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AFRIKA SEGÉLYEZÉSE
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  (Easterly,  2006).  Ezen  segélyezési  folyamatnak  igen  kevés 

kézzelfogható eredménye lett (Boone, 1994), és ami lett, az is többnyire negatív (Feyzigolu et. al, 

1996; Tsikata, 1998).

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

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

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

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

eredményre a régió 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 (Dichter, 2003; Calderisi, 2006). Ez egyértelműen arra utal, hogy 

a  segélyezés  meglevő  modelljei  erre  a  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.

CÉLKITŰZÉSEK
Afrika segélyezésének problémaköre nagyon sokrétű[10]. Külön kell kezelni a Szaharától északra 

és délre fekvő területeket, mert a gazdasági teljesítőképességük, lakosságuk, társadalmuk szerint 
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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 kellene hogy legyen” kérdésre 

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

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 (Deng, 1996; Moodie, 2005). Ezen viszonyrendszert áthatja a vallás (Durkheim, 

2001;  Forster  et.  al.,  2000),  a  politika  (Moodie,  2005)  és  a  család  (Woldemikael,  2005)  is. 

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, illetve a kormányzati struktúrát is (Chabal, Daloz, 

1999;  Hyden,  2006).  A dolgozatban  végig  a  pozitív  megközelítésre  koncentrálok:  el  szeretném 

kerülni azt, hogy ítélkezzek ezen szerkezetek létjogosultságáról, fenntarthatóságáról, illetve arról, 

hogy ez „jó”-e, 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, az egyének hasznosságára illetve relatív hasznosságára. 

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

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

felhasználása, és a segély nem fogja elérni célját.

A segélyek szimulálásánál 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 kellene 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  problémára,  az 

adósságcsapda kérdésére.

MÓDSZERTAN
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 (Axelrod, 2003). A 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 mutatom 

be.

A szimuláció felépítéséhez, kezdeti feltételeinek meghatározásához, illetve eredményeinek 

teszteléséhez több tudományterület eredményeit felhasználtam. Kezdeti hipotézisemet, mely szerint 

Afrika gazdaságára és segélyezésének sikerességére jelentős hatást gyakorol az országok társadalmi 

szerkezete,  a  régió  multidiszciplináris  vizsgálatával  kívántam ellenőrizni.  Az  antropológia  és  a 

szociológia  segített  a  régió  társadalmi  helyzetének  feltérképezésében,  míg  a  politológia  azzal 

ismertetett meg, hogy a kulturális, társadalmi, történelmi és földrajzi sajátosságok hogyan hatnak a 

vezetők  hatalmi  helyzetére  és  lehetséges  vezetési  stratégiáira.  Ezen  háttérinformációk  alapján 

tudtam meghatározni, hogy a modellemnek milyen feltételeknek kell eleget tenni, és az elkészült 

szimuláció eredményeit is ezekhez lehetett mérni.
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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[1].  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 

[2].  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.
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1. ábra: A modell komponenseinek kapcsolata
Forrás: saját ábra
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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.  A szereplők  modellezéséhez  nagyméretű  állapotteret,  a  „teljes 

humánvagyon”  vektort  használtam,  és  ezen  a  vagyonon  sokféle  hasznosságfüggvényt  tudtam 

értelmezni, amelyek segítségével lehetővé vált az, hogy egy-egy ország jellegzetességeit figyelembe 

vegyem az adott szimuláció futtatásakor[3]. Ez a megközelítés számos olyan kérdés vizsgálatát is 

lehetővé tette, amire az alternatív modellezési eszközökkel nem lett volna lehetőség.

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 
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2. ábra: Alacsony gyógyszerhatékonyság, „lakosságnövekedés” cél.
Forrás: saját ábra
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kutatás  igazolja,  hogy  pozitív  változást  nem  lehet  elérni  azzal,  ha  a  segélyeket  különféle 

bevezetendő gazdasági politikához kötik (Burnside, Dollar, 1997; Burnside, Dollar, 2000; World 

Bank, 1998). 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  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. 

A kérdés vizsgálatához egy egyszerű, magas szintű ágens alapú modellt dolgoztam ki[4], 

amelyben minden egyes ágens egy-egy országot jelenített meg. A 2. ábrán bemutatott szimulációs 

eredmény például egy olyan helyzetet ábrázol, ahol a segélyező szervezetek a lakosság halálozási 

rátáját tűzik ki elsődleges célként, miközben a nyújtott gyógyszerek hatékonysága kicsi. Ebben az 

esetben a segélynyújtóknak megfelelni kívánó politika összedönti az ország gazdaságát, miközben 

nem képes segíteni a lakosságnak.

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.  Ez  leginkább  annak  a  következménye,  hogy  a  társadalmi  ellentétek  miatt  a 

foglalkoztatási szerkezet eltér attól, ami a potenciális kibocsátáshoz szükséges lenne. Ezen pusztán 

makrogazdasági  eredmény mellett  azt  is  vizsgáltam,  hogy a  hasznosság  és  a  lakosságon belüli 

jövedelemeloszlás  tekintetében  milyen  változások  alakulnak  ki  a  társadalmi  szerkezet 

következtében. 
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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 25%-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.
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3. ábra: A klánméret, kibocsátás és klánkapcsolatok viszonya
Forrás: saját ábra.
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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  (Oliver,  Atmore,  2004).  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 a 

informális gazdaság termelékenysége elmarad a hivatalos szektorok termelékenységétől). 
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4. ábra: A klánszerkezet, a klánok közötti kapcsolat és a hivatalos munkanélküliség viszonya
Forrás: saját ábra.
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3.3:  Az  ország  megosztottsága  jelentős  hatást  gyakorol  a  jövedelem-eloszlás 
egyenlőtlenségeire

Az ágens alapú szimuláció kiváló eszköze a jövedelemegyenlőtlenségek vizsgálatának[5]. 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[6], 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 
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5. ábra: A GINI index kapcsolata a klánszerkezettel és a klánok közti kapcsolattal. Forrás: saját ábra.

0 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

GINI index

a klánszerkezet és a klánkapcsolatok függvényében

Domináns klán lakossági részaránya (%)

G
IN

I

Kl
án

ok
 kö

zö
tti 

ka
pc

so
lat



Margitay-Becht András: Afrika segélyezésének modellezése

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).
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6. ábra: Hasznosságprémium
A legnagyobb hasznossággal rendelkező ágensek hasznossága a legkisebb hasznossággal rendelkező ágensek 
hasznosságának arányában. Forrás: saját ábra
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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 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 szimuláció-sorozat eredményét a dolgozatban háromféle módon is megjelenítettem. Az 

elsődleges  ábrázolási  forma  a  részletekbe  menő  leírás.  Ezen  szöveges  rész  eredményei  alapján 

készítettem el a segélyezés egyszerű táblázatát. A harmadik forma, az 1. táblázatban is bemutatott 

„segélyezési mix”, 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 világos 

szürke  színű,  míg  a  munkanélküliség  esetében  rossz,  tehát  fekete  színű.  A „++”  jel  intenzív 

növekedést,  a  „0+”,  illetve  „0-”  jelek  pedig  statisztikailag  változatlan  hatást  mutatnak,  enyhe 

növekvő vagy csökkenő tendenciával.
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Fontos megfigyelni, hogy a munkanélküliség helyzete a régióban mennyire nem egyértelmű. 

Egyes  munkanélküliség-növekedések  a  káros  fekete  színt  kapták,  míg  hasonló  makroszintű 

változások  a  sötétszürke  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-

1. táblázat: A segélyezési mix amennyiben a klánok kapcsolata ellenséges

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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AIDING AFRICA
Africa needs more aid, and its economy will prosper. Africa needs less aid and its economy will 

prosper. Instead of aid, Africa needs true competition. The uncontrolled economic competition is the 

reason behind the collapse of the African economy. All of Africa's problems come from the colonial 

system. Africa only has itself to blame for its problems. A large number of contradicting theories try 

to explain the current situation in Africa, with the only common ground that there  is a significant 

problem with the African economy.

Over  the  past  half  century many developed  and developing  nations  of  the  world  spent 

immense amount of wealth on fixing the economy of Sub-Saharan Africa, and guaranteeing the 

minimal safety of existence for the nearly 800 million people living there. (Easterly, 2006). There is 

little to show for this aiding process (Boone, 1994), and what results have emerged, are mostly 

negative (Feyzigolu et. al, 1996; Tsikata, 1998).

This book is on the aiding and the simulation of aiding Sub-Saharan Africa (from now on, 

Africa). My goal is to use my simulation, explore why there is no unified model of aid, discuss why 

mainstream economics seems to fail to deal this issue, and what alternative approach should be used 

to help provide aid to the region.

The  basic  assumption  of  the  paper  is  the  statistically  proven  fact  that  although  Africa 

receives immense amount of development aid, the economies of the region are not becoming stable, 

growth is stagnating, and the quality of life of the average citizen is not improving (Dichter, 2003; 

Calderisi, 2006). This seems to indicate that the current models of financial aid do not work for this 

region:  the  underlying  effects  which  were  meant  to  increase  economic  growth  fail  to  become 

dominant.  It is my firm belief that  the reason for this is not economic of nature,  thus a purely 

economic approach is doomed to fail.

GOALS
Aiding Africa is a complex issue[10]. One has to consider the region north of the Sahara and the 

Sub Saharan areas separately, since according to economic power, population and society these are 

separate regions. The goal of aiding is also important: it is not a positive, but a normative question; 

it  tries to answer “what should the situation be” instead of “what is the situation”.  The source, 
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distribution, and financial form (grant or subsidized loan) of aid is also important. Although these 

topics could each fill a book, I found it necessary to explain in the introductory chapter how these 

affect the aiding process.

The focus of my research is the dominant social structure of the region. This is not a unified 

set of relations, and with only great naivety could be referred to as “tribal structure” (Deng, 1996; 

Moodie,  2005).  These relationships are  influenced by religion (Durkheim,  2001; Forster  et.  al., 

2000), politics (Moodie, 2005) and family (Woldemikael, 2005). These groups are different across, 

and at times even within countries, and they determine the everyday life of the people in the region, 

their personal economic and political possibilities, and thus the macroeconomy and governmental 

systems  (Chabal,  Daloz,  1999;  Hyden,  2006).  Throughout  the  paper  I  focus  on  the  positive 

approach, I want to avoid passing any judgment on the existence or sustainability of these groups, 

or whether it is a good thing that such groups exist or not. Instead I focus on the effects of said 

groups on the macroeconomy, international trade relations, employment structure, and individual 

utility. 

I used the positive approach when analyzing aid as well. I do not want to determine what 

should be the goal of aiding, and I do not attempt to say what would be the ideal social or political 

system  in  the  recipient  countries.  Instead  I  want  to  provide  an  aiding  menu,  that  takes  into 

consideration both the social structure of the aided nation and the goals of the donors. Given a 

country with a known clan structure, I help select the optimal “aiding mix” to achieve a set of goals. 

When  simulating  aid,  I  only  considered  the  different  kinds  of  grants.  This  allows  for 

focusing  on the positive,  growth-enhancing and social  aspects  without  having to  deal  with the 

financial costs. This emphasizes the realization that even the most selfless aid can cause serious 

problems for the beneficiaries, but this also prevents the paper from analyzing debt.

METHODOLOGY
The end of the 20th century did not only bring the realization that financial aid can actually be 

harmful, it  also heralded immense development in computer science. The ever faster computers 

opened  up  a  new path  for  social  science:  simulation.  Using  this  approach,  the  social  scientist 

analyzes  a  complex  problem  that  is  difficult  or  impossible  to  examine  in  the  real  world  by 

experimenting on a simulated society, and superimposing these results on the real world (Axelrod, 

2003). This approach is the key to the paper. I am using simulation to demonstrate how the various 
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Africa-specific phenomena affect the economic development of the region, and the various micro- 

and macroeconomic effect of the applied aid.

I applied a multidisciplinary approach when building the simulation, determining the initial 

conditions and testing the results.  This approach helped formulate my initial  hypothesis,  which 

stated that the nations' social structure is a determinant factor in the success of aiding in this region. 

Anthropology and sociology taught me about the social structures of the region, while political 

science  explained  how  the  cultural,  social,  historical  and  geographical  peculiarities  affect  the 

leaders' willingness and ability to extend power.

THESIS POINTS
The thesis points below summarize the most prominent findings of the paper.

Thesis 1: Using agent-based modeling, it is possible to 
create  a  simulation  that  is  consistent  in  its 
macrobehavior  with  the  symbolic  macro  models,  and 
also  incorporates  the  regional  peculiarities  in  its 
microbehavior.

The  initial  hypothesis  of  my  model  was  that  the  current  models  fail  to  explain  the 

effectiveness of aid since they disregard (and because of technological reasons, must disregard) too 

many factors. [1]. The symbolic models only work with “equations” and “variables”; describing a 

moderately complex algorithm is difficult, while the intrinsically algorithmic approaches, learning 

algorithms  simply  cannot  be  used[2].  An  additional  problem  is  that  to  create  a  micro-macro 

synthesis each and every micro-entity have to be described, which leads to an unrealistically large 

number of equations even if we assume rather dull entities. The usual approach of considering every 

microentity identical or member of a few groups with identical members leads back to the problem 

of oversimplification, making the micro-macro synthesis moot. If there is a complex set of relations 

among the entities, a symbolic model becomes unmanageable, while at the same time has far less 

explanatory power than an agent-based simulation.
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The  first  thesis  thus  states,  that  it  is 

possible to create a simulation that is consistent 

with the standard symbolic macromodels. At the 

same  time,  on  the  micro-level  the  simulation 

considers  the  region-specific  behaviors,  social 

norms  and  economic  relations  that  standard 

macroeconomic  models  cannot  incorporate. 

When modeling thre indiciduals, I  used a large 

state  space,  the  “total  human  wealth”,  that 

allowed for a large number of utility functions to 

be  defined.  This  variety  made  it  possible  to 

incorporate  the  differences  among  the  various 

nations by allowing to create a mix of agents that 

fits  any society well[3].  This approach made it 

possible  for  me  to  not  only  consider  those 

questions  that  standard  macroeconomists  view, 

but  to  examine  the  changes  in  the  micro-

variables of the simulation (for example, looking 

at how the personal wealth of the agents change, 

etc.)

Thesis 2: Labeling aid reduces its effectiveness
A number of studies focus on whether the explicit and implicit goals of the donors alter the 

economy of the recipient nation. The introductory section of my paper illustrates that it is nearly 

impossible  to  force  a  recipient  nation  to  adopt  economic  policies  by  making  said  policies  a 

prerequisite for continued aid (Burnside, Dollar, 1997; Burnside, Dollar, 2000; World Bank, 1998). 

There are several reasons for this: the leaders of the recipient nations follow their own agenda; the 

requirements of the aid might serve the suppliers of goods, etc. But even if we assume that the 

leaders want to fulfill all the requirements of the donors and follow all their orders to the letter, the 

competition for aid can make the recipient nations situation worse – and the donor goals might still 

not be reached.
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Image 7.: The connections among components
Source: own image
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In order to investigate this issue, I created a simple, high-level agent based model[4], where 

every agent represented a country. The result displayed on Image 7 for example shows a simulation 

run where the donor goal was to lower the mortality rate, while the medication was only moderately 

effective. In this scenario the recipients failed to reach the donor goals, but in trying to do so, they 

also ruined their economy.

Thesis  3:  The  social  structure  dominant  in  a  country 
greatly  influences  its  level  of  output,  income 
distribution, employment structure and the differences 
in utility

Using the simulation described in  the first  thesis  I  investigated how the disunity of  the 

society affects the output of the nation and the employment structure and the wealth of the agents. I 

wanted  to  gather  evidence through simulation of  the  well-known fact  that  if  the  economy and 

- 17 -

Image 8.: Low medication effectiveness, population growth target
Source: own image
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society of a nation is not unified, then neither production nor the marketplace can be unified. This 

leads to the nation not being able to realize its potential output, since the employment structure is 

suboptimal.  Aside  from  this  purely  economic  result,  I  was  also  investigating  how  the  social 

structure affect the distribution of income and personal utility.

3.1: Disunity greatly reduces the productivity of a nation
The  experiments  on  the  synthetic  world  showed  that  the  output  of  the  nation  will  be 

significantly lower if there is disunity in the nation. If there is great hostility between groups, it is 

enough to have a dominant clan that is only 1% of the size of the total population to cause a 25% 

drop  in  productivity.  According  to  my  results,  when  the  dominant  clan  reaches  30%  of  the 

population,  the  productivity loss  reaches  30%, but  a  larger  dominant  clan starts  to  reduce this 

productivity loss.
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Image 9.: Clan structure, clan relations and output
Source: own image
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3.2: Disunity greatly increases the formal unemployment within the nation
Formal  unemployment  is  defined  as  the  percentage  of  the  total  workforce  who are  not 

formally employed. This is far greater than true unemployment, since one of the peculiarities of the 

region  that  the size of  the  informal  economy reaches  or  exceeds  50% (Oliver,  Atmore,  2004). 

Official  unemployment  seems  to  correlate  macroeconomic  output.  Its  value  is  maximal  while 

macroeconomic output is at a minimum (this seems to reinforce that – not explicitly modeled, but 

emergently appearing, and with real-life experiences coinciding – fact, that the productivity of the 

informal sector does not reach that of the normal sector). 
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Image 10.: Clan structure, clan relations and official unemployment
Source: own image
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3.3: Disunity significantly increases the income distribution within a nation
Agent  based  modeling  is  a  great  tool  for  examining  inequality[5].  When  I  created  this 

simulation,  I  set  the  initial  conditions  so  that  every  agent  started  with  stochastically  identical 

chances,  that  is  their  initial  conditions only vary randomly.  The simulation environment I  built 

allows for mirroring the actual wealth and human capital distribution of a nation[6], but the goal for 

my examinations was to determine how much of a difference does the social factors account for. 

These simplifying assumptions caused the GINI index to be around 0,05 in situations when there is 

total unity, meaning that wealth was nearly evenly distributed among the agents. The other extreme 

is when 30-40% of the population belongs to the hostile dominant clan, that raises the GINI index 

to 0.45. While in African nations a GINI index of 0.65-0.7 is not unheard of, the simulation shows 

that the disunity of the nation can explain a significant portion of that inequality is explained by the 

hostilities among groups.
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Image 11.: The relationship of the GINI index, the social structure and clan relations
Source: own image
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3.4: Disunity in a nation greatly increase the perceived utility difference
While developing the simulation I paid extra attention to Utility. The complex internal state 

space of the agents allow for many different kinds of utility functions to be developed (it is of 

crucial importance that the utility is a function of wealth and not income; in a dynamic model this 

cannot be avoided). The simulation confirmed that hypothesis, that a small, hostile dominant clan 

causes the greatest divide in utility; a unified population causes a nearly unified utility. (In case of 

complete social unity, the agent with the highest utility had only 20% more utility than the agent 

with the lowest utility.) This finding is a proof in simulation to the stability of a social system where 

there is a small, oppressive leading elite.
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Image 12.: Utility premium
Utility of the agent with the highest utility as a percentage of the utility of the agent with the lowest utility.
Source: own image
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Thesis  4:  Depending  on  the  social  structure  of  the 
beneficiary  nation  and  the  aim  of  the  aid,  different 
aiding strategy or aiding mix is to be used

The greatest result of my paper is proof to the hypothesis that countries with different social 

structure have to be aided differently. I feel it necessary to stress again, that I do not aim to seek the 

goal of aid, or to determine whether aiding the region is necessary at all. The simulation framework 

I  created  would  be  able  to  address  these  issues,  but  the  economic,  cultural  anthropological, 

sociological,  and  political  science  research  I  did  would  be  insufficient  without  thorough 

psychological studies to gain an accurate picture of this issue. Instead I focused on what is the 

optimal aiding method in case the donor knows what its goal is, facing a certain nation with a pre-

determined (and potentially unchangeable) social structure.

In the paper I displayed the results  of the simulation-series in three different ways.  The 

primary way of describing the findings is a detailed description of results.  Based on this text I 

created the simple table of aid. The last, detailed form can be shown in table  2. This shows the 

“aiding mix”, a description of the effect of a certain aiding method in a country with a specific 

social structure. This table is meant to work as a menu: it shows the effect an aiding scheme has on 

a  nation's  output,  trade  balance,  formal  unemployment,  the  average  wealth  of  the  agents, 

distribution of wealth (the GINI index) and the inflation. Using this table it is possible that an aiding 

agency can match their goals with the possible tools, based on the regional specialties of the country 

they want to aid.

To make the table easier to use, I emphasized the effects of a chosen aiding method in a 

country with shades of gray and “+” and “-” marks. The marks show the direction of the change 

(the “+” for increase, the “-” for decrease), while the colors show the desirability of said change. In 

line with this, a “+” shows the increase of a variable, which is positive in case of the output, thus is 

marked with light gray, while in case of the unemployment it is negative, thus there this change is 

black.  The  “++” mark  means  an  intensive  increase,  while  the  “0+” and “0-” marks  indicate  a 

statistically irrelevant change, with slight increasing or decreasing tendency.

It is important to note, that the situation of unemployment in the region is not trivial. Some 

cases of increased unemployment are marked with black, indicating a negative change, while other, 

seemingly similar macroeconomic changes are marked with dark gray. This again has to do with the 

high level of informal employment in the region. In a country with a small dominant clan it is 

- 22 -



Margitay-Becht András: Afrika segélyezésének modellezése

important to differentiate between aiding the companies to make them more effective, resulting in 

layoffs, or aiding the people directly, increasing the productivity of small corporations so that some 

people willingly quit their jobs to become entrepreneurs. 

Country type Aid Y TB μ w GINI П

Tiny dominant clan

Corporate + + + 0 + 0

Infrastructure 0 0+ 0 0 0+ -

Personal - - + + - 0

Education 0+ 0+ 0 0 - 0

Minority dominant clan

Corporate + + 0- 0 0 0

Infrastructure ++ ++ 0 0 0 0

Personal 0- 0 0+ + -- 0

Education + + 0 0 0+ 0

Majority dominant clan

Corporate 0+ 0+ 0- 0 0 0

Infrastructure + + 0+ 0+ 0 0

Personal - - 0+ 0 + 0

Education + + 0 0 0 0

Unified nation

Corporate + + 0 0 0 0
Infrastructure 0+ 0+ + 0 + +
Personal ++ + 0+ + + 0
Education + + 0 0 0 0-

Table 2.: Aiding mix in countries with hostile clan relationships

When creating the table, I used experiments that focused on giving only one kind of aid at a 

time.  This  means,  that  this  table  is  in  a  sense the “partial  derivative” of the aiding method:  it 

describes the effectiveness of an aiding scheme ceteris paribus. The great strength of the simulation 

is that having decided on a seemingly optimal “aiding mix” for a region, the complete effect of all 

the changes can be tested together before the aiding policy is put to use.
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