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Wagner Péter                                    A segélyezés jövője Afganisztánban

2012. július 8-án tartották Tokióban az Afganisztán jövőjét biztosítani szándékozó nemzet-
közi donorkonferenciát, melynek célja az elkövetkező évekre vonatkozó, nem biztonsági 
jellegű támogatások számbavétele volt. Az esemény az afganisztáni válságkezelés egy év-
tizedes történetét is szimbolizálja: 2002-ben szintén a japán fővárosban tanácskoztak azok 
az országok, amelyek szerepet kívántak vállalni Afganisztán újjáépítésében. (Ugyanennek 
a logikának megfelelően tartották meg 2011 decemberében a második bonni konferenci-
át: tíz évvel korábban, 2001 decemberében az akkori német fővárosban gyűltek össze a 
tálibok megdöntése után a különböző afgán csoportok és a nyugati országok képviselői.

A donorkonferenciA elvárásAi és felAjánlásAi

Az Afgán Nemzeti Bank becslése szerint évi 6 milliárd dollárra lesz szükség az 
elkövetkező években ahhoz, hogy az afgán költségvetésben ne keletkezzen hiány. 
A konferencián viszont a 2013 és 2016 közötti időszakra összesen 16 milliárd dol-

lárt ajánlott fel a nyolcvan résztvevő. A legtöbb nyugati ország ugyanakkor vállalta, hogy 
a jelenlegi forrásait szinten tartja a jövőben. (A legnagyobb donor az Egyesült Államok, 
jelenleg évi 2,3 milliárd dolláros büdzsével. Japán a négyéves időszakra 3 milliárd dollárt 
ajánlott fel. Magyarország nem ígért új forrásokat.)

Bár az eredmény ebből a szempontból kudarcként is értékelhető, figyelembe kell ven-
ni, hogy az összeg felajánlása a világgazdasági válság közepén történt, olyan pillanatban, 
amikor a legtöbb donorország már egy évtizede segélyezi Afganisztánt. Az elmúlt évek 
trendjéhez hasonlóan, a felajánlók ezúttal is különböző feltételek teljesítését várják el az 
afgán kormánytól.

A nemzetközi közösség évek óta igen komoly elvárásokat fogalmaz meg a Karzaí-
adminisztrációval szemben, főleg két területen. Az egyik a segélyek felhasználásának 
hatékonyságát érinti: ide tartozik a korrupció elleni harc, a nagyobb transzparencia biz-
tosítása a források felhasználásakor és a privatizáció terén. A másik terület az eddig elért 
demokratizálódási eredmények megtartása és kiszélesítése, például a nők jogainak bizto-
sítása, a sajtószabadság fenntartása vagy a választási reform végigvitele.

A nemzetközi közösség a maga részéről vállalta, hogy a korábbi találkozón elhatá-
rozott segélyezési irányelveket továbbra is teljesíti. Ezek közül a legfontosabb, hogy a 
segélyek felét a Világbank irányítása alatt álló Afghanistan Reconstruction Trust Fundon 
(ARTF) keresztül juttatják el a donorok Afganisztánba. Ennek azért van jelentősége, mert 
így a segélyeket az afgán kormány a saját prioritásai szerint használhatja fel, nem pedig 
a donorországok szempontjai szerint. Az ARTF-en keresztül a donoroknak lehetőségük 
van az afgán állami költségvetésnek, illetve a 2010-ben elfogadott 22 fejlesztési prioritás 
valamelyikének támogatására. Mindez lehetővé teszi azt is, hogy az afgán kormány hosz-
szú távon, a saját felfogása szerinti legjobb módon tervezhesse az ország fejlesztését.

Akárcsak a korábbi nemzetközi konferenciákon, ezúttal is komoly elvárás 
fogalmazódott meg az afgán kormány felé, hogy tegyen lépéseket a korrupció visz-
szaszorítása érdekében, és javítson a kormányzás hatékonyságán, hiszen a lakosság 
szempontjából ezek jelentős összetevői az afgán kormány népszerűtlenségének és 
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http://www.reuters.com/article/2012/07/08/us-afghanistan-clinton-idUSBRE86601120120708
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/0,,contentMDK:23236940~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:223547,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/0,,contentMDK:23236940~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:223547,00.html
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az ellenállás támogatottságának. Korábban az afgán vezetés érve a korrupció vádja ellen 
az volt, hogy arról valójában a Nyugat tehet, hiszen a források túlnyomó részét az afgán 
büdzsén kívüli célokra fordították. Ez az érvelés azonban azt követően, hogy a donorok 
forrásaik legalább felét az afgán költségvetésen keresztül fogják elkölteni, már nem lesz 
fenntartható.

Az Afganisztánnal foglalkozó konferenciák egyik fontos jellemzője az elmúlt évti-
zedben az volt, hogy a nemzetközi közösség egyre komolyabb elvárásokat fogalmazott 
meg az afgán kormánnyal szemben, mondván: Kabul is tegye meg a kellő erőfeszítése-
ket. Az ígéretek általában beteljesületlenek maradtak, nem kevés frusztrációt okozva a 
Nyugatnak. Amióta a nemzetközi erők kivonásának tervezett menetrendje megszületett, 
az afgán kormány egyre inkább érzékeli annak szükségességét, hogy a támogatásokért 
cserébe maga is változtatásokat hajtson végre.

A tokiói csúcson kibocsátott zárónyilatkozat függeléke erre a szempontra reflektál. 
A Tokyo Mutual Accountability Framework (röviden: Tokyo Framework) legfontosabb 
célja, hogy a 16 milliárd dollárnyi segélyért cserébe a donorközösség konkrét intézke-
déseket, erőfeszítéseket kapjon az afgán kormánytól. Öt fő területen jelöl meg célokat, 
amelyekhez több indikátort is társít, hogy mérhető legyen az előrehaladás is. Az öt terü-
let: a képviseleti demokrácia és az igazságos választások; a kormányzás, a jogállamiság 
és az emberi jogok; az államháztartás és a kereskedelmi bankügyletek integritása; az 
állami bevételek, a költségvetés végrehajtása, illetve a nem országos szintű kormányzás; 
a fenntartható növekedés és fejlődés.

A segélyek szerepe AfgAnisztánbAn

A tokiói donorkonferencia jelentőségét az a jól ismert tény adja, miszerint a rendel-
kezésre álló saját forrásokból Afganisztán jelenleg (akárcsak a múltban) képtelen 
önmaga fenntartására. Az országnak a segélyektől való függősége nem új kele-

tű: gyakorlatilag már a modern értelemben vett Afganisztán is a külföldi segélyeknek 
köszönhette megszületését a 19. század végén. A hidegháború alatt ez a függőség csak 
tovább növekedett: Kabul megpróbálta a kihasználni a két rendszer szembenállását annak 
érdekében, hogy minél több támogatáshoz jusson.

2001 óta folyamatosan a nemzetközi segélyek biztosítják az afgán költségvetés 90 
százalékát, azaz az afgán kormány szinte teljes egészében a nemzetközi közösség pénz-
ügyi támogatására van utalva. Ez jelentős legitimációs problémákat jelent a vezetésnek, 
mindenekelőtt Hamid Karzaínak, akit egyúttal kettős beszédre is kényszerít: mást kell 
képviselnie az ország lakossága és a nemzetközi közösség előtt.

A 2011 decemberében tartott második bonni konferencia előtt megjelent világban-
ki elemzés arra is rámutatott, hogy Afganisztánnak 2014 után jelentős hiánnyal kell 
szembenéznie, mivel a nemzetközi haderő távozása komoly bevételkiesést fog okozni. 
A tanulmány szerint – évi 5-6 százalékos növekedéssel, illetve a jelenlegi bányászati be-
fektetések beindulásával számolva – a nemzetközi erők távozása után évente 7 milliárd 
dolláros deficittel kell szembenéznie az afgán kormánynak.

http://www.khaama.com/wp-content/uploads/2012/07/Tokyo-Conference-Declaration.pdf
http://www.nytimes.com/2011/11/23/world/asia/world-bank-issues-alert-on-afghanistan-economy.html?_r=1
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A hírek szerint a mostani tokiói donorkonferencia célja az volt az is, hogy a várható 
hiányt a nemzetközi felajánlások révén pótolják. (Ennek némileg ellentmond, hogy a tá-
mogatások 2013-tól kezdődnének, míg a nemzetközi erők kivonulása csak 2014 végére 
fejeződik be teljesen.)

A fent említett összegben nincsenek benne a 2014 után a biztonsági szektorra for-
dítandó források; ezek nagyságát a NATO évi 4,1 milliárd dollárra becsüli. A jelenlegi 
elképzelések szerint ebből 500 milliót Afganisztán, 2,1 milliárdot az Egyesült Államok, a 
többit a NATO-szövetségesek, az ISAF-misszióban részt vevő többi ország, valamint az 
afganisztáni válságkezelésben érdekelt más államok fogják adni.

A NATO nagy reményeket fűzött a 2012. májusi chicagói csúcshoz: azt várta, hogy 
a jeles alkalom kapcsán tett egyedi felajánlások kiteszik majd a szükséges 4,1 milliárd 
dollárt. Bár érkeztek felajánlások – különösen a NATO-tagok részéről –, a teljes összeg 
nem gyűlt össze. Magyarország a NATO-csúcson azt vállalta, hogy 2014 és 2017 között 
évi félmilliárd dollárt biztosít az afgán biztonsági erők részére.

A tervek szerint az afgán biztonsági erők létszáma 2014 után csökkeni fog, mivel 
– úgy feltételezik – a biztonsági helyzet javulása ezt majd lehetővé teszi. A nemzetközi 
közösségnek 2014-ig még van ideje arra, hogy a hiányzó forrásokat beszerezze; rosszabb 
esetben az afgán erők létszámát kell a forrásokhoz igazítani.

Az eU és MAgyArország AfgAnisztánbAn

Az Európai Unió (mint szervezet) és huszonhét tagállama együtt a világ legnagyobb 
donorja a nemzetközi fejlesztési együttműködés területén. Az OECD 2011-es je-
lentése szerint a szervezet 53 milliárd forintnak megfelelő eurót fordított tavaly a 

harmadik világ országainak megsegítésére, és ezzel az ott felhasznált források több mint 
felét biztosította. Afganisztánban is az egyik legnagyobb donornak számít: 2001 és 2008 
között az országnak juttatott segélyek egynegyede származott az Európai Uniótól. 2009-
ben a tagországok és a szervezet együtt közel egymilliárd eurót biztosított a közép-ázsiai 
országnak. Az idei támogatás 1,2 milliárd euró.

A tokiói donorkonferencia előtt készült háttéranyag szerint Brüsszel 2011 és 2013 kö-
zött évi 200 millió euróval támogatja Afganisztánt; ennek fő célterületei: a kormányzás, a 
mezőgazdaság és vidékfejlesztés, illetve az egészségügy és a szociális háló kiépítése.

A biztonsági szektor reformjához két módon is hozzájárul az Unió. Az egyik a közép-
ázsiai térségben már régóta sikeres alkalmazott határrendészeti programhoz (BOMCA) 
hasonló, Afganisztán északi határánál működő BOMNAF (Border Management in 
Northern Afghanistan). Ennek célja részben a tádzsik és üzbég határszakaszon feladatot 
ellátó afgán határőrség képességfejlesztése, valamint a határrendészeti kapcsolatok javí-
tása révén e két közép-ázsiai ország és Afganisztán közötti forgalom növelése.

Ennél sokkal látványosabb munkát végez és több nehézséggel is szembesül a másik 
szervezet, a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében 2007-ben indított 
EUPOL Afghanistan nevű misszió. Ez a vállalkozás a meghirdetett célokhoz képest kez-
dettől fogva alulfinanszírozott volt, és a tagállamok mindig is érdektelenséget mutattak 

http://wagnerpeter.blogspot.hu/2012/04/az-europai-unio-vilag-legnagyobb.html
http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/content/eu_bluebookafg_2009_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/documents/content/eu_bluebookafg_2009_en.pdf
http://www.reuters.com/article/2012/07/08/us-afghanistan-clinton-idUSBRE86601120120708
https://sites.google.com/site/eubomnaf/project-information-sheet
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a misszió iránt, amit az is jelzett, hogy a tervezett létszámot sosem sikerült fenntarta-
ni. Ráadásul a megcélzott, nagyjából ötszáz fős létszám elenyésző a több mint százezer 
afgán rendőrhöz képest. Úgy tűnik, hogy a misszió nem a gyors eredményekre, a megle-
vő rendőrségi állománynak a jelenlegi igényekhez történő kiképzésére fókuszál, hiszen 
az afganisztáni konfliktus mostani állapotában a rendőrök feladata elsősorban katonai 
jellegű: az ellenállással szemben folytatott háború. (Talán ezért is történt, hogy – a 2009-
es stratégiai váltás keretében – az Egyesült Államok a NATO-n keresztül elindította a 
maga rendőrképzési programját, nagyságrendekkel nagyobb forrásokból. Az EUPOL 
Afghanistan éves költségvetése 55 millió euró körül van, a NATO Training Mission – 
Afghanistan büdzséje 2010-ben 9,5 milliárd dollár volt. Hozzá kell azonban tenni, hogy 
az NTM az afgán hadsereg képzésével is foglalkozott, és a fenti forrásból biztosították az 
afgán légierő eszközeinek beszerzését is.)

Magyarország a kezdetek óta részese az EUPOL Afghanistan missziónak, ami annak 
is köszönhető, hogy a Baghlánban működő Tartományi Újjáépítési Csoportnak (PRT) már 
az induláskor is volt rendőrségi kiképzői komponense. Ez az egység az EUPOL-misszió 
beindulásával gyakorlatilag átkerült annak irányítása és finanszírozása alá. Jelenleg mint-
egy hat rendőrrel vesz részt Magyarország a misszióban; egy részük továbbra is Baghlán 
tartományban – a magyar PRT táborában, de attól függetlenül – működik. A többiek az 
EUPOL-misszió más városokban működő kontingenseinek munkájában vesznek részt. 
Az EUPOL Afghanistan költségvetését 2013-ig hagyták jóvá, de szinte biztosra vehető, 
hogy az ország újjáépítése melletti hosszú távú elköteleződés bizonyítása érdekében még 
sokáig fennmarad ez a látványos, de alacsony hatékonyságú misszió.

Az EU-missziós magyar részvétel lassan az egyik legfontosabb nem katonai sze-
repvállalása lesz Magyarországnak. A nemzetközi fejlesztési együttműködésre fordított 
magyar források általában és Afganisztán relációjában is jelentősen csökkentek az el-
múlt két-három évben. A PRT elindításakor még évi 500 millió forint állt rendelkezésre a 
Baghlán tartományban végrehajtandó fejlesztésekre. 2009-ben kisebb visszaesés volt ta-
pasztalható, majd a világgazdasági válság kiteljesedése és annak a magyar gazdaságra (és 
költségvetésre) gyakorolt hatása miatt jelentősen lecsökkentek a források. 2010-ben a ma-
gyar Külügyminisztérium mindössze 141 millió forintot tudott fordítani Afganisztánra, s 
összesen 51 milliót a többi területre. Ez az arány 2011-ben 124:92,6 millió forint volt, míg 
2012-ben a teljes fejlesztési tevékenységre vonatkozó tervezet 115 millió forintról szólt. 
A 2013-as költségvetési előirányzat ennél többel, 160 millió forinttal számol. A fentiekből 
is látszik, hogy mind a magyar NEFE-tevékenység általában, mind pedig az afganisztáni 
fejlesztési együttműködésünk az ellehetetlenülés szélére került.

segélyhAtékonyság és A privAtizáció nyújtottA reMények

A tokiói donorkonferencián felajánlott 16 milliárd dollár komoly eredménynek tű-
nik, ám figyelemmel kell lenni a nemzetközi fejlesztési együttműködés néhány 
– általános és Afganisztán-specifikus – sajátosságára is. Ezek közül talán a legfon-

tosabb, hogy egyelőre csak felajánlásokról van szó, a gyakorlatban nem minden felajánlás 

http://www.isis-europe.eu/sites/default/files/programmes-downloads/2011_artrel_646_esrbriefing7-eupol-afghanistan.pdf
http://www.isis-europe.eu/sites/default/files/programmes-downloads/2011_artrel_646_esrbriefing7-eupol-afghanistan.pdf
http://www.demnet.hu/images/stories/B_kiadvanyok/nemzetkozi_afganisztan/tanulmany02_hu2.pdf
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teljesül, vagy nem határidőre. A konferencia kapcsán elhangzott sajtóhírek több alkalom-
mal említették, hogy 2002 óta 60 milliárd dollárnyi segély érkezett Afganisztánba, holott 
ez csak a felajánlott összeg. A valóságban 2011-ig ennek kb. kétharmadát költötték el az 
ázsiai országban.

A donorkonferenciákon az is ismert gyakorlat, hogy már korábban felajánlott, de el 
nem költött forrásokat újként ajánlanak fel. Magyarország ebből a szempontból korrektül 
járt el Tokióban, amikor nem ígért újabb forrásokat, és a chicagói NATO-csúcson tett 
félmillió dolláros, a biztonsági erőknek szóló felajánlását sem címkézte át.

Szinte alig esik szó arról, hogy az Afganisztánba eljutó, ott elköltött források milyen 
mértékben kerülnek be a helyi gazdaságba. A segélyhatékonysági szempontok elvileg 
megkövetelik, hogy a források minél nagyobb hányada – beruházásként, fizetésként – a 
fejlesztéssel megcélzott lakossághoz jusson el, nem pedig költségek vagy szakértői fi-
zetések révén visszaáramoljon a forrást biztosító országhoz, szervezethez. A Világbank 
2012. májusi, az afganisztáni segélyezésről készült összefoglaló tanulmánya (egy 2008-as 
tanulmányra hivatkozva) arra is rámutat, hogy a közép-ázsiai országban minden – nem 
biztonsági célokra költött – segélydollárból csupán 38 cent marad Afganisztánban. Ezt 
részben megerősíti e sorok szerzőjének a magyar fejlesztések hatékonyságáról készített 
elemzése is. A tanulmányban található becslés szerint a magyar források mintegy egyhar-
mada tért vissza Magyarországa, azaz hasznosult fizetések és egyéb költségek révén.

Az egyetlen remény, amely már középtávon is pótolhatná a kieső segélyekből származó 
bevételeket, illetve fenntarthatóvá tenné a jelenlegi afgán rendszert, az a külföldi befekte-
tések növekedése. Afganisztánban amerikai becslések szerint egybillió dollárnyi ásványi 
anyag van a föld alatt, köztük energiahordozók és ritka fémek is. Ezek kitermelésére az 
első években kevés példa volt, de 2008-ban a China Metallurgical Group Corporation 3,5 
milliárd dollárért privatizálta a világ egyik legnagyobb rézbányáját, amely már 2014-ben 
megkezdheti a termelést. Ugyanez a cég láthat hozzá a leendő afgán vasúthálózat két vo-
nala kiépítéséhez szükséges előtanulmányok elkészítéséhez. A China National Petroleum 
Corporation Észak-Afganisztánban kezdhet hozzá a kőolaj feltárásához 2012-ben. Már 
megjelentek az indiai cégek is, szintén a bányaiparban. A nyugati multik közül először 
az Exxon Mobil jelezte, hogy kitermelést kezdene, ugyancsak Észak-Afganisztánban. 
Amennyiben megvalósul az évek óta tervezett Türkmenisztán–Afganisztán–Pakisztán–
India-földgázvezeték (TAPI), az önmagában évi 600 millió dollár tranzitdíjhoz juttatná 
az afgán államot.

konklúzió

A tokiói donorkonferencia jelentősége csak évek múltán fog eldőlni. Kérdés marad, hogy 
az ígéretesnek hangzó 16 milliárd dollárnyi felajánlott segély mikor és milyen mérték-
ben fog eljutni az országba. Az elmúlt egy évtizedben már több, a mostanihoz hasonló 
konferenciát tartottak, és a tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen események politikai 
jellege gyakran erősebb, mint a fejlesztési szempontok. Ezt támasztja alá, hogy eddig az 
Afganisztánnak felajánlott forrásoknak valójában csak kétharmada jutott el az országba, 

http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=2858
http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Images/305983-1334954629964/AFTransition2014Vol2.pdf
http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=SRGIEV
http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=SRGIEV
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9QE3H9G0.htm
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D9QE3H9G0.htm
http://www.chinamining.org/Investment/2011-12-28/1325034574d52859.html
http://www.chinamining.org/Investment/2011-12-28/1325034574d52859.html
http://www.nytimes.com/2012/07/06/world/asia/exxon-mobil-signals-interest-in-afghan-oil-concession.html?_r=1
http://tribune.com.pk/story/366126/tapi-pipeline-pakistan-afghanistan-and-india-agree-on-transit-fee/


és az is, hogy a nemzetközi közösség felől érkező elvárásoknak (a korrupció elleni fel-
lépés, a nők jogai stb.) az afgán vezetés minden alkalommal csak ígéretekkel igyekezett 
megfelelni. Az utóbbi tíz évben a felajánlások ellenére sem javult érdemben az afgán 
közigazgatás színvonala, nem csökkent a korrupció az országban, nem történtek további 
reformok a politikai rendszerben. Mindezek kétségessé teszik a tokiói konferencia kap-
csán elhangzott ígéreteket.

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy 2014 után, a több mint százezres nem-
zetközi haderő távozása és a csökkenő költségvetési források következtében az afgán 
kormány magárautaltsága jelentősen nőni fog. Talán az ebből eredő kényszerek vala-
milyen módon mégis képesek lesznek rávenni a jelenlegi vezetést néhány érdemi lépés 
megtételére. A másik fontos szempont, hogy Hamid Karzaí helyére 2014-ben új vezető 
kerül. Ez persze jelentheti azt is, hogy a helyzet rosszabbá fog válni, de valószínűleg a 
nemzetközi közösség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a leendő államfőt 
egyszerre tekintse sajátjának az afgán lakosság, ugyanakkor olyan hiteles személyiség 
legyen, aki a Nyugat elvárásainak is megfelel.

Wagner Péter                                    A segélyezés jövője Afganisztánban

           MKI-elemzések   8


