  az 

ország feldarabolására lenne szükség. Aktuálpolitikai szempontból talán a harmadik ország, Szudán 

helyzete a leghangsúlyosabb. Az egyik oldalon hatalmas mennyiségű tőkét sikerült a közelmúltban 

bevonni az országba (itt  főleg Kína a segélyező és a befektető;  Szudán hatalmas olajkészlete a 

kapcsolat gazdasági alapja), viszont közben állandóan folyik a polgárháború és a népirtás.16

A politikai környezet jellegzetességei
Afrikában  a  történelmi  háttér,  az  iszlám  és  a  keresztény  elméletek  keveredése,  illetve  a 

hagyományos  rendszerek  továbbélése  miatt  sajátos  politikai  környezet  alakult  ki.  A  régió 

növekedését és segélyezésének sikerét legjobban ez a tényező határozza meg.

16 Részletesebb, mind a 47 országra kiterjedő elemzés a függelékben található.

- 41 -

6. ábra: A Szaharától délre elhelyezkedő afrikai terület 
(forrás: [27])
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Emberek feletti kontroll
Hyden[78] és  Chabal[31] szerint  a  legfontosabb  jellegzetesség,  hogy  itt  egy  adott  vezető 

országos hatalma attól függ, hány ember felett gyakorolhat közvetlen és feltétlen irányítást. Ezért a 

térség belpolitikájában és gazdaságában meghatározó elem a vezetőknek a saját embereikről való 

gondoskodása. Ennek következménye, hogy:

• a gazdaságpolitikát nem a közgazdaságtan, hanem a személyes kapcsolatok, érdekcsoportok, 

különérdekek határozzák meg

• a közszféra is  a magánszféra  szabályai  szerint  működik,  mindenki  természetesnek veszi, 

hogy az intézményi alkalmazottak érdekei szerint működnek maguk az intézmények is

• ez a mentalitás különösen kedvez a karizmatikus vezetők kiválasztásának, így a szakértői 

kormányzat még inkább háttérbe kerül

• a társadalmi párbeszédet  az  is  hátráltatja,  hogy a lakosság (a Calderisi  által  kárhoztatott 

fatalizmussal)  inkább hajlamos a  kormányzati  intézkedéseket  megkerülhetetlen rosszként 

elfogadni,  és  egyéni  módon  (korrupció,  személyes  áldozatok,  lemondások  segítségével) 

orvosolni,  mint  társadalmi  párbeszédet  kezdeményezni.  Ez,  ahogy  azt  Janky  és  Takács 

megmutatták[81],  önerősítő  folyamat:  amíg  az  egyén  kapcsolati  hálójában  mindenki 

elfogadó magatartást tanúsít, ő maga is hajlamosabb azt követni.

• a  kormányzat  nem  hajlandó  elfogadni  a  kritikát,  mert  ebben  a  személyes  közegben 

bármilyen  intézkedés  elleni  negatív  vélemény  automatikusan  a  döntéshozóval  szembeni 

személyes ellentétként csapódik le.

Ezen  sajátosságok  támogatják  a  korábbi,  a  legtöbb  elemző  által  kárhoztatott,  törzsi  rendszer 

fennmaradását.

Klánszerkezet
A fenti szerkezettel következménye, hogy a klánok szerepe igen meghatározó. Ennek számos 

oka van. A legnyilvánvalóbb ok az, hogy az országhatárok a gyarmati határokat követik, így nem a 

különböző  területeken élő  törzsek  és  egyéb  érdekcsoportok,  hanem a  rajtuk  uralkodó  gyarmati 

birodalmak hatalmi szerkezetét képviselik.

Szemben a népszerű tévhittel, a klánszerkezet nem a törzsi szerkezet egyértelmű leképezése. A 

modellem  reprezentációjában  ezért  is  használtam  az  antropológiai  szakirodalomban  családi,  a 
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köznyelvben  viszont  tetszőleges  kapcsolati  köteléket  leíró  angol  „clan”  szót.  Ennek  hivatalos 

magyar  fordítása  a  „törzs”,  szakirodalomban  azonban  ez  a  „tribe”  megfelelője,  így  a  „clan” 

fonetikus  magyarítását,  a  klánt  használom.  Afrika  politikai  és  társadalmi  berendezkedésével 

foglalkozó kutatók ugyanis egyöntetűen azt vallják, hogy a régióban meghatározó, a fenti fejezetben 

is hangsúlyozott csoportok alapja komplexebb, és ráadásul időben nem is állandó.
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7. ábra: Ország és törzsi határok
Forrás: [48]



2. Afrika Segélyezése 2.3. Afrika sajátosságai

A törzsi hatás
 Dunbar  Moodie[111] szerint  a  klánnak  a  törzzsel  való  azonosítása  nem  csak  a  helyzet 

félreértelmetéséből ered, hanem a média szándékos félretájékoztatásának is a következménye. 1987 

és 1990 között Dél-Afrika Natal körzetében hatezer ember vesztette életét és több, mint százezer 

ember menekült el egy összecsapás-sorozatban, a média azonban erről nem, vagy alig tájékoztatott, 

Moodie szerint azért, mert nem tudtak mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy zulu harcolt zuluval. 

Mikor a 90-es években a harcok zuluk és xhorák között is elindultak, a média azonnal felkapta a 

hírt,  mint  törzsi  háborút.  Valójában  mindkét  összecsapás  az  Inkahták  és  az  UDF/COSATU 

támogatók között zajlott le, oka semmiképp sem törzsi, hanem inkább politikai, klánok közötti volt.

A klánok nem-törzsi eredetét Deng[40] is megerősíti. A régió lakói identitásukat nem csak törzsi, 

hanem  faji,  nyelvi,  vallási  alapon,  a  történelmi  felszabdalás  következményeképp  vagy  családi 

alapon vezetik  le.  Példája  Szomália,  ami  törzsileg  ugyan homogén,  de  az  eltérő  családok által 

alkotott klánszerkezet így is kiváló alkalmat adott a polgárháborúra. Egy későbbi cikkében[41] azt 

hangsúlyozza, hogy a gyarmatosító nyugat igazán azzal okozta a legtöbb kárt a térségnek, hogy 

ráerőltette a saját intézményrendszerét: a központi irányítást, kormányzást és a jóléti rendszert. Ezt 

a nézetet osztja Moodie[111] is. Szerinte a hagyományos elmélettel szemben, miszerint a gyarmati 

rendszer  akadályozta  meg  a  törzsi  háborúkat,  pont  a  gyarmati  rendszerből  fakadó 

intézményrendszer az oka a mostani ellentéteknek. A gyarmatosítók érkezése előtt a törzsi struktúra 

helyett a nagycsaládi rendszer volt a jellemző, ahol néhány nagycsaládot egy vezető fogott össze 

laza kereskedelmi és érdekszövetséggé. Még ahol birodalmak alakultak ki (pl. a Zuluk), ott sem a 

törzsiség és törzsi alapon való kirekesztés volt a jellemző, hanem az, hogy a vezető eltávolítása után 

a családokat beillesztették a meglevő birodalmi szerkezetbe.17 

Djebali[43] megmutatta, hogy ezen társadalmi szerkezetek nem csak a Szaharától délre, hanem 

északra is jellemzőek: ott a berber-francia-arab hármas okoz hasonló „törzsi” hátteret a kialakuló 

klánok számára.

17 A gyarmatosítók kizárólagos felelősségének azért valamelyest ellentmond Eritrea társadalmi berendezkedése. Az 
országot nem gyarmatosították, függetlenségét nem az európaiaktól nyerte el az ötvenes években, hanem Etiópiától 
1993-ban. Ennek ellenére Woldemikael szerint[178] az országra ugyan tényleg a családi alapú társadalomszerkezet a 
jellemző, a családok státuszát azonban az adja, hogy mennyi rabszolgájuk volt, illetve vannak-e az őseik között 
rabszolgák,  vagy csak rabszolgatartók.  Ezt  az  alapszerkezetet  befolyásolja  a  vallás  és  a  földrajzi  helyzet,  de  a 
klánrendszer alapja a vagyon, ami a mások birtoklásán alapul.
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A vallás szerepe
A klánszerkezet alakulásába a vallás többféle módon szól bele. Ez az egyik legerősebb kapocs, 

ami felbonthat számos más szerkezetet is. Durkheim[45] már 1915-ben kimutatta, hogy  homogén 

társadalomban a vallási és a társadalmi értékek egymást erősítik. Forster és társai[59] szerint viszont 

a heterogén területeken katalizátor szerepet játszik a vallás: eredendő kirekesztő szerkezete miatt a 

meglevő  konfliktusokat  eszkalálja.  Azonban  amennyiben  a  vallás  közös,  az  képes  áthidalni 

társadalmi, törzs ellentéteket is, azaz a vallás erős tényező a klánszerkezet alakításában.

- 45 -

8. ábra: Népcsoportok, nyelvek, gyarmati kort megelőző királyságok
Forrás: [20]
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A klánszerkezet lehetséges kezelése
Deng[40] négy csoportra osztja Afrikának Szaharától délre eső országait a klánközi konfliktusok 

tekintetében.

Az  első  csoportba  azon  országok  kerültek,  ahol  viszonylagosan  homogén  a  társadalom 

szerkezete. Ilyen például Botswana vagy Szomália. Ahogy korábban már Szomália példáján láttuk, 

ez nem automatikusan jelent békét, de Deng szerint ilyen háttér esetén létre lehet hozni egy olyan 

nemzeti identitást, amivel mindenki azonosulni tud.

A második csoportba azok az országok kerültek, ahol nem egységes a háttér, de elképzelhető egy 

plurális társadalmi berendezkedés. Ide tartozik a legtöbb ország: az egész nyugat-Afrika (Nigéria 

kivételével),  Kenya,  Ghána,  Elefántcsontpart,  és  dél-Afrika országai  (a  Dél-Afrikai  Köztársaság 

kivételével). Ezen területeken egy olyan föderális szerkezet kialakítására lenne szükség, amely a 

sokszínűséget az ország erejévé alakítja.

A harmadik csoportba azon országok kerültek, ahol a konfliktusok gyakorisága és intenzitása 

miatt  a  föderális  megközelítés  kudarcra  lenne  ítélve  (Nigéria,  Zimbabwe,  Namíbia,  Etiópia, 

Djibouti tartozik ide). Itt fontos a hatalom regionális megosztása, különben az ország széteshet.

A negyedik csoportba sorolja Deng a „konstans konfliktus” területeit. Herbsttel[75] egyetértve 

szerinte ezen területek egyben tartása több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt.

A klánszerkezet hatása
A térséget  vizsgáló  kutatók  egyöntetű  véleménye  szerint  ez  az  egyik  kulcstényező  a  régió 

fejlődése és békéje szempontjából, és szemben más kontinensekkel, itt ezek az ellentétek a mikro- 

és a makrogazdaságot is meghatározzák. Ahogy Deng fogalmazott[40]:

What makes the issue of identity particularly accute for the continent is that  
it touches not only on politics but also on economics and on the cultural and 
organizational resources for a self-generating and sustainable development  
from within.

Bármi legyen is a klánok közötti konfliktus forrása , ezen konfliktusok kulcsfontosságúak a régió 

növekedésének, fejlődésének, és így segélyezésének szempontjából18.

18 A lehetséges összeütközések sokszínűségét mutatja, hogy például a Tuszik és a Hutuk évszázados szembenállását 
Ruandában vallási, a szomszédos Burundiban törzsi okok gerjesztik[171].
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Intézményi háttér
Az intézményi háttérre is rányomja a bélyegét a klánszerkezet. Kettős a struktúra: a hivatalos, 

formális  intézményi  rendszer  mellett  kialakul  egy  informális  intézményi  háló  is,  amely 

szerkezetileg párhuzamos a formálissal, azonban a mindennapi életben jóval nagyobb jelentőségű.

Hyden[78] hangsúlyozza, hogy a klán- és patrónusi szerkezetből, és az emberek feletti uralom 

dominanciájából  adódóan  a  kormányzatok  a  hatalom  lehető  legnagyobb  koncentrációjára 

törekszenek,  a  hatalmi  ágak  elválasztása  nem  jellemző.  Ismerve,  hogy  a  politikai  kultúrában 

elfogadhatatlan a kritika, ez érhető is: a hatalmi ágak szétválasztásának a lényege pont az, hogy 

egyetlen szereplő hatalma se lehessen abszolút, azaz létezzen a politikai kontroll. Ez a kritikának 

nem csak vokális,  hanem tettleges megjelenését jelentené, ami elfogadhatatlan ebben a politikai 

kultúrában. Ezt támogatja a retorika is: a vezetők a nemzetépítést, az elnyomók (nyugat, politikai 

ellenfelek) elleni küzdelmet és az egységet hangsúlyozzák, a hatalmi ágak szeparációja így mint 

széthúzó, nemzetépítést aláásó elmélet jelenik meg.

A segélyek hatékonyságát ez a hozzáállás jelentősen rombolja. Ebből a politikai értékrendből 

ugyanis az következik, hogy a vezetők nem a költséghatékonyság és gazdasági racionalitás alapján 

hozzák meg döntéseiket, hanem a híveik elidegenítését kívánják elkerülni19. Ez viszont megnehezíti 

a segélyek sikeres felhasználását  lehetővé tevő,  a kormányzati  szektor racionalizálását  magában 

foglaló strukturális reformok végrehajtását. Ez aztán természetszerűleg a segélyek elpazarlásához, 

vagy legalábbis sikertelen felhasználásához vezet még akkor is, ha a segélyek elosztásánál nem a 

„hívek jutalmazása” elv működne.

A kormányzás nehézségei
Herbst[75] korábban  már  említett  meglátását,  (amelyet  részben  Hyden[78] kutatásai  is 

igazoltak), miszerint:

„The  conditions  now  facing  African  state-builders  existed  long  before 
European penetration of the continent” 

19 Természetesen  nem  kell  ilyen  messze  utazni,  hogy  ilyen  magatartásra  példát  találjunk.  A jelenkori  Albánia 
villamosenergia helyzetét is ez a mentalitás határozza meg. A kormányzat által irányított központi villamosenergia 
szektor nem emelhet árakat, mert az elidegenítené a választókat. A mesterségesen alacsonyan tartott árszínvonal 
miatt a vállalat viszont nem képes megvalósítani a szükséges kapacitásnövelő beruházásokat, amelyek segítségével 
nem csak az ország energiaszükségletét tudnák teljes egészében vizienergiával fedezni, de jelentős energiaexportra 
is képessé válnának. A domináns politikai struktúrában azonban, kizárólag politikai racionalitásból, a kormányzat a 
szektor privatizációján gondolkozik, mert egyszerűbb feladni egy hatalmas potenciális bevételforrást azért cserébe, 
hogy nem kell kellemetlen döntéseket meghozni.
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a  régió  lakossági  szerkezetével  magyarázta.  Szerinte  az  az  alapvető  probléma,  hogy  Afrika 

népsűrűsége  rendkívül  egyenetlen,  így az  állam fennhatóságának,  hatalmának kiterjesztése  igen 

költséges.  Ez  a  magyarázat  a  legtöbb  polgárháborúra,  amelyek  viszont  természetesen  menekült 

problémát  és  működésképtelen  kormányzatokat  okoznak.  A  pre-kolónális  időkben  az  afrikai 

birodalmak  ezt  a  problémát  úgy  oldották  fel,  hogy  az  országok  mérete  folyton  változott.  A 

gyarmatosítók  azzal  szembesültek,  hogy  egyáltalán  nem  volt  a  térségben  a  térképkészítésnek 

hagyománya, és az uralkodók fejből, becsülve adták meg az általuk irányított területet. Ez, párosítva 

azzal, hogy az országok valós hatalmát az irányított emberek, és nem a földterület határozta meg, 

lehetővé  tett  egy  automatikus  alkalmazkodási  mechanizmust,  ami  összehangolta  a  kormányzat 

erejét és az országok „határait”. Ez jól illeszkedett a fent vázolt „rugalmas törzsiségbe”.
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9. ábra: Afrika népsűrűsége és főbb infrastruktúrája
Érdemes megfigyelni, hogy a lakossági csomópontok a főbb közlekedési vonalak mentén találhatóak. Forrás:[20]
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Ezt a rugalmas szerkezetet  váltotta fel  az európai,  „civilizált” országdefiníció,  ami a határok 

(relatív)  fixen  tartásán  alapul.  Ez  a  nemzetközi  szokásjog  ebben  a  régióban  azonban  komoly 

gondokat okoz. Mivel a kormányzatok nem tudják kiterjeszteni hatalmukat a teljes országra:

• a vezetők korrupciója megöli a termelő gazdaságot

• a koncentrált, városi lakosságot látják csak el infrastruktúrával

• a  városoktól  távoli,  vidéki  lakosság  általában semmiféle  hatását  nem érzi  a  kormányzat 

jelenlétének

Ez  a  hármas  hatás  lehetővé  teszi,  hogy a  periferiális  vidéki  területeken  regionális  hadseregek 

alakuljanak meg, helyi vezetők irányítása alatt.  Ezek először hatalmukat csak a saját területükre 

terjesztik ki, ahol a kormányzat ereje egyébként is gyenge, de mivel szinte lehetetlen a túlzottan 

nagyméretű  országok  felbontása,  így  előbb-utóbb  a  hivatalos  hatalom  és  a  helyi  erők 

összeütközésbe keverednek, ami általában polgárháborúhoz vezet. Ez újabb táptalaja a „rugalmas 

törzsiség”-nek.  Herbst  szerint  a megoldás az lenne,  ha az életképtelen országoktól  megvonná a 

nyugat  az  elismertséget,  hagynák  őket  meghalni,  és  el  kéne  ismerni  a  kisebb,  de  irányítható 

területeket, mint önálló országokat.

A városiasodás hatásai
A politikai  szerkezet  elemzésénél  láttuk,  hogy a  hatalom kiterjesztésének  problémái  miatt  a 

kormányzatok  infrastruktúra  fejlesztéseket  leginkább  a  koncentráltabb,  könnyebben  irányítható 

területeken: nagyvárosokban és fontos természeti erőforrások környékén végzik. Ennek fényében 

nem  meglepő,  hogy  hatalmas 

ütemű az  urbanizáció a  térségben: 

míg  a  teljes  lakosság  20  évente 

kettőződik  meg,  a  városi 

lakosságnak ehhez elég 10 is [119]. 

Népszerű,  de  téves  feltevés,  hogy 

ez az urbanizáció segít enyhíteni a 

legszegényebbek nyomorát, mert a 

városba  általában  a  város 

környékéről,  az  egyébként  is 

viszonylag  fejlettebb  területekről 
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10. ábra: Urbanizáció és kormányzási problémák kapcsolata 
(Saját ábra)

Csak a nagyvárosokban
történik infrastruktúrafejlesztés

A vidéki lakosság
a városokba

költözik

Nehéz az egész
országot

kormányozni

Egyenlőtlen a lakosság
eloszlása
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települnek be. A viszonylagos fejlettséget a város stabil élelmiszerkereslete adja, és ez a szerkezet 

lehetővé teszi, hogy a családi farmot megtartsák a szülők, miközben a városba települt gyerekek 

elérhető  távolságban  laknak  a  nyári  időszakos  munkaigény  kielégítésére.  A  lakosság  ezen 

koncentrálódásának és a nehéz kormányzásnak a pozitív visszacsatolását ábrázolja a 10. ábra.

Járványok, népesség
Az  éhség  mellett  a  második  legkomolyabb  probléma  Afrikában  a  különféle  járványok 

burjánzása. A két legkomolyabb a malária és az AIDS. A két betegség tragédiája más: a malária 

olcsó védőeszközökkel visszaszorítható lenne, de ezen eszközök nem jutnak el a lakossághoz, míg 

az  AIDS-nek  nincs  univerzálisan  hathatós  ellenszere  –  és  ami  van,  az  is  igen  drága.  A 

betegségeknek  kettős  gazdasági  hatása  van.  Egyrészt  az  alacsonyabb  élettartam,  a  rosszabb 

egészségi  állapot  már  önmagában  is  termelékenység-veszteséget  okoz.  Az  AIDS  azonban, 

tekintettel arra, hogy főleg a fiatalokat fenyegeti,  a legjobb munkaerőt vonja ki a munkapiacról. 

Ezen hatások miatt a járványok kezelése nem csak humanitárius kérdés, sokan ([26],  [50],  [97], 

[136]) az ezek elleni küzdelmet tekintik a legfontosabb fejlesztési segélynek.

Egy másik, sokak által ismert probléma az régió lakosságának robbanásszerű növekedése. Mint 

annyi  más  esetben,  itt  is  az  eltérő  értékrend  a  meghatározó:  a  domináns  családmodell,  a 

hagyományos, leszármazottakra épülő „jóléti rendszer” egyenes következménye.

A gazdasági rendszer jellegzetességei
Már a klánszerkezet elemzésénél is említettük, hogy a régió gazdasági rendszere eltér attól, amit 

hagyományosan megszoktunk. Legfontosabb, hogy csak a személyes kapcsolatok a megbízhatóak, 

az a bizalom terjedésének egyetlen útja[78]. Ennek következtében a politika és a gazdasági élet nem 

teljesen a gazdasági racionalitások alapján működik; az afrikai cégek nem a nyugati, hanem a saját 

logikájuk szerint logikusak. (Erre jó példa Szomália esete, itt a vállalatok maguk nyomnak pénzt, 

ami teljességgel lehetetlenné teszi az infláció becslését[32].)

Hasonló  jelentőségű  Roland  Oliver  és  Anthony  Atmore[119] figyelmeztetése  a  globális 

statisztikák tekintetében.  Kutatásaik alapján egyértelmű,  hogy a foglalkoztatás több mint 50%-a 

kisvállalkozásokban, az ő fogalmazásukban „informális gazdaságokban” történik. Ezen informális 

szektorok foglalkoztatási és termelési adatai nem teljes egészében képezik a felmérések tárgyát. Ez 

a  felmérés  megerősíti  Muhammad  Yunus  azon  meggyőződését[183],  mely  szerint  a  szegények 
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igenis  rendelkeznek  gazdasági  tevékenységet  lehetővé  tevő  képességekkel,  készségekkel,  és 

amennyiben lehetőségük van erre, ezen képességeket kamatoztatni is fogják. Yunus maga is talált 

bizonyítékot erre: a Grameen Bank Dél-Afrikában beindított leányvállalatai a sikeresebbek közé 

számítanak.

Az oktatás kérdése
Szinte teljes az egyetértés a szakirodalomban annak tekintetében, hogy Afrika helyzetén sokat 

segítene az oktatás fejlesztése. Ennek azonban számos gátja van; legfontosabb talán a lehetőségé. 

Ahogy Easterly  kifejti[46],  egy  olyan  környezetben,  ahol  a  gyermekek  számára  egészen  fiatal 

korban elkerülhetetlen a munka, teljességgel lehetetlen az oktatás kiterjesztése. Nem véletlen, hogy 

majdnem minden segélyezési reform nagy figyelmet fordít az oktatásra.

A globalizáció hatásai
A globalizáció  szerepe  igen  vitatott  Afrika  helyzetének megítélésében.  Sokat  az  sem segít  a 

helyzeten, hogy a szemben álló szakértők – még ha elismert nevekről is van szó – hajlamosak a 

népszerű,  és  nem a  tudományos  érveket  felhasználni.  A globalizációpárti  Jagdish  Bhagwati[16] 

például arról ír, hogy a globalizáció okozta nagyobb jövedelemkülönbségek jólétnövelő tényezők, 

hiszen ha Bill Gates egymilliárd dollárját szétosztanánk ezer ember között, mindenkinek egymilliót 

adva, akkor az egyenlőtlenség ugyan csökkenne, de mivel ezek az emberek fogyasztásra költenék 

pénzüket, Bill Gates pedig adakozik, a jólét csökken. A másik oldalon Arturo Escobar[50] azért is 

szapulja a  globalizációt,  mert  a termények 47%-ból takarmány lesz,  miközben ebből  2 milliárd 

embert  lehetne  élelmezni  –  anélkül,  hogy  figyelembe  venné  a  takarmányt  megevő  állatok 

nyilvánvaló élelmezési hasznosítását.

Egyes Afrikával foglalkozó kutatók úgy látják, hogy a globalizáció jórészt érintetlenül hagyta 

Afrikát.  Calderisi[26] szerint  ez  annak  következménye,  hogy  Afrika  eddig  sem  nagyon  volt 

bekapcsolódva  a  világkereskedelembe,  és  ez  a  tendencia  nem változik  relevánsan.  Szerinte  az 

afrikai országok saját hibáik miatt vesztenek el fontos piacokat. Ezzel szemben Stiglitz amellett 

érvel[153],  hogy a  kirekesztő  gazdasági  szerződések,  a  szennyezés  globális  externáliája  igenis 

érinti,  és  meglehetősen  negatívan  a  harmadik  világot  (és  benne  Afrikát).  Abban  egyetért 

Calderisivel, hogy a régió nem kapcsolódik szorosan kereskedelmileg a Nyugathoz, de Leonard és 

Strauss  véleményét[93] osztja  a  tekintetben,  hogy ennek  inkább  a  vámok,  semmint  az  afrikai 

országok az okai. 
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Sachs[136] szerint pont ez a fő probléma: a globalizáció óriási lehetőségeket nyitna meg a régió 

előtt,  de ennek lakói nem élnek ezzel. Sachsot az antiglobalista mozgalmak nem zavarják, mert 

szerinte ezek fényt vetnek egyes szervezetek visszásságaira, de összességében pozitívan értékeli a 

nagyvállalatok  tevékenységét.  Meg van róla  győződve,  hogy az  multinacionális  vállalatok  nem 

gonoszak és  kizsákmányolók.  Ezzel  szöges  ellentétben áll  John Perkins[125] nézete.  Szerinte  a 

globalizáció következtében a multik, saját kormányaikkal és nemzetközi segélyező szervezetekkel 

összejátszva, gazdaságilag gyarmatosítják és rabszolgasorba taszítják a harmadik világot.

Tanulságok
A fejezet elején feltett kérdés az volt: miben is tér el Afrika a többi fejlődő régiótól, ami miatt a 

segélyezési programok itt kevésbé működnek? Az irodalmat áttekintve az alábbi pontokban találunk 

konszenzust:

• Klánszerkezet domináns politikailag és gazdaságilag is

• Nagyméretű az informális gazdaság és az önfoglalkoztatás aránya

• Az  egész  régió  tőkehiányos,  pár  kivételtől  eltekintve  nem  képes  megtermelni  a 

növekedéshez szükséges tőkét

• Fontos a kereskedelmi nyitottság, és lehetővé tenni a külföldi tőkebevonást a termelésbe

• Az országhatárok stabilak, politikai szempontból túlzottan is (bár ezt árnyalja a jelenlegi 

szomáli-etióp konfliktus)

2.4. A SEGÉLYEZÉS INTÉZMÉNYEI

“I could not give them the assurance they wanted. I knew of no 
organization  that  really  accomplished  much  in  the  way  of  
sustained  alleviation  of  poverty.  Still  less,  I  knew  none  that  
promoted what I had come to see as real development.”
– Thomas W. Dichter, Despite Good Intentions[42]

A segélyezés irodalmát áttekintve szembeötlő,  hogy milyen intenzív reakciókat váltanak ki a 

nemzetközi  segélyező,  segélyt  koordináló,  illetve  fejlesztési  szervezetek.  Amennyiben  nem  a 

szervezet alkalmazottai által kibocsátott irodalmat nézünk, szinte egyhangú a kritika: túlméretes, 

rugalmatlan  mamutok,  működésük  nem  hatékony.  Tekintettel  arra,  hogy  a  legtöbb  esetben  (a 
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segélyek forrásától függetlenül) a segélyezés csatornája valamilyen segélyezési szervezet, fontos 

megvizsgálnunk ezt a kérdéskört is, mert itt is komoly veszteségek képződhetnek.

Piaci vagy nem-piaci hozzáállás
Az egyik  sarkallatos  kérdés  a  segélyező  szervezetek  tevékenységének megítélésében a  piaci 

mechanizmusok szerepe. Dichter több évtizedes segélyezési tapasztalatai szerint[42] a segélyező 

szervezetek  fő  problémája  az,  hogy  ugyanazon  motiválóerők  működnek  bennük,  mint  a 

profitorientált vállalatokban. A nyolcvanas évek segélyezési reformjainak lényege az volt, hogy az 

addig  ad-hoc  módon  adott  segélyek  helyett  szervezett  formában,  központilag  ellenőrizve  és 

nyilvántartva  kívántak  a  segélyező  intézmények  segélyt  nyújtani.  A szervezettség  növekedése 

azonban automatikusan magával hozta az intézmények cégesedését.  Ennek aztán első lépésben az 

lett a következménye, hogy a hatékony segélyezés érdekében kiépült a hatékony segélyezést gátló 

vállalati  apparátus  (számviteli  osztály,  pénzügyi  osztály,  humánpolitikai  osztály),  és  az  egyre 

bonyolultabbá  váló  döntési  mechanizmus.  A  növekvő  méretű  szervezetekben  egyre  több 

alkalmazottnak lett érdeke, hogy ne veszítse el munkáját,  azaz a szervezet megmaradjon eredeti 

formájában. A második lépésként kialakult a „segélyezés-ipar”.  Dichter szerint törvényszerű, hogy 

a  hasonló  tevékenységű  cégek  iparokággá  szerveződjenek;  az  így  kialakult  segélyező-iparnak 

azonban  saját  különérdekei  keletkeznek,  amelyek  már  teljesen  függetlenek  a  segélyezendők 

érdekeitől. Az egyre nagyobbra növő, egyre többszintű szervezeti hierarchia fenntartása egyre többe 

kerül, miközben lebontása elé egyre több akadály gördül.

Easterly[46], aki szintén több évtizedes segélyezési múlttal rendelkezik és 16 évig a Világbank 

elemzőjeként is szolgált, más jellegű piaci hatásokat emelt ki. Szerinte a probléma lényege az, hogy 

az  általános  segélyezési  felfogásban  nem  jelennek  meg  a  piaci  elemek.  A  top-down, 

tervezésorientált hozzáállás nem működik, ehelyett  a problémákra koncentrálva,  piaci ösztönzők 

segítségével lehet megoldani a gondokat.20 Easterly azt hangsúlyozza, hogy ahol a piaci ösztönzőket 

alkalmazzák a segélyek elosztásában,  ott  a segélyek általában eljutnak azokhoz,  akiknek igazán 

20 A tervgazdaság kudarca mostanra mindenki számára nyilvánvaló kéne legyen. Már számtalan elmélet is létezik arra, 
hogy miért nem működött sem a kommunizmus, sem az odavezető szocializmus: egyrészt a szervezetek önérdekei, 
másrészt  a  hatalmas  információs  asszimmetria  miatt.  A segélyező  szervezetek  helyzete  még nehezebb,  mint  a 
gazdasági tervhivataloké volt: nem a saját országuk, hanem egy idegen gazdaság számára kell terveket készíteni, 
egy idegen gazdaság potenciálisan ellenérdekelt és ellenséges szereplőitől, szereplőiről kell információkat szerezni.
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szükségük  van  rá.21 Easterly  nevesítve  támadja  Sachs  segélyezési  terveit,  mert  szerinte 

közgazdaságilag lehetetlen, hogy sikeresek legyenek.

A Muhammad Yunus nevével fémjelzett, és globálisan igen sikeres mikrohitel titka részben ez: a 

piaci  mechanizmusok segélyezésben való  felhasználása.  Adományok helyett  visszafizetendő,  de 

kedvező feltételű hitelek kibocsátásával a hitelfelvevőket érdekelté teszik a sikeres beruházásban, 

aminek következtében ez a program sokkal sikeresebb, mint ugyanazon területek központosított 

programjai.

Szervezeti problémák
Amint azt korábban láttuk, Dichter szerint a sarkallatos probléma, hogy a szervezetek méretük 

miatt saját céljaikat kezdik el követni. Easterly szerint erre azért van lehetőség, mert a szervezetek 

nem felelősek  a  vállalt  célokért.  (Személyes  ellentéteik  dacára  ebben  egyetértenek Sachs-szal.) 

Easterly szerint amennyiben a szervezetek felelősek lennének azért, hogy elérjék a kívánt célt, lenne 

motiváció  a  sikeres  segélyezésre.  Szerinte  azonban  ennek  alapfeltétele,  hogy ne  a  szervezetek 

maguk,  hanem  független  külső  intézmények  minősítsék  a  segélyek  és  segélyezési  programok 

sikerességét.

Michael[109] szerint  az alapvető probléma,  hogy az afrikai segélyezési  szervezetek túlzottan 

gyengék.  Ez  az  egyik  alapvető  gátja  a  fejlődésnek,  de  ezen  csak  belülről  lehet  segíteni:  a 

szervezeteknek függetlenebbé kéne válni a donoroktól, erősebben kéne kapcsolódniuk a nemzetközi 

fejlesztési  közösségekhez  és  politikai  szinten  is  be  kéne  kapcsolódniuk  a  fejlesztési 

tevékenységekbe – ami, ahogy azt korábban láttuk, a hagyományos politikai berendezkedés miatt 

Afrikában elfogadhatatlan,

Calderisi[26] nem a  szervezeteken  belül,  hanem az  iparág  strukturális  gondjaira  hívja  fel  a 

figyelmet. Az IMF, a Világbank és az ENSZ fejlesztési csoportja (UNDP) egymástól függetlenül 

foglalkoznak gyakran  ugyanazzal  a  feladattal.  Ez még akkor  is  problémákhoz vezethetne,  ha a 

három  szervezet  tevékenysége  egymástól  független  lenne,  ez  azonban  nincs  így.  A Világbank 

általában a gazdaság hosszútávú egészségére koncentrál, így általában a nyereség gazdaságba való 

21 Egy általa említett esetben maláriahálókat kellett eljuttatni a maláriával fertőzött területekre. A kezdeti megközelítés 
ingyenesen osztotta a hálókat, de mivel a segélyező központoknak fogalma sem volt arról, hogy melyik területnek 
mennyi  hálóra  van  szüksége,  számos helyre  nem jutott,  máshol  pedig a  túlzott  készletek  miatt  halásztak  vele. 
Ellenpéldája a nonprofit Population Services International, amely alacsony összegért cserébe árulta a hálókat. Az 
értékesítést a helyi kórházak alkalmazottaira bízta, kik szerény profitra tettek szert az értékesítésből. A PSI keretében 
történő  maláriaháló-osztás  teljes  siker,  hiszen  a  piaci  mechanizmusok  beépítése  miatt  a  helyi  információkat 
figyelembe véve van lehetőség a maláriahálók szétosztására.
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visszaforgatása a prioritása. Az IMF ezzel szemben a rövid távú fizetésképesség fenntartását tartja 

kulcsfontosságúnak,  ezért  az  esetleges  nyereséget  a  hitelek  visszafizetésére  hasznosíttatná.  Az 

ENSZ fejlesztési  programjai  gyakran olyan területeket  céloznak meg,  amit  a célországban nem 

tartanak fontosnak. Calderesi szerint ezt a helyzetet tisztázni kellene, össze kéne vonni a három 

intézményt, így egyrészt el lehetne kerülni, hogy egymás programjait kioltsák, másrészt szervezeti 

megtakarításokat  is  lehetne eszközölni.  Easterly[46] ugyan nem összevonás párti,  de szerinte  is 

kulcsfontosságú, hogy szeparálódjanak a segélyező szervek feladatkörei.

Szervezett kizsákmányolás
A legszélsőségesebb nézetet John Perkins[125] képviseli. Ő is a fejlesztési iparban dolgozott – 

saját bevallása szerint mint „gazdasági verőlegény”. Szerinte a fejlesztési szervezetek saját országuk 

vagy régiójuk gazdasági  és politikai  érdekeit  figyelik,  a  segélyeket  saját  cégek megrendelésévé 

konvertálják,  miközben  a  kedvezményes  hitelt  felvevő  országokat  adósságcsapdába  hajszolják, 

melyet  később gazdasági  vagy politikai  előnyök kizsarolására  használják fel.  Hyden[78] szerint 

szintén kritikus tényező, hogy segélyezés során az Egyesült Államok elsődleges célkitűzése mindig 

az, hogy a saját vállalatai nyerjenek a projekten.

Alternatív segélyezési csatornák
A segélyező szervezetek a központi kontroll és a központilag szétosztott segélyezés támogatására 

jöttek létre. A központi, a költségvetéseket vagy a nagy infrastruktúrát támogató megoldások mellett 

léteznek azonban olyan intézmények is, amelyek el kívánják kerülni a fenti problémák egyikét vagy 

másikát.

Mikrohitel
Amint  azt  Muhammad  Yunus  és  a  Grameen  Bank  Nobel  békedíja  (2006)  is  mutatja,  a 

mikrohitelezés egy sikeres alternatív megközelítése a fejlesztési segélynek. Az alapelv egyszerű: 

teljesen  pénzügyi  alapon  segélyezni  az  igazán  szegényeket,  hogy  azok  sikeresen  vállalkozni 

tudjanak.  Yunus  eredetileg  azért  hozta  létre  a  szervezetet,  mert  felismerte,  hogy  a  szervezett 

segélyezés egyszerűen nem éri  el  Banglades legszegényebb rétegeit,  a földnélkülieket.  Egyetlen 

bank sem volt hajlandó hitelt adni annak, akinek nem volt legalább egy kis önálló birtoka, egyetlen 

fejlesztési  segély  sem érte  el  azokat,  akik  kényszerűségből  fél-rabszolga  állapotban  dolgoztak. 

Azzal,  hogy egyetlen napra 5 taka (22 dollárcent)  hitelt  adott  egy kosárfonónak,  képes  volt  az 
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asszonyt  megmenteni  a  kilátástalan  bérmunkától.  Ezen  hitelezési  tevékenység  mára  annyira 

kiterjedt,  hogy több, mint 4,1 milliárd dollár  hitelt  adott  a bank, ebből már 3,8 milliárd dollárt 

visszafizettek, miközben több, mint félmillió ház felépítését tették lehetővé[64].

Segély klíring
Egy új segélyezési  kísérlet  a GlobalGiving szervezet[62],  melynek keretében a donorok és a 

támogatott programok direkt találkoznak egymással. A projekt lényege, hogy kivegye a közvetítőt a 

képletből,  és  azok,  akik  segélyt  kívánnak  nyújtani  (legyenek  akár  magánszemélyek,  akár 

alapítványok  vagy  szervezetek)  meg  tudják  adni,  hogy  pontosan  milyen  projektet  szeretnének 

támogatni. A szervezet akár 10 dollár értékben is tud támogatandó projektet ajánlani, így be tudja 

vonni a legkisebb adományokat adókat is. Ezáltal nincs szükség a segélyek központi gyűjtésére, 

tetszőleges méretű projektet tud tetszőleges számú donor szponzorálni.

2.5. SEGÉLYEZÉSI POLITIKÁK

“[...] what we want to stress here, in contrast to most current 
interpretations, is that there are powerfully instrumental reasons  
for the informalization of politics.”
– Patrick Chabal és Jean-Francois Daloz: Africa Works[31]

A  segélyezés  kudarcainak  áttekintése  után  érdemes  röviden  kitérni  arra  is,  hogy  Afrika 

segélyezésének milyen megoldásai merültek fel.

Mainstream modellek
A jelenlegi  szakirodalom  három  nagy  csoportot  különböztet  meg  a  segélyezés  jövőjének 

tekintetében. Az első csoport szerint Afrikát magára kell hagyni, az ellentétes nézetet képviselők 

szerint a fejlett országok kötelessége Afrikát segíteni, a harmadik csoport pedig a jelenlegi politika 

folytatását szorgalmazza.

Magára hagyni Afrikát
Meglepően  sokan  támogatják  azt  a  hozzáállást,  miszerint  be  kell  szüntetni  mindenféle 

segélyezési programot. Az idealista irányzat ([8], [9], [122], [132], [133]) ezt azzal indokolja, hogy 

Afrikának  meg  kell  szabadulnia  a  posztkoloniális  hagyományoktól  és  intézményektől,  a 
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kormányzati struktúrák teljes átalakítására van szükség. Ezzel a szemlélettel még később is fogunk 

találkozni, a demokrácia támogatását szorgalmazó csoportnál.

A  másik  releváns  irányzat,  a  posztmodern  segélyezési  irányzat.  Chabal  és  Daloz[31] azt 

hangsúlyozza, hogy Afrika igenis működik – a saját útján. Szerintük a régió legtöbb problémáját az 

okozza, hogy külső hatalmak saját intézményeiket és kultúrájukat ráerőltették a térségre; e helyett el 

kell fogadni, hogy a saját értékrendjük, politikai hagyományuk szerint éljék életüket.

Mindenki Afrikát szolgálja
Az előzővel gyökeresen ellentétes nézetet általában afrikai vezetők (például Zimbabwe elnöke, 

Robert  Mugabe) hangoztatják,  bár az utóbbi időben Brazília,  Kína és India támogatását  is meg 

tudták ehhez nyerni. Az elmélet lényege, hogy a fejlett világnak kötelessége segíteni a régiót, mert 

felelősséggel tartozik a leszakadásért. Tekintettel arra, hogy a donorok körében ez a megközelítés 

semmi  támogatást  nem  élvez,  főképp  retorika,  mint  valós  alternatíva.  A  program  számára 

támogatást  a  NEPAD  (New Partnership  for  Africa's  Development),  az  Afrikai  Unió  fejlesztési 

programja  jelenthet.  A dél-afrikai  elnök,  Thabo  Mbeki  által  életre  hívott  program alapja  a  jó 

gazdaságpolitika, demokrácia, emberi jogok és konfliktusmegoldás négyese. Erre építve próbál a 

program tőkét szerezni fejlesztési projektekhez[154].

A jelenlegi liberális gazdaságpolitika folytatása
Amennyiben a NEPAD kudarcba fullad, a nemzetközi közvélemény újra a liberális segélyezési 

politikát  fogja  támogatni;  nem nagyon van  alternatívája  ennek a  programnak[78].  Botswana és 

Mauritius példája mutatja, hogy a megközelítés működik; az alternatív tervek nem tudnak ilyen 

pozitív példákat felmutatni. A többi afrikai ország esetében nem követhető nyomon, hogy a beígért 

gazdaságpolitikai reformokat valóban véghezvitték volna. Az alapvető probléma, hogy a politika 

operatív döntéseit nem a gazdaságpolitika, hanem a már említett társadalmi beágyazottság határozza 

meg. A fejlesztési közösségnek nem is nagyon van ereje mit tenni ezzel a helyzettel, mert ugyan a 

bilaterális segélyek felmondhatók, a nemzetközi szervezeteknek a rossz gazdaságpolitikájú afrikai 

országok is tagjai, így azok segélyezése biztosított.
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Különvélemények
Bár a fő csapásirány (a jelenlegi politika folytatása) jól látszik, számos szerző kínál alternatívát 

vagy kiegészítést a mostani programokhoz. Ezek figyelembevételével lehetőség nyílik a segélyezés 

finomítására.

Beruházás veszélyei
Rivero[131] arra hívja fel  a figyelmet,  hogy bár igaz, hogy kevés a beruházás,  ahol van, ott 

általában csökkenti a foglalkoztatottságot, ezzel is problémákat teremtve. Ez a helyzet Európában 

sem  ismeretlen,  a  magas  munkanélküliséggel  küzdő  Macedónia  tapasztalatai  szerint  az  FDI 

növekedésével jelentősen nőtt a munkanélküliség is[15].

Szelektív segélyezés
Több szakértő ([26],  [46]) támogatja, hogy csak azon országok kapjanak segélyt, akik tényleg 

sikereket  érnek  el.  Ez  illeszkedik  a  korábban  bemutatott,  a  Világbank  és  mások  által  talált 

összefüggéshez,  miszerint  ugyan  nem  lehet  a  segélyezéssel  jó  politikát  kikényszeríteni,  de  a 

segélyek csak azon országokban működnek, amelyek kormányzata helyes gazdaságpolitikát folytat.

Calderisi[26] három  csoportba  osztaná  a  régió  országait.  Az  első  csoportba  azon  országok 

kerülnének, akik tényleg küzdenek a szegénység és a nyomor ellen: Uganda, Tanzánia, Mozambik, 

Ghána és Mali.  Szerinte ezen országok sikere garancia a segélyek helyes felhasználására,  így a 

projekt és program segélyezés helyett a költségvetés direkt támogatását javasolja. A másik véglet 

azon országok, akik semmiféle javulást nem értek el. Calderisi szerint értelmetlen ezen országokkal 

a továbbiakban foglalkozni, és teljes egészében megvonná tőlük a segélyeket, hiszen azt úgyis csak 

elpazarolják.  A köztes  országok esetében  is  szigorításokat  vezetne  be:  a  segélyek  csak  nagyon 

ellenőrzött  projekt  segélyek  lehetnek,  és  mennyiségüket  jelentősen  csökkenteni  kéne. 

Természetesen  nem kívánja  konzerválni  a  jelenlegi  helyzetet,  független  felmérők és  felmérések 

alapján a három csoporton belül szabad mozgást engedne meg, de a feltételrendszer szigorúságát 

kulcsfontosságúnak tartja.

Easterly[46] csatlakozik  Calderisi  véleményéhez.  Szerinte  a  fejlődési  programok  erőltetése 

kudarcra van ítélve, csak azon országok voltak képesek fejlődni, amelyek önszántukból hozták meg 

a  szükséges  reformokat.  Easterly  érvelése  szerint  fölösleges  olyan  országokat  támogatni,  akik 

képtelenek lesznek fejlődni, inkább segítsük azok fejlődését, akik maguktól is meg akarnák csinálni. 

Ezzel a hozzáállással az a baj, hogy azon országok lakói, akiknek a kormányzata nem követi a 
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helyes  gazdaságpolitikát,  nem  csak  az  alacsony  növekedéssel  és  a  gyakran  diktatórikus 

kormányzattal kell megküzdjenek, de még a segélyt is megvonták tőlük. Easterly ezt azzal oldaná 

fel,  hogy a segélyeket direkt az embereknek adná,  így nem kell  a kormányzatok hatékonyságát 

vizsgálni.

Demokrácia támogatása
Nagyjából egyetértés van a szakirodalomban annak tekintetében, hogy a demokrácia intézményei 

kulcsfontosságúak a fejlődés szempontjából. Calderisi[26] és Osabu-Kle[122] is a transzpariencia 

növelésében, a szabad sajtóban és a nemzetközileg ellenőrzött, szabad választásokban látja a kiutat. 

Hyden[78] szerint  a két legsürgetőbb lépés,  hogy a kormányokat a hivatalos politikák és ne az 

informális,  személyes  kapcsolatok  vezéreljék,  illetve  hogy  a  közösségi  pénzek  felett  közös 

rendelkezés jusson érvényre, és ne a hűséges emberek jutalmazására költse el a kormányzat ezeket.

De  Waal[38] szerint  nem  csak  a  gazdasági  növekedés,  de  a  szegénység  és  éhínség 

felszámolásának  is  az  az  alapvető  feltétele,  hogy  a  kormányzatokat  demokratikus  elvekre 

helyezzék,  és  demokratikus  módon  el  is  lehessen  távolítani  őket  a  hatalomból.  Emellett 

elengedhetetlen a gyülekezési  és információszabadság, hogy a társadalmi párbeszédnek lehessen 

módja és alapja.

Szabad verseny
A szabad verseny kérdése kettős a fejlődés szempontjából. A fejlett, segélyeket nyújtó országok 

gyakran hangoztatják, hogy a szabad verseny teremti meg a növekedés alapfeltételeit. Stiglitz[153] 

és Leonard[93] is megmutatta, hogy ez az igény egyoldalú: az afrikai országok a globalizáció és a 

kereskedelem nem-teljes liberalizációjának szenvedő alanyai, akik gyakran védővámokkal, burkolt 

imprtkorlátozásokkal  illetve  a  fejlett  országok  kormányai  által  támogatott  termelőkkel 

szembesülnek, akikkel önerőből nem tudják felvenni a versenyt.

Infrastruktúra, alapkutatások
A régió  meglehetősen  elmaradott  mind  a  kommunikációs  infrastruktúra,  mind  a  közlekedés 

területén.  Calderisi[26] hangsúlyozza,  hogy  a  demokrácia  technológiai  előfeltétele  a  jobb 

kommunikációs  infrastruktúra  megléte.  Emellett  szerinte  jóval  hatékonyabb  lenne  a  segélyek 

felhasználása,  amennyiben  azokat  mezőgazdasági  alapkutatásra  illetve  a  betegségek  kutatására 

fordítanák, mert így a terület termelékenységének növelésével egyszerre oldódna meg a fejlődés és 

az éhínség problémája.
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Oliver és Atmore[119] azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy ugyan a vezetékes telefonhálózat 

fejlettsége alacsony, a mobiltelefon penetráció egyre növekszik.

A régió infrastrukturális  fejlesztése során azonban számos egyéb tényezőt is  figyelembe kell 

venni.  Kiemelkedő  ezek  közül  a  technológiai  fejlődésnek  a  fenntarthatóságra  gyakorolt  hatása, 

illetve a fejlett technológiák elterjedésének nemzetközi biztonsági kockázata[76]. Külön probléma, 

hogy újabb technológiák megjelenésekor a fejlett nyugat és a fejlődő országok közötti technológiai 

szakadék csak egyre mélyül, és sokan ennek a folyamatnak a csökkentésében vagy megfordításában 

látják Afrika fejlődésének egyetlen esélyét.22

Reális célok
Végül Easterly[46] arra hívja fel a figyelmet, hogy a segélyező szervezetek fordítottan teszik fel 

a kérdést. Szerinte nem az a jó kérdés, hogy hogyan lehet elérni adott célokat, hanem az, hogy a 

meglevő eszközökkel milyen célokat lehet elérni. Az irreális célok kiválasztása nagyban hozzájárult 

a kudarcokhoz; amennyiben a segélyező szervezetek megvalósítható célokat tűznének ki maguk elé, 

a hatékonyság és az effektív segítség is nagyban nőne.

2.6. KÖVETKEZMÉNYEK

A gazdasági segélyezés és Afrika sajátosságainak elemzése során azt találtuk, hogy:

• a fejlesztési segélyezés jelenlegi megközelítése nem működik

• az érdekcsoportok által meghatározott társadalmi és politikai berendezkedéseket figyelembe 

kell venni: vagy a demokratikus rendszert erőltetni, vagy csak azokat segélyezni, akik elve 

azt csinálják, amit a segélyezők szeretnének

• a  segélyezés  intézményrendszere  is  számos  probléma  forrása,  alternatív  segélyelosztási 

módszerek,  az  emberek direkt  segélyezése egyes  esetekben jóval  hatékonyabb tud lenni, 

mint a segélyek szervezeteken keresztül történő szétosztása.

A  továbbiakban  bemutatok  egy  modellt,  amely  lehetővé  teszi  ezen  megközelítések  együttes 

vizsgálatát,  és  bemutatja,  hogy milyen  körülmények  között  mely  segély-elosztási  megközelítés 

vezet eredményre.

22 A téma bővebb elemzése a függelékben található meg.
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3. SZINTÉZIS A MODELLEZÉSBEN
“Formal  theory  and  mathematical  modelling  is  sometimes  
regarded  as  the  ultimate  frontier  of  the  discipline.  The  
reductionist  ambitions  of  such  approaches,  however,  easily  
become self-defeating because they deny the very essence of the 
subject matter they study.”
– Goran  Hyden[78]

A segélyezésről szóló fejezetben láttuk,  hogy a jelenlegi növekedési és segélyezési  modellek 

számos olyan tényezőt nem tudnak figyelembe venni, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 

segélyezési politikák valós hatását elemezni tudjuk. Ez annak a következménye, hogy a növekedési 

és segélyezési modellek makroökonómiai jellegűek, azaz az országok egészét, mint egy egységes 

intézményt  kezelik.  Ez  viszont  nem  teszi  lehetővé  a  mikroökonómiai  illetve  nem-gazdasági, 

társadalmi  tényezők  (klánszerkezet)  figyelembevételét,  így  a  modell  eredményei  nehezen 

illeszthetők a valósághoz. A kilencvenes évek számítástechnikai robbanása azonban olyan eszközt 

adott a közgazdászok kezébe, amellyel ezen problémák egy része áthidalható.

Bár  az  ágens  alapú  modellezés  koránt  sem  annyira  elterjedt,  mint  a  szimbolikus,  egyes 

területeken igen gyakori  az alkalmazása.  Leggyakrabban a pénzügyi  piacok szimulációja készül 

ezzel a megközelítéssel, mert ott reális a feltételezés, miszerint az információ elsődleges csatornája 

a  piac  maga.  A Leigh  Tesfatsion  által  szerkesztett  és  kezelt,  az  ágens  alapú  közgazdaságtani 

modellezés  de-facto  központjának  számító  weboldalon[156] is  a  szimulációk  többsége  ezzel  a 

területtel foglalkozik.

Szerencsére mára Magyarországon is egyre elterjedtebb az ágens alapú modellezés, nem csak a 

kutatásban, de az oktatásban is. Az utóbbi időben több egyetemen is születtek doktori munkák az 

ágens alapú közgazdasági szimuláció témakörében (például  [14],  [66]), és néhány kutatóintézet is 

egyre intenzívebben foglalkozik a témával.23

23 Pl. ELTE IKKK, az AITIA kutatási részlege, illetve az AITIA és a NHIT együttműködésében üzemelő AGENT 
portál. A BME már a graduális villamosmérnöki és informatikai képzésbe is beiktatta az ágens alapú modellezést.
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3.1. AZ ÁGENS ALAPÚ MODELLEZÉS

“In  complex  systems,  we  accept  that  processes  that  occur  
simultaneously on different scales or levels are important, and 
the intricate behaviour of the whole system depends on its units  
in a non-trivial way.”
– Vicsek Tamás: The Bigger Picture, Nature[172]

Az ágens alapú modellezés egy számítógépes modellezési eljárás, amely lehetővé teszi komplex 

modellek  alulról  való  felépítését.  A  hagyományos  szimbolikus  modellezéssel  szemben  az 

individuum-  vagy ágens  alapú  modellek  olyan  szimulációk,  melyekben  megfigyelhető,  hogy a 

populáció tagjainak lokális kapcsolatai milyen globális hatásokat váltanak ki.

DEF. Ágens: Az ágens egy olyan rendszer,  amely bizonyos fokú önállósággal bír,  valamilyen 
környezet veszi körül, és ezen környezetet érzékeli és reagál az abból következő változásokra[67].

Az ágensek sok mindent megjeleníthetnek: madarakat egy rajban, autókat a forgalomban, gazdasági 

szereplőket egy gazdaságban stb.

Az ágens alapú modellezés a multiágens rendszerek egy alcsoportja. A multiágens rendszerek 

lényege, hogy a komplex egész több apró, egymással kommunikáló ágensből áll. Az ágens alapú 

szimulációk esetében az ágensek autonómok[67].

Az ágenshasználat típusai
Az ágens alapú szimulációknak két alapvető megközelítési módja van. Az első megközelítésben 

az  ágensek  felügyelő  szerepet  töltenek  be,  és  valami  mögöttes  struktúrán  dolgoznak.  Ezt  a 

megközelítést használják például az automatikus tervezőprogramok, amelyek valamilyen technikai 

vagy mechanikai  problémát  igyekeznek ágens  alapú rendszerekkel  megoldatni[149].  Jávor  ezen 

megközelítés gazdasági szimulációkra való alkalmazását már 1990-ben javasolta ([82], [83]).

A másik, általam követett megközelítésben a teljes modellezési környezet autonóm ágensekből 

épül fel. Ebben az esetben az ágensek közötti kommunikáció alakítja ki a gazdaság viselkedését. 

Bár  ez  a  megoldás  élethűbben  képezi  le  a  valós  gazdasági  környezetet,  az  irányító-vezérlő 

megközelítés jóval (több nagyságrenddel) kevesebb ágenssel is működőképes, így sokkal gyorsabb 

futásra is képes.
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Az ágens alapú és a szimbolikus modellek 
összehasonlítása

Az  ágens  alapú  modellekben  autonóm,  önálló  ágensek  tevékenykednek  egy  előre  definiált 

környezetben,  és az együttes viselkedésük határozza meg a  rendszer  működését.  A szimbolikus 

modellekben  az  individuumok  viselkedése  eleve  átlagoltan,  aggregáltan  szerepel,  és  ezen 

aggregátumot írja le a modell matematikai formában[100]. A meghatározó különbségek:

• A modell létrehozása  : ágens alapú modellek esetében az ágensek viselkedését és egymás 

közti kommunikációját kell leírni. A szimbolikus modellekben az egész rendszert le kell írni, 

és mindenféle kapcsolatot eleve fel kell venni a szereplők között. Ebből következik, hogy 

míg egy ágens alapú környezetben könnyen tesztelhető az ágensek relevanciája (a valós 

életbeni  megfelelőikkel  könnyen  összevethetőek),  a  kialakuló  makroviselkedés  nehezen 

ellenőrizhető. A matematikai modellekben ez pont ellentétes: a modell a makroviselkedést 

írja  le,  így  az  könnyen  ellenőrizhető24,  míg  az  alapfeltevések  rejtve  maradnak, 

axiómaszerűek.

• Makroviselkedés  : egy szimbolikus modellben ez könnyen látható, hiszen a modell ezt írja le. 

Az  ágens  alapú  modellekben  ez  közvetlenül  nem  jelenik  meg,  csak  az  ágensek 

viselkedéséből alakul ki. 

• A kimenetel  változása  :  A matematikai modellek során egy paraméter megváltoztatásának 

hatása  könnyen  látható,  azonban  lehet,  hogy  a  releváns  változások  egyáltalán  nem 

megfigyelhetőek. Az ágens alapú modellekben minden olyan változás megfigyelhető, amely 

az ágensek állapotaiból aggregálható.25 

Táblázatba foglalva:

Ágens alapú Szimbolikus
A modell létrehozása Ágensek és környezetük Az egész rendszer modellje
Releváns adatok,  
tesztelhetőség

Az  ágensek  is,  és  az  emergens 
makromagatartás is tesztelhető

Csak  az  aggregált  eredmény 
tesztelhető

Makroviselkedés Emergens Modellezett
Megfigyelhető Egyéni és makroszint Csak a makroszint

2. táblázat: Az ágens alapú és a szimbolikus modellek összehasonlítása

24 Ez a probléma a segélyezés modelljeivel is.
25 Természetesen az ágenseknek igen bonyolult állapotváltozói is lehetnek. Ezt a lehetőséget ki is fogom használni a 

modellem felépítése során.
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Mindent egybevetve az ágens alapú modellek összetettebbek, számításigényesebbek, de az alulról 

való  felépítésük  miatt  relevánsabbak  lehetnek,  mint  a  deklaratívan  létrehozott  szimbolikus 

modellek.

Adaptív ágensek
A matematikai  modellekkel  szemben az ágens  alapú modellekben a  tanulás  elosztott  módon 

történhet, és így pontosabban írják le a gondolkozó szereplőket. Az ágens alapú modellezés igazi 

ereje ebben rejlik: az ágensek megváltoztathatják viselkedésüket a modell futása alatt. Fogel ezt 

használja fel az intelligencia definíciójára[58]:

„Ingelligence is defined as the capability of a system to adapt its behavior 
to meet its goals in a range of environments”

Egy  átlagos  ágenst  a  típusjellemzők,  a  belső  viselkedési  normák,  és  az  állapotinformációk 

jellemeznek. A belső működési információk általában az ágens kommunikációs lehetőségeit és a 

döntéshozatali eljárásait írják le, és meglehetősen egyszerű egy olyan szabályhalmaz létrehozása, 

amelyek lehetővé teszik egy ágens számára a tanulást. Ebből a szempontból irreleváns, hogy milyen 

módszerrel  „gondolkoznak”,  a  lényeg,  hogy  egy  függvényérték  maximalizálása  illetve 

minimalizálása  helyett  az  ágensek  belső  viselkedését  determinisztikus  vagy  sztochasztikus 

állapotgépek, neurális hálók, és/vagy genetikus algoritmusok is leírhatják, ami komplex viselkedési 

mintákat is eredményezhet.

3.2. KÖZGAZDASÁGI ALKALMAZÁSOK

“All models are wrong, but some are useful”
– George Edward Pelham Box[19]

Az ágens alapú modellezés sokban hasonlít egy petricsészés kísérlethez. A kísérlet elvégzéséhez 

létre  kell  hozni  egy  ágensekből  álló  mesterséges  gazdaságot.  Ezen  ágensek  reprezentálják  a 

gazdaság szereplőit és a gazdasági környezetet (szociális, kulturális kérdések, intézmények stb.) is. 

Miután  létrehoztuk  a  gazdaságot,  hagyni  kell  fejlődni,  és  a  makroviselkedés  az  ágensek 

viselkedésének  eredője  lesz.  Nincs  külső  beavatkozás,  csak  az  ágensek  közötti  kapcsolattartás 

engedélyezett (például a termékek ára a belső piacokon az ágensek közötti interakció eredménye 

lehet, nem külsőleg meghatározott)[99]. 
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Szimulációban rejlő lehetőségek
Axelrod[5] a szimuláció lehetőségeit az alábbiakban látja:

1. Előrejelzés  .  Komplex  folyamatokat  modellezhetünk,  és  eredményüket  tekinthetjük 

előrejelzésnek.

2. Megvalósítás  . A szimuláció segítségével meg lehet valósítani bizonyos feladatokat (például 

gyógyszerek hatásának ellenőrzése, beszédfelismerés). Ezen mesterséges-intelligencia alapú 

feladatok kiterjeszthetőek a társadalomtudományok területére is.

3. Gyakorlatozás  .  A szimulációk jól használhatóak arra, hogy biztonságban gyakorolhassanak 

specialisták veszélyes tevékenységeket (példa erre a repülés szimulátorban való oktatása).

4. Oktatás  .  A  fizikai  tevékenységek  mellett  szellemi  dolgok  elsajátítását  is  segítik  a 

szimulációk, jelenleg már a társadalomtudományokban is alkalmazzák ezeket. Például az 

ELTÉn a társadalmi rendszerek számítógépes szimulációja két félévben is hallgatható[65].26

5. Szórakoztatás  .  Az oktatáshoz  nagyon hasonló  a  szórakoztatás.  A társadalmi  szimulációk 

szórakoztatási  hatásait  jól  példázza  Sid  Meier  „Sims”  sorozatának  és  a  különböző 

szimulátoroknak az üzleti sikere.

6. Bizonyítás  .  Valamilyen  elméleti  tézis  igazolását  adhatja  a  megfelelően  elkészített 

szimuláció.

7. Felfedezés  .  Tudományos szempontból  a szimulációk szerepe elsősorban az előrejelzés,  a 

bizonyítás  és  a  felfedezés.  Amennyiben  a  szimulációt  előrejelzésre  használjuk,  ezzel 

validálhatjuk  vagy  fejleszthetjük  azt  a  modellt,  amire  a  szimuláció  épül.  Bár  ez  a 

leggyakoribb használati mód, új kapcsolatok és alapelvek felfedezése legalább ilyen fontos. 

A  társadalomtudományok  esetében  a  nagy  komplexitású  szimulációs  modellek  ritkán 

pontosak,  de  gyakran  tárnak  fel  fontos  összefüggéseket  korábban  függetlennek  tekintett 

tényezők között (jó példa erre Schelling szegregációs modellje[140]).

26 A szimuláció  egy  speciális  válfaja,  amikor  az  ágensek  maguk  nem  (mind)  szimuláltak,  hanem emberek  által 
megtestesítettek. Ilyenek a több-felhasználós virtuális valóságok. A téma híres kutatója, Edward Castronova ([28], 
[29])  például  negyedmillió  dolláros  támogatásból  fejlesztette  ki  saját  virtuális  világát,  melyet  közgazdasági 
jelenségek vizsgálatára és oktatására használt. Tapasztalatai szerint a külön erre a célra kifejlesztett környezetek nem 
alkalmasak  a  feladatra,  mert  nem  ragadják  meg  a  szereplők  fantáziáját[113].  Személyes  tapasztalatom  szerint 
azonban, amit a St. Mary's College of Californiában tartott „Virtuális világok társadalma” tárgy oktatása közben 
szereztem, a szimulált környezetekben a hallgatók sokkal könnyebben sajátítják el mind a közgazdaságtan, mind az 
antropológia alapjait, mint a hagyományos szerkezetű órák során.
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A szimulációk korlátai
Természetesen az alfejezet mottója, miszerint minden modell rossz, érvényes a szimulációkra is. 

Az ágens alapú modellezés esetében azonban néhány egyéb probléma is felmerül.

Tekintettel arra, hogy a társadalomelméleti szimulációknak általában legalább a kezdeti feltételei, 

de gyakran a döntési algoritmusai is véletlenszerűek, egyetlen futás eredményeit megvizsgálva nem 

egyértelmű, hogy mi tudható be a véletlenségnek, és mi tendenciózus. Emiatt a szimulációt többször 

(Axelrod szerint legalább több tucatszor[5]) futtatni kell, hogy kiszűrhetőek legyenek a véletlenség 

okozta hatások.

Akadémiai  szempontból  egy másik  fontos  probléma is  van  a  szimulációval:  az  eredmények 

publikálása viszonylag bonyolult. Egyrészt a modellek nagy komplexitása miatt általában részletes 

(azaz hosszú) leírásra van szükség. A másik gond az, hogy a modell futásainak, trajektóriáinak a 

tapasztalatai  nehezen írhatók le  – a szimuláció még nem rendelkezik a  szimbolikus  modellezés 

nyelvezetével,  ami  megkönnyítené  az  eredmények  összefoglalását.  A  harmadik  publikációs 

probléma,  hogy  a  társadalomtudományi  szimulációk  eredménye  gyakran  interdiszciplináris.  A 

segélyezés  általam  készített  modellje  például  legalább  annyira  épít  a  korábban  bemutatott 

antropológiai  és politológiai  eredményekre,  mint a közgazdaságtan tételeire,  így a végeredmény 

sem csak  közgazdasági  eredményként  értékelhető.  Ez  természetesen  nem csak  egy publikációs 

probléma, hanem egyben a megközelítés fő ereje is.

3.3. A MEGVALÓSÍTÁS KÉRDÉSEI

“Advancing  the  state  of  the  art  of  simulation  in  the  social  
sciences requires appreciating the unique value of simulation as 
a third way of doing science, in contrast to both induction and  
deduction.”
– Robert Axelrod[5]

Egy gazdaság ilyetén való modellezése során számos kérdés merül fel. Az egyik legfontosabb az, 

hogy hogyan „gondolkoznak” az ágensek, hogyan viselkednek? Mekkora adathalmaz érhető el a 

számukra? Hány iterációjuk van a döntések meghozatalára? Mekkora a téves döntés kockázata? 

Ezek mind-mind befolyásolják a kiválasztott döntési mechanizmust.

Szintén  problémás  az  ágensek  között  használandó  protokoll  kérdése.  Ezen  protokollok 

határozzák meg a piacokat (és a piacokon kívüli tranzakciókat), így jelentős hatást gyakorolnak a 
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szimuláció kimenetelére. Hasonló problémát vet fel a kereskedési hálózatok kialakulásának kérdése. 

Milyen  algoritmussal  határozzák  meg  az  ágensek  a  partnereiket?  Véletlenszerűen  választanak? 

Felhasználják a múltbeli tapasztalataikat?27

Ezen  kísérleteket  használva  számos  olyan  kérdésre  választ  kaphatunk,  amelyeket  a  standard 

terminológia nem tud érinteni, például:

• hogyan  alakul  ki  a  gazdasági  szereplők  közti  együttműködés (megjelenik  a  kialakuló 

magatartásban?)

• a  “társadalmi  hasznosság”  több  eltérő  társadalmi  hasznossági  függvény  alapján  is 

kiszámítható,  hiszen minden ágens saját  hasznossága ismert.  Az egyéni  értékek többféle 

aggregációja a modell állapotának többféle értékeléséhez vezethet, amely lehetővé teszi az 

eltérő szempontrendszerek figyelembe vételét.

• mekkora  a  kialakuló  egyenlőtlenség a  társadalomban?  (Egyes  esetekben erős  kapcsolat 

tapasztalható a társadalmi hasznosság és az egyenlőtlenség között, azonban ez a kapcsolat 

eltérhet a hasznosság mértéke és a döntéshozatali algoritmusok szerint.)

• megfigyelhető  a  kommunikációs  csatornák  hatása  a  kialakuló  gazdaságra  (azaz  a 

piacszerkezet és a kialakuló makrogazdasági viselkedés kapcsolata vizsgálható)

• a törvénykezés és a vállalati tőkeszerkezet kapcsolata elemezhető

Modellezési szintek
A mi problémánk – Afrika segélyezésének modellezése – igen komplex, így több ágens alapú 

megközelítés is alkalmazható rá.  Ezen eljárások leginkább strukturális  mélységükben – és ezzel 

együtt sebességükben és futtatási költségükben térnek el.  A négy modellezési szint: (1) a magas 

szintű  Ország  modell,  (2)  az  alacsony  szintű  Család  modell,  és  a  kettő  kombinációi,  a  (3) 

hierarchikus modell és a (4) hibrid modell[101].

27 Ez  a  kérdés  elválaszthatatlan  az  ágensek  gondolkozásától.  Az  evolúciós  algoritmust  használó  ágensek 
véletlenszerűen  választhatnak  partnereket,  és  egy  megfelelőségi  függvény  segítségével  értékelhetik  őket  (a 
„hasznosabb” partnerek magasabb pontszámot kapnak, így a jövőben valószínűbb a velük való kapcsolat).  Egy 
neurális hálózatot használó ágens kevésbé véletlenszerű döntéseiben, és a „jó” partnerekhez jobban fog ragaszkodni, 
mint egy evolúciós ágens (fontosabb a biztonság, kevesebb újítási szándék).
Az  ágens  alapú  modellezés  igazi  szépsége,  hogy  egyetlen  modellen  belül  több  eltérő  viselkedésű  ágens 
tevékenykedhet. Ilyenkor arra a kérdésre is választ kaphatunk, hogy melyik magatartás a sikeresebb.
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Ország szint
Az Ország modell  esetében a nemzeti  szintre koncentrálunk. Ebben az esetben az ágensek a 

segélyezési folyamat szereplői: segélyt nyújtó donor intézmények, illetve segélyezett nemzetek, a 

modellezett  tevékenységek  pedig  a  nemzetek  közötti  kapcsolatok.  Mivel  minden  ágens  belső 

működése  tetszőlegesen  bonyolult  lehet,  a  modellezés  eredményeképp  létrejövő  entitások 

meglehetősen információ-gazdagok lehetnek.

Ezen megközelítést alkalmazva az ágensek makroökonómiai döntéseket hoznak. Mennyi legyen 

a fogyasztás illetve a megtakarítás? Mennyit legyen a beruházás szintje, és miből finanszírozzuk 

azt?  Mi  a  kormányzat  feladata,  és  hogyan  teljesíti  azt?  Mennyi  segélyt  adjon  a  segélyező 

összességében, és hogyan ossza ezt szét országok között? A segélyezett országok hogy használják 

fel a segélyeket?

Az Ország modell számos szempontból előnyös. A szimuláció gyors, mert alacsony az ágensek 

száma, ami kordában tartja a számítási igényt. A kapott eredmények könnyen értelmezhetőek, mert 

a modellezett ágensek maguk a nemzetek, így az állapotváltozóik a makroadatokat tartalmazzák. Az 

ágensek  döntéshozatala,  logikája  felépíthető  úgy,  hogy  nagyon  hasonlítson  a  makrogazdasági 

tervezésre – és a modellezési környezetben az ország végre is hajtja a tervet. Végül, de nem utolsó 

sorban az Ország modell alkalmas arra, hogy különböző nemzetek közt kialakuló kapcsolatokat 

(segélyezés, kereskedelem, esetleg lakosságszámot érintő kivándorlás, sőt erőforrás újraelosztást és 

lakosságszám  alakulást  okozó  háború)  modellezzük.  Mely  nemzeti  stratégia  vezet  domináns 

helyzethez? Melyik eredményezi a legtöbb segélyt?

A megközelítés problémája ugyanaz, mint a szimbolikus modellezésé: túlzottan leegyszerűsíti a 

helyzetet.  Bármilyen  komplex  működésűek  is  az  ágensek,  viselkedésüket  mégis  csak 

makromodellek írják le,  így nem alakulhat  ki  mikro-makro  szintézis.  Ennek ellenére ez is  egy 

releváns  modellezési  struktúra,  hiszen  az  így  kapott  modellek  sokkal  dinamikusabbak  és 

összetettebbek lehetnek, mint a szimbolikus modellek.

Család szint
A Család modell a társadalom atomi egységét veszi alapul. Ez lehet egy egyén vagy egy család 

is.  A legtöbb  rövid  futásidejű  (pár  szimulációs  év)  modell  esetében  a  megkülönböztetés  nem 

lényeges, mivel az ágensek csak fogyasztási, megtakarítási és munkavállalási döntések elé néznek. 

Amennyiben azonban a szimuláció hosszabb távú (évtizedek, évszázadok szimulálása esetében), ha 

az  egészségügyet,  a  társadalombiztosítást  modellezzük,  a  családok  és  az  egyének 
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megkülönböztetése szükségessé válik. Ebben az esetben a családformálódással (és az így kialakuló 

mikro-gazdaságok kezelésével), a gyermekvállalással, az egyéni és családi fogyasztási döntésekkel, 

az  egyéni  születésekkel  és  halálokkal,  illetve  a  mikrogazdaságok  kapcsolatával  (gyerekek  új 

mikrogazdaságot hoznak létre, az ő gyerekeik szintén, esetleg a válás és újraházasodás) is külön-

külön kell foglalkozni, attól függően, hogy mi a pontos modellezési terület.

A Család  modell  jóval  részletesebb,  mint  az  Ország  modell.  Mivel  a  modellezett  ágensek 

kapcsolatai  eredendően  mikroökonómiai  jellegűek  (ők  döntik  el,  mivel  töltik  az  idejüket,  hol 

dolgoznak, mit vásárolnak stb.), ebbe a megközelítésbe bele van építve a mikro-makro szintézis. 

Ráadásul lehetőség van több vállalati szektort is beépíteni a modellbe, így az egyszerű „termék” és 

„árszínvonal” helyett többféle jószág is lehet a piacon, eltérő árakon. Ez lehetővé teszi az egyoldalú 

szektorális sokkok, a strukturális munkanélküliség és a hollandkór ábrázolását is.

Egy  további  előny,  hogy  a  „gondolkozás”  is  könnyen  szimulálható  ebben  a  környzetben. 

Csakúgy mint  korábban,  a  döntéshozatal  itt  is  ágens  szinten van,  de mivel  az  ágensek itt  nem 

országokat, hanem családokat, vállalatokat reprezentálnak, ez életszerűbb és tesztelhetőbb, mint az 

Ország modell esetén.

Természetesen ennek a megközelítésnek is  megvannak a  maga problémái.  Nagyságrendekkel 

több ágensre, így jóval több számítási kapacitásra  van szüksége a működéshez, mint az Ország 

modellnek. Ez nem csak processzorkapacitásban, hanem időben és pénzben is megnöveli a modell 

tesztelési  és  futtatási  költségeit,  így az ebben a  környezetben  végzett  szimulációk  lassabbak és 

drágábbak lesznek. Külön probléma, hogy nem triviális egy olyan intézményi rendszer felállítása, 

amely garantálná,  hogy a  mesterséges  ország  működőképes  lenne.  A legnagyobb gond pedig  a 

modell  szerkezetéből  adódik: mivel csak egyetlen országot  modellez,  a  nemzetközi kapcsolatok 

nem ábrázolhatóak ebben a keretrendszerben.

Hierarchikus modell
A hierarchikus modell az Országmodell és a Családmodell összeházasítása. Lényege, hogy több 

Családmodellt egy külön ágens (vagy ágensfelhő), a „nemzetközi csere intézménye” segítségével 

összekapcsolunk.  Így  egyszerre  kapjuk  a  Család  modell  részletességét  és  a  nemzet  modell 

nemzetközi kapcsolatait. Természetesen ennek ára is van: a nemzetközi kereskedelem ágens szintű 

megvalósítása miatt  nagyságrendekkel  lassul  a  végrehajtási  idő28,  és  a rendszer  komplexitása is 

28 Amennyiben N darab K szektorral (jószággal) rendelkező országunk van, átlagosan M ágenssel,ahol minden ágens 
végezhet  termelési  tevékenységet  és  természetesen keresletet  is  támaszthat  mások termelésével  szemben,  úgy a 
végrehajtási  idő  K(NM)^2  még akkor  is,  ha  az  ágensek  nem válogatnak  a  tekintetben,  hogy kitől  vásárolnak. 
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nagyban megnő. Ez a megközelítés tehát a lehető legpontosabb, de ennek az ára az, hogy hatalmas 

számítási kapacitást igényel.

Hibrid modell
A hibrid  modell  a  Család modell  kiegészítése pár  Ország szintű ágenssel.  Ebben az esetben 

részletes eredmények csak egyetlen országról, az eredetileg Család szinten modellezett országról 

állnak  rendelkezésre,  de  ez  az  ország  aktívan  részt  tud  venni  a  nemzetközi  kereskedelemben. 

Amennyiben a modellezett ország kereskedelmi szempontból kis országnak számít (ami a legtöbb 

afrikai  országra  igaz),  ez  a  megközelítés  elegendően  pontos,  hiszen  kis  ország  lévén  sem 

termelésükkel, sem fogyasztásukkal nem képesek komolyan befolyásolni a világpiaci helyzetet. Az 

Ország modellel szemben tehát ugyan egy nagyságrenddel komplexebb ez a megközelítés, viszont a 

segélyek  hatását  egészen  család  szinten  elemezni  lehet.  A család  modellel  szemben  csak  apró 

eltéréseket tartalmaz, azzal hasonló sebességű és annak kiterjesztésének tekinthető. A hierarchikus 

modellnél  viszont  értelemszerűen  gyorsabb,  és  amennyiben  csak  egy  országgal  foglalkozunk, 

hasonló relevanciájú.

(A hibrid  modellre  jó  példa  a  függelékben  bemutatott,  1995-ben  készült,  a  teljes  Egyesült 

Államok  gazdaságát  leíró  ASPEN modell  [139],  [138],  illetve  az  általam készített,  a  negyedik 

fejezetben bemutatandó segélyezés modell is.)

A különböző megközelítések összehasonlítása
Könnyen látható, hogy a részletességért számítási kapacitással kell fizetni. Nincs egyértelműen 

„jó” vagy „rossz” megközelítés, mindegyik megfelelő lehet egy adott  feladatra.  Az alábbi tábla 

foglalja össze a négy lehetőség közötti alapvető különbségeket.

Ország Család Hierarchikus Hibrid
Részletesség - + ++ +
Eredmények 
kinyerése ++ - - -

Nemzetközi + - + +
Sebesség ++ - -- -
Komplexitás - + ++ +

3. táblázat: A különböző ágens alapú modellek összehasonlítása

Amennyiben igen, az még tovább lassítja a végrehajtást.
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Az intelligencia modellezése
Az ágens alapú programozás legnagyobb ereje, hogy lehetővé teszi a többi megközelítés által 

egyébként homogénnek feltételezett mikroszereplők eltérő működését[157]. Ehhez elegendő annyit 

tenni,  hogy  az  ágensek  állapotát  leíró  vektort  (ami  gyakran  megegyezik  a  vagyonvektorral) 

véletlenszerűen  alakítjuk  ki.  Az  igazán  nagy  lépést  azonban  akkor  tesszük  meg,  mikor  olyan 

ágenseket hozunk létre, akik azonos állapotban, vagyoni helyzetben eltérő döntéseket hoznak. Ezen 

döntések nem is okvetlenül racionálisak, teret lehet engedni a korlátozott racionalitás különböző 

modelljeinek.  Az  ágenseket  mesterséges  intelligenciával  felruházva,  esetleges  gépi  tanulási 

lehetőségekkel  ellátva  viselkedésüket  még  közelebb  vihetjük  az  emberi  viselkedéshez[68].  A 

szimulációkban  leggyakrabban  használt  mesterséges  intelligencia  megközelítések  intenzíven 

építenek az állapotgépek, neurális hálók és genetikus algoritmusok használatára.

Állapotgép
Bevett szokás állapotgépeket használni ágensek viselkedésének modellezésére. A megközelítés 

előnye, hogy egyszerű leprogramozni, könnyű ellenőrizni, nem pazarló az erőforrásokkal, intuitív 

és rugalmas[22]. Egy állapotgép működése során egyszerre csak egy állapotban lehet, és minden 

döntés során vagy az aktuális állapotban marad, vagy valamely más állapotba lép tovább. A véges 

állapotgépek állapotainak számossága véges.

Az ágensek vezérlését úgy lehet állapotgéphez kötni, hogy a döntés attól is függ, hogy az ágens 

milyen állapotban tartózkodik. Ez lehetővé teszi, hogy azonos vagyonvektoron is eltérő racionális 

döntést hozzon az ágens (például ugyanazon vagyonvektor fölött az „éhes” állapotban élelmiszert 

fog vásárolni, a „nem éhes” állapotban viszont újságot).

Az állapotgépek használhatóságát tovább növeli, hogy az állapotátmenetek nem okvetlenül kell 

determinisztikusak legyenek. Így még teljesen megegyező állapotvektor felett egy állapotgép tud 

eltérő  döntést  hozni.  Megfelelően  megválasztva  a  valószínűségi  súlyokat,  ezen  döntési 

mechanizmusok  hasonlatossá  tehetők  az  emberi  mechanizmusokhoz  (ezt  a  megközelítést 

részletesen bemutatja Bempolard és Di Cairano[13]).

Neurális hálók
A neurális hálók a tanuló algoritmusok egy igen népszerű válfaját képzik. Nevüket onnan kapták, 

hogy működésük vázlatosan hasonlít a neuronok működésének egy egyszerű modelljére[23].
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Egy neurális háló mesterséges neuronokból áll. Egy mesterséges neuron N bemenettel és egy 

kimenettel  rendelkezik,  a bemenetek és a kimenetek kapcsolata  F x1, , x N = f ∑i=1

N

x i∗wi .  A 

bevett gyakorlat szerint diszkrét esetben f értéke  f x ={1, ha xA
0, ha xA} („A” értéke az „küszöb”; 

amennyiben a neuron bemeneteinek az értékösszege, az „aktiváció” eléri ezt a szintet,  a neuron 

„tüzel”,  egyébként  nem.)  Folyamatos  esetben  f  általában  valamilyen  szigmoid  függvény: 

f x = 1

1e
− x

A
; az A paraméter itt a görbe alakját határozza meg.

A neurális hálók egy K x M dimenziós függvényt valósítanak meg. A K bemenet bármelyikén 

több neuron is osztozhat, és egyes neuronok bemenetüket más neuronok kimenetéből is nyerhetik. 

Természetesen,  mivel  minden  neuronnak csak  egyetlen  kimenete  (axonja)  van,  így legalább  M 

neuronra van szükség. A leggyakrabban használt neurális háló-struktúra három rétegű: a felső réteg 

foglalkozik a bemenetekkel, a középső réteg bemenetei az első réteg kimenetei, míg az eredményt 

szolgáltató harmadik réteg bemenetei a középső réteg kimenetei. Bár ez a megközelítés a neurális 

hálók  számos  lehetőségét,  például  a  kimenetek  visszacsatolását  nem  használja  ki,  mégis 

meglehetősen jó eredményeket lehet vele elérni.

Amikor elkészült a háló, utána tanítani is kell. A tanítás lényege, hogy a háló futási eredményét 

összevetjük valamilyen céllal, és a súlyokat úgy módosítjuk, hogy egyre közelebb kerüljön a háló a 

cél  eléréséhez.  Például  amennyiben  a  neurális  hálónk  egy  3x2  dimenziós  függvényt  akar 

megvalósítani, mondjuk az ágens vagyona és a megcélzott vásárlás között:

[ pénz
élelmiszer

szolgáltatás][ élelmiszer
szolgáltatás]

akkor a hagyományos háromszintű struktúránk utolsó szintjén két neuron helyezkedik el, felső két 

szintjén tetszőleges számú. A neuronok eltérő számú bemenettel rendelkezhetnek, bár a felső szint 

számára  háromnál  több  értelmetlen,  amennyiben  nem engedjük  meg  a  visszacsatolást.  A háló 

leírására a neuronok bemeneteinek súlyait használjuk; adott hierarchiában azok teljesen leírják a 

hálót.  Tanítás  során  a  háló  teljesítményét  mérjük  (pl.  valamilyen  hasznosságfüggvénnyel),  és  a 

súlyokat változtatva finomhangoljuk.
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Evolúciós algoritmusok
Az  utóbbi  időben  egyre  felkapottabb,  de  a  harmincas  évekig  visszavezethető  múlttal 

rendelkező[37] evolúciós  megközelítés  mind  a  neurális  hálók,  mind  az  állapotgépek  esetében 

alkalmazható.  Működésének a lényege,  hogy a természetes kiválasztódás mérnöki analógiájának 

felhasználásával egyre fejlettebb problémamegoldó rendszereket kapjunk (Goldberg[63] definíciója, 

amit Stephens és Poli[150] is átvett). A mi szempontunkból ez annyit jelent, hogy amennyiben az 

állapotgépeink  és/vagy  neurális  hálóink  működését  le  tudjuk  írni  valami  egységes,  vektoriális 

formában,  és  a  rendszer  egészéhez  egy  teljesítményfüggvényt/költségfüggvényt,  akkor  egy 

megfelelően megszerkesztett evolúciós algoritmus ezek működését optimalizálni tudja. Tegyük fel 

például, hogy az ágenseink működését egy egyszerű neurális háló írja le, amelynek bemenetén a 

vagyonvektor, kimenetén a vásárlás vektor található, és ezt a neurális hálót egy paramétervektorral 

jellemezni tudjuk. Ebben az esetben egyetlen neurális háló-struktúra jellemzi az összes ágensünket, 

azonban a hálók,  eltérő paraméterezésük miatt,  nem tekinthetőek egységesnek.  Ilyenkor a hálók 

működését  leíró  paramétervektorok  lehetnek  az  evolúciós  algoritmusunk  „gén”-jei,  amelyeket 

megfelelően  kiválasztott  kereszteződési  és  mutációs  algoritmusok  segítségével  időnként 

módosítunk.  A kiválasztódás feltétele  pedig nem más,  mint  az  ágens  hasznosságfüggvénye.  Így 

azon  neurális  hálók,  melyek  nagyobb  hasznosságot  biztosítottak  ágensük  számára,  nagyobb 

valószínűséggel  „szaporodnak”,  nagyobb  valószínűséggel  „örökítik”  tovább  egy-egy  sikeres 

paraméter-értéküket.29

3.4. KÖVETKEZMÉNYEK

Az ágens alapú szimuláció tehát egy számítógép- és programozás intenzív megközelítés, amely 

alkalmas előrejelzésre, bizonyításra és új kapcsolatok felderítésére is. A modell struktúrájától függ a 

hordozott  információ  mélysége  és  a  futási  sebesség,  míg  a  választott  döntési  mechanizmusok 

határozzák meg, hogy az ágensek hogyan szimulálják a gondolkozást.

29 Természetesen amennyiben az ágensek eltérő hasznosságfüggvénnyel rendelkeznek, ez a megközelítés nem vezet 
eredményre,  mert  „téves”  elvek  alapján  történik  a  „párválasztás”  (hasonlatosan  a  szülők  által  elhatározott 
házassághoz). 
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4. Verseny a segélyért 4. Verseny a segélyért

4. VERSENY A SEGÉLYÉRT
Az első ágens alapú modellem neoklasszikus makroökonómiai szemléletű. Az „ország” szintű 

„rent seeking” szimulációmat a segélyben részesülő országok segélyezési versenyének, rent-seeking 

magatartásának bemutatására fejlesztettem ki. Ezen modell célja megmutatni azt a Világbank által is 

bemutatott összefüggést[160], miszerint hiába követelnek meg a donor országok különféle célokat a 

segélyeket elfogadó országoktól, azok stratégia alkotása miatt a segély nem éri el a célját.

4.1. ELMÉLETI HÁTTÉR

A neoklasszikus közgazdaságtanra építő modell kétféle nemzetet, ágenst tartalmaz: segélynyújtó 

donorokat  és  a  segélyeket  kapó  segélyezetteket.  Ágensközi  kapcsolatait  tekintve  a  segélyezési 

kapcsolatokra koncentrál, így az országok nem kereskednek egymással, és nem elemzem, hogy a 

jövedelmet hogyan használják 

fel  az országok. Amennyiben 

feltesszük,  hogy  a 

segélyezettek  csak  nem-

kereskedhető  termékeket 

állítanak  elő,  ez  a  feltevés 

nem szűkítő,  hiszen így ezek 

definíció  szerűen  nem 

értékesíthetőek  az  országon 

kívül.  A fogyasztási  feltételt 

pedig  a  neoklasszikus 

modellezés enyhíti: egy egyensúlyban levő neoklasszikus gazdaságban a fogyasztást a beruházás 

határozza meg, ami a mi esetünkben zérus lesz, (az ország végletesen tőkehiányos, tőkejavakat csak 

segélyből tud vásárolni). 

Ezen ágensek csak a segélyelosztási csatornákon keresztül csatlakoznak egymáshoz: a donorok 

segélyeket  nyújtanak,  míg a  segélyezettek a kapott  segélyt  a nemzetközi piacon termékek vagy 

szolgáltatások vásárlására fordítják.
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A donorok modellje
Ebben a modellben a donorok a lehető legegyszerűbbek. Mivel csak az a kérdés, hogy döntéseik 

és vezérelveik hogy hatnak a segélyezettekre,  nincs szükség a belső működésüket szimulálni.  A 

modell szemszögéből a donorok csak a segély és a segélyezési politika forrásai. A segélyösszeg a 

segélyezett nemzetek között kerül elosztásra; Calderisi[26] és Easterly[46] irányelveit követve az az 

ország kap többet  a segélyből,  aki  megfelelő gazdaságpolitikát  követett.  Elkerülendő, hogy egy 

rövid időszak hibás döntései miatt egy ország végleg kikerüljön a segélyezési körből, a segélyek 

egy részét a donor egyenletesen osztja el a segélyezettek között. A segély többi részét a donor saját, 

a segélyezettek által ismert politikája szerint osztja el. Tekintettel arra, hogy a modell célja a donor 

politikák  hatásosságának  elemzése,  olyan  felületet  kellett  biztosítani,  hogy  ez  könnyen 

megváltoztatható legyen.

A segélyezettek modellje
A  segélyezett  országokat  egy  egyszerű,  termelés-orientált  makroökonómiai  modellel 

szimulálom. Három erőforrást (munka, tőke, föld) használnak (a föld mennyisége változatlan marad 

a modellben), és a termelési függvény hagyományos CES (itt Cobb-Douglas) alakú: 

Y=F L ,K , A= LK  A , hogy =1 .

A modell nem foglalkozik a fogyasztással; a kibocsátás szintje mindig a potenciális kibocsátás. 

Ez  implicit  egy  neoklasszikus  modellt  tételez  fel,  ahol  a  fogyasztás  és  a  megtakarítás  csak  a 

termelés elosztását határozzák meg.30

A modell hangsúlya a termelésen, és így a termelési tényezőkön van. Aktívan kettőt, a munkát és 

a tőkét használja, és mindkettőt mint belső változó kezeli. Ez azt jelenti, hogy bár a tőkeeszközök 

állománya eredetileg egy adott érték, ez a modell futása során változni fog. A modell kezeli az 

amortizációt (években kifejezve, azaz hány év alatt válik egy átlagos tőkeeszköz használhatatlanná). 

A hagyományos neoklasszikus modellel szemben ezek az alacsony jövedelmű országok nem tudnak 

tőkeeszközöket gyártani, így a beruházást nem lehet a megtakarításból fedezni. A fejlesztési segély 

egyik felhasználása azonban pont a beruházás.

A  másik  termelési  tényező  (a  munka)  felhasználása  is  változik  az  időben.  A  munkaerő 

növekedési ütemét a születési ráta határozza meg ( r fertility ). Párja a halálozási ráta ( r mortality ), amely 

megmutatja, hogy a lakosság mekkora része halálozik el az év végére. Ezen ráták fixek egy nemzet 

30 A használt neoklasszikus modell pontos definíciója megtalálható [107].
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számára, de amennyiben a segély egy részét egészségügyi kiadásokra fordítják, az csökkentheti a 

halálozási rátát.

Ez a két korlát határozza meg a nemzet döntését.  A segélyeket gyógyszerek és tőkeeszközök 

vásárlására költhetik: az egyik segít a tőkeállomány szintentartásában, míg a másik megnyújtja az 

emberek életét. A tőkeeszközök ára változtatható, míg a gyógyszerek ára egységnyi (modellezési 

szempontból ez csak annyit jelent, hogy a tőkeeszközök ára a gyógyszerek és a tőke közötti relatív 

ár).

A tőke az alábbi képlet szerint változik:

K new=K old∗1− 1
dur  a K

P K

ahol dur a tőkeeszközök tartóssága, az átlagos amortizációs idő; aK a segély tőkére költött része; PK 

pedig a tőke ára. Könnyen látható, hogy a tőkeeszközök tartósságának növelésével kisebb lesz a 

tőketartalék csökkenése, hiszen évente a tőkeállomány az alábbi mértékben csökken:

a tőke éves amortizációja, %=100
dur

Ezzel együtt amennyiben az ország több pénzt költ tőkeeszközökre (illetve ha a tőkeeszközök ára 

csökken), a tőke mennyisége megnő.

A munka mennyiségét az alábbi szabály befolyásolja:

Lnew=Lold∗e

r fertility−rmortality∗1− aM

a M
1

eff med
∗Lold

ahol  aM a  segély  gyógyszerekre  költött  összege.  Az  effmed a  hatékonysági  változó,  azaz  azt 

fogalmazza meg, hogy mennyire csökkenti a halálozási rátát a gyógyszer. Amennyiben egységnyi a 

hatékonyság, akkor minden lakosnak egy gyógyszert véve feleződik a halálozási ráta. Kétszer annyi 

költve a halálozás a kétharmadára esik vissza, stb. Amennyiben a hatékonyság 0, a gyógyszereknek 

semmi hatása nincs a lakosságra, a végtelen hatékonyságú gyógyszerek viszont halhatatlanná teszik 

a lakosságot.
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A modell paraméterei
A  modell  használatának  megkönnyítésre  érdekében  pár  modell  paraméter  grafikusan  is 

beállítható.  Egyes  paraméterek  a  rendszer  egészét  befolyásolják,  mások  a  donor  magatartást 

határozzák meg.

A modell paraméterei:

• Tőkeköltség  : megadja a tőke és a gyógyszerek relatív árát. Ennek az értéknek a növelése 

megdrágítja a beruházást.

• Átlagos amortizációs idő (tartósság)  : megadja, hogy mennyi idő alatt romlik el teljesen egy 

tőkeeszköz. Ennek az értéknek a növelésével lassítani lehet a tőkeeszközök fogyását.

• Gyógyszer  hatékonyság  :  növelésével  egységnyi  gyógyszer  jobban  fogja  csökkenteni  a 

halandóságot

A donor országok paraméterei:

• A szétosztott segély  : A donor által évente szétosztott segély mértéke

• Egyenletesen  szétosztandó  segély  :  a  teljes  segélyösszeg  ennyi  százalékát  a  segélyező 

egyenletesen osztja szét a segélyezettek között. Minél nagyobb ez az érték, annál kisebb a 

donorok stratégiájának ösztönző ereje.

• Donor viselkedés  : Ez a legfontosabb paraméter, ennek az értéke adja meg, hogy mi az a 

makrogazdasági  cél,  amit  a  segélyező  el  szeretne  érni.  Értéke  lehet:  a  teljes  kibocsátás 

növekedése, az egy főre jutó kibocsátás növekedése, a kibocsátás százalékos növekedése, a 

kibocsátás abszolút értéke és a lakosság.

A segélyezettek paraméterei:

• Kezdeti  lakosság  :  Ez  effektíve  beállítja  a  munkaerőt.  A  kettő  megkülönböztetése 

lényegtelen, mert a fogyasztással nem foglalkozunk.

• Kezdeti  föld  :  a  modell  ezen  változatában  ez  nem  fog  megváltozni,  de  segíti  a 

kiterjeszthetőséget

• Kezdeti tőke  : a kezdő tőkemennyiség

• Születési   és halálozási ráták: a lakosság növekedési ütemét befolyásolják.
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4.2. PROGRAMOZÁSI DÖNTÉSEK

A  legfontosabb  programozási  döntés  az  volt,  hogy  sok  interfészt  használtam.  Ennek 

következtében  a  modell  tetszőleges  eleme  lecserélhető  illetve  kibővíthető,  ami  megkönnyíti  az 

ágensek eltérő viselkedésének modellezését, illetve a többféle ágens használatát.

A legfontosabb interfész a döntési szabályok interfésze. Bármely osztály, ami megvalósítja ezt az 

interfészt,  használható  mint  egy  „döntési  szabály”,  segélyezési  politika  a  donorok  számára.  A 

donorokat és a segélyezetteket is interfészek írják le.

A könnyebb tesztelhetőség érdekében a donorok egyes paraméterei a program kezelőfelületéből 

változtathatóak. 

4.3. EREDMÉNYEK

Bár  ez  a  modell  meglehetősen  egyszerű,  mégis  számos  érdekes  eredményt  adott.  Ezeket  az 

összehasonlíthatóság érdekében azonos kezdeti feltételekkel, ágenspopulációval mutatom be.

Az összehasonlító szimulációkban három segélyezett országot modelleztem; ezek eltérő színnel 

jelennek  meg a  szimulációs  grafikonokban.  A „PIROS” ország  volt  a  legfejletlenebb,  alacsony 

tőkeállománnyal  és  magas  halálozási  rátával.  Itt  a  legnagyobb  a  lakosság  és  a  legmagasabb  a 

lakosság növekedési rátája. A „KÉK” ország ennek ellentéte: viszonylag magas tőkeállománnyal és 

kisebb lakossággal, alacsony születési és halálozási rátával rendelkezik. A „ZÖLD” ország a kettő 

között  helyezkedik  el  minden  paraméter  szempontjából.  A  kezdeti  erőforrás-allokációt  úgy 

állapítottam meg, hogy eredetileg mindegyik országban azonos a teljes termelés.

A modellben egyetlen donort használtam csak, így csak egyféle segélyezési politika volt jelen a 

modellben.  Ez  lehetővé  teszi  annak  elemzését,  hogy  egy  adott  politika  hogy  befolyásolja  a 

segélyezett országokat.
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Konvergencia és stabilitás
A  modell  talán  legnagyobb  eredménye  annak  bemutatása,  hogy  az  országok  kibocsátása 

konvergál,  és  kialakul a  stabilitás.  Amennyiben a  donor országok a jövedelemnövekedését  több 

segéllyel  honorálják,  a  segélyezettek  elkezdenek  a  kibocsátásra  koncentrálni.  Ettől  a  teljes 

kibocsátási szint konvergál. Ennek megvan az a pozitív mellékhatása, hogy hosszú távon stabilizálja 

a lakosságot is, így az egy főre jutó GDP is stabilizálódik.

Az országok közt szétosztott segélyek mennyisége fluktuál. A PIROS ország kezdeti magasabb 

lakossága a tőkébe való intenzív beruházással gyors növekedést tesz lehetővé számára, de egy idő 

után  növekedése  megtorpan,  és  a  ZÖLD  ország  indul  virágzásnak.  Ezalatt  a  KÉK  nemzet 

növekedése végig stabil.

A segélyek felhasználása egyértelműen hasznos humanitárius szempontokból. Miután a PIROS 

ország maximalizálta a termelékenységét,  majdnem minden segélyt az egészségügy fejlesztésére 

fordít. Kis idő elteltével a többi ország is ezt a politikát kezdi el követni. Fontos megfigyelni, hogy 
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időnként minden ország számára szükségessé válik a tőkeállomány frissítése, de a beruházási boom 

után mindig visszatérnek az egészségügy támogatásához.

Fontos azt is megjegyezni, hogy a rendszer akkor is stabil, amennyiben a cél az egy főre jutó 

kibocsátás maximalizálása. A konvergencia útja más lesz, de a végeredmény hasonló. Az egy főre 

jutó kibocsátás nem konvergál, de – a lakosság méretével együtt – stabilizálódik, és a nemzetek 

sorrendje megegyezik a korábbival.

A segély  mértéke  ebben  az  esetben  is  váltakozik.  A KÉK  ország,  magas  tőkeállományát 

kihasználva,  könnyen  teljesít  jól  az  egy  főre  jutó  termelésben.  A segély  felhasználása  itt  is 

egyértelműen mutatja a humanitárius célok követését is. A rossz körülményű országokban hamar a 

lakosság egészségi ellátása lesz a prioritás, és még a fejlett KÉK országban is egy idő után ez válik 

domináns politikává. Érdemes megfigyelni a  12. ábrán a piros ország lakosságának változását, és 

ezt  összevetni  a  13.  ábrán a  teljes  lakosság alakulásának trendjével.  A legszegényebb szimulált 

afrikai  országunk  lakosságnövekedése  illeszkedik  a  régió  lakosságszámának  hosszú  távú 

előrejelzéséhez. 
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A rövidlátás problémája
A modell  megmutatja  a  döntéshozás  mohó  algoritmusának  problémáját  is:  amennyiben  az 

országok mindig azt teszik, ami rövid távon a legjobb, elszalaszthatnak hosszú távú lehetőségeket.

Ebben a  kísérletben a  cél  a  jövedelem százalékos  növelése volt.  Ez egy furcsa anomáliához 

vezetett:

• egyértelmű,  hogy  a  nemzetek  sikeresebbek,  ha  a  tőkébe  ruháznak  (a  PIROS  ország 

mindhárom termelési  fellendülése egybeesik a beruházásokkal,  a KÉK ország elhagyta a 

beruházásait és visszaesett a termelése, míg ahogy a ZÖLD ország elkezdett a beruházásra 

koncentrálni, a termelése és a lakossága is növekedésnek indult.)

• mindezek ellenére a nemzetek inkább tartózkodnak a beruházásoktól

Stratégia alakítás
Egy teljesen váratlan, de a valós életben tapasztalt viselkedéssel egybeeső magatartás figyelhető 

meg az utolsó példán: a segélyezettek a donor elvárásoknak annyira meg akarnak felelni,  hogy 
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végül  a  donorcél  nem  teljesül.  Mivel  a  segélyezettek  ismerik  a  donorok  döntéshozatali 

mechanizmusát,  megpróbálnak  egymással  versenyre  kelni  a  több  segély  érdekében.  Ennek 

érdekében a donor szándékot szó szerint követik, és a gazdaság más területeit elhanyagolják, ami 

összességében katasztrofális eredményekkel járhat.

Ebben  a  példában  a  donorok  a  lakosság  növekedési  ütemére  koncentráltak,  ineffektív 

gyógykezelés  mellett.  A lakosság  cél  matematikailag  sikeres  lett:  a  lakosság  növekedési  üteme 

stabilizálódott mindhárom országban, de a szegény PIROS ország ehhez a stabilitáshoz csak egy 

demográfiai katasztrófa árán jutott el. Érhető okokból mindegyik ország az egészségügyre költötte 

teljes  segélyét,  amelynek  mellékhatásaként  minden  ország  kibocsátása  csökkent,  és  semmi  jele 

nincs a gazdaság helyreállásának. Emellett mind a segély eloszlás és felhasználás torz.

Hasonló  kezdeti  feltételek  mellett  más  donor  politika  előnyösebb  eredményekhez  vezethet. 

Amennyiben a lakosság cél  helyett  egy jövedelem növekedési  célt  tűz ki  a donor,  a jövedelem 

stabilizálódik, és egy idő után a lakossági statisztika is elkezd javulni. Természetesen ez sem képes 

elhárítani a humanitárius tragédiát a PIROS országban, de a gyógyír nélküli járványok esetében 

(emlékezzünk, a gyógyszer nem volt különösebben hatékony ebben az esetben), csak jobb orvosság 

segíthetett  volna.  Ennek  ellenére  ez  a  kimenetel  pozitívabb,  mert  legalább  a  gazdaságok  nem 

omlottak össze, ami megkönnyíti a helyreállítást és a fejlődést.

4.4. KITERJESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ez a modell már ilyen egyszerű változatban is bemutatta, hogy az egyszerű, ország-szintű ágens 

alapú megközelítés  is  adhat releváns eredményeket.  Ez a keretrendszer  azonban kibővíthető,  és 

egyéb kérdések vizsgálatára is alkalmassá tehető:

1. Több donor   együttes hatása vizsgálható. Mi történik, ha a donorok céljai ellentmondanak 

egymásnak?  Hogy  reagálnának  a  segélyezettek?  Megtalálnák  a  segélyezettek  azon 

nemzeteket,  akik legjobban megfelelnek saját céljaiknak? Kioltanák-e a donorok egymás 

segélyezési programjait? Ez a segélyezettek növekedését rontaná vagy javítaná?

2. A segélyezettek céljai lehetnek eltérőek. Ez tovább erősítené a stratégia alakítás ösztönzőit. 

Mi lenne az ellentétes donor-segélyezett célok eredője?
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3. A jövedelem,  egy  főre  jutó  jövedelem  és  a  lakosság  növekedési  üteme  között  valami 

visszacsatolás is  lehetne.  Magasabb  jövedelem  alacsonyabb  lakosság  növekedéssel 

párosulhatna.

4. Háború   mint  lehetséges  stratégia  a  nemzetek  között.  Segélyek  fegyverekre  költése, 

fegyverekkel  háborúk  vívása  területért.  Lakosság  mindkét  országban  csökkenne,  területi 

arányok változnak,

4.5. TANULSÁGOK

A szimuláció tanulsága, hogy még egy egyszerű, magas szintű ágens alapú modellel is releváns 

eredményeket  kaphatunk.  Ezen  eredmények  aláhúzzák  azt  a  több  közgazdász  (például  Stiglitz, 

[153]) által gyakran hangoztatott nézetet,  mely szerint a donorok felelőssége hatalmas. Egyrészt 

ismert tény, hogy a donorok nem képesek ráerőltetni a kívánatos gazdaságpolitikát a segélyezett 

országokra, azok csak önszántukból tudják átalakítani gazdaságpolitikai rendszerüket. A szimuláció 

eredménye  azonban  azt  hangsúlyozza,  hogy  amennyiben  kooperatív  a  segélyezett  ország 

kormányzata, ez még inkább emeli a donorok felelősségét, hiszen téves iránymutatással  képesek 

válságokat kialakítani illetve meglevő válságokat elmélyíteni.
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5. KLÁNOK, SEGÉLY, ELOSZTÁS
“The  recent  publicity  surrounding  the  Live  8  and  G8 
performances whilst raising the profile of  Aid programmes in  
general and the problems of Africa in particular, has perhaps 
also contributed to the confused public perception over which  
issues are relevant, which should be prioritised, what will be the  
impacts and how to model and manage the solutions.”
– Dai Davies[36]

Afrika  segélyezésének  bemutatása  során  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  a  hagyományos,  tisztán 

közgazdasági alapú megközelítések felhasználásával a probléma nem modellezhető. Ennek legfőbb 

oka,  hogy  azon  implicit  intézményi  feltételek,  amelyeket  a  mainstream  közgazdaságtan 

modelljeinek megalkotásakor feltételezett, egyszerűen nem állnak fenn Afrika esetében. A fentebb 

bemutatott ágens alapú szimulációval azonban lehetőség van egy olyan modellt megalkotni, amely 

figyelembe veszi a régió nem-közgazdasági jellegzetességeit is.

Ebben a fejezetben részletesen bemutatom a modell  elkészítésének körülményeit,  a mögöttes 

motivációt,  az  adatforrásokat,  a  releváns  entitások  részletes  működését,  és  a  kész  modell 

eredményeit.  A fejezet  mérete  is  hangsúlyozza  Axelrod[5] korábban  már  említett  meglátását, 

miszerint  az ágens alapú szimulációk eredményei nehezen publikálhatók.  A modell  informatikai 

felépítésének,  alrendszereinek,  programozási  felületeinek  bemutatása  így is  csak  a  függelékben 

kapott helyet.

Az elkészített modell célja, hogy bemutassa:

• A klánok  közötti  viszony  komolyan  befolyásolja  a  gazdaság  teljesítőképességét.  Minél 

nagyobb  a  klánok  közötti  ellentét,  annál  pazarlóbb  lesz  a  termelés,  annál  nagyobb  a 

holtteherveszteség, és annál komolyabb az éhínség veszélye.

• A  segélyezés  hatékonyságára  komoly  behatása  van  a  klánszerkezetnek.  Egy  teljesen 

kooperatív társadalom esetében a külső gazdasági segélyek jóval könnyebben oszlanak szét 

a gazdaságban, mint egy erősen kompetitív társadalmi rendszerben.

• A segélyezés szerkezetének módosítása alapvetően meghatározza a növekedést.
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5.1. ALAPKÖVETELMÉNYEK

“As in a culture-dish laboratory experiment, the ACE modeler  
starts  by  computationally  constructing  an  economic  world  
comprising multiple interacting agents (units). The modeler then 
steps back to observe the development of the world over time.”
– Leigh Tesfatsion, [155]

Ahhoz, hogy a megalkotandó modell illeszkedjen az első fejezetben tárgyalt, a Szaharától délre 

elhelyezkedő  afrikai  országok  realitásaihoz,  egy  olyan  keretrendszerre  van  szükségünk,  ami 

lehetővé teszi a klánszerkezet ábrázolását, és könnyű módosítását is. E mellett fontos figyelembe 

venni,  hogy  a  régióban  jelentős   a  gazdaság  nem-hivatalos  szektorának  aránya,  így  a 

keretrendszernek ezt is támogatnia kell.

Az Afrika specifikus követelmények mellett a modellnek számos, az ágens alapú modellezés 

miatt felmerülő követelménynek eleget kell tennie. A modell bemutatása előtt érdemes áttekinteni, 

milyen feltételeket kellett kielégíteni.

Klánszerkezet
Ahogy azt a régió politológiai és gazdasági elemzésében láttuk, Afrika országaiban kiemelkedő 

jelentőséggel bírnak a nem-hivatalos kapcsolatok.  Modellem leginkább ezen,  részben  klánokra, 

részben személyes kapcsolatokra épülő viszonyokra épül.

A mesterséges világ minden ágense valamilyen klánhoz fog tartozni. Bár a klán fogalmát az 

antropológusok  és  a  szociológusok  általában  családi  kapcsolatok  kifejezésére  használják  (lásd 

például Kroeber[91],  Firth[54] és Evans-Pritchard[52]),  én itt  viszonylag tágan értelmezem. Ezt 

egyrészt azért  tehetem meg, mert  a köznyelv is így használja (például a Merriam-Webster[106] 

definíciója szerint a klán egyszerűen „közös érdek vagy közös tulajdonságok alapján szerveződött 

csoport”, ami történetesen megegyezik az általam használt értelmezéssel),  másrészt pedig ahogy 

korábban láttuk, Deng[40] és Moodie[111] is megmutatták, hogy a csoportok rendezőelve sokféle 

lehet.  A „klán”  szó  használatával  tehát  leginkább  azt  szeretném  hangsúlyozni,  hogy  itt  nem 

okvetlenül törzsi alapú csoportokról van szó (de természetesen azokról is szó lehet).

A klánszerkezet mellett hasonló, és igen nagy fontosságú szerepet tölt be a személyes kapcsolat, 

mint a bizalom forrása. A modellt így nem csak arra kell felkészíteni, hogy a klánhoz tartozást, 
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illetve a klánok közötti kapcsolatot szemléltesse, hanem arra is, hogy valamilyen módon szimulálja 

az egyéni kapcsolatokat, a személyes kapcsolatok alakulását is.

Infrastruktúra
Ahogy azt korábban láttuk, mind a kommunikációs infrastruktúra, mind a közlekedési hálózat 

meglehetősen  alacsonyan  fejlett  a  térségben,  és  ez  jelentős  gazdasági  problémákat  okoz.  Az 

információs  kommunikáció  hiányosságai  miatt  a  lakosság  jelentős  része  nem  is  tudja,  milyen 

lehetőségek,  alternatív  termékek érhetők  el  a  világpiacon,  így a  helyi  termelés  nincs  versenyre 

kényszerítve. A közlekedési infrastruktúra hiánya pedig azt eredményezi, hogy költséges mind a 

távoli  áruk vásárlása,  mind a távoli  vevőknek az értékesítés. Ennek következtében a vásárlások 

drágábban,  az  értékesítések  viszont  olcsóbban  történnek  meg  –  ami  természetesen  nem  csak 

értékben, hanem mennyiségben is visszaesést okoz.

Informális gazdaságok
A régió gazdaságainak alapvető jellemzője, hogy nagymértékű az informális gazdaságok aránya. 

Ez  a  gyakorlatban  azt  jelenti,  hogy  a  foglalkoztatottak  fele  a  statisztikák  számára  rejtve,  a 

nagyvállalatok  helyett  egyéni  vállalkozásokban  vagy  kis  méretű  cégekben  dolgozik.  Ennek 

következtében egyrészt a statisztikák (mind a jövedelem, mind a munkaerő tekintetében) erősen 

torzítanak (hiszen csak becslések alapján lehet korrigálni az effektíve mért értékeket), másrészt a 

gazdaság szerkezete is eltér a hagyományos nyugatitól. A modell felépítése során ezt a tényezőt is 

figyelembe kell venni, és lehetővé kell tenni az ágenseknek, hogy maguk is vállaljanak munkát. 

Ennek  jelentősége  különösen  akkor  mutatkozik  meg,  amikor  a  modellt  arra  használjuk,  hogy 

összemérjük két segélyezési politika, a „központi” és a „direkt-az-embereknek” hatását. Ezen két 

politika  nagyjából  a  Világbank  és  a  Grameen  bank  megközelítése  közötti  különbségre  kíván 

rávilágítani,  viszont  modellezéséhez  elengedhetetlen,  hogy  az  ágensek  önálló  gazdasági 

tevékenységet végezhessenek.

A piaci mechanizmus
A modell belső mozgatórugója a piaci mechanizmusok, azaz a hagyományos termékek árait a 

keresletük  és  a  kínálatuk  szabadon  alakítja.  Ez  az  árupiacon  azt  jelenti,  hogy  a  vállalatok  a 

termékeik árát tetszőleges szinten határozhatják meg, és a fogyasztók az árakhoz igazítják a keresett 

mennyiséget.  Amennyiben  egy  vállalat  túl  magasra  árazza  termékét,  visszaesik  a  kereslete, 
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ellenkező esetben viszont nem tud elegendő mennyiséget termelni a piac számára. Ez lesz az egyik 

döntési pont a vállalati ágensek számára.

A munkapiacon  a  dolgozók  az  ármeghatározók,  és  a  vállalatok  adják  a  keresletet.  Fontos 

követelmény  a  modellel  szemben,  hogy szimulálja  a  tanulás  és  a  gyakorlat  hatását  is;  így  az 

ágenseinket lehet oktatni, és rutint is szerezhetnek. A tudás és a gyakorlat (együttesen a humántőke) 

pedig  kihatással  lehet  az  ágensek  termelékenységére,  de  nem minden szektorban:  a  humántőke 

értékét szektorálisan külön-külön ábrázoljuk, hiszen irreális lenne feltételezni, hogy több évtizedes 

bányász  múlt  garantálná  a  sikert  a  mezőgazdaságban.  Ez  a  felépítés  természetesen  lehetőséget 

teremt a strukturális munkanélküliség bemutatására is.

A lakosság vállalati fogyasztását illetve a vállalatok munkavállaló-alkalmazását befolyásolja a 

klánszerkezet. A vállalatok szívesebben alkalmaznak saját klánjukba tartozó dolgozót, a dolgozók 

pedig szívesebben vásárolnak saját klánjukba tartozó vállalattól illetve őstermelőtől.

A  piaci  mechanizmusok  nem  teljesen  érvényesülnek  a  nemzetközi  piacon.  A  modellezett 

országot ugyanis kis országnak tekintjük, legalábbis bányászati termékek előállítása tekintetében. 

Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy az ország fix árral és végtelen kereslettel szembesül bányászati 

cikkeinek piacán. A mezőgazdasági termékek piacán vegyes kapcsolat alakul ki: bár az ország kis 

országként viselkedik, a fejletlen infrastruktúra miatt a belső fogyasztók csak a nemzetközi ár felett 

tudják megvenni a termékeket,  a vállalatok pedig csak a nemzetközi ár  alatt  tudják értékesíteni 

azokat. Ez a modellezési döntés lehetőséget nyújt arra is, hogy a nemzetközi piacokon felmerülő 

sokkokat modellezni tudjuk.

Vagyon és hasznosság
Már  a  növekedéselméleti  modellek  bemutatásánál  láttuk,  hogy  több  évtizedes  múltra  tekint 

vissza a vagyon közgazdasági figyelembevétele. A segélyezés modellezésénél azonban különösen 

nagy szerepet játszik ennek beépítése, mert ez lehetővé teszi a halasztott fogyasztást – a fogyasztás 

és a vásárlás elválását.

A vagyon modellezésekor a Martinás Katalin által kidolgozott vagyonfogalomból indultam ki.31 

Ennek lényege, hogy egy egyén vagyonába minden olyan tényezőt beleért, aminek megváltozása az 

egyén számára jólétváltozással jár. A vagyoni elemeket csoportokra bontja; a kategorizálás alapja a 

vagyonelem cseréjének formája. Négy főbb vagyonkategóriát határoz meg:

31 Az elmélet részletes bemutatása megtalálható közös cikkünkben: [104]
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1. Anyagi vagyon: ez a legkézzelfoghatóbb az összes vagyonelem közül. Magába foglalja az 

egyén összes reálvagyoni eszközét (X), és a rendelkezésre álló pénzt (M) is. A lényeges 

eltérés a kétféle vagyoni elem között az, hogy míg a reáleszközöket termelni kell, addig a 

pénzt teremteni lehet. Cseréjére a hagyományos üzleti tranzakció a jellemző: amit az egyik 

fél nyer, azt a másik fél elveszti, ennek ellentételezésére szolgál a fizetés.

2. Fiziológiai vagyon: ez az egyén testének állapotát (egészségét, erejét, ügyességét, szépségét 

stb.)  leíró  vagyonelem.  Cseréjére  nincs  mód,  vagy nem változtatható  adottság,  vagy az 

egyén önmaga tudja csak megváltoztatni az adott vagyonelem értékét (például testedzéssel), 

vagy olyan szolgáltatásokat vásárolhat, amelyek megváltoztatják ezen vagyoni elem értékét 

(plasztikai sebészet, edzőterem-bérlet). Ezen vagyoni elem „cseréjekor” fontos megfigyelni, 

hogy igazából egy implicit szolgáltatás csere történik, és a szolgáltató nem áldoz fel a saját 

vagyoni  eleméből  semmit  (a  plasztikai  sebész  nem  lesz  csúnyább,  a  személyi  edző 

kövérebb).

3. Humán  vagyon:  az  emberek  között  kialakuló  kapcsolati  tőkét  reprezentálják.  Egyszerű 

megközelítésben ide tartozik a családdal illetve barátokkal ápolt kapcsolat, de ez írja le a 

klánhoz  való  tartozást  is.  Ezen  vagyontényező  esetén  furcsa  a  csere  módja:  ha  valaki 

megismer egy új  embert,  akkor  az új  ember  is  megismeri  őt,  azaz mindkettejük humán 

vagyona  növekszik.  A növekedés  mértéke  természetesen  lehet  eltérő,  de  ez  a  helyzet 

vagyoni szinten minden szereplő számára növekedéssel jár.

4. Tudás:  az  egyén  ismereteinek  leírását  szolgáló  vagyonelem.  Kereskedelme  során  fontos 

megjegyezni,  hogy a  tudást  átadó nem veszti  el  ismereteit  (bár  azok értéke  csökkenhet, 

amennyiben  más  is  ismeri  tartalmukat),  ami  esetleg  nőhet  is  (a  tanítással  járó 

ismeretmélyülés miatt). Így ez a kapcsolat egy vagy kétoldalú növekedéssel jár.

A modellezés  során  ezen  megközelítést  használva  nem csak  a  vagyon-alapú  döntéseket  tudom 

bevezetni, hanem lehetőség nyílik a korábban már feltételként említett tudás, tapasztalat kezelésére 

is. A humán vagyon pedig természetesen teszi lehetővé a személyek közötti kapcsolatok leírását, 

míg a fiziológiai vagyonelemek használatával az éhezést lehetséges szimulálni.

Amennyiben  vagyoni  alapú  állapotvektort  használunk,  érdemes  a  hasznosságot  nem  a 

fogyasztáson, hanem a teljes vagyonon értelmezni. (Ezt részben Sidrausky[143] is megtette, amikor 

a  pénzt  belevette  a  fogyasztási  függvénybe,  azonban  abban  a  megközelítésben  a  hasznosság  a 
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fogyasztás és a vagyon egy részének függvénye volt.) Én a hasznosságot a szereplő vagyonvektorán 

értelmezem, ami így a fogyasztástól csak közvetve függ.

5.2. A KIINDULÓ ADATOK

“Information is  raw data from any source,  data that  may be  
fragmentary,  contradictory,  unreliable,  ambiguous,  deceptive,  
or wrong. Intelligence is  information that has been collected,  
integrated, evaluated, analyzed and interpreted.”
– CIA, The World Factbook[32]

Miután megállapítottam, hogy milyen keretfeltételeknek kell megfeleljen a modellem, az első 

lépés az volt, hogy megpróbáltam a régióról adatokhoz jutni valami olyan formában, ami lehetővé 

teszi  az összehasonlítást.  Alapvető probléma ugyanis,  hogy – tekintettel  a már említett  politikai 

sajátosságokra – az országok statisztikai hivatalai nem egységes módszertant alkalmaznak32. Ezért 

valami  olyan  adatforrás  után  néztem,  ami  a  nyilvános  adatokat  a  térséget  ismerő  kutatók 

elemzéseivel kiegészíti, és gazdaság- illetve társadalomtörténeti környezetbe illeszti.

A fenti követelményeknek megfelelt a CIA által készített „World Factbook”[32]. Bár tekintettel a 

szerkesztőire,  a tartalmának semlegessége megkérdőjelezhető (hiszen fennáll  a veszélye,  hogy a 

megrendelő kormányzat gazdaságpolitikai stratégiája tükröződik benne, és ez az intézmény Iránról 

adott  legújabb  jelentésének  fényében  sem  kérdéses33),  az  országok  jelentéseinek  sokféleségét 

egyféle előítéletre, az amerikai nézőpontra cserélve a számadatok jobban összevethetők. A World 

Factbook  további  előnye,  hogy  az  adatbázis  2000-ig  visszamenőleg  évenkénti  összesítésben 

letölthető, így a régióra jellemző fejlődési trendek viszonylagos időbeli dimenziót is kapnak.

A továbbiakban bemutatom, hogy milyen kiindulási adatokat gyűjtöttem ki az adatbázisból, hogy 

ezeket  milyen módon értelmeztem/összegeztem, és hogy ebből milyen további megállapításokat 

vontam le a régióra vonatkoztatva.

32 Ezzel a problémával nem csak az Afrikát kutató társadalomtudós találkozik. Az Eurostat (az EU statisztikai hivatala) 
hasonló problémákkal küzd mikor a frissen csatlakozott országok statisztikai adatait kezelik.

33 Bár a 2007 novemberében nyilvánosságra hozott „US National Intelligence Estimate on Iran” létrehozásában a többi 
15 hírszerzési hivatal közreműködött, a CIA részvétele a kutatásban és a kutatás publikálásában semmiképp sem 
jelentheti az intézmény „függetlenségét”.
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Adatok
A World  Factbook  minden  országról  számtalan  adatot  tartalmaz,  ezek  közül  sok  olyat,  ami 

elengedhetetlen  a  modellezéshez  –  és  sok  olyat  is,  amit  ugyan  direkt  nem  használtam  fel  a 

modellezés során, de a tanulságai beépülnek a modell keretrendszerébe. Az Inerneten elérhető és a 

letölthető változat is csak országonkénti összesítést tartalmaz, ebből készítettem a függelékben is 

látható mini-adatbázist.

Az országok éghajlatát, elérhető erőforrásait és természeti veszélyeit leíró formában tartalmazza 

az adatbázis.  Bár erről  nincsenek számadatok,  több,  a régió szempontjából releváns tulajdonság 

ebből  a  részből  olvasható ki.  Jellemző,  hogy az erőforrásban való ellátottság tekintetében nagy 

szórás tapasztalható, természeti veszélyek tekintetében viszont csak az változik, hogy mi az aktuális 

veszélyforrás: szárazság, homokviharok, áradás, ciklonok, köd, illetve ezek milyen kombinációja. A 

megművelésre alkalmas földterületek aránya is igen alacsony.

A lakosság jellemzéséről szóló rész esetében én a teljes lakosságra, a lakosságszám változását 

befolyásoló tényezőkre (születési, halálozási és migrációs ráta), az életminőséget leíró változókra 

(születéskor várható életkor, AIDS elterjedés, írástudatlanság), illetve a diverzitásra (törzsi és vallási 

változók)  koncentráltam.  Az  ismert  jelenségek  adatokban  való  megjelenése  ijesztő,  de 

összemérhetővé teszi az országokat, régiókat a világ többi területével. Szembeötlő a magas születési 

és közepesen magas halálozási ráta,  a viszonylag magas AIDS penetráció (bár a legtöbb ország 

valószínűleg nem jelenti az összes esetet), és a magas írástudatlanság.

A gazdasági  adatok  közül  a  valós  árfolyamokon  és  a  vásárlóerő-paritáson  számított  GDP 

adatokat,  az  egy  főre  jutó  GDP-t,  a  jövedelem  növekedési  ütemét,  a  GDP  eloszlását,  a 

külkereskedelmi  szerkezetet,  a  jövedelemeloszlási  változókat  (szegénységi  ráta,  GINI  index, 

munkanélküliség), illetve a segélyek mértékét vettem figyelembe.

Az infrastruktúra leírásánál a telefon, mobiltelefon és internetfelhasználást, a repterek számát, 

illetve a vasutak és közutak méretét vettem figyelembe. Kiegészítésképp a katonai kiadások adatait 

is kigyűjtöttem.

Mutatók
Az  eredeti  adatgyűjtemény  számos  olyan  információt  tartalmaz,  ami  kulcsfontosságú  a 

modellezés során, azonban eredeti formájában nem összehasonlítható, vagy aggregálásra szorul.
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Tekintettel arra, hogy a modell egyik alapfeltétele, hogy ábrázolja a klánszerkezetet, valamilyen 

egységes  mutatóval  kívántam jellemezni  a  törzsi  és  a  faji  sokszínűséget.  Egyszerűsége  miatt  a 

vállalati koncentráció jellemzésére alkalmazott Hefindahl indexet választottam:

H=∑
i=1

N

si
2

ahol s az adott törzs vagy vallás elterjedését mutatja. Ennek a változónak az értéke 1/N és 1 között 

van, minél nagyobb, annál nagyobb a koncentráció, azaz annál nagyobb a törzsi / vallási egység. Ez 

a  mutató  torzít  a  csoportok  száma  szerint,  ezért  a  végső  összehasonlításhoz  normalizáltam  a 

mutatót:

NH=
∑
i=1

N

si
2− 1

N

1− 1
N

Ez  a  normalizált  Herfindahl-index  már  0  és  1  közötti  értékeket  vesz  fel,  és  sokban  segít  az 

összehasonlíthatóságban.  Ennek  a  mutatónak  az  értelmezése:  0  körüli  esetben  egyenletes  a 

szóródás, 1 körüli esetben valamelyik szereplő koncentrációja nagy; azaz ez a mutató már meg van 

tisztítva a csoportméret torzítástól. 

Természetesen a koncentráció csak a csoportok egymáshoz viszonyított méretét mutatja meg34. 

Ez  azt  jelenti,  hogy  amennyiben  a  vallási  sokszínűséget  akarjuk  megnézni,  nem  elégséges  a 

normalizált  Herfindahl  indexet  megnézni,  hanem szükség  van  a  csoportszámra  is  (a  kigyűjtött 

adatbázis  ezért  ezeket  az  adatokat  is  tartalmazza).  A  későbbiek  során  a  vallási  és  a  törzsi 

sokszínűséget  egységesen,  a  klánszerkezeten  belül  fogjuk  kezelni.  Ennek  megfelelően  a 

koncentráció számok a klánokban való elosztást fogják meghatározni. 

Fontos megjegyezni, hogy ezen koncentráció számok mindössze a különböző csoportok méretét 

veszik  figyelembe.  Ahogy  azt  majd  a  modell  esetében  is  látjuk,  ennél  fontosabb  a  kapcsolat 

intenzitása: mennyire ellenségesek a faji, vallási, családi alapú csoportok, klánok.

Az adatok feldolgozásánál további számításokat is végeztem. A gazdaságok nyitottságát export- 

és  importráták  számításával  illusztráltam.  A  kereskedelmi  adatokból  a  kereskedelmi  mérleg 

egyensúlyát is meg lehetett kapni. A segélyek mennyiségét főre és jövedelemre is vetítettem, így a 

millió  dollár  /  év  mutató  mellé  egy dollár  /  fő  /  év  és  egy GDP százalékos  mutatót  kaptam. 

34 Például ha 2 vallás van a térségben, és mindkettőhöz a lakosság 50%-a tartozik, akkor a normalizált Herfindahl 
index ugyanúgy 0 lesz, mintha 5 darab, 20-20%-os vallás lenne a régióban.
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Tekintettel arra, hogy a Világbank[160] az extrém szegénységet úgy definiálja, hogy napi 1$ alatti 

összegből kell megélni, és a szegénységet úgy, hogy napi 2$ alatti összegből, a lakosságra vetített 

segélyösszeg összehasonlítható ezekkel a keretszámokkal. A telekommunikációs infrastruktúrát a 

hagyományos penetráció mutatókkal láttam el, míg az úthálózatot az országok területével vetettem 

össze. Végül az összes numerikus adatot kiszámítottam az egész régióra is: jövedelemmel illetve 

lakosságszámmal súlyozva összegeztem vagy átlagoltam az adatokat.

Trendek
A normalizált, rendezett adathalmazból a régió pár korábban már ismert, és néhány nem eléggé 

hangsúlyozott problémája is kiderül.

• A jövedelem kis hányada jön a mezőgazdaságból, de a lakosság jelentős része ott dolgozik. 

Példa erre Nigéria, ahol a GDP 17.7%-át adja a mezőgazdaság, miközben a munkaerő több 

mint 70% dolgozik ebben a szektorban. Ugandában a mezőgazdaság az össztermelés 29.4%-

át adja, miközben a munkaerő 82%-át foglalkoztatja, Zimbabwében pedig a munkaerő 66%-

a  él  földművelésből,  a  GDP 17,7%-át  kitermelve.  Ennek  több  oka  is  van:  a  munkaerő 

képzetlen,  saját  maguk  számára  termelnek  rossz  hatékonysággal,  a  mezőgazdaság 

tőkehiányos,  és  nagyon kicsi  a  művelhető földek aránya (ami van,  az  is  általában rossz 

minőségű).

• A régió  majdnem minden országára  igaz,  hogy élelmiszer,  tőke  és  üzemanyag importra 

szorulnak. Kivételt ez alól csak az olajexportáló országok jelentenek, de azok is importálják 

a tőkeeszközöket, gépeket, és az élelmiszer jelentős részét. A legtöbb ország csak alacsony 

hozzáadott  értékű  illetve  feldolgozottsági  szintű  termékekkel  szerepel  a  világpiacon: 

mezőgazdasági  termékeket,  kőolajat,  gyémántot,  fémeket  árulnak,  miközben  nagy 

hozzáadott értékű elektronikai cikkeket, gépeket, finomított üzemanyagot vásárolnak. Ennek 

következtében a legtöbb ország fizetési mérlege hiányt mutat, bár az olajexportálók a kőolaj 

jelenlegi  világpiaci  ára  miatt  akkora  profitra  tesznek  szert,  hogy a  régió  nettó  10%-os 

kereskedelmi többlettel rendelkezik.

• Az infrastruktúra nagyon fejletlen. A telefon penetráció a régióra 1,5% alatti, az internet 3% 

alatt marad. A mobiltelefon penetráció, hála a viszonylagosan egyszerű telepítésének, már 

meghaladja  a  12%-ot,  de  ezen  a  területen  is  komoly  fejlődésre  lenne  szülség.  Fontos 

figyelembe venni, hogy a nagy olajexportáló, pozitív kereskedelmi mérlegű országok nem 
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rendelkeznek kiemelkedő infrastruktúrával (erre jó példa a Egyenlítői-Guinea: bár az ország 

a  világ harmadik  legmagasabb egy főre jutó GDP-jével  rendelkezik,  a  telefonpenetráció 

1,7%, az internetpenetráció pedig nem éri el az 1%-ot sem). A közlekedési infrastruktúra 

helyzete sem jobb: kevés és rossz minőségű út van. Ráadásul, bár ez a CIA adatbázisból 

nem derül  ki,  az  utak  és  vasutak  a  gyarmati  hagyományokat  követik,  így  az  országok 

egymással  nem nagyon  állnak  kapcsolatban[127].  Gyakran  olcsóbb a  szállítás  Európába 

mint a szomszédos országba, így a regionális gazdasági szövetségek nem tudnak nagyobb, 

egységes piacokat teremteni.

• A  régió  számos  országa  kimagasló  összegeket  költ  fegyverkezésre.  Ruanda  például 

világelső, a GDP több mint 13%-át a honvédelem fejlesztésére költik.

5.3. A MODELL FELÉPÍTÉSE

“Simple abstract models can not, of course, be fully accurate  
representations of complex social and political phenomena. We 
have chosen simplicity here for the sake of insight, rather than  
completeness for the sake of accuracy.”
– Robert Axelrod, [6]

A modell felépítése során a klánszerkezet hatására koncentráltam. A vállalatok és a lakosság, 

illetve a lakosság egymás közti tranzakcióit is ez kell meghatározza, így ez egyszerre kell általános 

és  könnyen  szabályozható  legyen.  A másik  fontos  szempont  a  piaci  mechanizmusok  érvényre 

juttatása volt.

A klánok
A  modell  minden  entitást  megjelenítő  ágense  valamely  klán  fennhatóságába  tartozik.  Ez 

érvényes a lakosságot reprezentáló dolgozókra éppúgy, mint a vállalatokat reprezentáló ágensekre. 

(A  pusztán  intézményi  ágensek,  mint  például  a  piac,  azonban  semleges  marad,  hiszen  a 

klánkapcsolatok az entitás ágensek kapcsolatain keresztül alakulnak.)

Méret és hatalom
A klánok jellemzésére két mutatót használunk. Az egyik mutató, a méret, megmutatja az adott 

klán  relatív  méretét  a  teljes  lakossághoz viszonyítva.  Ez  a  mutató  fogja  meghatározni,  hogy a 

lakosság mekkora hányada tartozik az adott klánhoz. A másik releváns mutató a hatalom mutató, 
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amely a klán erőforrások feletti kontrollját határozza meg. Ez természetesen lehetővé teszi a klánok 

vektoriális leírását: Klán :[lakosság
hatalom ]

Mind a méret, mind a hatalom mutató definíciója abszolút mértékben adott, azt relatív értékre 

maga a klánkapcsolatokat kezelő programrész konvertál az alábbi képlet szerint:

relatív V i=
V i

∑
j=1

N

V j

ahol Vi az adott változó (méret vagy hatalom), míg N a klánok száma. Azaz például amennyiben az 

adott gazdaságban három klánt definiálunk, és A mérete 4, B mérete 8 és C mérete 16, akkor A 

relatív mérete 1/7, B relatív mérete 2/7 és C relatív mérete 4/7 lesz.

A klánszerkezet ezen mutatók mellett lehetőséget kínál a domináns klán explicit megadására is, 

ebben  az  esetben  a  mérettől  és  a  hatalomtól  függetlenül  az  adott  klán  lesz  a  meghatározó  a 

gazdaságban. Ha ez a változó nincs beállítva, akkor a legnagyobb relatív hatalommal rendelkező 

klán lesz a domináns. Ez a meghatározás figyelmen kívül hagyja a klánok méretét, így a domináns 

klán  éppúgy  lehet  a  legkisebb  (például  egy  A:[ 1
20]; B:[20]; C:[10

10] struktúrában,  ahol  a 

legkisebb  klán  uralja  az  erőforrások  majd'  kétharmadát,  a  legnagyobb  klán  a  lakosságának 

nominális  méretének  megfelelő  részben  vesz  részt  az  erőforrások  kontrolljából,  míg  a  B  klán 

technikailag  rabszolga),  mint  a  legnagyobb  (mondjuk  egy  A:[12]; B:[21 ]; C:[10
10]

szerkezetben). A második példa jól mutatja, hogy a domináns klán nem okvetlenül a legnagyobb 

relatív erővel rendelkező klán: A lakosságra vetített ereje kétszerese C-jének, hiszen C relatív ereje 

10/13-ad,  A ereje  2/13-ad,  de  mivel  C relatív  lakossága  10/13  és  A-jé  pedig  csak  1/13,  így a 

lakosságra vetített relatív ő az A klán esetében 2, C klán esetében 1.

A modellezés során a relatív erő többféleképpen is felhasználható. Meghatározhatja a vállalati 

szektorban elhelyezkedő vállalatok tulajdonosi szerkezetét (determinisztikus módszerekkel például 

minden vállalat a domináns kláné vagy a vállalatok a klánmegosztás alapján oszlanak meg, illetve 

sztochasztikus módszerrel: a relatív erő jelenti azt a valószínűséget, amellyel egy klán irányít egy 

vállalatot), illetve az egyéb intézmények működésére is kihatással lehet.
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Viszony
A klánok méreti  és hatalmi eloszlása kizárólag a hovatartozási  kérdéseket határozza meg, ez 

azonban nem elegendő a klánszerkezet leírásához.  Mint arra már korábban említettem, a fontos 

kérdés az az, hogy a klánok milyen kapcsolatban vannak egymással. A csoportképzésnél azonban 

nem csak a csoport és a többi csoport kapcsolata, hanem a csoporton belüli összetartó erő is fontos. 

Mindkét szempontot figyelembe vettem a klánkapcsolatok rendszerének kialakításakor.

Két entitás egymáshoz való hozzáállását egy 0 és 1 közé eső számmal, a viszonnyal jellemeztem. 

Amennyiben a viszony a két entitás között 0, kapcsolatuk a lehető legrosszabb, míg 1 esetében a 

kapcsolat teljesen harmonikus. A viszony nem okvetlenül szimmetrikus, így két klán viszonyának 

teljes leírásához két viszonyszámra van szükség: Vij az „I” klán „J”-hez való viszonyát jellemzi, míg 

Vji „J” klán „I”-hez való viszonyának leírására szolgál.

DEF. Viszonyszám: két klán kapcsolatát leíró mérőszám. Jele: V V ij∈[0,1]

DEF. Visszaható viszonyszám: a klán tagjainak viszonyát fejezi ki a klán egészével szemben. 
Jele: V ii

A klánok közötti és klánon belüli kapcsolatokat tehát ilyen viszonyszámok rendszerével lehet 

leírni. N klán esetében ez egy NxN-es mátrixot jelent:

V=[V 11 V 12  V 1N

V 21 V 22  V 2N

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
V N1 V N2  V NN

]
és  ahogy korábban láttuk,  ez  a  mátrix  csak akkor  szimmetrikus,  hogyha minden klánkapcsolat 

szimmetrikus.

DEF. Szimmetrikus klánkapcsolat: az I és a J klán kapcsolata akkor és csak akkor szimmetrikus, 
hogyha V ij=V ji

A mátrix főátlójában a klánok klánon belüli kapcsolatát leíró viszonyszám szerepel; ez a legtöbb 

esetben 1, de ez alól lehetnek kivételek. Amennyiben egy klán kultúrájába valamilyen külső vagy 

belső erő kapcsán beépül egy klánszintű kisebbségi érzés, ha a klán értékrendje szerint a klánhoz 

tartozás  nem jelent  büszkeséget,  hanem inkább  szégyellni  való  magatartás,  akkor  a  visszaható 

viszonyszám értéke egynél kisebb, szélsőséges esetben elérheti a nullát is. Ennek a szcenáriónak az 

ellentéte,  amikor a mátrix diagonális:  ebben az esetben az összes klán végletesen ellenséges az 

összes többivel; csak a saját klánbeliekkel hajlandó kapcsolatokat kiépíteni.
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DEF. Jólviselkedő klán: olyan klán, amely tagjai legszívesebben egymással lépnek kapcsolatba. 
Azaz ha a klánok halmaza N, akkor i jólviselkedő, ha: ∀ j∈N , j≠iV iiV ij

A V1 alábbi mátrix egy olyan esetet mutat, ahol minden klán jólviselkedő, és a klánkapcsolatok 

szimmetrikusak:

V 1=[ 1 0,7 0,3
0,7 1 0,5
0,3 0,5 1 ]

Ebben az esetben az első és a második klán kapcsolata jobb, mint a második és a harmadik kláné, de 

a legrosszabb az első és a harmadik kláné. Természetesen ez a leírás nem teljes, hiszen nem tudjuk a 

klánok méretét és hatalmát. Amennyiben az első klán a domináns, a harmadik klán helyzete a rossz, 

ha a harmadik klán a domináns, akkor az elsőé.

A V2 mátrix egy komplikáltabb klánkapcsolati háló leírása:

V 2=[ 1 0,2 0,7
0,8 1 0,3
1 0,8 0,7 ]

Ez egyrészt nem szimmetrikus (a második klán jobban szereti az elsőt, mint az első a másodikat, és 

a harmadik jobban szereti a másodikat, mint a második a harmadikat), másrészt csak az első két 

klán jólviselkedő: a harmadik klán tetszőleges tagja szívesebben lép kapcsolatban akár az első, akár 

a második klán tagjaival, mint saját klántársaival.

A kétklán modell
A modellezési környezet kialakításánál végig szem előtt tartottam, hogy a fent vázolt klánleírás 

alkalmazható  legyen.  Az  itt  bemutatott  eljárás  tehát  csak  egyszerűsít  bizonyos  modellezési 

lehetőségeket, de nem szűkíti be a klánábrázolás lehetőségeit.

A World Factbook adatbázisára építve kiszámítottam az összes Szaharától délre elhelyezkedő 

afrikai ország törzsi és vallási koncentrációjának normalizált Herfindahl-indexét. A normalizációnak 

köszönhetően a klánszámtól függetlenül ez az érték 0 és 1 között mozog; ami lehetővé teszi, hogy 

két klánnal olyan klánszerkezetet hozzunk létre, melynek koncentrációja megegyezik az ország több 

klánból álló szerkezetének koncentrációjával, hiszen:
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NH=
∑
i=1

N

si
2− 1

N

1− 1
N

ami N=2 esetében

NH=
∑
i=1

2

si
2−1

2

1−1
2

=
s1

2s2
s−1

2
1
2

amiből viszont:

{NH1
2

=s1
2s2

s

s1s2=1 } és

0=2 s1
22s1

1−NH
2

azaz amennyiben a két klánunk relatív méretét (s1, s2) úgy választjuk meg, hogy:

s1=
1NH

2

s2=
1−NH

2

akkor a két klánnal leírt klánszerkezet koncentrációja megfelel az eredeti koncentrációnak. Bár ez a 

felhasználói felületet leegyszerűsíti, csak akkor használható, ha a mögöttes kapcsolatok olyanok, 

hogy a kapcsolati mátrix particionálható:

DEF. H klán viszonyátlaga: a H klán kapcsolati viszonyszámainak átlaga, azaz:

# H=∑
i∈H

1 avg H=
1

# H
2 ∑

i∈H
∑
j∈H

V ij

DEF. H klán viszonyszórása: A H klán kapcsolati viszonyszámainak szórása, azaz:

H=
1

#N ∑i∈H
∑
j∈H
V ij−avg H 

2

DEF. H1 és  H2 klánok  kereszt-viszonyátlaga:  a  H1-beli  klánok  H2-beli  klánokkal  felvett 
viszonyszámainak átlaga, azaz:

avg H 1 , H 2
= 1

# H 1
#H 2

∑
i∈H 1

∑
j∈H 2

V ij
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DEF. H1 és  H2 klánok  kereszt-viszonyszórása:  a  H1-beli  klánok  H2.-beli  klánokkal  felvett 
viszonyszámainak szórása, azaz:

H 1 , H 2
= 1

#H 1
# H 2

∑
i∈H 1

∑
j∈H 2

V ij−avg H 
2

Ezen definíciókat felhasználva:

DEF. V kapcsolati mátrix σ0 szórással particionálható, ha N a klánok halmaza, és
∃N 1∈N és N 2∈N , N 1∪N 2=N , N 1∩N 2=∅ hogy 
N 1
≤0, N 2

≤ 0, N 1 , N 2
0, N 2 , N1

0 és

∀ n2∈N 2N 1∪n2
N 1

∨N 1∪n2 , N2∩n2
N 1 illetve

∀ n1∈N 1 N2∪n1
N 2

∨N 2∪n1 , N 1∩n1
N 2

Ebből könnyen látszik, hogy minél nagyobb σ0-val particionálható egy kapcsolati mátrix, annál 

kevésbé  „homogén”  a  két  klán-csoport  (amennyiben  egy  kapcsolati  mátrix  egyáltalán  nem 

particionálható,  akkor  nem  lehet  két  olyan  csoportot  felírni,  melyeken  „belül”  a  kapcsolat 

viszonylag egységes, „kifelé” pedig a másik csoport fele egységes.

DEF. Egy  kapcsolati  mátrixot  particionálhatónak nevezünk,  amennyiben  0,1  varianciával 
particionálható.

Ezen  mérték  felett  a  partíciók  elvesztik  az  egységességüket,  és  bár  a  partíciókon  belül  így  is 

jelentősebb az összetartó erő, mint kívül, ez már nem elégséges az egyszerűsített felíráshoz.

Amennyiben egy kapcsolati mátrix particionálható, akkor az új N1 és N2 csoportok képezik az új 

kapcsolati mátrix alapját. Az új kapcsolati mátrix pedig:

V '=[ avg N 1
avg N 1 , N 2

avg N 2 , N1
avg N 2

]=[ ∑i∈N 1

∑
i∈N 1

V ij

# N1

2 ∑
i∈H 1

∑
j∈H 2

Vij
# H 1

#H 2

∑
i∈H 2

∑
j∈H 1

Vij
# H 2

#H 1

∑
i∈N 2

∑
i∈N 2

V ij

# N 2

2 ]
Az infrastruktúra

A modellben az infrastruktúrát mint kereskedelmi költségtényezőt szimuláltam. Ez elsődlegesen 

az  úthálózat  hiányosságait  ábrázolja,  de  az  ármódosító  hatásán  keresztül  az  információs 

asszimmetria bizonyos hatásait is bemutatja.

Az infrastruktúra működésének kulcsa az egységköltség-függvény: ez a meglevő infrastruktúra 

mennyiségéhez rendeli a szállítási költséget. Ezt többféle módon is lehet ábrázolni (a program itt is 

moduláris felépítésű), de én általában az alábbi megközelítést választottam:
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f  X = f max− f min1− 1
2∗A 

− x

 f min

ahol  f  az  egységnyi  termék  szállítási  költsége,  X  az  infrastruktúra  mennyisége,  fmax és  fmin a 

maximális  és  a  minimális  értékek,  és  az  A paraméter  értéke  határozza  meg  az  exponenciális 

függvény alakját.

 A vállalatok
A vállalati viselkedést elsősorban a piaci magatartás határozza meg. A modell paramétereinek 

felírásából egyértelműen következik, hogy többféle típusú vállalat lehet a gazdaságban: az egyik 

olyan piacon működik, ahol nem tudja befolyásolni az árakat (azaz tökéletesen versenyző módon 

értékesíti a termékeit),  a másik viszont olyan piacon termel,  ahol megszabhatja mind az árakat, 

mind a termelt mennyiséget. A harmadik vállalat-típus egyszerre több piacon is jelen van, és míg az 

egyik  piacon  ármeghatározó,  addig  a  másik  piacon  árelfogadó  magatartást  folytat.  Mindegyik 

vállalat  viselkedését  a  várt  profit  maximalizálása  határozza  meg.  A vállalatok  nem  csak  mint 

termelők,  hanem  mint  vásárlók  is  megjelennek  a  gazdasági  körforgásban:  a  munkapiacon  ők 

jelentik a keresletet, és a dolgozók a kínálatot. Ebben a tekintetben az összes vállalat egyforma. A 

vállalatok adott termelési függvény szerint termelnek.

A termelési függvény
A vállalatok termelési magatartásának leírását a hagyományos módon végeztem: feltettem, hogy 

létezik egy függvény, ami leírja az inputok és az output kapcsolatát. Itt szinte tetszőleges termelési 

függvényt  használhattam volna,  de semmi sem indokolta,  hogy ne a megszokott  Cobb-Douglas 

típust használjam:

Y=C∗Leff
 K A , =1

ahol Y a kibocsátás, K a tőke, A a föld, Leff pedig az effektív munkaerő. Leff szerepe a fontos, mert ez 

nem egyszerűen az alkalmazottak száma szorozva a munkaórákkal, mert a munkaerő maga nem 

homogén. 

DEF. Effektív munkaerő: Egy munkás egy óra munkájának effektív munkatartalma.

A modell feltételeinek leírásakor bemutattuk, hogy a lakosság teljes vagyonvektora tartalmazza az 

egyének  tudását  és  tapasztalatát  is,  és  ez  komolyan  befolyásolja  az  adott  individuum 

termelékenységét.
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A  modellezési  környezet  többféle  tudásértékelő  függvény  alkalmazását  teszi  lehetővé.  A 

leggyakrabban használt függvény az alábbi alakú:

Leff L ,K , E =L∗A min K , K maxB CE 

ahol  Leff a  munkahatékonyság,  L a  dolgozott  munkaórák  száma,  K  az  iskolai  végzettség,  E  a 

munkatapasztalat, Kmax a maximálisan értékelhető iskolai végzettség, A, B és C pedig paraméterek. 

Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy egy-egy szektor eltérő mértékben tudja hasznosítani a tudást és a 

tapasztalatot,  eltérő mennyiségű maximális  tudást  használhasson fel  (például az agrárszektorban 

maximum  3  évben  meghatározva  a  tudást,  a  mikroelektronikai  szektorban  pedig  5  évben,  a 

köztisztasági  szektorban  0  évben,  ugyanazon  függvény  segítségével  teljesen  eltérő 

tudásszerkezeteket is le tudunk írni).

Az  effektív  munkaerő  a  továbbiakban  lehetőséget  nyújt  még  arra  is,  hogy  egy  menedzser-

beosztott szerkezetet használhassunk. Abban az esetben például, ha olyan a termelési szerkezetünk, 

hogy egy menedzser (M) B darab alkalmazottat tud felügyelni, akkor az effektív munka értéke:

Leff L ,M =A∗min L ,B∗M 

Természetesen  a  két  megközelítés  keverésére  is  lehetőség  van,  de  ehhez  már  procedurális 

megközelítés szükséges. Amennyiben ugyanis egy menedzser B alkalmazottat tud felügyelni, akkor 

ott az alkalmazottak darabszáma, és nem pedig az effektív munkaértéke a meghatározó; ráadásul 

amennyiben  az  alkalmazottak  hatékonysága  eltérő,  akkor  az  sem  mindegy,  hogy  kinek  jut 

menedzser, és kinek nem (amennyiben L > B*M). Szerencsére egy ágens alapú szimuláció esetében 

a procedurális megközelítés nem okoz gondot.

A munkapiac
A munkapiacon találkozik a munkakereslet a munkakínálattal. Ahogy azt a későbbiekben látni 

fogjuk,  minden  egyes  munkavállaló  eltérő  bért  határozhat  meg,  ez  azonban,  mivel  a 

munkatapasztalatuk szektoronként eltérő, nem határoz meg egyértelmű rendezést az ágensek között. 

A rendezés csak akkor válik egyértelművé, hogyha azt szektoronként nézzük – azonban amíg az 

egyik  szektorban  egy  ágens  túlzottan  drágának  tűnhet,  addig  egy  másik  szektorban  lehet  ő  a 

leghatékonyabb választás.

Tekintettel  arra,  hogy  a  vállalatok  bérelfogadó  magatartást  tanúsítanak,  a  munkavásárlási 

döntésük alapja az egységnyi bérért vásárolható munkaerő kéne, hogy legyen:
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DEF.  Munkabér-termelékenység:  Egy dolgozó  munkabér-termelékenysége  megmutatja,  hogy 

mennyi effektív munkaerőt szolgáltat egy egység pénzért cserébe: WP i=
Leff , i

w i

DEF. Munkaerőköltség: a munkabér-termelékenység reciproka; megmutatja, hogy a dolgozó egy 

egységnyi effektív munkaerőt mekkora költségen szolgáltat: LC i=
wi

Leff , i

Itt  érvényesül  azonban először  a  klánpreferencia:  a  vállalatok  valós  döntését  a  klánokhoz való 

tartozás jelentősen befolyásolja. 

DEF.  Klánpreferenciával  súlyozott  munkabér-termelékenység:  Amennyiben a  vállalat  az  A 
klánhoz a dolgozó pedig a B klánhoz tartozik:

i=V A , B

Leff , i

w i

A vállalatok munkaerődöntése tehát az árak (amit vagy a vállalat határoz meg, vagy a vállalat 

számára adottság) ismeretében az alábbi eljárással határozható meg:

10: RENDEZ( munkások, μ szerint)
20: CIKLUS( munkás : a munkások-ból )
30:    HA( termelékenység-növekmény * termékár > munkás bére)
       munkást_alkalmaz
       KÜLÖNBEN kilépés_a_ciklusból
40: CIKLUS VÉGE

Ez  az  eljárás  kihasználja,  hogy  az  első  lépésében  klánpreferenciával  súlyozott  munkabér-

termelékenység szerint rendezte az ágenseket, azaz ahogy elér egy olyan ágenshez, amely már nem 

termel meg annyit, mint amennyibe kerül, a termelést beszünteti a vállalat. (A rendezési algoritmust 

úgy alakítva, hogy a megegyező klánpreferenciával súlyozott munkabér-termelékenység dolgozókat 

összekeveri, el lehet érni azt, hogy a vállalat ténylegesen véletlenszerűen válasszon azok közül, akik 

iránt közömbös).

Fontos megfigyelni, hogy ez egyáltalán nem jelent optimális termelési eljárást, hiszen a vállalat 

bünteti a más klánhoz tartozókat. Amennyiben nagyon ellenséges a viszony a klánok között (például 

egy olyan helyzetben, mikor a klánviszony-mátrix nem-diagonális elemei mind 0,2 értéket vesznek 

fel),  a  vállalat  a  saját  klánjának dolgozóinál  akár  ötször  hatékonyabb nem-klánbeli  dolgozót  is 

elutasítanak munkaajánlatával.
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A tökéletesen versenyző vállalat
A fentiek ismeretében a tökéletesen versenyző vállalat működése meglehetősen egyszerű. Ez a 

vállalat nem hoz árdöntést, hiszen az ár számára adottság, így nem kell mást tennie, mint a fenti 

algoritmus szerint kiválasztani azon dolgozókat, akik legjobban megfelelnek a profitmaximalizálás 

és  klánpreferencia  feltételeinek.  Ilyen  magatartás  jellemző  a  bányászati  cikkeket  előállító 

vállalatokra, amelyeknek teljes kereslete nemzetközi. A döntési függvény itt:

C
Q
=MC=MR=D

Q

A határbevétel a mi esetünkben a nemzetközi piaci ár és a szállítási költség függvénye:

 D
Q
=MR=P effektiv=Pnemzetközi−C szállítási

míg a határköltséget munkapiacon ismertetett eljárással közelítjük.

A monopolisztikus vállalat
A közgazdasági  irodalomban  a  monopolisztikus  vállalat  döntése  sem  bonyolultabb,  mint  a 

tökéletesen  versenyző  vállalaté.  Az  alapfeltétel  itt  is,  hogy  a  határköltség  egyezzen  meg  a 

határbevétellel.  Ez  a  képlet  azonban  két,  számunkra  jelenleg  ismeretlen  és  nem is  számítható 

deriváltat tartalmaz, hiszen sem költségfüggvényünk, sem keresleti függvényünk nincs. A korábban 

látottak  alapján  triviális,  hogy  költségfüggvényt  hagyományos,  zárt  formában  nem  is  lehetne 

generálni,  hiszen  itt  a  munkaerőt  egyáltalán  nem  tekinthetjük  folytonosnak,  és  a  munkabér 

állandósága sem teljesül.

Hasonló problémák merülnek fel a keresleti függvény esetében is. Egyrészt a vállalat nem ismeri 

ezen függvény alakját.  Ez még nem okvetlenül jelentene problémát, hiszen egy idő elteltével, a 

fogyasztók döntéseinek megfigyelésével a vállalat következtethetne a keresleti függvény alakjára. 

(Az ehhez szükséges informatikai háttér a modell része: a vállalat igen komplex módon naplózza a 

termelési  és  értékesítési  döntéseket,  és  ezen  napló  elemzéséhez  szükséges  metódusok  is  a 

rendelkezésére  állnak.)  A helyzet  azonban  még  ennél  is  rosszabb,  hiszen  az  egyes  fogyasztók 

kereslete akkor is változik, ha az ár és az adott fogyasztó hasznosságfüggvénye változatlan. Ennek 

leginkább  a  készlethatás  az  oka  (amit  tekinthetünk  egy  általánosított  jövedelmi  hatásnak):  a 

dolgozók  különböző  termékekből  rendelkezésre  álló  mennyisége  az  időszakokkal  változik,  és 

szintén változik a rendelkezésre álló pénz mennyisége is. Mi több, a pénzmennyiség nem csak a 

foglalkoztatási állapottól, hanem számtalan egyéb dologtól is változhat: például közönbös termékek 
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ára is függ egymás árától (amennyiben ugyanis a bányászati szektorban csökken az ár, a bányászati 

szektor vállalatai csak kisebb bérek mellett képesek termelni, így a bányászok egy idő után vagy 

átképzik  magukat,  vagy  csökkentik  a  bérigényüket,  amivel  együtt  csökken  a  jövedelmük,  ami 

csökkentheti a szolgáltatások iránti keresletüket – pusztán a jövedelmi hatáson keresztül).

A  monopolisztikus  vállalatoknak  tehát  bonyolult  döntési  függvényük  van.  A  modell 

természetesen itt is többféle függvény alkalmazását teszi lehetővé a vállalatok számára (egyszerű 

neurális hálóktól kezdve komplex genetikus algoritmusokig sokféle megközelítés használható). A 

modell általános futása esetében a tökéletesen versenyző vállalatok azonban a közgazdasági alapú 

döntési  eljárást  használják.  Ennek az  alapja  a  

 p érték,  amit  a  vállalat  mindig a  legutóbbi 

időszakok adatain értelmez. Amennyiben a múltban árnövekedés profitnövekedéssel járt, a vállalat 

növeli árait, amennyiben profitcsökkenéssel, akkor csökkenti, egyébként pedig valami véletlenszerű 

tevékenységet végez. Bár ez az algoritmus meglehetősen primitív, működésével a vállalatok jobb 

eredményt tudnak elérni, mint a tanuló algoritmusokkal. Ennek leginkább az az oka, hogy a tanuló 

algoritmusok nem tudnak minden releváns tényezőt figyelembe venni, így téves következtetéseket 

vonnak le35.

A monopolisztikus vállalat másik döntési kényszere elhatározni azt, hogy kinek is értékesítsen. 

Abban az esetben, ha a termelt mennyiség elegendő a kereslet számára, ez nem kérdéses, hiszen 

ilyenkor  mindenki  kap  a  vállalat  termeléséből.  Előfordulhat  azonban,  hogy a  cég  hatékonysági 

megfontolásokból kevesebbet termel, mint a kereslet. Ilyenkor a vállalat a klánpreferencia alapján 

osztja szét a termelését.

Monopólium követőkkel
A modellben  létezik  egy  harmadik  piaci  szerkezet,  ami  a  mezőgazdasági  termékek  piacán 

jelentős. Itt az a jellemző, hogy bár egy nagy vállalat dominálja a piacot, a lakosság is képes ebben 

a szektorban termelni (természetesen az erőforrásaik függvényében: ha egy ágensnek nincs tőkéje 

vagy földje, nem képes termelni, illetve ha már egy vállalat dolgozója, azaz bérbe adta munkáját, 

akkor sem tud a háztáji szektor termelésében részt venni).

35 Természetesen lehetséges egy nagy neurális hálót készíteni, ami az összes lehetséges információt figyelembe veszi, 
és az alapján dönt. Ez azonban nem lenne reális, hiszen ezen információk egy jó része nem áll rendelkezésre a 
vállalat számára, így a cég „csalna” a döntéshozatal során, azaz a modell nem lenne érvényes.
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Kevert piaci jelenlét
A legkomplexebb azon vállalatok működése, amelyek kevert piacon vesznek részt. Ezek a belső 

piacon  bizonyos  feltételek  mellett  monopóliumként  viselkednek,  a  nemzetközi  piacon  azonban 

tökéletesen versenyeznek. Ennek a kettősségnek a következménye, hogy a vállalat egyszerre két 

piacon is jelen van, és két eltérő áron értékesít. A belpiacon saját hálózatát felhasználva értékesít, a 

külpiac eléréséhez viszont le kell küzdje a hiányos infrastruktúra okozta hátrányt. Amennyiben a 

szállítás költsége Cszállítási és a nemzetközi árszínvonal Pnemzetközi, a vállalat

P1=Pnemzetközi−C szállítási

áron tetszőleges mennyiséget értékesíthet.  A belpiaci  ár  tehát  legalább ilyen magas kell  legyen, 

hiszen ez alatt az ár alatt nem érné meg a vállalatnak a belpiacon értékesíteni. A maximális ár pedig

P2=PnemzetköziC szállítási

hiszen ezen az áron a lakosság külföldről is képes árut vásárolni. Ennek következtében a vállalat a 

belpiacon a P1≤P '≤P2 áron, a külpiacon pedig a P1 áron értékesít.

Szektorok
A mesterséges gazdaság vállalatai szektorokba vannak csoportosítva: egy szektor összes vállalata 

ugyanazon terméket állítja elő.

A World Factbook[32] adatai alapján a három szektort a mezőgazdaságban, a szolgáltatásban és 

a  bányászatban  határoztam  meg.  A kereskedelmi  adatokból  egyértelmű,  hogy  a  régió  számos 

országa  kiterjedt  bányászattal  rendelkezik  (természetesen  csak  azok,  akiknek  van  megfelelő 

erőforrásuk;  ezt  a termelési  függvény paraméterében lehet állítani).  A GDP termelési  adatokból 

nyilvánvaló, hogy a szolgáltatási szektor is viszonylag kiterjedt, régiószinten majdnem 50%-os a 

GDP-ből  való  részesedése.  A  mezőgazdaság  szerepe  pedig  abból  látszik,  hogy  a  lakosság 

kiemelkedő többsége ebben a szektorban dolgozik.

A három szektor  nem azonos működésű.  A szolgáltatások szektorára  az jellemző,  hogy nem 

kereskedhető  terméket  állít  elő,  így  a  szolgáltatási  szektort  reprezentáló  vállalat(ok) 

monopolisztikus  magatartást  végezhetnek.  Szemben  azonban  a  szolgáltatások  hagyományos 

értelmezésén, én a szolgáltatási szektor termékei közé veszem a fogyasztási cikkeket is, így ezen 

termékek felhalmozhatóak. A bányászati szektor esetében az a feltevésünk, hogy egy tökéletesen 

versenyző piacon szerepel (azaz végtelen mennyiséget képes értékesíteni a világpiaci áron, a felett 
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viszont 0 kereslettel szembesül), és ez az egyetlen szektor, ami kereskedhető terméket állít elő. A 

mezőgazdasági termékek piacának sajátossága, hogy az félig nyílt: az infrastruktúra fejletlensége 

okozta többletköltségek miatt a nemzetközi komponense csak korlátozottan elérhető a fogyasztók és 

a vállalatok számára.

A lakosság
A lakosság ágensei (ebből 100-1000 darabot használok a szimuláció során; 2000 ágens felett a 

szimuláció nagyon lelassul, mert O(n2) egy szimulációs ciklus számításigénye) két döntést hoznak 

meg:  az  egyik  a  fogyasztási  döntés,  a  másik  a  bérigény-döntés.  Ezen  döntésekhez  a 

hasznosságfüggvényüket és a múltbeli tapasztalataikat használják fel.

Vagyon
Az egyéni vagyon leírásához a korábban bemutatott teljes humánvagyon-elméletet használtam 

fel.  Az  elmélet  szerint  a  vagyonnak  négy  fő  eleme  van:  anyagi,  fiziológiai,  humán  és  tudás 

komponensek. A modell mindegyik komponens megfelelőjét tartalmazza.

A legegyszerűbb az anyagi javak ábrázolása a modellben: ez egy N szektoros gazdaságban egy N

+1 elemű vektor, ahol az N elem az 1-1 szektor termékéből tartalékolt mennyiséget, a +1 pedig a 

pénzmennyiséget jelenti. A mi esetünkben intuitíven csak egy 3 dimenziós vektorra lenne szükség, 

mert nem engedélyeztük az ágenseknek a bányatermékek vásárlását. Ezzel szemben mégis egy 4 

dimenziós  vagyonvektort  használok,  mert  az  ágenseknek  lehetőséget  adtam  a  tőkeeszközök 

birtoklására is.

A fiziológiai vagyon ábrázolását az ágenseknek egy „egészség” értékével végeztem. Ennek az 

egészség értéknek van egy maximuma, ami minél nagyobb,  annál egészségesebb, az ágens.  Az 

ágensnek van egy élelmiszerigény értéke is, és minden szimulációs ciklusban ennyi élelmiszert meg 

kell  egyen (azaz  ennyivel  csökkentenie  kell  az  élelmiszer  mennyiségét),  különben az  egészség 

értéke egyel csökken. Ha egy ágens egészsége 0 lesz, az ágens meghal. Jól látható, hogy minél 

nagyobb az ágens maximális egészsége, annál tovább képes koplalni.

A humán  vagyonelemek  ábrázolását  egy  kapcsolati  történet  változó  segítségével  ábrázoljuk. 

Minden ágens tárolja, hogy a többi ágenssel hányszor lépett üzleti kapcsolatba (hányszor adott el 

neki  terméket,  illetve  hányszor  vásárolt  tőle  terméket).  Ez  a  kapcsolati  háttér  a  későbbiekben 

befolyásolja az ágens döntéseit: szívesebben vásárol attól, akitől már korábban is vásárolt, mint egy 
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idegentől.  Ez  egy  újabb  torzítást  épít  bele  a  vásárlási  döntésekbe,  és  a  klánkapcsolatokhoz 

hasonlóan befolyásolja, hogy kitől vásárol az ágens.

A tudás  vagyonelemek  kettősek:  egyrészt  minden  egyes  szektorhoz  tartozó  releváns  iskolai 

végzettséget, másrészt pedig az összes szektorhoz tartozó munkatapasztalatot tárolja

Ezen  vagyonelemek  az  idő  előrehaladtával  vesztenek  az  értékükből:  egyes  anyagi  eszközök 

amortizálódnak, tönkremennek, az ágens kijön a gyakorlatból (azaz amelyik szektorban dolgozik, 

abban növekszik a gyakorlata, a többi szektorban viszont csökken), és a humán kapcsolatok értékei 

is csökkennek, ha az ágens nem frissíti őket. Így egyetlen vagyonkomponenst sem lehet figyelmen 

kívül  hagyni  az  ágens  döntésénél,  mindegyik  vagyonelemből  újra  és  újra  szerezni  kell  –  de 

természetesen a szerzés nem okvetlen egyezik meg a vásárlással, ahogy azt a tudásnál és a humán 

komponensnél láttuk.

Hasznosság
A hasznosságot  az  egész  vagyonon  értelmezem,  azaz  szemben  a  közgazdaságtan  általános 

megközelítésén,  ami  a  hasznosságot  a  fogyasztáson  értelmezi,  számunkra  a  fogyasztás  csak 

vagyoncsökkentő tényező, és részben automatikusan történik. A hasznossági függvény tehát nem 

más, mint egy, a vagyonvektoron értelmezett értékelési eljárás.

A hasznossági függvény legfontosabb feltétele, hogy egy halott ágens hasznossága zérus. Ezen 

kivételtől  eltekintve  a  hasznosságfüggvénnyel  szemben  nem állítottam más  követelményt,  azaz 

például nem várom el,  hogy a függvény növekvő vagy monoton legyen, bár monoton növekvő 

függvényeket is lehet használni.

Egy egyszerű, és gyakorlati szempontból elfogadható hasznosságfüggvény az alábbi:

U H , S ,M = H
H max
AB CSC M

P 
ahol H, S, M az egészséget, szolgáltatásmennyiséget és a pénzt jelentik, P az árszínvonal (így M/P a 

birtokolt reálpénzmennyiség), Hmax az ágens maximális egészsége. Az A, B, C és D paraméterek a 

hasznosságfüggvény testreszabását teszik lehetővé: A a teljesen egészséges nincstelen hasznosság-

értéke,  B  a  szolgáltatáspreferencia,  D  a  pénzpreferencia  (bár  D  értéke  elhagyható,  hiszen  a 

hasznosságfüggvényeknek nem az abszolút értéke a lényeges számunkra, hanem az értékváltozás; 

ebből a szempontból a fent ábrázolt U és az alábbi U' ekvivalensek:
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U ' H ,S , M =U H ,S ,M 
D

= H
H max
 A

D
 B

D
CSM

P = H
H max
A 'B ' CSM

P 
A modellezési  környezet  ezen  egyszerű  hasznosságfüggvény  mellett  más  hasznosságfüggvény-

implementációkat  is  tartalmaz.  Ez lehetővé teszi,  hogy a szintetikus világunkban teljesen eltérő 

érdeklődésű,  motivációjú  ágenseink  legyenek.  Van  hasznosságfüggvénye  a  teljesen  anyagias 

ágenseknek, aki az élelmiszer és a szolgáltatások piaci értékében értelmezi a hasznosságát:

U mat H ,S , F ,M = H
H max

S∗PSF∗PFM 

aztán van a szociális ágensek hasznosságfüggvénye, akik élnek-halnak az emberi kapcsolatokért:

U soc H ,S , HR , M = H
H maxABCSM

P
D∑

i∈HR
i

illetve a tudósoké, akiket főleg a tudás éltet:

U sci H ,S , K ,M = H
H max AB CSM

P
D ∑

i∈szektorok
K i

Ezen függvények bizonyos elemeit összekapcsolva kaphatunk egy érdeklődő, nyitott embert leíró 

hasznosságfüggvényt:

U opn H ,S , HR , K , M = H
H max AB CSMD E∑i∈HR

iF G ∑i∈ szektorok
K i

Természetesen  a  szintetikus  világ  működését  az  ilyen  és  egyéb  motivációjú  ágensek 

együttműködése alakítja ki.

Fogyasztási döntés
Kulcsfontosságú hangsúlyozni, hogy hasonlóan Martinás modelljéhez[103] az ágensek itt sem 

optimalizálnak.  Nem a  hasznossági  függvény  maximumát  keresik,  mert  az  nem okvetlenül  áll 

összhangban a hosszabb távú optimummal.

A modellezési környezetet úgy alakítottam ki, hogy a fogyasztási döntés eljárása is cserélhető 

legyen,  és  több  döntési  mechanizmust  is  implementáltam.  Végül  a  legjobb  eredményre  egy 

sztochasztikus állapotgépes döntési algoritmus vezetett. Ebben az esetben az ágens arra törekszik, 

hogy mindig legyen mit egyen, és csak hogyha már biztonságban tudja az étkezést, akkor hajlandó 

esetleg szolgáltatást vásárolni:
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10: HA( éhes )
20: HA ( van_pénze )
      élelmiszert vásárol

KÜLÖNBEN ( éhezik )
30: KÜLÖNBEN szolgáltatást vásárol

Külön  algoritmus  gondoskodik  az  „éhes”  és  „nem éhes”  állapotok  közti  átmenetről,  illetve  az 

élelmiszer  és  szolgáltatás  vásárlás  mértékének  meghatározásáról.  Természetesen  ezek  is  mind 

cserélhető eljárások.

Egy alternatív megközelítés során az ágens nem aggódik annyira az éhségtől, hogy okvetlenül 

vásárolni akarjon. Ebben a megközelítésben az ágens ugyan el akarja kerülni az éhhalált, azonban 

összeveti azt, hogy mennyire éhes, és azt, hogy mennyire jó az adott időpontban az élelmiszer ára. 

Minél éhesebb az ágens, annál kevésbé számít neki az ár, azonban viszonylag jóllakottan nem fog 

drágán élelmiszert vásárolni. Ez a megközelítés két függvényen, egy „sürgősség” (Urgency, Urg) és 

egy „ajánlat”  (Deal)  függvényen alapul.  Az ágens  akkor  kíván vásárolni,  hogyha az adott  árak 

mellett a „sürgősség” nagyobb, mint az „ajánlat” értéke. Ebből következik, hogy a sürgősség az 

egészségi  állapot  romlásával  növekszik  (egy  idő  után,  még  élő  ágens  esetében  el  kell  érje  a 

végtelent), míg az „ajánlat” értéke az aktuális árakban növekszik (ha drága az élelmiszer, nagyobb 

sürgősségre van szükség, hogy vásároljon az ágens). Egy lehetséges Urg és Deal pár például:

Urg H ={ha H≤B

ha HB

∞

A 1
H−B

− 1
H max−B }

Deal P=D P
min P−1 ; P−2 ;; P−Hmax


−C 

Itt  Urg  értéke  akkor  lesz  végtelen,  mikor  az  ágens  egészsége  a  B szintre  esik  vissza.  Teljesen 

egészséges ágens sürgőssége 0. Az A paraméter teszi lehetővé a függvény finomhangolását. Deal 

értéke C = D = 1 esetében36 pedig azt mutatja meg, hogy a jelenlegi ár hány százalékkal drágább, 

mint az eddigi legjobb ár, azaz definíció szerűen értéke akkor lesz 0, ha a mostani ár az pont olyan 

jó,  mint  az  elmúlt  időszakok legjobb ára  (amennyiben a  mostani  ár  jobb,  mint  amit  az  elmúlt 

időszakban valaha is  tapasztalt  az  ágens,  akkor a Deal  értéke negatív lesz).  Ezen két  függvény 

együttes  működésének eredményeképp egy teljesen  jóllakott  ágens  csak  akkor  akar  élelmiszert 

36 D  igazából  elhagyható  lenne,  azaz  D=1  konstanssal  is  dolgozhatnánk,  hiszen  Urg  A paraméterét  megfelelően 
változtatva tetszőleges D paraméter-hatást szimulálhatunk. D jelenléte azonban lehetővé teszi, hogy adott Urg mellé 
többféle Deal-t is használjuk, ráadásul ezzel Deal értékének szemantikus tartalmat is adhatunk.
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venni, ha nagyon jó árajánlatot kap; de ahogy elkezd éhezni, egyre inkább hajlandó rosszabb áron is 

vásárolni.  Ezt  a  döntési  eljárást  a  modellben  az  ágens  nemzetközi  élelmiszervásárlásainak 

modellezésére használtam. Kiinduló helyzetben az ágens attól kíván vásárolni, aki a legolcsóbban 

kínálja termékét, és ez általában az agrárszektor vagy az őstermelők. Előfordulhat azonban, hogy a 

piac túlkeresletes, ebben az esetben az ágens lehet, hogy nem jut élelmiszerhez. Ilyenkor, ha már 

elegendően  éhes,  a  drága  import  élelmiszer  beszerzése  mellett  dönt,  hogy  elkerülje  a  súlyos 

egészségügyi problémákat vagy az éhhalált.

Bérigény döntés
Az ágens bérigénydöntését is úgy valósítottam meg, hogy az cserélhető legyen. A döntés akkor 

lesz  életszerű,  ha  az  ágens  szeretne  a  lehető  legtöbb  bérhez  jutni,  de  közben  fél  a 

munkanélküliségtől,  hiszen  akkor  bevétel  nélkül  marad,  és  az  hosszabb  távon  az  éhhalálhoz 

vezethet.

Általános  esetben  két,  sztochasztikus  állapotgép  által  vezért  döntési  algoritmust  használunk: 

egyet  arra  az esetre,  hogyha a modellben engedélyezzük az önfoglalkoztatást,  a másikat  akkor, 

hogyha  nem.  A döntési  mechanizmusok  alapja  azonban  megegyezik:  az  ágens  egy  bizonyos 

limitbérhez képest határozza meg az új  bérigényét. Amennyiben nincs önfoglalkoztatás, limitbér 

összege az a bér, amit az ágens legutóbb kért a munkavállalóktól. Abban az esetben, ha ezen a béren 

nem  foglalkoztatták  (munkanélküli  volt),  akkor  valamennyit  enged  ebből  a  bérből,  abban  a 

reményben,  hogy  ezzel  növeli  termelékenységét,  és  így  sikerrel  tud  elhelyezkedni.  Ha 

foglalkoztatták  az  adott  bérszinten,  az  ágens  egy  ideig  nem kér  béremelést  (egy  adott  számú 

intervallumot  hajlandó  adott  bérszinten  végigdolgozni),  utána  viszont  béremelést  fog  követelni 

(hiszen termelékenysége a többlet tudás miatt megnőtt az időszak alatt).

Amennyiben lehetséges az önfoglalkoztatás, az az alapvető különbség, hogy az ágens a limitbért 

módosítja  a  háztáji  termelés  gazdasági  eredményét  tekintve.  Azaz  amennyiben  a  limitbér 

alacsonyabb,  mint  a  saját  termelésből  elfogyasztott  és  értékesített  árú  piaci  értéke,  akkor  ez  a 

nyereség lesz az új igényelt bér – hiszen ezt meg tudja termelni az ágens magától is, a vállalatnak 

ennél többet kell ajánlani, hogy az ágens átigazoljon. 

Önfoglalkoztatás
Ha az ágens nem talál munkát, háztáji termelésbe kezd. Első lépésben a saját keresletét elégíti ki 

a saját termelésével. Amennyiben ezután is marad még terméke, azt az ágensközi piacon próbálja 
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értékesíteni. Ha ott sem sikerül a teljes termelésétől megszabadulnia, akkor a fennmaradó rész a 

készleteit gyarapítja. Amennyiben a készletállománya meghalad egy küszöbértéket (a modellben ez 

az elmúlt N időszak értékesítési maximuma), akkor a nemzetközi piacon adja el – a drága szállítás 

miatt áron alul – a termékeit.

A piac
A vállalatok és a lakosság mellett a harmadik fő ágens a piac maga. Ennek a működése azonban 

lényegesen eltér a másik két típusú ágens működésétől.

A piac egy monolitikus entitás, és a kereslet és kínálat közötti kapcsolat megteremtése a feladata. 

Ezt úgy végzi el,  hogy a lakosság a vásárlási  igényeit  és az igényelt  béreket  a piac ágens felé 

kommunikálja  (amennyiben  a  háztáji  termelés  engedélyezett,  akkor  a  saját  fogyasztásán  felül 

rendelkezésre álló és értékesíteni kívánt termékek kínálatát is átadják a piacnak). A másik oldalon a 

vállalati  ágens a piac ágenstől kapja meg a munkavállalók munkakínálati  adatait,  és a termékei 

iránti keresletet is.

A piac ágens, ahogy azt korábban említettem, klánsemleges. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 

piacon nem érvényesülne  a  klánok  hatása.  Ismert,  hogy az  egyes  ágensek  személyes  döntéseit 

befolyásolja a klánok viszonya, azonban magán a piacon is szerephez jut az előítélet az ágensek 

vásárlási döntéseibe építve. Ahogy azt a regionális sajátosságok bemutatásánál láttuk, többek között 

Moodie[111],  Deng[40],  Hyden[78] és  Chabal[31] is  hangsúlyozta,  hogy  Afrika  esetében  az 

interperszonális  kapcsolatok  fontossága  jóval  nagyobb,  mint  a  nyugati  világban,  és  a  bizalom 

terjedésének  elsődleges  útja  a  személyes  tapasztalat.  Ez,  a  régióra  jellemző 

globalizációellenességgel  párosítva  azt  eredményezi,  hogy  amennyiben  erre  lehetőség  van,  a 

vásárlók a termékeket természetes személytől, lehetőség szerint ismert személytől szerzik be. Ezt a 

mechanizmust kellett a piac ágens viselkedésébe beépíteni.

A  fogyasztói  döntés  három  lépésben  történik.  Az  első  lépésben  a  piac  megpróbálja 

összepárosítani  a  személyes  keresleteket  a  személyes  kínálattal.  Ebben  az  esetben  még  nem a 

hagyományos tökéletes piacként működik; ezt a döntést befolyásolják a klánpreferenciák. Ennek 

értelmében  egy  tranzakció  csak  akkor  jön  létre,  hogyha  a  kereskedő  megítélése  jobb,  mint  a 

vállalaté.  Ebben a  megítélésben nem csak  a  klánpreferencia,  hanem a  kereskedő és  a  vásároló 

korábbi  üzleti  kapcsolatai  (a  humánvagyon,  kapcsolati  tőke)  is  szerepet  játszik.  A következő 

lépésben az így ki nem elégített kereslet találkozik a vállalatok kínálatával (ahol, ahogy azt már 
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láttuk, a klánpreferencia szintén szerepet fog játszani, amennyiben a piac túlkeresletes). A harmadik 

lépésben  azon  kereslet,  amit  sem a  korábbi,  személyes  kapcsolatokra  építő  kereskedés,  sem a 

vállalatok nem tudtak kielégíteni, találkozik a megmaradt kínálattal.

5.4. A FELHASZNÁLÓI FELÜLET

Az  ágens  alapú  szimuláció  egyik  nagy  előnye,  hogy  sokkal  látványosabb  és  könnyebben 

kezelhető megjelenítési módokat lehet tervezni hozzá, mint a szimbolikus modellekhez, és a modell 

futása közben is  könnyebb beavatkozni.  Így a  felhasználói  felület  jellemzése során nem elég a 

bemenet és kimenet módját leírni, hanem az esetleges megjelenítési és adatmanipulációs felületekre 

is ki kell térnünk.

Paraméterek
A modell futtatásához meg kell adni jó pár olyan adatot, amik meghatározzák, hogy milyen lesz 

a  szintetikus  világ  felépítése,  és  mi  lesz  a  szimuláció  kimenetele.  Ezen  tulajdonságok  közül 

némelyek csak a programkódban változtathatóak, de sok alapvető paraméter a szimuláció grafikus 

felhasználói felületéről is vezérelhető.

A klán paraméterek
A legszembeötlőbb a három, klánszerkezet beállítását lehetővé tevő paraméter. Ezek azt tételezik 

fel, hogy a szimulált gazdaságban összesen két klán (klánszövetség) létezik, és csak ezek viszonyát 

tudjuk  befolyásolni.  Korábban  láttuk,  hogy  bizonyos  keretek  között  két  klánnal  meglehetősen 

komplex mögöttes  klánszerkezet  leírható de ez a szűkítése nem használható minden esetben.  A 

modell  belső  működése  egyáltalán  nem  feltételezi  ezt  az  egyszerű  klánszerkezetet,  azaz  a 

programkód  módosításával  tetszőleges  többklán-struktúra  leírható.  Ez  a  megközelítés  viszont 

könnyűvé teszi a klánszerkezet kihatásának vizsgálatát az ország gazdasági fejlődésére, jólétére, az 

ágensek hasznosságára és a segélyek különböző formáinak hatékonyságára.

A három használt  paraméter  a  klánok  fizikai  méretét,  hatalomhoz  való  hozzáférésüket  és  a 

klánok  kapcsolatait  írja  le.  A fizikai  és  hatalmi  méret  változók  a  korábban  említett  mértéket 

használják azzal a módosítással, hogy az együttes maximális klánméret értéke rögzített (program 

paraméterből változtatható), és a csúszka segítségével a két klán relatív méretét lehet meghatározni. 

A 15. ábrán látható helyzetben például mind a klánméret, mind a klánok hatalmának maximuma 
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100, és a leírt klánszerkezetben az első klán lesz a domináns, bár mérete ezt nem indokolja (az 

erőforrások kétharmadát uralja, miközben csak a lakosság egyharmada tartozik ide).

A klánkapcsolat csúszka a korábban említett klánkapcsolat értékeket százalékosan tartalmazza, 

azaz a 0 és 1 közötti értékek helyett 0 és 100 közötti értékeket vesz fel a csúszka. Ezt a leírást úgy 

lehet  értelmezni,  hogy  egy 

tetszőleges  ajánlatot  egy 

vevő  hány  százalékon  fog 

értékelni:  amennyiben  ezen 

paraméter  értéke  100,  akkor 

teljes értéket figyelembe vesz 

a  vásárló,  amennyiben 

azonban  0,  akkor  még  a 

legjobb  ajánlatot  is 

értéktelennek fogja tekinteni. 

Természetesen  itt  is 

hangsúlyozni kell, hogy ez a 

leírás  sokkal  egyszerűbb, 

mint  amit  a  modell  kezelni 

tud,  hiszen  implicit 

szimmetrikus klánkapcsolatot 

tételez fel  a két klán között. 

Ez  ismét  csak  az  egyszerű 

felhasználói  interakció  miatt 

választott  döntés  volt;  a 

modell  maga  kezeli  a 

komplex  klánkapcsolatokat 

is.

A modell beállításai
A modell futtatása előtt meg kell határozni, hogy milyen ágensszerkezetet használjuk a gazdaság 

leírására. A felhasználói felületről elérhető változók lehetővé teszik a használandó ágensek számát, 

és egyes szimulációs lépéseket engedélyezhetnek illetve tilthatnak le.
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A munkások számát a grafikus kezelői felület 1 és 1024 közé korlátozza. Ennek praktikussági 

okai vannak: 1500 ágens felett a szimuláció sebessége még akkor is igen lassúvá válik, hogyha a 

grafikus  megjelenítéseket  kikapcsoljuk  (egy-egy  szimulációs  ciklus  kiszámítása  több  percig  is 

eltarthat, pár év leszimulálása napokat vesz igénybe), ráadásul már 4-500 ágenssel is igen szépen 

simított eredményeket lehet elérni.

A felhasználói felületről ki- és bekapcsolható az informális gazdaság, a bányászati szektor és az 

emberek előítélete.  A informálisgazdaságot kikapcsolva a munkanélküliek nem kezdenek háztáji 

termelésbe  és  kereskedésbe,  hanem  csak  egyre  kétségbeesettebben  keresnek  munkát.  Ennek  a 

szimulálása  fontos,  mert  egyes  országokban  megfigyelhető  ez  a  magatartás  –  bár  a  régióra 

összességében nem ez a jellemző. A bányászat ki- és bekapcsolásával az a helyzet kezelhető, hogy 

vajon  az  adott  országnak  vannak-e  értékesíthető  erőforrásai,  vagy  sem.  Az  előítéletek 

kikapcsolásával pedig egyetlen kattintással kiiktathatjuk a klánszerkezet hatását.

A környezet beállításai
A szimulációs környezet beállításaihoz tartozik még a szöveges információk mélysége. Ezt egy 

legördülő menüben lehet kiválasztani, NONE érték esetében semmiféle információk nem jelennek 

meg  a  szöveges  kimeneten,  VERBOSE  választásával  viszont  nagyon  részletes,  ágensszintű 

kereskedelmi  információkat  is  kapunk a  környezettől.  Az alapértelmezett  LIGHT beállítás  csak 

összefoglaló információkat jelenít meg. A másik megjelenítési paraméter azt dönti el, hogy amikor 

egy-egy  grafikonon  az  egy  főre  eső  értékek  jelennek  meg,  akkor  az  alapadatot  a  teljes 

ágenspopulációra, vagy csak az életben levő ágensekre vetítse-e a grafikon.

Ágensábrázolás
A  szimulált  gazdaság  belső  működésének  jobb  áttekinthetőségét  szolgálja  az  ágenseket 

megjelenítő panel. Ez nem csak a gazdaságról ad egy átfogó 

képet,  hanem  lehetővé  teszi  azt  is,  hogy  egy-egy  ágens 

aktuális állapotáról részletes információkat kapjunk.

Az összefoglaló panel nagyjából négyzet elrendezésű, és 

az  ágenseket  sorban  tartalmazza.  A sorrend természetesen 

tetszőleges,  hiszen  az  ágenseket  magukat  véletlenszerűen 

hoztuk  létre.  Az  ágensek  formája  és  színe  az  ágens 

állapotától függ: a domináns klánba tartozó ágensek négyzet 

- 114 -

16. ábra: Az ágensek paraméterei



5. Klánok, segély, elosztás 5.4. A felhasználói felület

alakúak,  míg  a  többiek  kerekek;  a  piros  szín  az  átlagnál  gazdagabb  ágenseket  jelez,  a  kék  a 

szegényebbeket, sárga a nagyjából átlagos vagyonú ágensek színe (az átlagvagyon 10%-os gömbi 

környezetébe tartozó vagyonnal rendelkező ágenseket tekintem átlagosnak), míg szürke mutatja a 

halott ágenseket. A szimuláció során az ágensek klánbeli hovatartozása állandó marad, a vagyonuk 

azonban  változik.  A  17.  ábrán  például  egy  közepes  méretű  szimuláció  kiindulási  ágenstérképe 

látszik,  még  teljesen  véletlenszerű  vagyoneloszlással.  A szimuláció  futtatása  során  a  vagyoni 

átrendeződés jól követhető a térkép színváltozásain.

Amennyiben azonban nem elégedünk meg az ágensek ilyen áttekintő ábrázolásával,  a térkép 

lehetővé teszi azt is, hogy egy-egy ágens összes releváns állapotváltozóját megtekintsük. Mivel az 

- 115 -

17. ábra: Kiinduló ágenstérkép 225 ágens esetében



5. Klánok, segély, elosztás 5.4. A felhasználói felület

ágenseink  komplex  vagyonábrázolást  használnak,  a  paraméter  leírás  is  viszonylag  összetett.  A 

klánazonosító és az ágens neve mellett megtalálható az ágens teljes vagyonának monetáris értéke, 

az  ágens  egészsége  és  az  adott  vagyonvektor  által  biztosított  hasznosság.  A vagyonváltozók 

komponensei részletesebben is ki vannak fejtve: a tapasztalat és a tudás szektorális bontásban, a 

fizikai vagyon és az esetleges önfoglalkoztatás során felmerülő termelés eredményeképp létrejövő 

készletek pedig termékek szerinti bontásban találhatóak meg (a vagyon utolsó komponense a pénz). 

A viszonyítást megkönnyítendő megjelenik még az összes ágens vagyonának átlagos értéke is. Azaz 

például a 16. ábrán látható ágens (aki a modellben a 21. ágens nevet viseli; ezt itt átírhatnánk) teljes 

vagyona 125.3 pénzt ér (ami több, mint az átlag: 110,31); ebből 96-ot készpénzben tart, 1 étele, 1.9 

terméke és 1 erőforrása van, ez a vagyonelosztás 34,4 hasznosságot biztosít számára, mert teljesen 

egészséges.

Diagramok
Bár az ágenstérkép jól ábrázolja az ágensek közti vagyonváltozásokat a modell futása során, 

számtalan  más  információ  is  hozzáférhető  a  modellből.  Ezek  ábrázolására  hisztogramokat  és 

szekvencia diagrammokat használtam.

Az ágensadatok
Az ágensek vagyonmegosztását két hisztogram tükrözi: a domináns és a másik klán tagjainak 

vagyon  szerinti  megosztását  mutatják.  Szintén  az  ágensek  helyzetére  koncentrál  az 

Ágensattribútumok szekvenciadiagram: ez az ágensek nominális vagyonát, reálvagyonát (nominális 

vagyon osztva az árszínvonallal) és hasznosságát (átlagos, minimum és maximum) ábrázolja. Ez a 

diagram lehetővé teszi, hogy a lakosság egészére vonatkoztatva tudjuk megítélni egy-egy változás, 

változtatás hatását. Szintén ide kapcsolódik a Gini index szekvenciadiagram, ami a gazdaságban a 

vagyoneloszlás alakulását ábrázolja.

A vállalatok
A vállalati szektor viselkedését számos diagram ábrázolja. Az elsődleges természetesen a teljes 

kibocsátást ábrázoló grafikon: itt az ország gazdaságának aktuális áron számított kibocsátását (és az 

egyes szektorok saját  kibocsátását) ábrázoljuk. Ez nem csak a volumenváltozásra, hanem annak 

összetevőire  is  felhívja  a  figyelmet,  azonban  nem  szűri  ki  az  árhatást.  A termelés  szektorális 

összetevőinek mennyiségi ábrázolását egy másik diagrammon lehet megtalálni.
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Az árhatás kiszűrését (is) szilgála az Ár- és Volumenindexek diagram. Ezek az árszínvonal és a 

termelés változását mérik, a jelenlegi időszak súlyaival ([107] alapján):

P t ,t−1=
∑
i=1

n

P t
i∗Qt

i

∑
i=1

n

P t−1
i ∗Qt

i
illetve V t , t−1=

∑
i=1

n

P t
i∗Qt

i

∑
i=1

n

P t
i∗Qt−1

i

Szintén szektorális bontásban látható a profit, az árszint és a foglalkoztatás. A profit grafikonon 

csak a három szektor profitja található meg, az árszintet  ábrázoló grafikonon azonban az egész 

gazdaságra jellemző árszint is megjelenik. Ezen átlag kiszámításakor az értékesítés volt a súly:

P t=
∑
i=1

n

P t
i∗Qt

i

∑
i=1

n

Q t
i

Ez az „átlagár” nem más, mint a gazdaságban érvényesülő árszínvonal, ezt számos helyen használja 

a  modell  (például  a  legtöbb  hasznosságfüggvény  reálpénzmennyiséget  használ,  a  reálvagyon 

számításhoz  is  szükséges  stb.).  A  foglalkoztatás  grafikonja  nem  nominális  értékeket,  hanem 

százalékos értékeket jelenít meg. Az alapadatok itt is a szektorális foglalkoztatási adatok, de itt e 

mellett  két  másik  adatsor  is  megjelenik.  Egyik  a  munkanélküliség  adatsora  (ami  tulajdonképp 

tekinthető egy összesített foglalkoztatási adatsornak, illetve annak egy inverzének), a másik pedig a 

halottak adatsora: számtalan szimulációs futás során figyelembe kell venni azt,  hogy a lakosság 

egyes  rétegei  elhaláloznak.  Ez  ugyan  megjelenik  az  ágenstérképen  is,  de  idősorban  ábrázolva 

jobban látható a halálozás növekedési sebessége.

Adatelemzés
Bár a diagrammok és hisztogramok igen látványosak, és jól mutatják a modell működését valós 

időben, önmagukban nem tekinthetőek a modell kimenetének. Vegyük figyelembe ugyanis, hogy a 

modellt legalább több tucatszor le kell futtassuk ahhoz, hogy a szintetikus gazdaság viselkedésében 

trendeket fedezhessünk fel. Ezen futások mindegyikét nem is okvetlenül szükséges valós időben 

nyomon  követni  (ráadásul  a  szimulációs  környezet  lehetőséget  nyújt  a  kötegelt  futtatásra,  és 

olyankor nem is látjuk a grafikus elemeket). Az adatok kinyerése azonban természetesen ilyenkor is 

kulcsfontosságú. Én azt a megközelítést választottam, hogy azon adatforrások, amik a grafikus futás 

diagrammjait  adatokkal  látják  el,  egyben  adatgyűjtő  objektumként  is  funkcionálnak.  Így  a 
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szimulációs környezet minden futás adatait lementi a megfelelő helyre (a mi esetünkben a ./data 

könyvtárba), és ezek az adatok a későbbiekben kielemezhetőek, feldolgozhatóak.
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18. ábra: A modell teljes felhasználói felülete
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Manipulátorok
A felhasználói felület utolsó eleme azon kapcsolók és csúszkák, amelyek a modell viselkedését 

befolyásolják  a  modell  futása  alatt.  A mi  esetünkben  kétféle  manipulátorunk  van:  az  egyik  a 

külpiacot  hivatott  szimulálni,  és  a  nemzetközi  erőforrás-árakat  állítja  be,  a  másik  pedig  a  se-

gélyezésért felelős.

A segélyezés szimulátora öt  alapvető segélyezési  szituációt ábrázol a segélyezés csatornái és 

célterülete tekintetében:

1. Az  ország  összes 

vállalatát  egyenlő 

mértékben támogatjuk

2. SWAP:  egy  szektor 

fejlesztését támogatjuk

3. Lakossági  tőke-

támogatás  helyi 

elosztási  szervezetekre 

építve

4. Lakossági  tőke-

támogatás  nemzetközi 

elosztási  szervezetekre 

építve

5. Infrastruktúra  támo-

gatás  az  ország 

közlekedési  és  kom-

munikációs  há-

lózatának fejlesztésére

Az  első  két  lehetőség  a 

vállalati  szektor,  a  második 

két lehetőség a háztáji termelés tőkehiányát hivatott segíteni. Az alapvető különbség a 3. és a 4. 

lehetőségek között az, hogy a helyi szervezetekre építő elosztás esetében a klánpreferencia lesz a 

meghatározó vezérelv, míg a nemzetközi szervezetek esetében ez nem játszik szerepet.
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19. ábra: A modell manipulátorai
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5.5. EREDMÉNYEK

“[...]the  Club  of  Rome  simulations  suffered  from  early  
methodological mistakes. Part of these was an exclusive focus 
on prediction.”
– Gulyás László, [66]

A modell futtatásának első célja az volt, hogy bemutassam, a modell motivációjaként szolgáló 

nem-közgazdasági hatások gazdasági hatása a szimuláció segítségével kimutatható. Ehhez tehát a 

klánszerkezet és a klánkapcsolatok gazdasági hatásait kell bemutatni, azaz van-e a klánok közötti 

ellentétnek illetve a klánok népességének kapcsolata a gazdasági növekedéssel.

A következő lépés  az  volt,  hogy megnézzük,  vajon  a  különböző segélyezési  szerkezeteknek 

milyen hatása van a gazdaság állapotára. Tekintettel arra, hogy a szimulációnk egy mikro-makro 

szintézist valósít meg, nem kell megelégedjünk a növekedésre gyakorolt hatással, hanem a valódi 

fejlődésre  is  koncentrálhatunk:  hogyan  alakul  a  lakossági  vagyon,  a  lakossági  hasznosság  a 

különböző segélyezési helyzetekben.

Végül, de nem utolsó sorban a szimuláció segítségével valamiféle betekintést kívántam nyerni a 

klánszerkezet  és  a  segélyek  elosztási  szerkezete  közötti  összefüggésre.  Gyakorol-e  befolyást  a 

különféle  segélyezési  módok hatásosságára  a  klánszervezet?  Ha igen,  determinisztikus-e?  Mely 

segély közvetítési eljárás a legmegfelelőbb adott klánszervezet esetén?

Szimulációs kísérletek
A szimulációk során azonos paraméterekkel több tucatszor futtattam a modellt, és az így kapott 

futások  átlagát  tekintettem  a  jellemző  viselkedésnek.  Egyes  esetekben  fontos  volt  azt  is 

megfigyelni,  hogy a  kísérletek  kimeneteinek  mekkora  a  szórása,  és  csak  azon  adatokat  vettem 

figyelembe, amik relevánsak maradtak.

A kimenet értékét állapotvizsgálatok esetében a 300 ciklus utáni szimulációból mintavételeztem 

(ennyi  idő  alatt  stabilizálódtak  a  folyamatok,  kialakultak  a  trendek).  Amennyiben  a  modellek 

szimuláció közben történő beavatkozást igényeltek, azt a 300. ciklus után eszközöltem, és hagytam, 

hogy  kialakuljon  az  új  trend  (általában  ismételt  300  ciklus  után).  A  300-as  ciklushossz  jól 

illeszkedik a tervezett „napi alapú” szimulációhoz: egy év 365+ naptári napból és 250 üzleti napból 

áll; a minden nap dolgozó szimulált gazdaságunk éve könnyen lehet 300 nap hosszú. 
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A törzsi szerkezet hatása
Az első kísérletsorozat a törzsi szerkezet hatását igyekezett vizsgálni a gazdaság alakulására, a 

gazdasági  növekedésre.  Ebben  a  kísérletsorozatban  a  segélyezés  nem szerepelt,  azaz  a  magára 

hagyott gazdaság trajektóriájára voltam kíváncsi.

Többféle szempontból vizsgáltam a szimulált ország gazdaságának és a törzsi szerkezetnek a 

kapcsolatát. Ez eredendően egy többdimenziós probléma, hiszen nem csak a klánok viszonyától, de 

a klánok méretétől is jelentősen függ, hogy hogyan alakul a gazdaság. A kimenet oldalon viszont a 

mikro-makro szintézis lehetővé tette, hogy ne csak a gazdaság teljesítőképességét, hanem egyéb 

mutatókat is figyelembe vegyek.

A kibocsátás,  azonos  klánméret  mellett,  közel  30%-kal  magasabb  akkor,  hogyha  nincsenek 

klánok között ellentétek. Minél kisebb a domináns klán, annál nagyobb ez a hátrány; pár százalékos 

részarányú  domináns  esetében  elérheti  az  50%-ot  is,  míg  75-80%-os  részarány  esetében  már 

elveszik a hátrány, és az ország kibocsátása közel kerül a teljesen egységes ország kibocsátásához.
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20. ábra: A klánméret, kibocsátás és klánkapcsolatok viszonya
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Ahogy az a  20.  ábráról  is  jól  látszik,  bizonyos  klán-arányok esetén  a  klánok közötti  kapcsolat 

alapvetően meghatározza a kibocsátást; 30% körüli domináns klánméret mellett például a teljesen 

ellenséges  klánszerkezet  több  mint  33%-kal  alacsonyabb  kibocsátást  eredményez,  mint  egy 

egységes ország. Fontos ismételten hangsúlyozni, hogy a klánok közötti ellentét nem jelenti azt, 

hogy a vállalatok nem vennék fel az ellentétes klán tagjait, mindössze annyit tettünk fel, hogy a 

saját  klánba  tartozók  termelékenységét  másképp  értékelik.  Azaz  a  szimuláció  szerint 

legellenségesebb klánkapcsolat (0) esetében is mindössze arról van szó, hogy a vállalatok először a 

saját klánba tartozó dolgozókat veszik fel, és utána alkalmazzák a többieket. Ez a szubpotimális 

döntés vezet a fenti kibocsátási anomáliához, és így érthető, hogy homogén klánszerkezet mellett 

(amennyiben 0% vagy 100% a domináns klán relatív mérete) a termelés megegyezik a teljesen 

harmonikus (1) klánkapcsolatok melletti értékkel.

Értelemszerűen hasonló kapcsolat  fedezhető fel  a  munkanélküliség és a kibocsátás között  is, 

hiszen a kibocsátást nagyban meghatározza a foglalkoztatás. A mi modellünkben természetesen ez a 

kapcsolat  nem  annyira  egyértelmű,  mint  a  hagyományos  modellek  esetében,  hiszen  itt  a 
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21. ábra: A klánszerkezet és a klánkapcsolatok hatása a munkanélküliségre
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munkanélküliek képesek az önfoglalkoztatásra, így elméletileg 100%-os munkanélküliség esetében 

is nemzérus a termelés – sőt, az ország akár exportra is képes lehet. Ezzel együtt könnyű felfedezni 

a  kapcsolatot  a  munkanélküliség  és  a  foglalkoztatás  között:  10  és  50%-os  domináns 

klánkoncentráció esetén a klánok közötti kapcsolatok romlásával gyorsan nő a munkanélküliség. 

A törzsi szerkezet még ennél is nagyobb hatással van a jövedelemeloszlásra és a hasznosság 

szóródására. Ahhoz, hogy ezeket mérjük, olyan kísérletet használtam, melynek során az ágensek 

kezdeti paraméterei (pénz, iskolázottság, tőke stb.) egyenletesen szóródtak. Ahogy azt a 22. ábra is 

jól mutatja, 10-50% közötti domináns klánméret esetében a romló klánközti kapcsolatok rohamosan 

növelik a jövedelmi egyenlőtlenségeket még ebben az esetben is. Összevetve a fenti két kísérletet, a 

klánközi ellentétek egyszerre csökkentik az összjövedelmet és növelik annak koncentrációját, azaz a 

többség helyzete egyszerre két oldalról is romlik.

A többség  helyzetének  romlását  és  a  gazdagok  helyzetének  aránytalan  javulását  a  lakossági 

hasznosság átlagán, minimumán és maximumán, illetve ezek viszonyán is jól lehet érzékelni. A 23. 
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22. ábra: A GINI index kapcsolata a klánszerkezettel és a klánok közti kapcsolattal
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ábrán a legalacsonyabb hasznosságú ágenshez viszonyítva ábrázoltam a legmagasabb hasznosságú 

ágens hasznosságát, azaz a hasznossági prémium:

U premium %=100∗U max

U min
−1

Itt,  szemben a  korábbi  kapcsolatokkal,  jól  látható,  hogy a  kisméretű domináns  közösség  szinte 

diktátorként telepszik rá a társadalomra: elegendő csak enyhe klánpreferencia (0,8) ahhoz, hogy a 

leggazdagabbak ötször akkora hasznossággal rendelkezzenek, mint a legszegényebbek, és intenzív 

klánpreferencia esetében a hússzoros hasznosságkülönbséget is meghaladó eltérés figyelhető meg.

A  fenti  ábra  elkészítése  során  a  saját  hasznosságfüggvényemet  használtam,  ami  azzal  a 

feltételezéssel él, hogy egy egyén hasznossága csak a saját vagyonának mértékétől függ. Azaz a 

magasabb  hasznosságértékek  mögött  magasabb  vagyon  rejlik.  Ez  szemben  áll  Armin  Falk 

neuroközgazdász kutatásaival, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy az egyének által tapasztalt 
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23. ábra: Hasznosságprémium
A legnagyobb hasznossággal rendelkező ágensek hasznossága a legkisebb hasznossággal rendelkező ágensek 
hasznosságának arányában.
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hasznosság nem csak a saját  vagyontól,  hanem a saját  vagyon többiek vagyonához viszonyított 

mértékétől függ[56]. Tekintettel arra, hogy a vagyoni különbségek jóval nagyobbak, mint amit a 23. 

ábra  mutat  (hiszen  az  csökkenő  határhasznot  vett  figyelembe),  a  hasznosság  eltérések  jóval 

nagyobbak lehetnek, mint amit a diagram mutat.

Összességében  azt  mondhatjuk,  hogy  a  szintetikus  világunkban  a  klánszerkezet  és  a 

klánkapcsolatok komoly hatással vannak a mikro és a makrotényezőkre is. A munkanélküliséget és 

a  kibocsátást  negatívan  befolyásolja  a  klánok  közötti  ellenségeskedés,  míg  a  GINI  indexet 

relevánsan  megnöveli  teljesen  azonos  kezdőágensek  esetében  is.  Az  egyéni  hasznosságra  és  a 

hasznosság szóródására gyakorolt hatás még markánsabb. Ennek az a jelentősége, hogy aláhúzza 

Calderisi[26],  Osabu-Kle[122],  Hyden[78] és  De  Waal[38] azon  meglátását,  miszerint  a 

legfontosabb lépés Afrika helyzetének kezelésében az lenne, hogy a jelenleg uralkodó, személyes 

kapcsolatokra építő,  a helyi  társadalmi szervezetek (törzsek,  családok,  vallási  csoportok – a mi 

terminológiánkban Klánok) közötti ellentéteket hangsúlyozó társadalmi szervezet helyett egy olyan 

intézményrendszer alakuljon ki, amely a hatékonyságot és társadalmi párbeszédet támogatja. Ezzel 

lehetővé válna az itt bemutatott hatékonyságveszteségek enyhítése, azaz növekedne a jövedelem, 

csökkenne  a  munkanélküliség  és  állami  beavatkozás  nélkül  csökkenne  az  egyenlőtlenség.  A 

szimuláció azonban rámutat arra is, hogy erre miért kicsi az esély: a hatalomban levők hasznossága 

pont akkor a legmagasabb (relatíve és nominálisan is), amikor jelentős a klánok közötti ellentét és 

kicsi a klánméret. Tekintettel arra, hogy az általunk használt klándefiníció lehetővé teszi a klánok 

átdefiniálását, a hatalom számára optimális stratégia az, hogy olyan hatalmi klánt definiáljanak, ami 

csak őket tartalmazza, és ezek után intenzíven diszkrimináljanak a többi lakossal szemben. Ez a 

viselkedés figyelhető meg a legtöbb vizsgált országban.

Segélyezési formák
A szintetikus  gazdaságunkban  többféle  gazdasági  segítségnyújtásra  van  lehetőség,  és  ezen 

segélyek  elosztási  mechanizmusát  tekintve  is  többféle  lehetőség  áll  a  rendelkezésre.  A modell 

feladata pont az, hogy megmutassa, ezen segélyezési formák hogyan hatnak az ország fejlődésére. 

Figyelembe véve azonban az előző fejezet tanulságait, felelőtlenség lenne a különféle segélyezési 

formák hatását a modell egyetlen inkarnációján vizsgálni, hiszen amennyiben a klánszerkezet és 

klánok közti kapcsolat jelentősen befolyásolja az ország számos miko- és makromutatóját, akkor 

lehetséges,  hogy  a  segélyezésre  is  komoly  hatással  van.  Ezért  ebben  az  alfejezetben  csak 
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bemutatom a modellezett segélyezési formákat, hatásmechanizmusukat, valós gazdasági hatásukat 

azonban csak a következő fejezetben vizsgálom.

Infrastruktúra fejlesztés
Az  egyik  leggyakoribb  segélyezési  forma,  amikor  a  donorok  az  ország  infrastruktúrájának 

fejlesztésére  adnak  segítséget.  Ezen  segélyforma  esetében  a  motiváció  az,  hogy  a  fejlettebb 

infrastruktúra miatt könnyebb pontos piaci információkhoz jutni és olcsóbbá válik a szállítás is. A 

mi szintetikus gazdaságunkban alkalmazott infrastruktúra-modell is így működik, ezáltal lehetővé 

téve az infrastruktúra fejlesztő segélyezést.

Az  infrastruktúra  segély  elvárt  hatása,  hogy  a  nemzetközi  kereskedelem  számára  releváns 

szektorokban növelje  az effektív  árat,  amelynek eredményeképp bevétel  és termelés-növekedést 

várunk ezen szektorokban. Optimális esetben ez a gazdaság növekedéséhez is vezetne.

Vállalati szintű segélyezés
Egy másik  könnyen értelmezhető  segélyezési  forma a  vállalati  szektorok direkt  segélyezése. 

Tekintettel a tőkehiányos gazdaságra, ez legkönnyebben tőketámogatás formájában modellezhető – 

ami megfelel a valós segélyezési gyakorlatnak is,  amelynek során a vállalatok gépek, gépsorok, 

technológiák vásárlására kapnak pénzügyi forrásokat.

A vállalatok segélyezésének kétféle alapvető változata lehetséges. Az egyik esetben mindegyik 

vállalat részesül a segélyből; azt az egész ország termelési szektora kapja. A másik az utóbbi időben 

egyre gyakoribbá váló SWAP megfelelője, ebben az esetben egy szektor vállalatai részesülnek a 

gazdasági segélyben.

Ezen segélyezési forma elvárt hatása, hogy a vállalatok termelékenységének növelésével direkt 

módon  növeljék  a  kibocsátást  a  segélyezett  szektorokban.  Ez  természetesen  az  adott  szektor 

profitjának növekedését okozza, hiszen ugyanazon munkaerő felhasználásával többet termelhet a 

vállalat – illetve a mi modellünk esetében ez azt is jelenti, hogy az adott szektor meg tudja engedni 

magának  a  drágább,  nagyobb  termelékenységű  munkaerő  alkalmazását  is.  A 

termelékenységnövekedés  azonban  azt  is  eredményezheti,  hogy  az  összfoglalkoztatás  csökken, 

hiszen  a  hatékonyabb  gépek  a  munka  kiváltására  is  szolgálhatnak  (mint  például  az  ipari 

forradalomban történt).
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Személyes gazdasági segélyezés
Egy  további  segélyezési  forma,  mikor  a  lakosság  számára  bocsátunk  rendelkezésre 

tőkeeszközöket  a  saját  termelési  tevékenységük  serkentése  érdekében.  Ez  tulajdonképpen  a 

Grameen  Bank  által  folytatott  mikrohitelezési  folyamat  modellezése.  Elvárt  működése,  hogy a 

lakosság termelékenységét növelve a hivatalos munkához nem jutók helyzetét segítse, növelve a 

személyes  gazdasági  kapcsolatok  intenzitását,  esetleg  lehetővé  téve  egy-egy  mikroszereplő 

nemzetközi piacra lépését.

Ezen segélyezési forma kétféle elosztási mechanizmussal rendelkezik: az egyik egy nemzetközi, 

független  elosztási  szervezet  létrehozását  feltételezi,  a  másik  a  régióban  meglevő  elosztási 

mechanizmusokra épít. Az első megközelítés előnye, hogy ennek felhasználásával garantálni lehet, 

hogy a segély egységesen jut el a lakosság minden szegmenséhez, ami az egalitáriánus szemlélet 

szempontjából  előnyös  –  és  mivel  ezen  segélyezési  forma  elsődleges  szerepe  az,  hogy  a 

legszegényebb réteg helyzetét javítsuk, ez egy fontos feltétel. A hátránya viszont az, hogy költséges 

lehet egy ilyen hálózat kiépítése, ráadásul (ahogy azt Muhammad Yunus személyesen is tapasztalta 

[183]), problémás lehet a potenciális segélyezettek megnyerése. 

A meglevő  hivatalos  és  nem-hivatalos  infrastruktúra  felhasználásával  kiváltható  az  elosztási 

hálózat kiépítésének a költsége, de ebben az esetben semmi sem garantálja, hogy a segély eljut 

mindenkihez, aki rászorulna. A szimuláció során ezen elosztási mechanizmust úgy modelleztem, 

hogy a teljes segélyösszeget a klánok relatív ereje szerint osztottam szét, és klánon belül egységes 

elosztást feltételeztem. Azaz a domináns klán tagjai

Adom=
Atotal∗POW dom

#dom

segélyben részesülnek, míg a nem-domináns klán tagjai fejenként

Aopp=
Atotal∗POW opp

#opp

segélyt  kapnak („A” a  segély mennyisége,  POW a relatív  klán-hatalom, míg # az adott  klánba 

tartozó életben levő ágensek száma). Egy ilyen elosztási mechanizmus annál igazságtalanabb, minél 

nagyobb a domináns klán relatív hatalma a relatív klánméretéhez képest,  azaz minél nagyobb a 

relatív klánhatalom:
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DOM rel=
POW dom

#dom

# total

Oktatási segély
Az  utolsó  szimulált  segélyezési  forma  során  ismételten  a  lakosság  direkt  segélyezésére 

koncentrálunk, azonban a termelési erőforrások helyett a humántőke fejlesztésére koncentrálunk. Itt 

a szimuláció során azzal a feltételezéssel élünk, hogy az ágensek számára nem jár anyagi áldozattal 

az iskoláztatás – azaz az Easterly által leírt[46] azon oktatási segélyt alkalmazzuk, amelynek során a 

hallgatók anyagi támogatást kapnak, azaz kiváltjuk a munkajövedelmüket támogatással. E nélkül 

ugyanis  az  alacsony  lakossági  jövedelmek  miatt  az  ágensek  még  akkor  sem vesznek  részt  az 

oktatásban, ha az ingyenes, mert a kieső bevételük alternatív költsége olyan magas, hogy effektíve 

éhen halnak. Ez a magatartás jól szimulálja a vizsgált afrikai régióban uralkodó helyzetet.

Ezen segélyezési forma elvárt működése, hogy mind a hivatalos, mind a informális gazdasági 

szektorokban  növelje  a  termelékenységet,  és  az  ágensek  egyéni  jövedelmét  és  hasznosságát  is 

(hiszen  a  megemelkedett  személyes  termelékenység  miatt  magasabb  béreket  kérhetnek,  és 

amennyiben  azt  nem  kapják  meg,  hatékonyabban  tudnak  a  háztáji  termelésben  részt  venni  – 

szemben  a  vállalatok  segélyezésével,  ahol  az  ágensek  nem  okvetlen  tudnak  magasabb  bért 

kicsikarni, hiszen az alternatív foglalkoztatási  lehetőségben a termelékenységük nem növekedett 

meg).

Figyelembe véve ezen segélyezési  forma direkt pénzügyi  újraelosztási  komponensét,  hasonló 

elosztási dilemmával szembesülünk mint a személyes gazdasági segély esetében. Itt  is lehetőség 

van egy nemzetközi, független elosztási intézményrendszer felállítására, vagy a helyi, klánhatalom 

által befolyásolt elosztási rendszer használatára.

A segélyezés hatása
A fenti segélyezési eljárásokat egy szimulációs kísérletsorozat keretében hasonlítottam össze. Az 

eredmény  az  elvárásoknak  megfelelően  alakult:  egyes  segélyezési  eljárások  hatékonyságát 

nagymértékben befolyásolja a  klánok fizikai  és hatalmi arányai,  és  a klánok közötti  viszony.  A 

szimuláció  során  többféle  klán-arányt  (0-100,  1-99,  10-90,  33-66,  60-40)  és  klán-viszonyt  (a 

szélsőségesen agresszív 0-tól a közepes 0,5-ön keresztül a teljesen együttműködő 1-ig) vizsgáltam, 
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és minden egyes ilyen paraméter mellett az összes segélyezési forma hatékonyságára elvégeztem 

egy kísérletsorozatot. Az alább bemutatott eredmények ezen kísérletsorozatok átlagát tükrözik. 

A kísérletek során egy szimulációs  év után  alkalmaztam a segélyt,  amelynek hatását  1  és  2 

szimulációs éven keresztül figyeltem. A segélyek beépülési időtávja 0, azaz azonnal rendelkezésre 

álltak a gazdaságban, így az egy év után tranziensként jelentkezett hatásuk. Ez természetesen még a 

különféle tőkesegélyezések esetében sem realisztikus, de az infrastruktúra segélyezés, és különösen 

az oktatási segélyezés esetén csak jóval lassabban érvényesülnének a hatások. Ezen megközelítés 

választását az indokolja, hogy így lehetséges legkönnyebben összemérni a különféle segélyezési 

mechanizmusok  hatását;  valós  segélyezési  döntések  esetében  azonban  ezen  időtávbeli 

különbségektől nem lehet eltekinteni.

Törpe domináns klán
A törpe  domináns  klán  szcenárióban  a  klánok  fizikai  mérete  1-99  illetve  10-90  arányban 

változott. Ahogy azt korábban láttuk, a klánközi ellentétek egy ilyen berendezkedésben jelentősen 

befolyásolják a jövedelmet és a jövedelem illetve a hasznosság szóródását is.

Ilyen társadalmi berendezkedés mellett a vállalatok segélyezése a jövedelem, és a vállalati profit 

növekedésével  és a  kereskedelmi mérleg javulásával  jár,  azonban ennek ára a GINI index és a 

munkanélküliség növekedése. A negatív hatások annál intenzívebbek, minél rosszabb a klánok közti 

viszony, és egy relatíve nagyobb törpeklán (10% körül) esetében még intenzívebb a hatás, hiszen 

ilyenkor a megnövekedett munkaerő-hatékonyság mellett lecsökkenő munkakereslet nagyobb részét 

tudja kitölteni a domináns klán. Ezen negatív hatások 1% körüli klánméret mellett is megjelennek, 

de közel sem olyan markánsan.

Az infrastruktúra segélyek hatása a legtöbb esetben csak a bányászati szektorban csapódik le, 

hiszen  az  a  szektor  kizárólag  a  nemzetközi  piacra  termel.  Érdekes  megfigyelni  azonban,  hogy 

nagyméretű törpe domináns klán esetén már egy másik mechanizmus is egyre intenzívebbé kezd 

válni:  a  könnyebb  kereskedelem miatt  egyes  belpiaci  termékek  ára  csökken,  hogy versenyben 

tudjon  maradni  az  adott  vállalat  a  nemzetközi  vállalatokkal.  Ebben  a  szektorban  megjelenő 

informális termelés viszont relatíve nagyobb nemzetközi árakat érzékel, így az informális termelés 

növekszik és ez javítja a kereskedelmi mérleg egyenlegét.

A  személyes  gazdasági  segélyezés  hatása  nem  egyértelmű.  Kisméretű  törpeklán  esetében 

közepes klánkapcsolatok mellett az egységesen szétosztott segélyezés a hivatalos munkanélküliség 
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növekedését, és a termelés csökkenését eredményezi, az ágensvagyon enyhe növekedése mellett. Itt 

természetesen a munkanélküliség nem okvetlen negatív tényező, hiszen növekedése annyit jelent 

csak,  hogy több  ágens  képes  jobban  keresni  a  háztáji  termeléssel,  mint  a  hivatalos  munkával. 

Amennyiben a segély szétosztását helyi szervezetek végzik, a munkanélküliség kevésbé nő, viszont 

a GINI index intenzíven megemelkedik, azaz a segélyezési forma egyensúly felé ható hatása jóval 

kisebb. Amennyiben a klánkapcsolatok nagyon rosszak, a független elosztás már effektíve csökkenti 

a GINI index értékét, és az összjövedelem nem esik vissza. Ebben az esetben azonban a klánokra 

bízva a segély elosztását a segélyből főleg a kisméretű klán tagjai részesednek, ami intenzív GINI 

index  növekedéshez,  és  jövedelem  csökkenéshez  vezet.  Amennyiben  a  törpeklán  mérete 

valamelyest  nagyobb, a pozitív hatások markánsabbak: a jövedelem nem változik,  miközben az 

ágensvagyon és a háztáji termelés mértéke megnő.

Egy ilyen szélsőséges klánszerkezetű országban az oktatási segélyezés hatása igen markáns. A 

jövedelmet és az ágensvagyont növeli, miközben a GINI indexet csökkenti. Ezen hatások mértékét 

fokozza, hogyha az oktatás elosztása kiegyensúlyozott.

Összességében  egy  ilyen  országban  a  jövedelem  növekedését  célul  kitűzve  a  vállalatok 

segélyezése  az  optimális  stratégia,  azonban  amennyiben  a  társadalmi  hatásokat  is  figyelembe 

vesszük,  akkor  a  vállalati  segélyezést  direkt  lakossági  segélyezéssel  keverve  hasonló  hatást 

érhetünk el, mint az oktatás támogatásával. Az infrastruktúra fejlesztése serkenti a fenti hatásokat.

Kisebbségi domináns klán
Ebben a  szimulációsorozatban  a  domináns  klán  a  lakosság  egyharmadát  tette  ki.  Ahogy azt 

korábban láttuk, ez a klánpopuláció az, amely a legintenzívebb jövedelembeli és foglalkoztatásbeli 

visszaesést okoz a klánkapcsolatok romlásával. Ezt figyelembe véve nem meglepő, hogy egy ilyen 

országban más ösztönzők a hatékonyak, mint a törpeklán esetében.

Az infrastruktúra segélyezés jelentős változásokat okoz egy ilyen országban. A legtöbb szektor 

termelése lecsökken, a bányászati szektor terhére, amelynek a termelése viszont úgy nő meg, hogy a 

vállalati profit hatalmas mértékben megnő, a kereskedelmi mérleg egyenlege pedig közel 40%-kal 

javul.

A vállalatok segélyezése itt is megnöveli a jövedelmet és a vállalati profitokat, miközben javítja 

a kereskedelmi mérleg egyenlegét. Ez a javulás azonban messze elmarad az infrastruktúra hatásától, 

mert  a  nemzetközi  piacok  végtelen  keresletéhez  képest  a  minden  szektor  között  szétoszló 
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támogatással szemben nem jelentkezik a megemelkedett belső kereslet. Az infrastruktúra fejlesztés 

hatásához fogható pozitív hatásokat csak a bányászati szektorra koncentráló SWAP ér el.

A személyes gazdasági segélyezés hatása igen intenzív, bár ez az intenzitás nem a jövedelem 

növekedésében jelentkezik. Amennyiben a személyes gazdasági segélyt független szervezet osztja 

ki az országban, a GINI index jelentősen lecsökken akár mérsékelt, akár intenzív a klánok közötti 

diszkrimináció.  Ez mindkét esetben az ágensek személyes vagyonának növekedését vonja maga 

után. Mérsékelt klánkapcsolatok mellett az önfoglalkoztatás nő és az összjövedelem csökken, míg 

intenzív klánközi diszkrimináció esetében ezek az értékek változatlanok maradnak, és a minimális 

ágenshasznosság is jelentősen megemelkedik.

A helyzet  nem ennyire  jó  abban  az  esetben,  ha  a  személyes  gazdasági  segély  szétosztását 

meglevő szervezetekre  bízzuk.  Ebben az  esetben  ugyanis  a  GINI index változatlansága  mellett 

következik  be  a  jövedelem és  a  foglalkoztatás  agresszív  visszaesése  és  a  kereskedelmi  mérleg 

romlása. Mérsékelt klánok közi kapcsolatok esetében ezt csak az ágensvagyon növekedése kíséri, 

azonban  amennyiben  intenzív  a  klánok  közti  diszkrimináció,  ezen  segélyezési  forma  mellett  a 

maximális  ágenshasznosság  kiugróan  megemelkedik,  azaz  egyes  ágensek  –  akik  a  segélyből 

nagyobb mértékben részesedtek – sikeres vállalkozásokat indítanak,  melyek bevételéből  nagyon 

meggazdagodnak. Bár ez egyéni szinten örvendetes, a segély eredeti céljával pont ellentétes hatás.

Az oktatási segélyek hatása ilyen országban nem annyira meghatározó, mint a többi esetben. Bár 

a jövedelmet és a kereskedelmi mérleget növeli, a foglalkoztatásra és a GINI indexre változatlan 

hatást gyakorol a legtöbb esetben. Amennyiben a segély elosztását helyi intézményekre bízzuk, úgy 

a pozitív hatások csökkennek, miközben a GINI index kismértékben megnő.

Összességében egy ilyen ország esetében a jövedelem növelésének legmarkánsabb eszköze az 

infrastruktúra  fejlesztés.  Ennél  kisebb  mértékben  de  szintén  növeli  a  jövedelmet  a  vállalatok 

segélyezése  és  az  oktatási  segély.  Az  egyenlőség  fokozásának  hatékony  eszköze  a  személyes 

gazdasági segélyezés, amennyiben annak szétosztását nemzetközi szervezetek végzik.

Többségi domináns klán
Ebben a kísérletben a domináns klán effektív többségben van. A választott paraméterek mellett a 

domináns klán a lakosság 60% feletti részét tette ki, és a relatív klánhatalom ezzel megegyezett, 

azaz a személyes jövedelemelosztással járó segélyek esetében alkalmazható a helyi elosztás, hiszen 

az a központi elosztással megegyező vagyonnövekedést és segélyelosztást eredményez.
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Egy ilyen ország esetében a vállalatoknak nyújtott segélyek mérsékelten növelik a jövedelmet és 

javítják  a  kereskedelmi  mérleg  egyenlegét.  Az  infrastrukturális  segélyek  hatása  ennél 

meghatározóbb:  a  vállalati  szektor  profitnövekedése  ezen  szektorban  jövedelemnövekedést  és 

exportnövekedést  okoz,  miközben  a  realizált  nemzetközi  exportárak  növekedése  megnöveli  az 

önfoglalkoztatást is. Ez természetszerűen a gazdaság többi szektorában foglalkoztatás- és kibocsátás 

visszaesést  eredményez,  de  összességében  növekszik  a  makrojövedelem,  és  ezt  is  meghaladó 

mértékben javul a kereskedelmi mérleg egyenlege.

A személyes gazdasági segélyezés hatása is markáns, de nem pozitív. Közepes klánkapcsolatok 

mellett   jövedelem  és  visszaesik  és  a  kereskedelmi  mérleg  romlik,  miközben  nem változik  a 

foglalkoztatás és megugrik a GINI index és a maximális ágenshasznosság is. Azaz ismét azzal a 

hatással találkozunk, hogy az ágensek saját termelésének támogatásával csak pár ágens termelését 

növeljük  meg,  de  azokét  nagyon.  Amennyiben  a  klánok  kapcsolata  ellenségesebb,  még  a 

munkanélküliség is megnő, ebben az esetben a GINI index növekedés még jelentősebb.

Az  ilyen  berendezkedésű  országok  segélyezése  esetében  kétségtelenül  az  oktatásba  való 

befektetés a legpozitívabb kimenetelű. Ez fixen tartja a foglalkoztatást és a GINI indexet, miközben 

jobban  megemeli  a  kibocsátást  és  a  kereskedelmi  mérleg  egyenlegét  is,  mint  a  vállalatok 

segélyezése.

Egységes társadalom
Az utolsó kísérletsorozatot egységes felépítésű társadalomban végeztem. Ahogy azt korábban 

láttuk,  ez  a  berendezkedés  a  leghatékonyabb,  egy  számjegyű  munkanélküliséggel,  magas 

kibocsátással és kereskedelmi mérleg többlettel. 

Egy ilyen gazdaság szinte minden segélyezési formát fel tud használni növekedésre. A vállalatok 

segélyezése megnöveli a kibocsátást és a kereskedelmi mérleg többletét, míg az oktatás támogatása 

ezen hatásokat enyhe defláció mellett (azaz reálvagyon-növekedéssel) éri el.

A személyes  gazdasági  segélyezés  ilyen  gazdaságban  korábban  nem  látott,  azzal  ellentétes 

hatásokat vált ki. Tekintettel arra, hogy a kiinduló állapotra a nagyfokú egyenlőség a jellemző, nem 

meglepő,  hogy  az  egyéni  termelés  lehetővé  tételével  ez  megváltozik.  Pár  őstermelő  termelése 

hirtelen  megnő,  így  ők  a  piac  nagyobb  részét  képesek  ellátni  termékeikkel  –  és  a  beépített 

személyes  kapcsolatok  által  vezérelt  döntés  miatt  képesek  is  megtartani  vevőiket.  Ennek 

következtében  elindul  a  lakosság  differenciálódása,  és  ez  az  új,  gazdag  réteg  magasabb 
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jövedelmével  többletkeresletet  támaszt  a  többi  szektor  termékei  iránt,  ami  jelentős  gazdasági 

növekedést  indukál.  Itt  tehát  pont  ellentétes  hatást  láttunk,  mint  a  megosztott  országokban:  a 

jövedelem nem csökken, hanem nő, miközben az egyének közti különbségek is nőnek.

Az infrastruktúra  (illetve  a  bányászati  SWAP) hatása  is  eltérő  egy ilyen  gazdaság  esetében. 

Szemben a többi országgal,  ahol a növekvő profitok többletfoglalkoztatást  tettek lehetővé,  itt  a 

gazdaság teljesen hatékony működésű már a kezdetekben is. Ennek következtében az infrastruktúra 

fejlesztése  után  bekövetkező  profitnövekedés  nem a  kibocsátás  növekedésével,  hanem a  bérek 

emelkedésével  jár.  Az  emelkedő  bérek  miatt  az  ország  nem-kereskedhető  terméket  termelő 

szektorában drasztikus áremelkedés következik be (egy év alatt átlagosan 110% körüli áremelkedés 

alakul ki),  ami valójában reálfelértékelődést jelent. Így ebben a szektorban a profit  még jobban 

emelkedik, ami itt még magasabb béreket tesz lehetővé, és a folyamat egyértelműen hollandkórhoz 

vezet.37

Segélyezési mátrix
Összességében  az  a  szimuláció  tanulsága,  hogy  a  különféle  segélyezési  módozatok  hatása 

drasztikusan különböző annak függvényében, hogy a segélyezett  országnak milyen a társadalmi 

szerkezete. Az a segélyezési eljárás, amely optimális egy adott cél elérésére egy országban, egy 

másik országban épp ellentétes hatásokat válthat ki.

A  4.  táblázat  azt  mutatja  meg,  hogy egy adott  társadalmi szerkezet  esetén mely segélyezési 

stratégiát érdemes választani abban az esetben, ha a cél a jövedelem növelése, illetve akkor, ha a cél 

az egyenlőség növelése. A többségi domináns klán illetve egységes társadalom esetében azért nem 

nyílik  lehetőség  az  egyenlőség  növelésére,  mert  ezen  berendezkedésű  országokban  a  modell 

kiindulófeltételei mellett már eleve magas fokú az egyenlőség – ezt csak csökkenteni tudják egyes 

segélyezési  politikák  (például  a  polgárosodást  megindító  személyes  segélyezés,  amely  egyre 

nagyobb hatékonyságú egyéni vállalkozást tesz lehetővé). 

Fontos megfigyelni azt  is,  hogy az oktatás – még ebben az egyszerű modellben is  – milyen 

kiemelkedő  segélyezési  eszköz.  Minden  egyes  társadalmi  rendszerben  egyértelműen  pozitív  a 

hatása a jövedelemnövelés szempontjából, és ahol az egyenlőség kérdéskörét érdemes vizsgálni, ott 

abból a szempontból is előnyös. A valós helyzet még ennél is jobb lehet, hiszen a termelékenység-

növekedés mellett egyéb pozitív externális hatást is generálhat. Nem szabad azonban elfeledkezni 

37 A hollandkór részletesebb bemutatását lásd a függelékben.
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arról, hogy mindenféle oktatás jelentős társadalmi veszéllyel is jár: megszüntetheti a tradicionális 

értékeket, egy újabb kultúra kialakulásához, illetve egy idegen kultúra átvételéhez vezethet, amely 

az egyéni hasznosságfüggvényeket úgy módosíthatja, hogy a lakosság egyéni és társadalmi szintű 

hasznossága csökkenhet még az összes többi feltétel javulása esetén is.

Jövedelem növelés Egyenlőség növelés Jövedelem és 
egyenlőség

Törpe domináns klán Vállalatok segélyezése Lakosság segélyezése
Oktatás,  vagy  vál-
lalatok  és  lakosság 
együttes segélyezése

Kisebbségi domináns 
klán Infrastruktúra fejlesztés

Személyes  gazdasági 
segély  nemzetközi 
szervezetek  által  szét-
osztva

Oktatási  segély  sze-
mélyes  gazdasági  se-
gélyezéssel együtt

Többségi domináns 
klán Oktatási segélyezés  –   –  

Egységes ország Lakosság  segélyezése 
vagy oktatási segély  –   –  

4. táblázat: Optimális segélyezési stratégiák

A segélyezési mix
Az 5. táblázat a különféle társadalmi rendszerű országokban alkalmazott különféle segélyezési 

módok gyakorlati hatását tartalmazza. Ez a táblázat egy étlap szerepét hivatott betölteni: azt kívánja 

megmutatni,  hogy  egy-egy  segélyezési  eljárás  milyen  hatásokat  gyakorol  a  segélyezett  ország 

kibocsátására,  kereskedelmi  mérlegének  egyensúlyára,  a  hivatalos  munkanélküliségi  rátára,  az 

ágensek  vagyonára,  a  jövedelem eloszlására  (a  GINI  indexen  keresztül)  és  az  inflációra.  Ezen 

táblázat segítségével lehetőség nyílik arra, hogy egy segélyező szervezet hatásosan illeszteni tudja a 

segélyezési gyakorlatát az ország társadalmi adottságaihoz, és a segélyezés elvárt céljához.

Az egyszerű használat érdekében a táblázatba színekkel és „+” illetve „-” jelekkel is kiemeltem, 

hogy egy adott társadalmi rendszerben egy adott segélyezési eljárás pozitív vagy negatív hatást, 

változást okoz-e. A jelek a változás irányát, a színek a változás kívánatosságát mutatják. Azaz a „+” 

egy változó növekedését jelöli, ami a kibocsátás esetében jó, így zöld színű, míg a munkanélküliség 

esetében rossz, tehát piros színű. A „++” jel intenzív növekedést, a „0+” illetve „0-” jelek pedig 

statisztikailag változatlan hatást mutatnak, enyhe növekvő vagy csökkenő tendenciával.

Fontos megfigyelni,  hogy a munkanélküliség helyzete  a régióban mennyire nem egyértelmű. 

Egyes  munkanélküliség-növekedések  a  káros  piros  színt  kapták,  míg  hasonló  makroszintű 
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változások a sárga színnel vannak megjelölve. Ez azért alakult így, mert a régióban köztudottan 

magas  az  informális  foglalkoztatás  aránya.  Egy  kisméretű  domináns  klánnal  rendelkező 

gazdaságban például nem mindegy, hogy a vállalatok segélyezésével azok hatékonyabbá válnak, és 

kirúgják  a  munkaerő  egy  részét,  vagy  az  egyének  segélyezésének  hatására  az  egyéni-  és 

kisvállalatok  termelékenysége  úgy  megnő,  hogy  egyes  lakosok  önként kilépnek,  és  saját 

vállalkozásba kezdenek.

Ország Segély Y TB μ w GINI П

Törpe domináns klán

Vállalat + + + 0 + 0

Infrastruktúra 0 0+ 0 0 0+ -

Személyes - - + + - 0

Oktatás 0+ 0+ 0 0 - 0

Kisebbségi domináns klán

Vállalat + + 0- 0 0 0

Infrastruktúra ++ ++ 0 0 0 0

Személyes 0- 0 0+ + -- 0

Oktatás + + 0 0 0+ 0

Többségi domináns klán

Vállalat 0+ 0+ 0- 0 0 0

Infrastruktúra + + 0+ 0+ 0 0

Személyes - - 0+ 0 + 0

Oktatás + + 0 0 0 0

Egységes ország

Vállalat + + 0 0 0 0
Infrastruktúra 0+ 0+ + 0 + +
Személyes ++ + 0+ + + 0
Oktatás + + 0 0 0 0-

5. táblázat: A segélyek hatása amennyiben a klánok kapcsolata ellenséges

A táblázat zölddel tartalmazza a pozitív hatásokat, pirossal a negatívakat, és sárga háttér mutatja azon munkanélkü-
liség-növekedéseket, amelyek valójában önfoglalkoztatás-növekedések.

A táblázat  elkészítésének során olyan kísérleteket végeztem, hogy a szimulált  gazdaság csak 

egyféle  segélyt  kapott.  Ennek  következtében  a  táblázat  tulajdonképpen  a  segélyezési  eljárás 

„parciális deriváltja”-ként fogható fel: ceteris paribus milyen hatást gyakorol egy-egy segélyezési 

stratégia.  A  szimuláció  nagy  előnye  azonban,  hogy  miután  a  segélyező  kialakítja  a  kívánt 

segélyezési mixet, annak együttes hatása ismét tesztelhető a szintetikus gazdaságon, így a segélyek 

bizonyos korrelációjára is fény derülhet.
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5.6. KITERJESZTÉSI LEHETŐSÉGEK

A kutatás jelenlegi eredményei jól mutatják, hogy a szimulációs megközelítés milyen hatékony 

módszert  nyújt  a  segélyezés  modellezésére.  A felvázolt  modell  azonban  korántsem  végleges: 

számtalan  helyen  lehet  finomítani  a  működését,  több helyen  is  kiterjeszthető,  és  így még több 

kérdés vizsgálatára lehetőség nyílik. 

Területi sajátosságok
Bár informatikai szempontból nem triviális a feladat, a keretrendszer kibővíthető egy virtuális 

„térképpel”, amely a lakosság eloszlását, illetve a gyárak és a szállítási infrastruktúrák elterjedését 

ábrázolná. Ez nagy előrelépést jelentene a mostani, egyszerű infrastruktúra modellezéshez képest, 

mert  így  az  ország  megszűnne  egységes  régióként  funkcionálni,  kialakulnának  a  centrum és  a 

periféria  közti  különbségek,  és  az  infrastruktúra  is  megszűnne  skalár  lenni,  ehelyett  hálózattá 

alakulna. 

Ebben a környezetben lehetőség nyílna:

● a lakosság országon belüli migrációjának vizsgálatára

● a centrum vs. periféria támogatás elemzésére

● egy-egy infrastrukturális projekt mikro- és makrohatásainak elemzésére

● átfogó, infrastruktúra és iparfejlesztési projekt-csomagok elemzésére

További előnye ennek a megközelítésnek, hogy az erőforrások helyét is ábrázolni lehet rajta, így a 

lakosság- és iparvándorlás részletesen szimulálható.

Árdiszkrimináció
A szimuláció már most is tartalmaz diszkriminációt – pont ez a lényege a társadalmi ellentétek 

ábrázolásának. A vállalati szektor azonban egységes áron kínálja a termékeit, és a lakosság ehhez az 

árhoz  igazodik.  Ez  a  feltétel  viszonylag  könnyen  feloldható,  amennyiben  a  központi  vezérlő 

szerepét betöltő „piac” objektumot úgy módosítjuk, hogy az inkább árverezőház-szerűen működjön, 

így az elsőfokú árdiszkrimináció azonnal megjelenne a gazdaságiban.

A másodfokú árdiszkrimináció bevezetése a modellbe két helyen érintené az ágenseket. Egyrészt 

a vállalat számára kellene ösztönzőt bevezetni – például olyan időszakban, mikor az átlagos bérszint 
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viszonylag  alacsony,  a  vállalat  megpróbálhatja  ilyen  akciókkal  kihasználni  a  kedvező termelési 

feltételeket.  A másik oldalon  viszont  a  fogyasztói  döntésbe  kell  még intenzívebben beépíteni  a 

várakozásokat:  amennyiben  egy  igazán  kedvező  ajánlattal  szembesülnek,  legyenek  hajlandóak 

jelentős készleteket felhalmozni.

A  harmadfokú  árdiszkrimináció  beépítésére  a  fent  már  bevezetett  területi  sajátosságok 

ábrázolására is szükség van. Ez lehetővé tenné – sőt megkövetelné – egy vállalat számára, hogy 

figyelembe  vegye  a  termelés  helyét,  a  rész-piacok  elhelyezkedését  és  a  meglevő  szállítási 

infrastruktúrát.

Államadósság
A segélyezés teljes hatásának vizsgálatához elengedhetetlen egy komplexebb állam beépítése a 

modellbe.  Ennek segítségével  nem csak az  állam intézkedéseit,  hanem annak az  államháztartás 

egyensúlyát,  és  azon keresztül  a  makrogazdaságba  visszacsatoló  hatását  is  vizsgálni  lehetséges. 

Természetesen  ez  számos  problémát  (de  ezzel  együtt  lehetőséget)  is  felvet:  az  adóztatás 

modelljének kialakításától az állami szolgáltatások visszajuttatásán keresztül a politikai rendszerig 

(királyság vs. demokrácia) sok kérdést be kell illeszteni a modellbe. 
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6. ÖSSZEGZÉS
Az  Afrika  társadalmi  berendezkedéséről  és  segélyezéséről  szóló  szakirodalom  részletes 

áttekintése  alapján  arra  jutottunk,  hogy a  helyi  problémák nem kizárólag  közgazdasági,  hanem 

társadalmi és politikai okokra vezethetők vissza. Ezek a sajátosságok a hagyományos közgazdasági 

modellekbe  nem  illeszthetők  bele,  és  így  az  azok  által  jósolt  kimenet  az  esetek  legnagyobb 

többségében nem következik be. Mi több, a helyzet ennék is bonyolultabb, hiszen a régió országai 

nem csak  a  nyugati  gazdasági  szerkezettől,  de  egymástól  is  igen  eltérnek.  Ez  a  heterogenitás 

bonyolulttá teszi egy egységes, szimbolikus modell kidolgozását.

A sokféle gazdasági és nem gazdasági hatás figyelembevételére egy ágens alapú közgazdasági 

modellt fejlesztettem ki. Ezen modell alapja az részlegesen önérdekkövető gazdasági ágens és piaci 

mechanizmus, de a modell szerves részét képezi a klánok közötti kapcsolat ábrázolása is. E mellett 

a  modell  lehetővé  teszi  a  informális  gazdaság  kialakulását,  és  figyelembe  veszi  a  nemzetközi 

kapcsolatokat és az infrastruktúra hatását is.

A fenti keretrendszerben vizsgálva a segélyezési eljárásokat arra az eredményre jutottam, hogy a 

heterogén gazdaságok segélyezését nem lehetséges egységes módszerrel megoldani, mivel az egyes 

célok  elérésére  a  különböző  klánszerkezetű  országokban  más-más  segélyezési  eljárás  lehet  a 

célravezető. 

Easterly[46] javasolja azt a megközelítést a segélyezés, segélynyújtás számára, hogy nem arra 

kéne koncentrálni, hogy mit kéne elérni, hanem inkább arra, hogy mit  lehetséges. A szimulációm 

eredményeinek bemutatásakor igyekezetem ezt a szemléletet  követni;  leírni  azt,  hogy egy adott 

társadalmi  berendezkedés  esetén  a  különféle  segélyezési  gyakorlatok  milyen  hatásokat  tudnak 

kiváltani. Így ezek mértékét nem a segély összegéhez, hanem azonos segély esetén az alternatív 

segélyezési módszerek hatásaihoz mértem (azaz adott pénzt adott cél érdekében mely módszerrel 

lehet leghatékonyabban elkölteni).

A szimulációmon végzett kísérletek eredményeképp elkészítettem a segélyezési mix táblázatát. 

Ez  feltárja  az  alapvető  kapcsolatokat  az  ország  domináns  társadalmi  szerkezete,  a  segélyezés 

formája és a segélyezés hatásai között. Ezen táblázat segítségével a segélyt nyújtó kidolgozhatja azt 

a  segélyezési  mixet,  amely  az  általa  elérni  kívánt  célt  az  adott  régióban  a  legnagyobb 

hatékonysággal támogatja. Ezek az eredmények – szándékosan – nem mondanak semmit a régió 
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felzárkóztatásáról. Kérdéses, hogy az egyáltalán cél-e? Ami azonban egyértelmű, hogy az országok 

társadalmi berendezkedését nem lehet figyelmen kívül hagyni a segélyezés szempontjából.

A  szimuláció  eredményei  illeszkednek  a  szakirodalomban  megtalálható  ajánlásokkal.  A 

vállalatok  direkt  segélyezése  a  jelenlegi  doktrína  szerinti  preferált  segélyezési  módszer,  és  bár 

ennek hatékonysága több esetben is korlátozott volt, és néhol negatív mellékhatásokkal járt, minden 

gazdaságban növelte a jövedelmet.  A Kanbur által  javasolt[87] nemzetközi közjavak nyújtása,  a 

régió  országainak  jobb  illesztése  a  nemzetközi  kereskedelembe  a  szimuláció  szerint  is 

termelékenység  és  jólét  növekedéssel  járhat  bizonyos  esetekben,  azonban  a  szabadabb  verseny 

egyes szcenáriókban összességében negatív hatást is gyakorolhat az országra. Dichter[42] szerint a 

telekommunikáció fejlesztése kulcs szerepet tölthet be a régió fellendítése esetében, és ezt a modell 

is igazolta (erről részletesebben lásd a függeléket). Azonban a szimuláció tanulsága is az, hogy a 

leguniverzálisabban használható segélyezési forma az oktatási rendszer reformja és direkt anyagi 

támogatása. Ennek segítségével egyszerre növelhető az ország termelése, a lakosság jövedelme és 

sok esetben a társadalmi egyenlőség is. 

A dolgozatom makroszimulációjának eredménye, hogy ágens alapú modellel is bemutatom azt a 

közismert tényt,  mely szerint  a segélyező szervezetek céljai jelentős (és sok esetben destruktív) 

hatást gyakorolnak a segélyeket befogadó országokra. A két modell eredményei jól illeszkednek a 

Calderisi[26] által  javasolt  modellhez:  csak  azon  országok  kapjanak  segélyt,  amelyek  „helyes” 

gazdaságpolitikát folytatnak, azok viszont kapjanak szabad kezet a segély elköltéséhez; ne legyen a 

segély felhasználása megkötve.

A dolgozat  eredményeit  a  továbbiakban  arra  kívánom  felhasználni,  hogy  újabb  területek, 

kérdések  kutatásának  alapját  képezzék.  A régió  országainak  egyenlőtlen  népsűrűsége  és  gyér 

infrastruktúrája,  az  első-,  másod-  és  harmadfokú  árdiszkriminációk  hatása  illetve  a  kormányzat 

szerepének  vizsgálata  még  pontosabb  eredményeket  nyújthat  abban  a  tekintetben,  hogy  mi  az 

optimális segélyezési mix. Külön figyelmet érdemel a fegyveres konfliktusok szimulálása, amelyek 

beillesztésével  a  régió  egy  igen  jellemző  és  meghatározó  sajátosságát  tudom  majd  vizsgálni. 

Azonban  már  a  mostani  eredmények  is  fontos  támpontot  nyújthatnak  a  segélyező  szervezetek 

számára  abban,  hogy  a  segélyezés  milyen  formáját  érdemes  választani  egy  adott  cél  elérése 

érdekében.
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8. FÜGGELÉK

8.1. NEMZETKÖZI SEGÉLYEZŐ SZERVEZETEK

Mivel a segélyek jelentős részét valamilyen segélyező szervezeten keresztül juttatják el a donorok a 

segélyezett országok számára (illetve ilyen szervezetek aggregálják a donor pénzeket akkora alappá, 

amelyből  nagyobb  beruházásokat  támogatni  lehet),  érdemes  röviden  áttekinteni  a  fontosabb 

segélyező szervezeteket és működésüket.

A Világbank csoport
Az  1944-es  Bretton  Woods-i  megegyezés  hozta  létre  a  Világbank 

csoporot, amely mostanra öt nemzetközi, segélyezéssel foglalkozó pénzügyi 

és tanácsadó intézményt  foglal  magába[180]. Tagszervezetei:  Nemzetközi 

Újjáépítési  és  Fejlesztési  Bank  (IBRD,  International  Bank  for 

Reconstruction and Development, 1944), a Nemzetközi Pénzügyi Társaság 

(IFC, International Finance Corporation,  1956), a Nemzetközi Fejlesztési 

Társulás (IDA, International Development Association, 1960), a Beruházási Viták Rendezésének 

Nemzetközi Központja (ICSID, International Centre for Settlement of Investment Disputes, 1966) 

és  a  Nemzetközi  Beriházásbiztosítási  Ügynökség  (MIGA,  Multilateral  Investment  Guarantee 

Agency, 1988).

Az IBRD és az IDA együtt alkotják a Világbankot, és fejlesztési segélyeket nyújtanak. Az IBRD 

a közepes jövedelmű országokkal illetve a hitelképes alacsony jövedelmű országokkal foglalkozik, 

így  jó  feltételek  mellett  képes  hitelt  nyújtani.  Ezzel  szemben  az  IDA a  világ  legszegényebb 

országaira koncentrál (azokra, ahol a lakosság napi 2 dollárnál kevesebből él).

Az IFC a világ tőkeszegény régióiban található vállalatoknak nyújt pénzügyi szolgáltatásokat, 

míg a MIGA a politikai kockázat ellen nyújt biztosítást, ezzel segítve a szegény, politikailag instabil 

országokba  irányuló  nemzetközi  beruházásokat.  Az  ICSID  kormányzatok  és  külföldi  magán 

beruházók  anyagi  vitáinak  rendezését  szolgálja.  Ez  a  tevékenység  lehetővé  teszi  a 

magánbefektetőknek idegen államokkal szembeni követelésük érvényesítését, ami újfent serkenti a 

kockázatosabb régiókba való magánbefektetéseket.
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A Világbankot gyakran éri  az a kritika,  hogy a Nyugat eszköze,  és egy új-gyarmati  rendszer 

létrehozásán dolgozik (erre példa [21], [34]), illetve hogy cinikus a szegényekhez való hozzáállása 

és valójában nem is akar rajtuk segíteni ([71],  [179]).38 A Bank tevékenységét azonban nem csak 

külső  kritikák  érik.  A bank tevékenységét  értékelő  belső  elemzések  1992-ben és  98-ban  is  azt 

mutatták,  hogy a Bank által  támogatott  projektek nem érik  el  a tervezett  hatékonyságot  ([159], 

[160]).  A Bank  ezen  kritikák  ellenére  (vagy  dacára)  is  a  nemzetközi  segélyezés  egy  fontos 

szereplője, és ezt egyetlen kritikusa sem vitatja. A kérdés inkább az, hogy a hatás vajon milyen.

IMF
A  Nemzetközi  Valutaalapot  (IMF,  International  Monetary  Fund)  is  a  Bretton  Woods-i 

egyezmények  hozták  létre.  Feladata  a  nemzetközi  pénzügyi  rendszer 

felügyelete. Az IMF elsősorban az árfolyamokkal, a fizetési mérlegekkel 

és nemzetközi kereskedelem támogatásával foglalkozik[80].

Az  IMF  feladata,  hogy  fizetési  mérleg  deficit  esetén  ideiglenes 

hiteleket  nyújtson.  Ezen  hitelekért  cserébe  általában  gazdaságpolitikai 

reformokat  (strukturális  átalakítási  programokat)  szokott  kikötni.  Ezen 

reformok célja,  hogy az ország a  későbbiekben önerőből  képes legyen a fizetési  mérleg hiányt 

elkerülni.

Az  IMF-fel  szemben  leggyakrabban  megfogalmazott  kritika  az,  hogy  számtalan  nem-

demokratikus kormányzatot is támogatott, és nem törődik az emberi jogokkal ([34],  [124]). Ezen 

kritikák azonban nem megalapozottak, hiszen az IMF nem egy humanitárius szervezet, feladata a 

nemzetközi  kereskedelem  egészségének  megóvása  (és  egy  esetleges  világgazdasági  válság 

elkerülése). Stiglitz közgazdasági kritikát is megfogalmazott a Valutaalappal szemben. Szerinte az 

IMF szigorúan  Keynesiánus  gazdaságpolitikát  követel  meg,  és  határozottan  elutasítja  a  kínálat 

oldali illetve monetarista programokat ([152], [153]). Az 1997-es ázsiai válság igazolta Stiglitz-et: 

Malajzia kivételével az összes érintett ország elfogadta a Valutaalap útmutatását, és csak a Stiglitz 

útmutatását követő Malajzia gazdasága nem romlott tovább.39

38 Egyes, a Világbanknak címzett kritikák valójában nem a Bank, hanem a globalizáció ellen szólnak. Erre példa [130].
39 A közép-európai  poszt-kommunista országokban alkalmazott,  az IMF által  javasolt  sokkterápia is  hatástalannak 

bizonyult. A Világbank kutatása alapján nem csak a szegénység nőtt, de a GDP is visszaesett a régióban.

- ii -



8. Függelék 8.1. Nemzetközi Segélyező Szervezetek

UNDP
Az ENSZ 1964-ben hozta létre a saját fejlesztési programját (UNDP, United Nations 

Development  Programme).  166  országban  van  regionális  telephelye,  ahol  a  helyi 

kormányzattal együtt a régió fejlesztésén és a helyi kapacitások bővítésén dolgoznak.

Az  ENSZ  2000-es  Millenium  Summit  gyűlésén  fogadta  el  az  „United  Nations  Millenium 

Declaration”-t,  amely  egyik  sarokköve  az  Évezred  Fejlesztési  Céljai  (MDG,  Millenium 

Development Goals). Ezen 8 pontos program 2015-ig való teljesítése lett az UNDP célja.

Az MDP alappontjai:

1. Az éhség és a kirívó szegénység felszámolása

2. Mindenkinek lehetővé tenni az alapfokú képzést

3. A nemek közti egyenlőség elérése

4. A gyermekhalandóság csökkentése

5. Az anyák egészségének növelése

6. A HIV/AIDS, malária és egyéb betegségek terjedésének megállítása

7. A gazdasági fenntarthatóság biztosítása

8. Nemzetközi együttműködés a fejlődésre

Az UNDP céljai nagyjából egybeesnek a Világbank (főleg az IBRD és az IDA) kinyilatkoztatott 

céljaival.  A két  szervezet  viszonya  mégis  inkább ellenséges  mint  baráti:  a  Világbank lenézi  az 

UNDP-t, míg az UNDP a Világbankra mint a Nyugat ügynökére tekint[26]. Az UNDP Észak-koreai 

székhelyével  számos  probléma  felmerült.  Az  USA  nagykövete  szerint  a  kormányzatot 

finanszírozták éhség-ellenes programok helyett,  és  Artjon Shkurtaj  hamisított  dollárokat  talált  a 

szervezet széfjében[12].

EDF
Az Európai Fejlesztési Alapot (EDF, European Development Fund) az 1957-

es  Római  Szerződés  hozta  létre.  Jelenleg  ez  az  Európai  Unió  központi 

szervezete az ACP (afrikai, karibi és csendes-óceáni; African, Carribean and Pacific) illetve OCT 

(tengerentúli országok és területek; Overseas Countries and Territories) területek segélyezésére. Az 

EDF fő eszközei a pénzügyi juttatások, a kockázati tőke és a magánszektornak nyújtott hitelek [51].
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USAID
Bár  nem  nemzetközi  szervezet,  óriási  hatása  miatt  nem  leht 

figyelmen kívül hagyni au Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési 

Intézetét  (USAID,  United  States  Agency  for  International 

Development). A szervezetet John F. Kennedy alapította 1961-ben, 

azzal a céllal,  hogy koordinációs szervezetként működjön az összes nem-katonai segítségnyújtás 

számára. Az USAID célja, hogy „támogassa az Egyesült Államok külpolitikáját a szabad piacok és 

a demokrácia terjesztésével, miközben a fejlődő világ lakosainak javítja az életszínvonalát”[170].

Természetesen az USAID programot szinte azonnal megvádolták, hogy összejátszik a CIA-val. 

Ezen vádakat mindkét szervezet és számos független szervezet is tagadta, ám a 2005 június 25.-én 

kibocsátott,  „Family  Jewels”  kódnevű  CIA  dokumentum-gyűjtemény[33] 218.  oldalán 

megtalálható,  hogy  a  CIA  az  USAID  segítségével  terrorellenes  tevékenységre  képzett  ki 

instruktorokat.

Az USAID szerepe azért oly jelentős, mert bár a hivatalos amerikai segély jelentősen elmaradt a 

DAC által  előírt   mértéktől  (a GDP 0,7% helyett  csak 0,1%), nominálisan így is  az  USAID a 

legnagyobb segélyező szervezet a világon[135].

DAC
A Fejlesztési  és  Segélyezési  Bizottság  (DAC,  Development  and 

Assistance  Committee)  az  OECD  segélyezési  szervezete.  A DAC 

elsődleges  célja,  hogy  gazdaságpolitikai  tanácsokat  ad  fejlesztési 

programokhoz, illetve pénzügyi juttatásokat és kedvezményes hiteleket nyújt fejlesztési célra [118].

A fejlődő országokba (OECD Part  I  lista)  irányuló pénzmozgások neve Hivatalos Fejlesztési 

Segély (ODA, Official Development Assistance). Ezen segélyek a segélyezett fejlesztésére illetve 

életkörülményeinek javítására használhatóak, és támogatottak (az OECD szabályok szerint minden 

ODA legalább 25%-ban nem visszatérítendő segély kell legyen). Amennyiben a fogadó ország az 

OECD Part II lista tagja, a segély neve Hivatalos Segély (OA, Official Assistance), de az elnevezés 

kivételével az OA és az ODA megegyeznek.
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WHO
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO, World Health Organization) az 

ENSZ  szakosított  szervezete,  amely  közegészségügyi  koordinációs 

hatóságként  működik.  Az  1948-ban  alapított  genfi  székhelyű  szervezet 

célja, hogy „koordinálja a globális egészségügyi kérdéseket, meghatározza 

az  egészségügyi  kutatás  területeit,  szabványokat  és  küszöbértékeket  állapítson  meg, 

egészségpolitikai  iránymutatással  szolgáljon,  technológiai  segítséget  nyújtson  és  figyelje  a 

nemzetközi egészségügyi trendeket”[175].

A WHO talán legjelentősebb sikere,  hogy 1979-re teljesen kiirtotta a himlőt[142]. Jelenleg a 

legfontosabb  kutatási  projektjeik  a  malária,  madárinfluenza  és  AIDS  ellenes  védőoltások.  A 

védőoltások mellett a WHO egyéb egészségi kérdéseket is kutat (pl. a mobiltelefon egészségügyi 

hatásai), és mépszerűsíti az egészségesebb életvitelt is (gyümölcsfogyasztás, dohányzásmentesség).

UNICEF
Az  ENSZ  önkénesen  finanszírozott  kormányközi  szervezete,  az 

Egyesült  Nemzetek  Gyermekalapja  (UNICEF,  United  Nations 

Children's Fund) 1946-ban jött létre. Célja a gyermekek egészségének 

és  jólétének  támogatása.  Legfontosabb  tevékenységei  a  gyermekek  túlélését  és  képzését  segítő 

programok, a nemek egyenlőségét segítő programok, erőszaktól való védelem, AIDS, és a gyerekek 

jogai[166]. 

Bár  a  szervezet  céljai  nemesek,  a  kivitelezés  hatékonyságáért  sok  kritika  éri.  Afrika 

szempontjából  is  fontos,  hogy  például  az  UNICEF  képtelen  volt  megakadályozni  a  szudáni 

kormányzatot abban, hogy Dél-Szudánban fenntartsa a gyermekrabszolgaságot[86]. Szintén komoly 

hiányosság  a  szervezet  működésében,  hogy képtelen  volt  elérni,  hogy minden  ENSZ tagállam 

aláírja  az  1990-es  Gyermekek Jogaiért  Gyűlést  (Convention  on  the  Rights  of  Child).  Csak  két 

ország nem írta alá: az Egyesült Államok és Szomália[167].
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Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold Mozgalom
A világ  legnagyobb  humanitárius  nem-kormányzati  szervezete,  a  genfi 

Nemzetközi  Vöröskereszt  és Vörös  Félhold mozgalmat  1863-ban alapította 

egy svájci üzletember. A szervezet célja az emberi élet és egészség védelme, 

az  emberi  méltóság  biztosítása,  és  az  emberi  szenvedés  enyhítése 

megkülönböztetés nélkül. Mára a szervezet az egész bolygót behálózza.
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8.2. HOLLANDKÓR

A segélyezést bemutató fejezetben a segélyek számtalan káros hatását elemeztük. A hollandkór a 

segélyezés egyik kevéssé ismert, de igen komoly veszélye, így megéri alaposabban megismerkedni 

működésével, veszélyeivel, és lehetséges elkerülésével, Mwanza Nkusu modellje[115] alapján.

A hollandkór és a segélyezés
A  hollandkór  egy  gazdaság  aszimmetrikus  strukturális  átalakulásából  kialakuló  probléma. 

Működésének  lényege,  hogy a  gazdaság  egy  szektora  nagy  fellendülésen  megy  keresztül,  ami 

átalakítja  az  ország  szektorális  felosztását.  Ez  általában  az  árfolyamok  erősödéséhez 

(reálfelértékelődéshez)  vezet,  amely  lecsökkenti  a  szabadon  kereskedhető  termékek  piacát.  A 

modell elnevezése abból adódik, hogy először Hollandiában diagnosztizálták: a holland gázmezők 

felfedezésével a szénhidrogén ipar megerősödött, így a lakosság jelentős része inkább ott vállalt 

munkát,  elhagyva  a  hagyományos  szektorokat.  Mikorra  a  szénhidrogén  tartalékok  kimerültek, 

addigra a hagyományos szektorok tönkrementek, és közben a megerősödött árfolyam miatt a nem-

kereskedhető termékeket előállító szektorok is aránytalanul megerősödtek.

Amikor  egy  ország  gazdasági  segélyt  kap,  ez  bizonyos  esetekben  szektorális  fellendülést 

eredményezhet40,  ami  felveti  a  „túl  sok  segély”  kérdését.  Amennyiben  a  hollandkórt  időben 

felismerik,  könnyen kezelhető  (például  a  segélyek  csökkentésével).  Amennyiben azonban hibás 

diagnózisról  van  szó,   a  nem  létező  probléma  téves  kezelése  következtében  a  fejlődő  ország 

kevesebb segélyt kaphat, mint amennyi optimális lenne.

Nkusu szerint, bár a gazdasági segélyek pontos hatásmechanizmusa nem ismert, a hollandkór 

nem szükségszerű velejárója a  fejlesztési  segélyezésnek.  Amennyiben a  hollandkór  modelljének 

rigorózus feltevéseiből engedünk, a kór megjelenésének valószínűsége csökken a modell szerint.

40 A külső  gazdasági  segély  gyakorlatilag  megnöveli  a  nemzet  rendelkezésre  álló  jövedelmét.  Ez  eltérően  hat  a 
kerskedhető (más országoktól megvásárolható illetve más országoknak eladható) és a nem kereskedhető (csak a 
belső piacon lehet előállítani és nem adható el másnak) termékek árszinvonalára és fogyasztására. A hagyományos 
Salter-Swan modell ezt a megközelítést használja.
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A modellcsoport  feltételezi,  hogy  kétféle  termék  van  a  piacon:  az  egyik  típusú  termék  a 

világpiacon bárhol megvásárolható és eladható, ez a szabadon kereskedhető termék. A másik termék 

azonban valamilyen okból (kulturális, szállítási stb.) csak az adott országban értékesíthető és csak 

itt vásárolható meg (ilyenek a hagyományos szolgáltatások például).  A hagyományos modell kis 

országokkal dolgozik (azaz a szabadon kereskedhető termékek ára fix, hiszen a kis ország kisméretű 

keresletével és kínálatával nem képes befolyásolni a világpiaci árakat), teljes foglalkoztatás van, és 

az  ország  a  termelési  lehetőségek  határán  termel  (a  tehcnológiai  és  erőforrás  korlátokat  teljes 

egészében kihasználja).  Ez  már  eleve  felveti  a  modell  alkalmazhatóságát  a  fejlődő országokra, 

hiszen ezen feltételek egy alacsony növekedésű kis országot írnak le, semmi sem utal az alacsony 

jövedelmű státuszra.

A  modell 

működését  ezen  alap-

felvetések  határozzák 

meg (lásd  24. ábra). A 

felső grafikonok a  két 

kompozit  termék  pi-

acát  ábrázolják:  a 

jobboldali  a  nem-

kereskedhető  (NT, 

Non-Tradable)  áruk 

piaca, míg a baloldali a 

szabadon  keresked-

hetőeké  (T,  Tradable). 

A  jobb  alsó  ábra  az 

ország  termelési  po-

tenciálját  mutatja.  Itt 

van  a  termelési 

lehetőségek határa  görbe (PPF,  Production  Possibility Frontier,  az  adott  technikai  szinten  adott 

erőforrások mellett elérhető termelési kombinációk), az épp érvényben levő közömbösségi görbe 

(ID, Indifference Curve, azon jószágkombinációk halmaza, amelyek a nemzet számára megegyező 

jólétet  eredményeznek),  és  a  jövedelmi  görbe  (Y,  Yield).  A zöld  vonalak  az  eredeti  egyensúlyi 

helyzetet mutatják: a nemzet a „B” pontban termel, QNT mennyiségű nem-kereskedhető jószágot 
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24. ábra: A Hollandkór hagyományos modellje 
(saját ábra [115] alapján)
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fogyaszt PNT áron, és QT mennyiségű kereskedhető terméket fogyasztanak PT áron, épp érintve az 

ID közönbösségi görbét.  Ebben a helyzetben a fejlesztési segélyek az alábbi változásokat okozzák 

(lásd 25. ábra):

1. Költekezési hatás  : a nagyobb kiadások megemelik a nem-kereskedhető termékek iránti keresletet 

DNT-ről  DNT'-re  (a  szabadon  kereskedhető  termékek  kereslete  fix,  hiszen  a  kis  ország 

keresletnövekedése  nem relevánsan  változtatja  meg  az  összkeresletet).  Ez  megemeli  a  nem-

kereskedhető termékek piacán az árat PNT'-re, és mivel a szabadon kereskedhető javak ára fix 
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25. ábra: A segélyezés (ODA) hatására beálló változások 
(Saját ábra [115] alapján)
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PT,  a  reálárfolyam RER= PNT
PT  felértékelődik.  Emiatt  csökken  az  országban  a  szabadon 

kereskedhető javak termelése, ami kiváltja az erőforrásvándorlási és kiadásváltozási hatásokat.

2. Erőforrásvándorlási hatás  : tekintettel arra, hogy a nem-kereskedhető szektorban az árszinvonal 

megemelkedik, a munkaerő (és egyéb erőforrások) egy része átvándorol ebbe a szektorba. Emiatt 

az ország termelése elmozdul a termelési lehetőségek görbéjén a B' pontba, ami lecsökkenti a 

szabadon kereskedhető termékek mennyiségét az eredeti ST szintről ST'-re, miközben megnöveli 

a nem-kereskedhető termékek kínálatát SNT-ről SNT'-re.

3. Kiadásváltozási  hatás  :  a  reálfelérékelődés  miatt  a  fogyasztók  csökkentik  a  drága  nem-

kereskedhető termékek fogyasztását, és helyette növelik az olcsó szabadon kereskedhetőkét. A 

megemelkedett  reáljövedelem (Y->Y'')  miatt  (feltételezve  hogy egyik termék sem inferior)  a 

fogyasztás a B'' pontig fog nőni, ami megemeli a szabadon kereskedhető termékek fogyasztását 

QDT szintre. Ez jól láthatóan egy QDT-QST méretű kereskedelmi mérleg hiányt eredményez.

A három hatás tehát együttesen képes arra, hogy egy egyensúlyban levő gazdaságú országban olyan 

strukturális változásokat okozzon, ami reálfelérékelődéshez vezet, csökkentve az exportképes javak 

termelését és növelve az importot, ezzel kereskedelmi mérleg deficitet okozva.

Nkusu modellje
Könnyen látható, hogy az előző érvelés sarkallatos pontja a „kis ország” és „hatékony termelés” 

feltevések.  Nkusu szerint  ezen feltételek feloldásával egy olyan modellt  kaphatunk, amelyben a 

reálfelérékelődés és a külkereskedelmi deficit nem törvényszerű. Ráadásul ezen feltételek lazítása 

releváns,  hiszen  a  fejlődő  országokra  ezek  általában  nem  jellemzőek.  Az  alacsony  jövedelmű 

országokra a magas strukturális munkanélküliség és az erőforrások nem hatékony felhasználása a 

jellemző, azaz nem a termelési lehetőségek görbéjén termelnek. Ráadásul a kis ország feltétel is 

enyhíthető (legalább is árnyalható), mert a nem-kereskedhető javak triviálisan csak korlátozottan 

helyettesíthetőek.

A  26.  ábra azt  mutatja,  hogy ezen  feltételezéseket  figyelembe véve  hogyan alakul  a  modell 

szerkezete. 

A kezdeti állapotban az ország nem a termelési lehetőségek halmazán termel, hanem a belső „A” 

pontban,  miközben  a  „B”  pontban  fogyasztanak.  Így,  bár  a  nem-kereskedhető  javak  piaca 

(törvényszerűen) egyensúlyban van (ezt mutatja az „M” pont), addig a szabadon kereskedhető javak 
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piacán már a kezdőállapotban is  hiány van (HST mutatja a hazai kínálatot,  ST mutatja a teljes 

kínálatot, míg a kereskedelmi mérleg hiánya HST-QT).

A korábban  bemutatott  módon  a  megemelkedett  kiadások  megemelik  a  nem  kereskedhető 

termékek iránti keresletet (DNT->DNT'), ami megemeli a keresett mennyiséget és az árat is (a piac 

az  M'  pontba  kerül).  Változik  a  kínálati  oldal  is:  a  segély  lehetővé  teszi  többleterőforrások 

felhasználását vagy a meglevő erőforrások hatékonyabb felhasználását, így a termelés meg tud nőni 

a korábbi „A” szintről az „A'” szintre, egészen a termelési lehetőségek határáig, és ezzel együt a 

fogyasztás  is  meg  tud  nőni  a  „B”  szintről  a  „B'”  szintre.  Ezzel  a  lakosság  a  magasabb,  ID' 

közönbösségi  görbére  kerül.  A szabadon  kereskedhető  termékek  B'  beli  fogyasztása  és  A'  beli 
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26. ábra: Nkusu modellje 
(Saját ábra [115] alapján)
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termelése adja az új kereskedelmi mérleg hiányta, míg a nem-kereskedhető termékek kínálatának 

növekedése  (SNT->SNT')  adja  a  nem-kereskedhető  termékek  piacának  új,  egyensúlyát  az  M'' 

pontban.  A  reálárfolyam  az  adott  ábrán  leértékelődik,  hiszen ∣PT '−PT∣∣PNT '−PNT∣ ,  de 

könnyen látható, hogy a kínálati görbék meredekségének megváltoztatása megváltoztatná ezt is.

Mint a segélyezés hatásainak elemzésekor eddig mindig, ismét az a végkövetkeztetés, hogy a 

segélyek  hatása  nagyban függ az  országspecifikus  tényezőktől.  Ebben az  esetben  ez  az  ország 

kezdeti állapota (erőforráseloszlás, termelési függvény, intézmények), illetve a segély felhasználási 

módjától  (Nkusu  modelljében  ez  a  teljesen  hatékony  felhasználást,  a  totális  termelési  potencil 

elérését  jelentette).  Nkusu  a  nyolcvanas  évek  segélyezési  elveit  követve  azt  javasolja,  hogy a 

fejlesztési  segélyek  strukturális  reformokat  kell  kiváltsanak,  és  felhasználásukat  módját  és 

hatékonyságát szigorúan ellenőrizni kell.

- xii -



8. Függelék 8.3. Az ASPEN modell

8.3. AZ ASPEN MODELL

Érdemes  megnézni  az  első  országszintű  ágens  alapú  modellt.  Az  ASPEN  modell  az  egész 

Egyesült Államok gazdaságát modellezte egy összefüggő egységben[139].

A korai  ASPEN modell  meglehetősen  egyszerű  volt,  csak  piaci  tényezőket  vett  figyelembe.  A 

háztartást 1000 ágens jelképezte, az ipart 4, akik élelmiszert állítottak elő, a kormányzati szektort 

egy. Ezt a modellt napi szimulációs ciklusban 30 szimulációs évig futtatták, és már ezzel is sikerült 

kimutatni a gazdaság 7 éves ciklikusságát.

Bár  már  ez is  jelentős eredmény volt  a  modell  működőképességének igazolása irányában,  még 

messze elmaradt az igényelt pontosságtól. Az ASPEN modell célja:

1. kormányzati, jogi és szabályozási döntések hatásának vizsgálata

2. a gazdaság szektorainak különálló vizsgálata

3. a gazdasági szereplők szimulálása

4. a gazdaság egészének vizsgálata

és a kezdeti modell meglehetősen messze 

volt ezen cél elérésétől.

A  következő  lépés  egy  olyan  modell 

létrehozása  volt,  amely  már  meg  tud 

felelni  a  tervezők  elképzeléseinek.  Ezen 

modell  bonyolultabb  felépítésű  kellett 

legyen, amely más szektorokat és a bank-

rendszert is tartalmazta. Ezzel a modellel 

minden  korábbinál  pontosabban  tudták 

előrejelezni a gazdaság működését, ismé-

telten  meggyőződve  az  elképzelés  élet-

képességéről. 

Az elmúlt évtizedben a számítási kapacitás 

és  a  szimulációs  technikák  exponenciális  sebességgel  fejlődtek.  Az  eredeti  ASPEN modellt  az 

Egyesült  Államok SANDIA laborjában futtatták,  abban az időben a leggyorsabb számítógépnek 
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27. ábra: Az ASPEN ágenseinek kommunikációja
Forrás: [138], 15. old.
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számító „TERAFLOP” gépen. Ennek 9200 darab PII processzora 3.1 teraflop teljesítményt nyújtott. 

Összehasonlításképp a tavaly megjelent Playstation III játékkonzol 2 teraflop számítási kapacitással 

rendelkezik.  Ráadásul  a  GRID technológia  fejlődése  egyre  inkább kitolja  a  számítási  kapacitás 

korlátait.41 Ez egyre bonyolultabb és életszerűbb modellek létrehozását teszi lehetővé.

41 A mi esetünkben a GRID nem okvetlenül használható. Bár elképesztő számítási és tárolási potenciált biztosít,  a 
működés szűk keresztmetszete a kommunikáció. Egy adaptív ágens alapú kommunikáció esetében nagymennyiségű 
adat  áramlik  minden  számítási  node  között,  így  egy  nagyteljesítményű,  többprocesszoros  architektúra  jobb 
megoldásnak tűnik, mint a GRID.
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8.4. A WORLD FACTBOOK ADATAI

Ez  a  függelék  tartalmazza  a  CIA World  Factbook  2007  március  1-én  lementett  állapotából 

kigyűjtött  és  feldolgozott  adatokat  az  összes  Szaharától  délre  elhelyezkedő  afrikai  országra. 

Összehasonlításképp ott szerepel az Egyesült Államok, az EU és Magyarország adatsora is. A drapp 

hátterű oszlopok adatai számítás eredményeképp jöttek létre, a fehér hátterűek a World Factbookból 

származnak (illetve a törzsi és vallási szerkezet esetében azok egyértelmű feldolgozásai).
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6. táblázat: A régió természeti adottságai

USA temperate coal, metals, petroleum 18,01% tsunami, hurricane, volcanoes, fires, floods
EU cold temperate iron, petroleum, N/A flooding, avalanches, droughts
Hungary 93 temperate bauxite, coal, land 49,58% flooding

Country Area (1000 km2) Climate Resources Arable land Natural hazards
Sub-Saharan Africa 7,53%
Angola semiarid energy, metal, diamonds 2,65% floods
Benin 112 tropical limestone, marble 23,53% hot, dry winds
Botswana 600 semiarid diamonds, metal 0,65% drought, sandstorm
Burkina Faso 274 tropical limestone, marble 17,66% drought
Burundi 28 equatorial nickel, uranium 35,57% flood, drought
Cameroon 475 tropical, hot petroleum, bauxite 12,54% volcanoes
Cape Verde 4 temperate, warm salt, limestone, fish 11,41% drought
Central African Republic 623 tropical diamonds, uranium 3,10% hot, dry winds
Chad tropical, desert energy 2,80% hot, dry winds; droughts, locusts
Comoros 2 tropical marine - 35,87% cyclones, volcano
Congo, dem. republic (Belgian) tropical metals 2,86% drought
Congo, rep (Middle) 342 tropical petroleum, metals 1,45% air and water pollution
Cote d'Ivoire 322 tropical, semiarid petroleum, diamonds, metals 10,23% coastal surf
Djibouti 23 desert geothermal, petroleum 0,04% earthquakes, droughts, cyclones
Equatorial Guinea 28 tropical petroleum, gold, diamond 4,63% windstorms
Eritrea 121 desert gold, metals, fish 4,78% droughts, locusts
Ethiopia tropical monsoon hydro, precious metals 10,01% earthquakes, volcanoes, droughts
Gabon 268 tropical petroleum, diamonds, metals 1,21% N/A
Gambia, The 11 tropical fish, titanium 27,88% drought
Ghana 239 tropical gold, diamonds, bauxite 17,54% dry winds
Guinea 245 hot, humid bauxite, gold, fish 4,47% haze
Guinea-Bissau 36 tropical fish, bauxite, petroleum 8,31% haze
Kenya 583 tropical, arid limestone, gemstones, hydro 8,01% drought, floods
Lesotho 30 temperate, warm land, diamonds 10,87% droughts
Liberia 111 tropical iron, diamonds 3,43% windstorms
Madagascar 587 tropical, temperate graphite, fish 5,03% cyclones, drought
Malawi 118 sub-tropical limestone, land, uranium 20,68% N/A
Mali subtropical gold, phosphate 3,76% haze
Mauritius 2 tropical land, fish 49,02% cyclones
Mozambique 802 tropical coal, titanium 5,43% cyclones, drought
Namibia 825 desert diamonds, metal 0,99% drought
Niger desert uranium, coal 11,43% drought
Nigeria 924 equatorial, tropical gas, petroleum 33,02% drought
Rwanda 26 temperate gold, metals, land 45,56% drought, volcano
Sao Tome and Principe 1 tropical fish, hydro 8,33% N/A
Senegal 196 tropical fish 12,51% flood, drought
Seychelles 0 tropical marine fish 2,17% drought
Sierra Leone 72 tropical diamonds, metal 7,95% winds, sandstorms
Somalia 638 desert uranium, metal 1,64% drought, sandstorm
South Africa semiarid gold, diamond, uranium, metals 12,10% droughts
Sudan tropical, arid petroleum, metals 6,78% drought, sandstorm
Swaziland 17 tropical, temperate asbestos, coal 10,25% drought
Tanzania 945 tropical, temperate hydro, precious metals 4,23% flood, drought
Togo 57 tropical phosphates, limestone, land 44,20% wind, drought
Uganda 236 tropical metals, hydro, land 21,57% N/A
Zambia 753 tropical metals, uranium, hydro 6,99% drought, storm
Zimbabwe 391 tropical, moderate coal, metals 8,24% flood, drought

9 827
4 325

23 303
1 246

1 284

2 345

1 127

1 240

1 267

1 220
2 506
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Lakosság
A legszembeötlőbb  adat,  hogy  a  lakosság  növekedési  üteme  jóval  meghaladja  a  lakosság 

fogyását.  Kiemelkedő még, hogy a születéskor várható átlagéletkor 50 év alatt van, és az AIDS 

penetráció megközelíti a 7%-ot.
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7. táblázat: A régió lakossági adatai

USA 301,14 36,6 14,16 8,26 3,05 78,00 0,60%
EU 460,83 N/A 10,00 10,00 1,60 78,70 N/A
Hungary 9,96 38,9 9,66 13,05 0,86 72,92 0,10%

Birth rate Death rate Life
Country Population (M) Median age (per 1000 pop.) exp. HIV rate
Sub-Saharan Africa 766,89 18,3 38,10 15,15 0,14 49,64 6,75%
Angola 12,26 17,9 44,51 24,81 2,14 37,63 3,90%
Benin 8,08 17,7 38,10 11,94 0,58 53,44 1,90%
Botswana 1,82 20,9 23,17 13,63 5,49 50,58 37,30%

14,33 16,5 45,28 15,31 0,00 49,21 4,20%
Burundi 8,39 16,7 41,97 13,17 7,13 51,29 6,00%
Cameroon 18,06 18,9 35,07 12,66 0,00 52,86 6,90%
Cape Verde 0,42 20,2 24,40 6,50 -11,83 71,02 0,04%
Central African Republic 4,37 18,5 33,52 18,46 0,00 43,74 13,50%
Chad 9,89 16,3 42,35 16,69 -2,46 47,17 4,80%
Comoros 0,71 18,7 36,35 7,95 0,00 62,73 0,12%

65,75 16,1 42,96 10,34 1,28 57,20 4,20%
Congo, rep (Middle) 3,80 16,7 42,16 12,59 -3,17 53,29 4,90%

18,01 19,3 34,69 14,74 0,00 49,00 7,00%
Djibouti 0,50 18,2 39,07 19,23 0,00 43,25 2,90%
Equatorial Guinea 0,55 18,8 35,16 15,01 0,00 49,51 3,40%
Eritrea 4,91 17,9 33,97 9,36 0,00 59,55 2,70%
Ethiopia 76,51 18,0 37,39 14,67 0,00 49,23 4,40%
Gabon 1,45 18,6 35,96 12,45 -3,15 53,99 8,10%
Gambia, The 1,69 17,8 38,86 11,99 0,94 54,54 1,20%
Ghana 22,93 20,2 29,85 9,55 -0,58 59,12 3,10%
Guinea 9,95 17,7 41,53 15,33 0,00 49,65 3,20%
Guinea-Bissau 1,47 19,1 36,81 16,29 0,00 45,37 10,00%
Kenya 36,91 18,6 38,94 10,95 0,00 55,31 6,70%
Lesotho 2,13 21,1 24,72 22,49 -0,78 39,97 28,90%
Liberia 3,20 18,1 43,75 22,24 26,86 40,39 5,90%
Madagascar 19,45 17,8 38,60 8,51 0,00 62,14 1,70%
Malawi 13,60 16,7 42,09 18,25 0,00 42,98 14,20%
Mali 12,00 15,9 49,61 16,51 -6,28 49,51 1,90%
Mauritius 1,25 31,2 15,26 6,88 -0,40 72,88 0,10%
Mozambique 20,91 17,4 38,54 20,51 0,00 40,90 12,20%
Namibia 2,06 20,2 23,52 19,15 0,41 43,11 21,30%
Niger 12,89 16,5 50,16 20,59 -0,59 44,03 1,20%
Nigeria 135,03 18,7 40,20 16,68 0,26 47,44 5,40%
Rwanda 9,91 18,6 40,16 14,91 2,41 48,99 5,10%

0,20 16,2 39,72 6,28 -2,14 67,64 N/A
Senegal 12,52 18,7 37,40 10,96 0,00 56,69 0,80%
Seychelles 0,08 28,4 15,83 6,25 -5,25 72,34 N/A
Sierra Leone 6,14 17,5 45,41 22,64 0,15 40,58 7,00%
Somalia 9,12 17,6 44,60 16,28 0,00 48,84 1,00%
South Africa 44,00 24,3 17,94 22,45 -0,08 42,45 21,50%
Sudan 39,38 18,7 34,86 14,39 0,35 49,11 2,30%
Swaziland 1,13 18,6 26,98 30,35 0,00 32,23 38,80%
Tanzania 39,38 17,7 35,95 13,36 -1,68 50,71 8,80%
Togo 5,70 18,4 36,83 9,65 0,00 57,86 4,10%
Uganda 30,26 14,9 48,12 12,64 0,24 51,75 4,10%
Zambia 11,48 16,8 40,78 21,46 -2,68 38,44 16,50%
Zimbabwe 12,31 20,1 27,72 21,76 0,00 39,50 24,60%

migr.

Burkina Faso

Congo, dem. republic (Belgian)

Cote d'Ivoire

Sao Tome and Principe
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Törzsi és vallási szerkezet
A régió klánszerkezetének jellemzésére a törzsi  és vallási  koncentráció-számokat használtam. 

Ezek az oszlopok mind a World Factbook adatainak feldolgozásával jöttek létre; ilyen koncentráció 

mutatókat maga az adatbázis nem tartalmaz.

A korábban leírt okokból ez a táblázat nem csak az egyszerűen számított koncentráció számokat, 

hanem a különböző csoportok 

(törzsek  illetve  vallások) 

számát  is  tartalmazza.  Ezen 

számok segítségével lehetőség 

nyílik arra,  hogy az egyszerű 

koncentráció  mutatókat 

normalizáljuk,  amelyek  így 

egymással  összevethetőek 

lesznek.  Az  így  elkészített 

koncentráció  számok  segít-

ségével a korábban bemutatott 

módon két klánnal is felírható 

egy  adott  ország  klán-

koncentrációja  (bár  ez  nem 

pontosan  tükrözi  a  klán-

szerkezetet).

Ez  a  táblázat  tartalmazza 

az írástudatlanság adatokat is. 

Bár  az  átlag  maga  is  igen 

alacsony,  Nigéria  82%-os, 

Burkina  Faso  73%-os  és 

Sierra  Leone  70%-os 

írástudatlansága  komolyan 

visszaveti  az  országok 

termelékenységét.
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8. táblázat: A régió törzsi és vallási szerkezete

USA 4 0,69 0,58 16 0,34 0,30 99,00%
EU N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Hungary 2 0,85 0,71 17 0,32 0,28 99,40%

Ethnic diversity Religious diversity
Country # H Norm(H) # H Norm(H) Literacy
Sub-Saharan Africa 62,97%
Angola 5 0,22 0,02 3 0,39 0,08 66,80%
Benin 42 0,16 0,14 3 0,38 0,07 33,60%
Botswana 4 0,64 0,52 5 0,56 0,45 79,80%

7 0,20 0,07 3 0,42 0,13 26,60%
Burundi 3 0,74 0,61 4 0,45 0,27 51,60%
Cameroon 7 0,17 0,03 3 0,36 0,04 79,00%
Cape Verde 3 0,58 0,37 2 0,50 0,00 76,70%
Central African Republic 7 0,22 0,09 4 0,27 0,03 51,00%
Chad 200 0,01 0,00 10 0,39 0,32 47,50%
Comoros 5 0,20 0,00 2 0,96 0,92 56,50%

200 0,05 0,05 14 0,31 0,26 65,50%
Congo, rep (Middle) 4 0,31 0,09 3 0,48 0,22 83,80%

6 0,26 0,11 3 0,36 0,04 50,90%
Djibouti 3 0,48 0,22 2 0,89 0,77 67,90%
Equatorial Guinea 2 0,50 0,00 2 0,90 0,80 85,70%
Eritrea 5 0,41 0,27 4 0,25 0,00 58,60%
Ethiopia 8 0,28 0,18 7 0,34 0,23 42,70%
Gabon 6 0,21 0,05 3 0,54 0,31 63,20%
Gambia, The 10 0,25 0,17 3 0,82 0,73 40,10%
Ghana 7 0,24 0,12 3 0,47 0,20 74,80%
Guinea 4 0,29 0,05 3 0,73 0,60 35,90%
Guinea-Bissau 6 0,17 0,01 3 0,46 0,18 42,40%
Kenya 20 0,12 0,07 6 0,33 0,20 85,10%
Lesotho 2 0,99 0,99 2 0,68 0,36 84,80%
Liberia 18 0,06 0,00 3 0,36 0,04 57,50%
Madagascar 10 0,10 0,00 3 0,44 0,17 68,90%
Malawi 11 0,09 0,00 6 0,66 0,59 62,70%
Mali 6 0,31 0,17 3 0,82 0,73 46,40%
Mauritius 4 0,54 0,38 13 0,32 0,27 85,60%
Mozambique 5 0,20 0,00 20 0,20 0,16 47,80%
Namibia 11 0,28 0,21 2 0,75 0,49 84,00%
Niger 8 0,38 0,29 21 0,66 0,64 17,60%
Nigeria 250 0,02 0,01 3 0,42 0,13 68,00%
Rwanda 3 0,73 0,59 6 0,40 0,28 70,40%

6 0,17 0,00 8 0,50 0,43 79,30%
Senegal 7 0,27 0,15 3 0,89 0,83 40,20%
Seychelles 5 0,20 0,00 9 0,87 0,85 91,90%
Sierra Leone 20 0,19 0,14 3 0,46 0,19 29,60%
Somalia 3 0,75 0,62 1 1,00 1,00 37,80%
South Africa 4 0,64 0,52 4 0,66 0,55 86,40%
Sudan 5 0,43 0,28 3 0,56 0,33 61,10%
Swaziland 2 0,94 0,88 33 0,21 0,19 81,60%
Tanzania 130 0,01 0,00 3 0,34 0,00 78,20%
Togo 37 0,19 0,16 3 0,38 0,08 60,90%
Uganda 18 0,07 0,02 4 0,28 0,03 69,90%
Zambia 3 0,97 0,96 3 0,38 0,06 80,60%
Zimbabwe 5 0,69 0,62 4 0,37 0,16 90,70%

Burkina Faso

Congo, dem. republic (Belgian)

Cote d'Ivoire

Sao Tome and Principe
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Gazdasági adatok
A  gazdasági  adatokból  az  általános  szegénység  a  legfeltűnőbb.  A  régió  egy  főre  eső 

vásárlóerőparitáson számított jövedelme alig haladja meg a 2000 dollárt (bár itt helyezkedik el a 

világ harmadik legmagasabb egy főre eső jövedelmével rendelkező országa is). A GDP összetétele 

is  jelentősen  eltér  a  fejlett  országokétól:  a  mezőgazdaság  hangsúlya  túlzott,  miközben  a 

szolgáltatások a teljes jövedelem felét sem teszik ki. 
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9. táblázat: A régió alapvető gazdasági adatai

USA 102% 3,40% 0,90% 20,40% 78,60%
EU 107% 2,80% 2,10% 27,20% 67,10%
Hungary 65% 3,80% 5,50% 33,30% 61,20%

GDP Rel. GDP GDP composition
Country  (ppp, M) GDP(M) prices dGDP real (ppp, /cap.) agriculture industry services
Sub-Saharan Africa 34% 19,71% 30,81% 49,50%
Angola 55% 14,00% 9,60% 65,80% 24,60%
Benin 52% 4,00% 32,80% 13,70% 53,50%
Botswana 52% 4,70% 2,40% 46,90% 51,70%
Burkina Faso 33% 5,20% 32,60% 19,70% 47,70%
Burundi 779 14% 5,00% 700 44,90% 20,90% 34,10%
Cameroon 39% 4,10% 45,20% 16,10% 38,70%
Cape Verde 36% 5,50% 12,10% 21,90% 66,00%
Central African Republic 31% 3,00% 1100 55,00% 20,00% 25,00%
Chad 34% 7,00% 32,50% 26,60% 40,80%
Comoros 441 402 91% 3,00% 600 40,00% 4,00% 56,00%
Congo, dem. republic (Belgian) 18% 7,50% 700 55,00% 11,00% 34,00%
Congo, rep (Middle) 103% 6,00% 6,20% 55,30% 38,50%
Cote d'Ivoire 60% 1,20% 27,00% 18,50% 54,50%
Djibouti 619 702 113% 3,20% 17,90% 22,50% 59,60%
Equatorial Guinea 30% 18,60% 2,80% 92,60% 4,50%
Eritrea 28% 2,00% 9,90% 25,40% 64,60%
Ethiopia 19% 9,60% 46,70% 12,90% 40,40%
Gabon 69% 2,80% 60,00% 15,00% 25,00%
Gambia, The 461 14% 5,00% 30,50% 13,90% 55,60%
Ghana 17% 5,70% 37,30% 25,30% 37,50%
Guinea 19% 2,00% 23,70% 36,10% 40,20%
Guinea-Bissau 295 24% 2,90% 900 62,00% 12,00% 26,00%
Kenya 43% 5,50% 16,30% 18,80% 65,00%
Lesotho 27% 1,70% 16,10% 43,00% 40,90%
Liberia 903 31% 6,70% 76,90% 5,40% 17,70%
Madagascar 30% 5,50% 900 26,90% 16,50% 56,60%
Malawi 27% 7,00% 600 35,40% 17,60% 47,00%
Mali 40% 5,10% 45,00% 17,00% 38,00%
Mauritius 43% 4,30% 5,10% 25,20% 69,70%
Mozambique 22% 9,80% 21,10% 30,90% 48,00%
Namibia 35% 4,10% 47,00% 20,00% 33,00%
Niger 30% 3,50% 39,00% 17,00% 44,00%
Nigeria 44% 5,30% 17,30% 53,20% 29,50%
Rwanda 15% 5,80% 39,40% 23,30% 37,30%
Sao Tome and Principe 214 71 33% 4,40% 16,60% 15,30% 68,10%
Senegal 39% 4,90% 18,30% 19,20% 62,50%
Seychelles 626 712 114% -1,00% 3,20% 30,10% 66,70%
Sierra Leone 23% 6,80% 900 49,00% 31,00% 21,00%
Somalia 49% 2,60% 600 65,00% 10,00% 25,00%
South Africa 35% 4,50% 2,60% 30,30% 67,10%
Sudan 27% 9,60% 35,50% 24,80% 39,70%
Swaziland 37% 2,00% 8,60% 49,70% 41,70%
Tanzania 45% 5,80% 800 43,30% 17,70% 39,00%
Togo 23% 3,00% 39,50% 20,40% 40,10%
Uganda 16% 5,00% 29,40% 22,10% 48,50%
Zambia 50% 6,00% 19,90% 28,90% 51,20%
Zimbabwe 13% -4,40% 17,70% 22,90% 59,40%
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Érdekes megfigyelni még, hogy a teljes munkaerő-állomány mindössze a lakosság 33%-a (itt 

azon  országok  lakossági  adatait  nem  vettem  figyelembe,  amelyek  munkaerő-állomány  adata 

hiányzott). Szintén kiugróan magas a régióban a munkanélküiség (23%) és a szegénység (51%).
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10. táblázat: Munkaerő, szegénység, beruházás

USA 151,40 4,80% 12,00% 45,0 16,60%
EU 222,70 8,50% N/A 31,3 20,40%
Hungary 4,20 7,40% 8,60% 26,9 23,40%

Country labor force (M) unemployment poverty GINI investment
Sub-Saharan Africa 252,2m (32,8%) 22,58% 50,91% 20,64%
Angola 6,39 50,00% 70,00% N/A 14,60%
Benin 3,21 N/A 33,00% N/A 19,10%
Botswana 0,23 40,00% 30,30% 63,0 21,80%
Burkina Faso 5,00 N/A 45,00% 48,2 20,50%
Burundi 2,99 N/A 68,00% 33,3 11,90%
Cameroon 6,39 30,00% 48,00% 44,6 16,80%
Cape Verde 0,12 21,00% 30,00% N/A 25,50%
Central African Republic N/A 8,00% N/A 61,3 N/A
Chad 2,72 N/A 80,00% N/A 9,20%
Comoros 0,14 20,00% 60,00% N/A N/A
Congo, dem. republic (Belgian) 15,00 N/A N/A N/A N/A
Congo, rep (Middle) N/A N/A N/A N/A 27,20%
Cote d'Ivoire 6,74 13,00% 37,00% 45,2 11,80%
Djibouti 0,28 50,00% 50,00% N/A N/A
Equatorial Guinea N/A 30,00% N/A N/A 34,10%
Eritrea N/A N/A 50,00% N/A 24,50%
Ethiopia 27,27 N/A 38,70% 30,0 20,00%
Gabon 0,58 21,00% N/A N/A 22,40%
Gambia, The 0,40 N/A N/A N/A 20,30%
Ghana 10,87 20,00% 31,40% 30,0 29,00%
Guinea 3,70 N/A 47,00% 38,1 17,60%
Guinea-Bissau 0,48 N/A N/A N/A N/A
Kenya 1,96 40,00% 50,00% 44,5 19,20%
Lesotho 0,84 45,00% 49,00% 63,2 32,00%
Liberia N/A 85,00% 80,00% N/A N/A
Madagascar 7,30 N/A 50,00% 47,5 26,30%
Malawi 4,50 N/A 53,00% 50,3 9,20%
Mali 3,93 14,60% 64,00% 50,5 N/A
Mauritius 0,56 9,40% 10,00% 37,0 23,60%
Mozambique 9,40 21,00% 70,00% 39,6 21,50%
Namibia 0,65 5,30% 55,80% 70,7 25,00%
Niger N/A N/A 63,00% 50,5 N/A
Nigeria 48,99 5,80% 60,00% 50,6 26,40%
Rwanda 4,60 N/A 60,00% 28,9 19,80%
Sao Tome and Principe 0,04 N/A 54,00% N/A 35,20%
Senegal 4,75 48,00% 54,00% 41,3 41,00%
Seychelles 0,03 N/A N/A N/A 44,20%
Sierra Leone 1,37 N/A 68,00% 62,9 N/A
Somalia 3,70 N/A N/A N/A N/A
South Africa 16,09 25,50% 50,00% 59,3 17,10%
Sudan 7,42 18,70% 40,00% N/A 25,30%
Swaziland 0,30 40,00% 69,00% N/A 15,50%
Tanzania 19,35 N/A 36,00% 38,2 19,00%
Togo 1,30 N/A 32,00% N/A 22,40%
Uganda 13,76 N/A 35,00% 43,0 23,50%
Zambia 4,90 50,00% 86,00% 52,6 26,50%
Zimbabwe 3,96 80,00% 80,00% 56,8 16,10%
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Nemzetközi kereskedelem
Ebben a táblázatban nem csak numerikus adatokat, hanem leíró jellegűeket is megjelenítettem. 

Meglepő módon a régió fizetési mérlege pozitív, azonban az ország szintű adatokat megnézve nem 

ennyire jó a helyzet. A 47 ország közül összesen 10 fizetési  mérlege pozitív, a többieké erősen 

negatív. A kereskedett termékeket megnézve a helyzet még tovább romlik: mindegyik ország tőke 

és élelmiszer behozatalra kényszerül,  és  pár olajexportáló ország kivételével  az üzemanyagot  is 
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11. táblázat: Export, Import

USA 7,75% food, chemicals, capital, consumer 14,14% food, chemicals, petroleum, capital, consumer
EU 9,68% machinery, chemicals, food 10,67% machines, petroleum, food
Hungary 60,11% machinery, manufactures, food 61,67% machinery, manufactures, fuel, food

Country exports(M$) export(%) exports (goods) imports (M$) Import(%) imports (goods)
Sub-Saharan Africa 42,69% 33,03%
Angola 125,24% petroleum goods, diamonds 35,99% capital, food, weapons
Benin 563 12,18% textile, seafood 927 20,06% capital, food, petroleum
Botswana 49,87% diamonds 31,29% food, petroleum
Burkina Faso 543 9,33% cotton 17,45% capital, food, petroleum
Burundi 56 7,15% coffee, tea 207 26,61% capital, food, petroleum
Cameroon 26,38% petroleum, aluminum, coffee 18,83% capital, food
Cape Verde 97 8,57% fuel, fish 495 43,89% capital, food, petroleum
Central African Republic 131 8,50% diamonds, coffee 203 13,16% food, petroleum
Chad 82,63% cotton, cattle 823 15,66% capital, food
Comoros 34 8,46% vanilla 115 28,61% food, petroleum, consumer
Congo, dem. republic (Belgian) 13,75% diamonds, copper 16,36% capital, food
Congo, rep (Middle) 117,73% petroleum, diamonds 38,56% capital, food
Cote d'Ivoire 45,56% cocoa, petroleum, fish 32,27% capital, fuel
Djibouti 250 35,61% reexports 987 140,60% food, petroleum
Equatorial Guinea 117,23% petroleum, timber, cocoa 33,27% capital
Eritrea 18 1,42% livestock, textiles 702 56,41% capital, food, petroleum
Ethiopia 8,15% coffee, gold 30,82% capital, food, petroleum
Gabon 94,68% crude oil, uranium 22,79% capital, food
Gambia, The 131 28,30% peanuts, fish 212 46,01% food, petroleum
Ghana 32,28% gold, cocoa, tuna 55,66% capital, food, petroleum
Guinea 615 16,85% bauxite, gold, fish 730 19,99% petroleum, capital
Guinea-Bissau 116 39,31% nuts, shrimp 176 59,64% capital, food, petroleum
Kenya 20,78% tea, coffee, petroleum 37,96% capital, petroleum
Lesotho 779 54,90% manufactured goods 98,73% capital, food, petroleum
Liberia 910 100,79% rubber, timber, diamonds 535,94% capital, food, petroleum
Madagascar 994 19,49% coffee, vanilla 30,29% capital, food, petroleum
Malawi 513 23,62% tobacco 768 35,35% food, petroleum
Mali 323 5,52% cotton, gold 31,78% capital, food, petroleum
Mauritius 32,49% clothing 47,53% capital, food, petroleum
Mozambique 37,77% aluminum 43,77% capital, food, petroleum
Namibia 43,76% diamonds 46,30% capital, food, petroleum
Niger 222 6,10% uranium 588 16,16% capital, food, petroleum
Nigeria 70,79% petroleum 30,11% capital, food
Rwanda 135 6,88% coffee, tea 390 19,84% capital, food, petroleum
Sao Tome and Principe 10 13,69% cocoa 49 68,46% capital, food, petroleum
Senegal 17,26% fish, petroleum 34,80% capital, food, petroleum
Seychelles 365 51,28% fish, petroleum(reexport) 571 80,14% capital, food, petroleum
Sierra Leone 185 15,00% diamonds 531 43,07% capital, food, petroleum
Somalia 241 9,71% livestock, fish 576 23,20% capital, food, petroleum
South Africa 29,50% gold, diamonds, metals 30,69% capital, food, petroleum
Sudan 29,43% petroleum 34,09% capital, food
Swaziland 99,50% sugar, soft drink concentrates 102,80% capital, food, petroleum
Tanzania 13,95% gold, coffee, cashew 24,22% capital, petroleum, consumer
Togo 868 41,18% reexports, phosphates 57,28% capital, food, petroleum
Uganda 962 11,31% coffee, fish 22,88% capital, food, petroleum
Zambia 67,65% copper, cobalt, electricity 53,26% capital, food, petroleum
Zimbabwe 56,13% cotton, tobacco 65,32% capital, food, petroleum
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mindegyik ország importálja. (Pár olajexportáló ország is importál üzemanyagot, ezen esetekben re-

importról van szó.)

A segélyezés  adatait  úgy 

próbáltam  árnyalni,  hogy 

kiszámoltam  az  egy  főre 

eső  segély  értékét  a  régió 

egészére  is,  és 

Magyarországra  is.  Ebből 

az derül ki, hogy hat ország 

kivételével  Magyarország 

több  egy  főre  jutó  segélyt 

kap, mint tetszőleges afrikai 

ország,  és  a  régió  átlaga  a 

Magyar  egy  főre  jutó 

segélynek  mindössze 

negyede.
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12. táblázat: Kereskedelmi egyensúly és segély

USA -6% -0,05% -23
EU -1% N/A 0
Hungary -2% 1,00% 114

Economic aid
Country B.o.P.(M$) B.o.P(%) (M$) $/Y ($/cap.)
Sub-Saharan Africa 10% 4,34% 32
Angola 89% 384 1,35% 31
Benin -364 -8% 343 7,41% 42
Botswana 19% 73 0,75% 40
Burkina Faso -473 -8% 468 8,05% 33
Burundi -152 -19% 106 13,54% 13
Cameroon 8% 7,70% 70
Cape Verde -398 -35% 136 12,06% 322
Central African Republic -72 -5% 60 3,88% 14
Chad 67% 247 4,70% 25
Comoros -81 -20% 24 5,97% 34
Congo, dem. republic (Belgian) -211 -3% 27,29% 33
Congo, rep (Middle) 79% 159 3,12% 42
Cote d'Ivoire 13% 5,82% 56
Djibouti -737 -105% 64 9,13% 129
Equatorial Guinea 84% 0 0 0
Eritrea -684 -55% 77 6,19% 16
Ethiopia -23% 12,01% 21
Gabon 72% 331 4,69% 228
Gambia, The -82 -18% 60 12,97% 35
Ghana -23% 67,78% 301
Guinea -115 -3% 212 5,81% 21
Guinea-Bissau -60 -20% 115 39,11% 78
Kenya -17% 453 2,60% 12
Lesotho -622 -44% 42 2,92% 20
Liberia -435% 94 10,41% 29
Madagascar -551 -11% 354 6,95% 18
Malawi -255 -12% 402 18,49% 30
Mali -26% 472 8,07% 39
Mauritius -15% 42 0,59% 34
Mozambique -386 -6% 633 9,84% 30
Namibia -135 -3% 160 3,02% 78
Niger -366 -10% 453 12,46% 35
Nigeria 41% 250 0,30% 2
Rwanda -255 -13% 425 21,60% 43
Sao Tome and Principe -39 -55% 200 280,19%
Senegal -18% 450 5,25% 36
Seychelles -206 -29% 16 2,30% 200
Sierra Leone -346 -28% 297 24,12% 48
Somalia -335 -13% 60 2,42% 7
South Africa -1% 488 0,24% 11
Sudan -5% 172 0,67% 4
Swaziland -73 -3% 104 4,70% 92
Tanzania -10% 9,14% 30
Togo -340 -16% 80 3,79% 14
Uganda -983 -12% 959 11,28% 32
Zambia 836 14% 641 11,03% 56
Zimbabwe -289 -9% 178 5,66% 14
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Infrastruktúra
A telekommunikáció tekintetében a régió elmaradása óriási.  A vezetékes telefon penetrációja 

nem éri el a másfél százalékot sem, az internet penetráció is 3% alatti. Optimizmusra adhat okot a 

mobiltelefon 

penetráció  ter-

jedése.  Ez  a 

technológia  a-

lapvető  jellegét 

tekintve  jobban 

alkalmazható e-

zen  e  területen 

(nem szükséges 

vezetékek  ki-

építése,  elegen-

dő  a  továbbító 

tornyok  elhe-

lyezése),  így 

nagyobb  terü-

letek kommuni-

kációs  szükség-

leteit  is  vi-

szonylag  egy-

szerűbben el le-

het látni.
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13. táblázat: Telekommunikációs infrastruktúra

USA 89,00% 72,86% 68,18%
EU 51,65% 101,12% 53,60%
Hungary 33,71% 93,61% 30,63%

Internet
Country phone (k) pen(%) cellphone (k) pen(%) users(K) pen(%)
Sub-Saharan Africa 1,44% 12,12% 2,59%
Angola 94,30 0,77% 8,92% 172,00 1,40%
Benin 76,30 0,94% 386,70 4,79% 425,00 5,26%
Botswana 132,00 7,27% 823,10 45,34% 60,00 3,30%
Burkina Faso 97,40 0,68% 572,00 3,99% 64,60 0,45%
Burundi 27,70 0,33% 153,00 1,82% 25,00 0,30%
Cameroon 99,40 0,55% 12,51% 167,00 0,92%
Cape Verde 71,40 16,88% 81,70 19,31% 25,00 5,91%
Central African Republic 10,00 0,23% 60,00 1,37% 9,00 0,21%
Chad 13,00 0,13% 210,00 2,12% 35,00 0,35%
Comoros 16,90 2,38% 16,10 2,26% 20,00 2,81%
Congo, dem. republic (Belgian) 10,60 0,02% 4,18% 140,60 0,21%
Congo, rep (Middle) 13,80 0,36% 490,00 12,89% 36,00 0,95%
Cote d'Ivoire 257,90 1,43% 12,16% 160,00 0,89%
Djibouti 11,10 2,24% 34,50 6,95% 9,00 1,81%
Equatorial Guinea 10,00 1,81% 96,90 17,58% 5,00 0,91%
Eritrea 37,70 0,77% 58,00 1,18% 70,00 1,43%
Ethiopia 610,30 0,80% 410,60 0,54% 113,00 0,15%
Gabon 39,10 2,69% 649,80 44,66% 67,00 4,61%
Gambia, The 44,00 2,61% 247,50 14,66% 49,00 2,90%
Ghana 321,00 1,40% 12,39% 401,30 1,75%
Guinea 26,20 0,26% 189,00 1,90% 46,00 0,46%
Guinea-Bissau 10,60 0,72% 67,00 4,55% 26,00 1,77%
Kenya 281,80 0,76% 17,61% 2,86%
Lesotho 48,00 2,26% 245,10 11,53% 43,00 2,02%
Liberia 6,20 0,19% 160,00 5,01% 1,00 0,03%
Madagascar 66,90 0,34% 504,70 2,60% 90,00 0,46%
Malawi 102,70 0,75% 429,30 3,16% 52,50 0,39%
Mali 75,00 0,63% 869,60 7,25% 60,00 0,50%
Mauritius 359,00 28,70% 713,30 57,02% 180,00 14,39%
Mozambique 69,70 0,33% 5,84% 138,00 0,66%
Namibia 127,90 6,22% 495,00 24,09% 75,00 3,65%
Niger 24,00 0,19% 299,90 2,33% 24,00 0,19%
Nigeria 0,91% 15,97% 3,70%
Rwanda 23,00 0,23% 290,00 2,93% 38,00 0,38%
Sao Tome and Principe 7,00 3,51% 12,00 6,01% 20,00 10,02%
Senegal 266,60 2,13% 13,82% 540,00 4,31%
Seychelles 21,40 26,13% 57,00 69,60% 20,00 24,42%
Sierra Leone 24,00 0,39% 113,20 1,84% 10,00 0,16%
Somalia 100,00 1,10% 500,00 5,48% 90,00 0,99%
South Africa 10,75% 77,19% 11,59%
Sudan 670,00 1,70% 4,64% 7,11%
Swaziland 35,00 3,09% 200,00 17,65% 36,00 3,18%
Tanzania 148,40 0,38% 4,93% 333,00 0,85%
Togo 58,60 1,03% 443,60 7,78% 300,00 5,26%
Uganda 100,80 0,33% 5,04% 500,00 1,65%
Zambia 94,70 0,83% 946,60 8,25% 231,00 2,01%
Zimbabwe 328,00 2,66% 699,00 5,68% 8,12%

268 000,00 219 400,00 205 327,00
238 000,00 466 000,00 247 000,00

3 356,00 9 320,00 3 050,00

11 021,40 92 931,20 19 862,00
1 094,00

2 259,00

2 746,00

2 190,00

2 842,00

6 500,00 1 055,00

1 220,00

1 223,00 21 571,00 5 000,00

1 730,00

4 729,00 33 960,00 5 100,00
1 828,00 2 800,00

1 942,00

1 525,00

1 000,00
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A régió helyzete nem sokkal jobb a közlekedési infrastruktúra tekintetében sem. Az országok 

területéhez képest kevés közút van, azok  83%-a nem is aszfaltozott. Ezzel szemben kimagaslóak a 

honvédelmi kiadások: a GDP 2,4%-át fegyverkezésre költi  a régió,  és Ruanda világelső a GDP 

arányos fegyverkezésben (13,3%).
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14. táblázat: Közlekedési infrastruktúra és honvédség

USA 65% 423,9 654,4 4,06%
EU 76% 418,5 553,7 N/A
Hungary 20 44% 753,0 1715,2 1,75%

airports roadways military
Country (paved) railways (km) paved(km) total(km) paved paved/1000km2 total/1000km2 expenditures
Sub-Saharan Africa 17% 13,5 79,9 2,38%
Angola 31 10% 4,3 41,3 6,60%
Benin 1 578 9% 12,5 142,9 1,80%
Botswana 10 888 37% 14,9 40,6 3,50%
Burkina Faso 2 622 31% 17,4 55,7 1,30%
Burundi 1 0 10% 46,2 442,8 5,90%
Cameroon 11 987 10% 10,5 105,2 1,40%
Cape Verde 7 0 932 69% 233,0 337,5 0,70%
Central African Republic 3 0 N/A N/A 0,0 38,2 1,10%
Chad 7 0 267 1% 0,2 26,0 4,60%
Comoros 4 0 673 880 76% 310,1 405,5 2,20%
Congo, dem. republic (Belgian) 25 2% 1,2 65,4 2,10%
Congo, rep (Middle) 4 894 864 5% 2,5 50,6 4,30%
Cote d'Ivoire 7 660 8% 20,2 248,4 4,00%
Djibouti 3 100 364 13% 15,8 125,7 4,10%
Equatorial Guinea 3 0 N/A N/A 0,0 102,9 0,10%
Eritrea 4 306 874 22% 7,2 33,1 7,80%
Ethiopia 14 681 19% 6,2 32,4 3,90%
Gabon 11 814 937 10% 3,5 34,2 3,40%
Gambia, The 1 0 723 19% 64,0 331,2 0,60%
Ghana 7 953 8% 13,7 178,3 0,80%
Guinea 5 837 10% 17,7 181,0 1,80%
Guinea-Bissau 3 0 965 28% 26,8 95,7 3,10%
Kenya 15 14% 15,3 108,5 3,00%
Lesotho 3 0 18% 36,2 198,0 2,80%
Liberia 2 490 657 6% 5,9 95,5 1,30%
Madagascar 29 854 12% 9,8 84,9 1,10%
Malawi 6 797 45% 58,7 130,4 1,40%
Mali 9 729 18% 2,7 15,1 2,00%
Mauritius 2 0 100% 990,2 990,2 0,30%
Mozambique 22 19% 7,1 37,9 0,90%
Namibia 21 13% 6,5 51,2 3,90%
Niger 9 0 25% 2,9 11,5 1,10%
Nigeria 36 31% 65,0 210,4 1,60%
Rwanda 4 0 19% 101,1 531,9 13,30%
Sao Tome and Principe 2 0 208 320 65% 207,8 319,7 0,80%
Senegal 9 906 29% 20,2 69,2 1,90%
Seychelles 8 0 440 458 96% 967,0 1006,6 2,00%
Sierra Leone 1 0 904 8% 12,6 157,5 2,50%
Somalia 7 0 12% 4,1 34,7 1,30%
South Africa 146 20% 60,3 296,8 1,90%
Sudan 15 36% 1,7 4,7 3,00%
Swaziland 1 301 30% 62,1 207,0 4,90%
Tanzania 11 9% 7,2 83,5 1,60%
Togo 2 568 32% 41,8 132,4 1,60%
Uganda 5 23% 68,9 299,7 2,40%
Zambia 10 22% 26,7 121,5 2,90%
Zimbabwe 17 19% 47,4 249,5 3,70%

5 119 226 605 4 165 110 6 430 366
2 020 235 199 1 809 821 2 394 641

7 927 70 050 159 568

314 583 1 861 981
2 761 5 349 51 429

1 400 16 000
8 914 24 355
4 766 15 272
1 286 12 322
5 000 50 000

1 350
23 810
33 400

5 138 2 794 153 497
17 289

6 500 80 000
2 890
2 880
4 010

6 980 36 469
9 170
3 742

3 267 42 623
4 342 44 348

3 445
2 778 8 933 63 265

1 087 5 940
10 600

5 780 49 827
6 956 15 451
3 368 18 709
2 020 2 020

3 123 5 685 30 400
2 382 5 406 42 237

3 641 14 565
3 505 60 068 194 394

2 662 14 008

3 972 13 576

11 300
2 608 22 100

20 872 73 506 362 099
5 978 4 320 11 900

1 078 3 594
3 690 6 808 78 891

2 376 7 520
1 244 16 272 70 746
2 173 20 117 91 440
3 077 18 514 97 440



8. Függelék 8.5. A programozási környezet

8.5. A PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZET

A kutatásom témája Afrika segélyezésének ágens-alapú modellezése, így a dolgozat törzsében 

Afrika  gazdasági  és  társadalmi  jellemzőivel,  és  ennek  szimulációs  ábrázolásával  és 

követelményeivel foglalkoztam. Az ágens alapú szimulációk azonban informatikai szempontból is 

érdekesek,  ezért  ebbe  a  függelékbe  összegyűjtöttem  a  szimulációval  szemben  megfogalmazott 

informatikai kritériumokat, a modellezési környezet kiválasztásának szempontjait és a kiválasztott 

környezetben megvalósított modell jellegzetességeit.

Informatikai követelmények
Axelrod[5] a szimulációs modellek informatikai céljainak a validitást, a használhatóságot és a 

kiterjeszthetőséget jelölte meg.

Validitás
A validitási  kritérium alatt  a  szimuláció  „belső  validitását”  értjük,  azaz  azt,  hogy a  modell 

elemeinek a  működése  és  az  elemek  kapcsolata  valójában  az,  amit  akartunk.  A belső  validitás 

ellenőrzésekor azzal nem foglalkozunk, hogy maga a modell illeszkedik-e a való világban tapasztalt 

jelenségekkel, csak azzal, hogy az elkészített szimuláció ténylegesen a modellt valósítja-e meg.

A szimuláció belső validitásának garantálása érdekében a rendszer tervezése során a kritériumok 

ellenőrizhetőségét  is  szem  előtt  tartottam.  Ahogy  Axelrod  említi,  a  validálás  és  a  validálás 

lehetősége kiemelkedően fontos az ágens alapú szimulációk során, hiszen az emergens magatartás 

sokszor ellenkező eredményt ad, mint amit a modellező vár – ilyen esetekben valamilyen módon 

garantálni kell tudni, hogy nem programozási hiba eredménye a kimenet.

A tesztelhetőség fontossága miatt a rendszer tervezése és megvalósítása során a V-modell egy 

változatát  használtam. Bár rendszertervezési  körökben egyre kevésbé elfogadott módszertan (Ed 

Liversidge rövid kritikája egyenesen a modell  haláláról beszél[96]) mert  monolitikus és nagyon 

rugalmatlan, az én szempontomból kisebb módosításokkal ideális volt. A társadalmi szimuláció nem 

tekinthető hagyományos szoftverfejlesztési feladatnak; itt a követelmény-analízis szakasza sokkal 

hosszabb,  mint  az  összes  többi  szakasz  együttvéve.  A társadalmi  folyamatok  feltérképezése,  a 

vizsgált jelenség pontos körülírása, a releváns társadalmi tényezők meghatározása éveket is igénybe 

vehet, és ezek adják a majdani szimulációs rendszer vázát. A társadalmi szimuláció fejlesztése során 

tehát  nem várható,  hogy hirtelen megváltoznának a  követelmények,  amelyek az  egész rendszer 
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drasztikus áttervezését igényelnék, így a V-modellel szemben megfogalmazott legnagyobb kritika, a 

rugalmatlanság számunkra nem jelent komoly problémát.

A V-modell lényege, hogy már a tervezési fázisban elkészül az adott fázis teszt-terve és tesztjei. 

Ennek  megfelelően  a  szimuláció  tervezésénél  én  is  minden  tervezési  lépésben  elkészítettem a 

megfelelő teszteket.  Bár ezen tesztek és a tesztek elkészítése és a tesztek által kimutatott  hibák 

kijavítása a teljes fejlesztési idő közel 60%-át tették ki, amikor a szimuláció eredményeit látva újra-

és  újra  visszatértem  a  programkód  ellenőrzéséhez,  hogy  meggyőződjek  a  kapott  emergens 

magatartás validitásáról, nagy segítséget jelentettek ezek a tesztek. (Személyes tapasztalatom szerint 

a V-modell a szimulációmhoz hasonló törpemodell esetében még a rugalmasság rovására sem megy, 

hiszen esetleges újratervezési esetekben csak annyit jelent, hogy a teszteket is újra kell tervezni. Bár 

ez munkaóra kiesést jelent, a tesztelhetőség kiemelkedő fontossága miatt érdemes meghozni ezt az 

áldozatot.)
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28. ábra: A V-modell
Kumar M. Ajith ábrája
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Könnyű használat
A  szimulációk  másik  alapvetően  fontos  követelménye  a  könnyű  használhatóság.  Ennek 

érdekében  úgy  készítettem  el  a  modellemet,  hogy  egyrészt  a  felhasználói  felületről,  másrészt 

paraméterfájlból  a  modell  minél  több jellemzője módosítható legyen.  Egyes  esetekben ezt  nem 

lehetett kizárólag programozási eszközökkel megoldani; a klánszerkezet esete például ilyen volt. 

Bár paraméterfájlból tetszőleges komplexitású klánstruktúra leírható, a felhasználói felületen ennek 

kialakítására nincs lehetőség. Ezért készült el a kétklán-modell, melynek segítségével viszonylag 

komplexebb klánszerkezetek is leírhatók összesen két klán felhasználásával. A program felhasználói 

felülete ezt a megközelítést használta.

A belső folyamatok értelmezését megkönnyítendő számtalan, a modellt bemutató fejezetben már 

ismertetett diagramot és megjelenítési felületet használtam. Ennek következtében egy adott kezdeti 

paraméterek által  generált  modell-trajektória  futási  adatai  valós  időben is  nyomon követhetőek, 

illetve a futásidejű adat-manipulátorok okozta változások hatása is jól látható. Ezek következtében a 

szimulált társadalmi kísérletek könnyen értelmezhetőek és látványosak – miközben ezen kijelzők 

adatait fájlba mentve és a szimulációt kötegelten futtatva statisztikailag is releváns adatmennyiség 

nyerhető.

Kiterjeszthetőség
A harmadik informatikai kritérium a szimuláció kiterjeszthetősége. Ennek jelentősége az, hogy 

nagyban megnövelheti a modell által vizsgálható társadalmi helyzeteket, illetve újrahasználhatóvá 

teheti a modellt.

A tesztelhetőség  mellett  a  kiterjeszthetőség  volt  a  másik  fontos  vezérelvem  a  szimuláció 

tervezése  során.  Mint  azt  később  a  modell  belső  felépítését  taglaló  fejezetben  látni  fogjuk, 

viszonylag kis méretű és nagy belső kohézióval rendelkező komponenseket használtam, és nem 

csak  a  komponensek  között,  hanem a  komponenseken  belül  is  jól  meghatározott  interfészeken 

keresztül  valósítottam  meg  a  kommunikációt.  Ez  lehetővé  teszi  azt,  hogy  az  interfészeket 

megvalósító  objektumok  cseréjével  az  adott  komponens  vagy  komponens-csoport  alapvető 

működését  megváltoztathassuk anélkül,  hogy a program szerkezeti  felépítésén,  komponenseinek 

kapcsolódási módján módosítani kellene.
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Modellezési platform
Az ágens alapú szimuláció társadalomtudományok terén történő elterjedésének egyik alapvető 

problémája, hogy alapos programozási ismeretekre van szükség a használatához. Létezik néhány 

modellezési platform, ami megkönnyítheti a társadalomtudós életét, de ezek általában jelentősen 

bekorlátozzák  a  modellek  mozgásterét.  Így a  modellezési  környezet  kiválasztásánál  általában  a 

szükséges kifejezőerő és a könnyű használhatóság között kell választani[7].

Matematikai programcsomagok
A legegyszerűbb ágens alapú modellek leírhatóak matematikai képletek segítségével,  így bár 

szemléletmódban eltérnek,  megvalósításban megegyeznek a szimbolikus modellekkel.  Egy ilyen 

ágens alapú szimuláció modellezhető valamilyen általános matematikai keretrendszer (pl. MatLab, 

Mathematica)  segítségével.  Ezen  megközelítés  előnye,  hogy  a  társadalomtudósok  már  ismert 

eszközök használatával is képesek ágens alapú modelleket készíteni. A hátrány is nyilvánvaló: az 

ágens  alapú  megközelítés  így  mindössze  gondolatkísérlet  formájában  létezik,  és  a  szimulációs 

lehetőségek jó része kiaknázatlan marad. 
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29. ábra: Szimulációs platformok teljesítménye
Saját ábra, [7] alapján.
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Ágens alapú modellező programcsomagok
Az utóbbi  időben  egyre  több  ágens  alapú  szimulációt  támogató  modellező  programcsomag 

jelenik meg (például NetLogo[176], AgentSheets[3], Ascape[123], MASON[61], Repast[4]). Ezek a 

keretrendszerek olyan programrészleteket, osztályokat tartalmaznak, amik megkönnyítik az ágens 

alapú szimulációk felépítését és elemzését. Ezen környezetek jellemzően Java nyelvben készültek, 

így programozásukat is többnyire ezen nyelven kell elvégezni. E csoporton belül is érvényes az, 

amit  az  összes  platformra  már  kimondtunk:  minél  gyorsabb  és  több  lehetőséget  biztosít  egy 

programozási környezet, általában annál több programozási ismeretet igényel.

Programozási nyelvek
A lehető  leggyorsabb  és  leghatékonyabb  szimulációkat  természetesen  úgy  lehet  elkészíteni, 

hogyha  általános  programozási  nyelvek  felhasználásával  kifejlesztjük  a  teljes  modellezési 

környezetet.  Ez  természetesen  jóval  több  programozással  jár,  mint  egy  meglevő  környezet 

használata,  azonban  egyes  esetekben  szükséges  lehet  olyan  komplexitású  modellek  használata, 

amelyek túlzottan lassan futnának csak szimulációs környezetekben.

A szimuláció modellezéséhez általában Java vagy C++ nyelvet használnak. A Java előnye, hogy 

rengeteg,  szimulációt  segítő  könyvtár  létezik  hozzá  (például  a  fent  említett  csomagok részei  is 

felhasználhatóak  a  saját  szimuláció  elkészítése  során).  A  Java  további  előnye  a 

platformfüggetlenség. A C++ előnye viszont a viszonylagos gyorsaság: a Java-val szemben ez nem 

egy interpretált nyelv, így ugyan a kód nem platformfüggetlen,viszont gyorsabb. A Java virtuális 

gépeinek fejlődésével ez a sebességi előny elveszni látszik ([98], [129]).

A használt környezet
A szimulációm  során  én  a  Repast  környezet  mellett  döntöttem,  ami  az  Argonne  National 

Laboratories által egy eleve társadalomtudósok számára készített szimulációs környezet. Megfelelő 

programozási  ismeretek  esetében  egyszerűen  használható,  és  nagyon  megkönnyíti  a  modell 

létrehozását és megjelenítését. 2007 december 3.-án jelent meg a Repast Simphony változata, amely 

már jóval magasabb szinten teszi  lehetővé a modell  definiálását  és megjelenítését.  A kutatásom 

során ez az eszköz még nem állt  rendelkezésre,  így én a  programozás-igényesebb Repast  3.0-t 

használtam.
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A modell belső felépítése

Alrendszerek
A szimulációt úgy építettem fel, hogy jól különválasztható alrendszerekből álljon, lehetővé téve 

a modell bővítését illetve egyes komponensek lecserélését. A komponensek közötti kapcsolatokat 

interfészek  segítségével  valósítottam  meg,  így  tetszőleges  osztály,  mely  megvalósítja  az  adott 

interfészt, betöltheti az adott szerepet a modellben.

A modell  központi  komponense a „piac”,  ami az ágensek közti  kapcsolatok színtere.  A piac 

objektumon keresztül ajánlják fel a lakosok munkaerejüket a vállalatok számára, ide helyezik el a 

termékek iránti keresletüket és az informális gazdaságban előállított kínálatukat, illetve a vállalatok 

is innen bérelnek fel munkaerőt, és ide helyezik ki az értékesítéseiket.

A háztartások alrendszere kettős szerepet tölt be. Egyrészt a mikro- és makroökonómiában bevett 

módon ők jelentik a munkaerőkínálatot és az árupiaci keresletet. A régió gazdasági rendszerének 

következtében azonban termelési tevékenységet is végezhetnek; így az árupiaci kínálat egy részét is 

jelentik. E mellett a külfölddel is kapcsolatban állhatnak, hiszen termékeiket – bizonyos költségek 

árán – ott is értékesíteni tudják, illetve onnan is beszerezhetik.

A vállalati  szektorok  vagy  csak  a  külfölddel  állnak  kapcsolatban  (bányászat),  vagy  nem-

kereskedhető  termékeket  állítanak  elő,  kizárólag  belföldi  fogyasztásra  (szolgáltatások),  vagy 

mindkét piacon jelen vannak (mezőgazdaság). Ez jelentősen befolyásolja kapcsolati hálójukat.

A modell az ország egészét is mint egy entitás kezeli. Ebben az alrendszerben van lehetőség a 

kezdeti  feltételek  beállítására,  az  infrastruktúra  szerepére  és  mértékére,  a  lakosság  kezdeti 

feltételeinek  megadására  stb.  Ezen  objektum  lecserélésével,  illetve  paramétereinek 

megváltoztatásával lehetőség nyílik arra, hogy a szimulációt egy adott ország jellegzetességeinek 

megfelelően indítsunk.

A külföld szerepe ebben a modellben paramétereken keresztül jelenik meg: ők határozzák meg a 

világpiaci nyersanyagárakat és a mezőgazdasági termékek árait. A jelenlegi külföld implementáció 

ennél  többet  nem tesz,  de egy komplexebb segítségével  lehetőség nyílik  a  szabadkereskedelem 

fokának szimulálásáról is, sőt akár a nem-egységes kereskedelmi kapcsolatok is megjeleníthetőek. 

Jelenleg  ezek  az  összefüggések  csak  paraméteresen  helyezkednek  el  a  modellben,  mint 

kereskedelmi prémium felár, és az infrastruktúrához hasonlóan működnek.

- xxix -



8. Függelék 8.5. A programozási környezet

- xxx -

30. ábra: A modell komponenseinek kapcsolatai
Forrás: saját ábra
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Csomagok
A modell  létrehozása  során  a  kiterjeszthetőség  és  az  alrendszerek  cserélhetősége  volt  a  fő 

vezérelv. Mint minden Java program, a Repast modellek is csomagokba csoportosított osztályokból 

állnak. Egy osztály általában az összetartozó komponensek leírására szolgál, de egyes csomagok a 

többi nélkül nem is képesek működni. A szimuláció az alábbi csomagokból áll:

1. mba.phd.model – a modell leírása, a kiinduló osztály

2. mba.phd.model.datasources  –  a  modell  futásának  adatait  kigyűjtő,  a  megjelenítéshez  és 

adatmentéshez használt osztályok

3. mba.phd.agents  – a modell ágenseit tartalmazó csomagok. Itt  található meg az AidAgent 

interfész definíciója, ami az összes segélyezési ágens alapvető leírását tartalmazza, illetve a 

Clan, ami a klánszerkezet leírását tartalmazza.

4. mba.phd.agents.market  – a piacszerkezet és ágensközi kommunikáció leírását tartalmazza. 

Az itt található segédobjektumok segítségével lehetséges a piac objektum számára üzenetet 

küldeni, illetve a piac üzeneteinek a leírása is itt található meg.

5. mba.phd.agents.nation –  a  nemzet  egészét  jellemző  adatok  leírására  szolgáló  objektum, 

illetve az infrastruktúra és a nemzetközi kereskedelem leírására szolgáló objektumok

6. mba.phd.agents.production – a termeléssel foglalkozó ágensek leírása található itt. A Sectors 

objektum  tartalmazza  a  szektor  és  vállalatok  összerendelését,  míg  a  CompanyAgent 

interfész definiálja a vállalatok leírását. A CompanyAgent interfésznek több megvalósítása 

is létezik; ezek a különféle vállalatok leírására szolgálnak.

7. mba.phd.agents.production.descriptors – a termelési folyamatokkal kapcsolatos információk 

leírására  szolgáló  objektumok  gyűjteménye.  A  WorkerKnowledgeDescriptor  interfész 

segítségével  lehetséges  egy ágens  tudásához  effektív  termelékenységet  rendelni,  míg  az 

EmploymentDescriptor osztály egy foglalkoztatási döntés adatait tartalmazza.

8. mba.phd.agents.production.prodfunction  –  a  vállalat  termelési  függvényét  meghatározó 

ProductionFunction interfész, és az azt megvalósító osztályok gyűjteménye.

9. mba.phd.agents.production.selectors  – a vállalati döntéseket leíró interfészek és az azokat 

megvalósító  osztályok  gyűjteménye.  A  ProductionSelector  a  vállalat  termelési  és 

árdöntésének interfésze,  a SaleSelector az értékesítés interfésze,  míg a  WorkerSelector a 

foglalkoztatási döntéseket meghatározó interfész.
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10. mba.phd.agents.production.selectors.comparators – a különféle ajánlatok (vásárlási igény, 

munkaajánlat) rendezésére szolgáló relációk.

11. mba.phd.agents.worker  – a dolgozók leírására szolgáló csomag. A WorkerAgent interfész 

szolgál  a  dolgozók  leírására,  a  Wealth  objektum  tárolja  az  egyén  vagyonát,  míg  a 

WorkerInformation  objektum  aggregálja  az  ágensek  adatait  minden  egyes  szimulációs 

iteráció során.

12. mba.phd.agents.worker.selfemploy  –  az  ágensek  önfoglalkoztatását  leíró  SelfEmploy 

interfész és az azt megvalósító objektumok

13. mba.phd.agents.worker.state  –  a  fogyasztói  és  munkavállalási  döntéseket  meghatározó 

interfészek.

14. mba.phd.agents.worker.utility – a hasznosságfüggvényt definiáló Utility interfész, és az azt 

megvalósító számos osztály

15. mba.phd.aid  – a segélyezés elosztását definiáló AidDistribution interfész, és a segélyezési 

eljárásokat megvalósító osztályok

16. mba.phd.material – a termékvektor, árvektor és terméktörténet osztályok definíciója

17. mba.phd.util  – segédosztályok  (mozgóátlag,  véletlenszám-generálás,  listasorrend-keverés, 

időzítő  és  rendezett  listában  azonos  pozíciójú  objektumok  sorrendjének  összekeverésére 

szolgáló osztályok)

Javadoc
A dolgozat mellékletét képzi a generált kód API dokumentációja, mely az osztályok, interfészek és 

csomagok használatát írja le.
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8.6. A TELEKOMMUNIKÁCIÓ SZEREPE

“An anecdote describes a South African chief who was asked 
what he would want for his village if he could choose among a  
telephone line, a school and a clinic. He replied, 'The telephone  
line, so that I can lobby ministers in the capital about the school  
and the clinic.'”
– Maja Micevska, [108]

A  telekommunikáció  szerepe  vitatott  az  elmaradott  régiók  gazdaságának  javításában.  Bár 

számtalan  jel  ural  arra,  hogy pozitív  a  kapcsolat  a  telekommunikáció  terjedése  és  a  gazdasági 

növekedés  között,  sokan  arra  hívják  fel  a  figyelmet,  hogy a  növekedés  ösztönzésére  más  utak 

hatékonyabbak lehetnek. 

Ebben  a  fejezetben  a  telekommunikációnak  a  régióra  gyakorolt  hatását  tekintem  át,  és 

bemutatom a pár  hónapja útjára  indult  One Laptop Per  Child  (OLPC) projektet.  Bevezetésként 

bemutatom,  hogy az  információtechnológia  fejlődésével  hogyan  kapcsolódhat  be  a  nemzetközi 

virtuális kereskedelembe a régió, és ennek milyen makroökonómiai hatásai lehetnek.

A telekommunikáció hatása
A telekommunikáció  számtalan  módon  gyakorolhat  hatást  az  alacsony  jövedelmű  országok 

gazdaságára,  az  országokban  lakó  polgárok  életére.  Bár  gazdasági  és  infrastrukturális  okok 

akadályozzák a hálózatok terjedését és az abból fakadó hasznok kiaknázását, fontos megismerni, 

hogy ezzel milyen lehetőségektől esik el a régió, és hogy lehetne ezt megakadályozni.

Potenciális hasznok
A telekommunikáció terjedésével egyre nagyobb embertömeg számára áll rendelkezésre a gyors, 

elérhető,  interaktív  kommunikáció,  ami  gyorsítja  és  hatékonyabbá  teszi  a  döntéshozatalt.  Ezen 

hatások eléréséhez azonban a hálózat méretének át kell lépnie a kritikus tömeget, mert különben a 

hálózati externália (azaz az a hatás, hogy a hálózat növekedésével a hálózat tagjainak hasznossága 

megnő)  nem képesek  ellensúlyozni  a  hálózat  kiépítésének  költségét.  Von  Braun  szerint[173] a 

telekommunikáció  az  alacsony jövedelmű országok  számára  a  kommunikáció  gyorsításával,  az 

oktatás elérhetőbbé tételével, a közjavak hatékonyabb elosztásával, a demokrácia elősegítésével és a 

meglevő társadalmi hálózatok hatékonyabb felhasználásával segíthet.
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Gyorsabb kommunikáció
A gyorsabb kommunikáció segítségével az ország vállalatai számára egyszerűbb és gyorsabb a jó 

döntés  meghozatala,  mert  hatékonyabbá  válik  a  piac  felderítése.  Telefon  használatával  a  távoli 

területek  árai  és  termékei  is  megismerhetők,  az  internet  használatával  pedig  a  globális  piac 

működése is megismerhetővé válik.  Ez nem csak a vevőigények kielégítésében,  de a megfelelő 

beszállítói hálózat kialakításában is hatalmas segítséget jelent.

A vállalati  szféra mellett  a szegények helyzetét  is  nagyban javíthatja a telekommunikáció.  A 

világ 1,2 milliárd extrém szegénységben élő lakosa közül 75% vidéki. Ennek oka a „rural penalty”, 

ami jórészt a relatív távolság következménye.42 A telekommunikációs infrastruktúra ezt a távolságot 

csökkenti  le,  lehetővé  téve  a  szegények  bekapcsolódását  a  régió  gazdasági  központjainak 

működésébe.

A gyorsabb kommunikáció nem veszélyek nélküli. A régió országaiban a lakosság több mint fele 

háztáji  gazdaságokban  vagy  kisvállalkozásokban  dolgozik.  Ezek  jelentőségét  a  modellem  is 

alátámasztja: amennyiben az ágensek számára megtiltottam az önfoglalkoztatást, 4-5 szimulációs 

hónap  alatt  a  lakosság  30-70%-a  éhen  halt  (a  klánszerkezet  és  a  nemzetközi  nyersanyagárak 

függvényében). A telekommunikációs technológiák alkalmazása a nagyvállalatok számára általában 

könnyebb,  és  ez  kiszoríthatja  a  gazdaság  ezen  a  fejlettségi  szintjén  még  elengedhetetlen 

kisvállalkozásokat[148].  Ezért  is  kulcsfontosságú,  hogy az  információtechnológia  széles  körben 

hozzáférhető legyen.

Oktatás
Az  oktatás  jelentősen  olcsóbbá  és  könnyebbé  válhat  a  telekommunikáció  segítségével.  Az 

inernetes  képzés  akár  80%-os  költségmegtakarítással  is  járhat  a  hallgatók  számára[108].  A 

felmerülő veszély itt a valós és virtuális agyelszívás; ennek a mértéke a régióban eléri a 25%-ot 

is[108].

A régióban élen járt a távoktatásban az Afrikai Virtuális Egyetem (African Virtual University, 

[2], [161]), a Világbank által létrehozott oktatási intézmény. A tesztelési időszak (1997-2001) között 

több mint 23000 diák vett részt a képzésekben és közel 2500 szakembert képeztek tovább üzleti 

kurzusokban.

42 A relatív távolság pedig a fizikai távolság és az infrastruktúra függvénye. Például Albániában a Tirana-Szaranda 
távolság 250 kilométer de 6-7 órát is igénybe vesz, míg a hasonló távolságú Budapest-Bécs út két és fél óra alatt 
megtehető.
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Közjavak elosztása
A  leggyakrabban  használt  példa  a  közjavak  elosztására  az  orvosi  információkhoz  való 

hozzáférés.  A WHO felmérése  szerint  a  régió  egészségügyi  problémáinak  közel  40%-a  a  nem 

megfelelő  információ  következménye[108].  Az  információs  infrastruktúra  fejlesztésével  a 

nyilvánosan  hozzáférhető  egészségügyi  információk  elérésével  nagyban  javítható  lenne  a  régió 

egészségügyi helyzete.

Társadalmi hálózatok hatékonyabb felhasználása
Ezen a területen újra az egészségügy a legkézenfekvőbb példa. A WHO sok energiát fordít az 

orvosok  és  egészségügyi  alkalmazottak  közötti  megfelelő  információcsere  kialakítására[70].  A 

HealthNet  hálózat  segítségével  több  tízezer  egészségügyi  alkalmazott  tud  napi  kapcsolatot 

fenntartani egymással, ezzel is elősegítve az információcserét és az orvoslás hatékonyságát[173].

Demokrácia elősegítése
Az egyik legfontosabb előnye a telekommunikáció terjedésének az, hogy a lakosság tisztában 

lehet  a  mindennapi  életét  meghatározó  gazdasági  és  politikai  döntésekkel,  és  nemzetközi 

kontextusba  képes  azt  helyezni.  Nem  véletlen,  hogy  a  világ  második  internet  nagyhatalma,  a 

diktatórikus  berendezkedésű  Kína  a  nemzet  teljes  internetforgalmát  cenzúrázza  a  „Kínai  Nagy 

Tűzfal” („Great Firewall of China”) segítségével[77]. Amennyiben a lakosság szabadon hozzáférhet 

a saját nemzetének politikai infrastruktúrájához, megismerkedhet a döntési mechanizmusokkal és a 

politikai  folyamattal,  az  nagyban  elősegítené  a  Calderisi[26] és  Osabu-Kle[122] által  propagált 

politikai transzparenciát, ami szerintük elengedhetetlen feltétele a gazdaság transzformációjának.

A telekommunikációs hálózatok sajátosságai
A  telekommunikációs  hálózatok,  jelentős  technológiai  igényüknél  fogva,  számos 

infrastrukturális sajátossággal rendelkeznek. Ezek közül kiemelkedő fontosságú a „lock-in” hatás: 

amennyiben egy régió bevezet egy adott technológiát, a későbbiek során más technológiára való 

áttérés igen költséges.  Ez a költség nem csak anyagi jellegű (amit a technológiai  berendezések 

cseréje okoz), de tudásbeli is: a felhasználók egy adott eszközrendszer használatát szokták meg, és 

új technológia bevezetéséhez elengedhetetlen az átképzésük.

A  telekommunikációs  hálózatok  másik  sajátossága,  hogy  számtalan  kiegészítő  termék 

használatát  követelik  meg.  Az  internethez  való  hozzáféréshez  például  nem  elégséges  az 

internetkapcsolat, szükség van hozzá számítógépre, hálózati kártyára és energiaforrásra is.
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A  hálózat  kiépítésének  magas  költsége  és  a  hálózati  externália  következtében  a 

telekommunikációs  hálózatok  kiépítésének  sajátossága,  hogy  egy  minimális  és  maximális 

felhasználószám között működőképes csak a rendszer. Noam[116] négy fázist különböztet meg:

1. SZ 1: Kezdeti növekedés támogatás segítségével. Ez a szakasz a P1 pont, a kritikus tömeg 

eléréséig tart. Itt még a hálózat költsége jóval meghaladja az egyéni hasznot, így nem éri 

meg a piaci feltételek mellett a fejlesztése – csak támogatásokból képes itt fejlődni

2. SZ 2: Önfenntartó növekedés. Ez a kritikus tömeg és a piaci maximum (P2) között található, 

itt a gazdaság törvényszerűségei hajtják a hálózat növekedését.

3. SZ 3: Irányított növekedés. A piaci  maximum fölé magától nem nőne a hálózat,  viszont 

mivel  a  társadalmi  hasznosság  ilyenkor  még  növekszik,  általában  kormányzati 

intézkedésekkel serkentik a hálózat növekedését.

4. SZ 4: Végső növekedés támogatás segítségével – ebben a szakaszban már ismét veszteséges 

a  hálózat,  ilyenkor  az  előző  szakasz  növekedés-ösztönzői  általában  újabb  hálózatok 

létrejöttét gerjesztik. Amennyiben az új és a régi hálózatok összekapcsolhatók, elkerülhető a 

kettős (vagy többszörös) hálózatból adódó negatív hatások.
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Jövedelmi hatás
A telekommunikációs infrastruktúra jövedelemre gyakorolt hatását vizsgálta Torero, Chowdhury 

és  Bedi[164].  113  ország  adatsorán  vizsgálták  a  vezetékes  telefonhálózat  penetrációjának  és  a 

gazdaság növekedési ütemének kapcsolatát.  Egyértelmű pozitív korrelációt találtak a két mérték 

között: a telefonhálózat 1%-os növekedésére a gazdaság 0,03%-kal gyorsabb növekedéssel reagált. 

Ezek az eredmények azonban csak 5% és 15% penetráció között érvényesültek, jól mutatva azt, 

hogy a hálózatépítés csak a gazdaságilag hatékony szakaszban serkentő hatású. Ezt összevetve a 

Szaharától délre elhelyezkedő afrikai országok adatsorával láthatjuk, hogy a régió átlagos vezetékes 

telefon penetrációja  1,44%, és  a  három kis  szigetország (Cape Verde,  Mauritius  és  Seychelles) 

kivételével csak a Dél-Afrikai Köztársaságban magasabb a penetráció, mint 5% (10,75%). Azaz az 

infrastruktúra  jelentős  fejlesztése  még nem jár  együtt  a  gazdaság  növekedésének serkentésével, 

hiszen a  hálózat  messze van a kritikus  tömegtől.  A régióban tehát  csak valamilyen segélyezési 

szerkezet segítségével fejlődhet a telekommunikáció.

One Laptop Per Child
Nicholas Negroponte hívta életre a One Laptop Per Child (OLPC) projektet, melynek célja, hogy 

a  fejlődő  ország  gyerekei  számára  olcsó,  tartós  számítógépeket  biztosítsanak[120].  Ez  a 

kezdeményezés azt szeretné elérni, hogy egyrészt a szegényebb országok gyermekei ne induljanak 

jelentős hátránnyal az informatika területén, másrészt pedig olcsó és tartós oktatási segédeszközt 

akarnak a kezükbe adni, amelynek segítségével esélyt kapnak versenyképes ismeretek elsajátítására.

XO-1
2007 november 6.-án került forgalomba az első „százdolláros laptop”. Tervezése során az volt a 

cél, hogy egy olyan, lehetőleg 100 dolláros számítógépet készítsenek, ami ellenálló a környezeti 

viszontagságokkal szemben, alacsony a fogyasztása, és elősegíti a hálózati kapcsolódást.

Az alacsony fogyasztás különösen fontos szempont volt, mert az XO-1 célterületeinek többségén 

problémás  az  energiaellátás.  Ennek  érdekében  alacsony  fogyasztású  processzor,  háttérvilágítás 

nélküli monitor és alacsony sebességű (2Mbit/sec) vezeték nélküli hálózati csatlakozót használ a 

gép.  Az alacsony fogyasztás  mellett  fontos  volt  a  megfelelő  energiaellátás  biztosítása  is,  ezt  a 

hagyományos  hálózati  töltő  mellet  számtalan  kézzel  illetve  lábbal  működtethető  generátor 

segítségével is el lehet végezni.
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Hasonlóan fontos szempont volt a gépek hálózati kapcsolatának megteremtése. Tekintettel arra, 

hogy  az  alacsony  jövedelmű  országokban,  ahogy  azt  fent  említettük,  a  telekommunikációs 

infrastruktúra  meglehetősen  fejletlen,  szükséges  volt  egy  olyan  hálózati  modell  kifejlesztésére, 

amelynek segítségével minél több gép képes kapcsolatban lenni egymással és a világhálóval is. 

Ennek érdekében a hálózati kártyák ad-hoc hálózatot hoznak létre a számítógépek között, és ezen 

hálózat segítségével akkor is el lehet érni az Internetet, ha a háló csupán egyetlen tagja lát routert.

A gép  a  Fedora  Linux  disztribúció  egy alacsony fogyasztású,  speciálisan  az  XO-1  számára 

tervezett változatát használja, ami különös hangsúlyt fektet a közös munkára.

Sikerek
 Bár a projekt igen fiatal, már most hatalmas sikereket könyvelhetnek el. Csak Afrikában több 

millió példányt rendeltek és osztanak szét a kormányzati szervek. A nigériai Galadima iskola volt az 

első  afrikai  oktatási  intézmény,  ahol  bevezették  az  XO-1-et,  és  a  tanárok egyöntetű véleménye 

szerint  hatalmas  mértékben megkönnyíti  az  oktatási  folyamatot.  A gépen található enciklopédia 

segítségével  a  hallgatók  kiszélesíthetik  tudásukat,  az  órákon a  gépekbe jegyzetelve,  feladatokat 

közösen  megoldva  nem  csak  az  egyéni  tudásukat,  hanem  az  együttműködési  készséget  is 

fejlesztik[110].

Hasonlóan pozitívak a tapasztalatok a perui Arahuay falvában[10]. Az általános iskolások alig 

pár hónapja használják a gépeket, de iskolai eredményeik – és kilátásaik – drasztikusan javultak. A 

legtöbb gyerek családjában egyetlen könyv sincs, a laptop maga viszont több mint száz könyvet 
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32. ábra: A galadrimai diákok OX-1 segítségével tanulnak 2007 márciusa óta
Forrás: [110]
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tartalmaz elektronikus formában. Ráadásul a laptopokat nem csak a gyerekek, hanem a szüleik is 

használják, így gyermekképzési segédeszköz helyett általános oktatási segédeszközként működnek.

A gép robusztus  felépítésének köszönhetően  azonban nem csak  a  fejlődő országok gyerekei 

számára  vonzó  tanulási  segédeszköz.  Bár  a  nyugati  világ  számára  jórészt  elérhetetlen  (2007 

december  31  előtt  két  laptop  áráért  lehetőség  volt  egy laptopot  rendelni  az  Egyesült  Államok 

területéről;  a  másik  laptopot  egy  rászoruló  kapta[121]),  a  BBC  egy  cikkében  egy  kilencéves, 

számítógépekhez és számítógépes játékokhoz szokott angol gyerek véleményét közli[30]. Bár jóval 

nagyobb teljesítményű számítógépet is használhatna, Rufus szívesen használja az XO-1-et, mert a 

kezelését  könnyű  elsajátítani.  Pár  nap  elteltével  már  távoli  országok  diákjaival  létesített 

barátságokat.

Kritika
A  projektet  természetesen  kritikák  is  érik.  Az  egyik  legfontosabb  az,  hogy  a  laptopok 

segítségével a diákok az elmaradott falvak képzetlen tanárait hamar megelőzhetik tudásban, a másik 

pedig a karbantartás hiánya[10]. 

Microsoft
A telekommunikációs  infrastruktúra  korábban  említett  lock-in  hatása  miatt  természetesen  az 

informatikai ipar számos prominense is támadja az OLPC projektet, főleg a szoftverválasztás miatt. 

Miután a Microsoft által szponzorált alternatíva elbukott,  a redmondi vállalat külső meghajtókra 

telepített Windows XP-vel szereli fel a laptopokat, hogy a lock-int saját termékei irányába alakítsa 

ki[74].

Virtuálistermék-export
Az információs infrastruktúra kiépülésével egy új, direkt kapcsolat is kiépülhet az információ 

technológia és a gazdaság kibocsátása között.  A virtuális világokban előállítható termékek valós 

pénzért  való  kereskedelme  ugyanis  nemzetközi,  minőségi  hátrány  nélküli  termelést  és 

kereskedelmet tesz lehetővé[102].
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8.7. TÉRKÉPEK, ÁBRÁK

Ebbe a függelékbe a korábbi fejezetekben leírtakat illusztráló azon térképek és ábrák kerültek, 

amelyek oda hely szűke miatt nem fértek be.

Termőterület
A  33. ábrán jól  megfigyelhető,  hogy Afrika jó  termőterületei  többnyire  a  Szaharától  északra 

helyezkednek el, a délre eső területek csak a legeltetésre alkalmasak.
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33. ábra: A mezőgazdasági területek Afrikában
Forrás: [20]
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Vallások
A világ  vallási  térképén nagyjából  egységes  területnek  tűnik  a  Szaharától  Délre  eső  terület. 

Érdemes megfigyelni azonban, hogy szemben az északi régióval, itt a domináns vallás nem valami 

intézményesült  hit  vagy  hitrendszer,  hanem  a  hagyományos  vallások  továbbélése.  Ennek 

következében ez a régió sokkal kevésbé egységes vallásilag, mint az északi terület.

Érdemes  még  megjegyezni,  hogy  bár  Afrika  Szarva  nagyjából  homogén  szunnita  Iszlám 

vallásnak látszik, a gyakori vallási alapú háborúk és polgárháborúk ezen terület egységességét is 

kétségbe vonják.
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34. ábra: A világ vallásai
Forrás: [127]
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Gyarmatok
A jelenkori Afrika politikai berendezkedését erősen befolyásolta nem csak a gyarmati lét, hanem 

a kolonizáló gyarmatok anyaországa is. A 35. ábrát összevetve a térség országainak kereskedelmi 

partnereivel jól látszik, hogy a gyarmati rendszer felbomlása után öt évtizeddel is a társadalmi és 

kereskedelmi kapcsolatok szempontjából a volt gyarmatok meghatározóbbak, mint akár a földrajzi 

szomszédok, akár más országok.
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35. ábra: Afrika gyarmati felosztása
Forrás: [127]
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Korai halál
Szinte közhelyszerű, hogy a Szaharától délre elhelyezkedő térségben hirtelen a halál. Az alábbi 

térkép azt mutatja, hogy pár ázsiai országtól eltekintve a 40 éves kor alatti elhalálozási valószínűség 

itt a legmagasabb.
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36. ábra: 40 éves kor alatti elhalálozás valószínűsége
Forrás: [20]
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