
tr\"IEcnÁclÓs TöREKVÉSEK A NYUGAT-EIJRóPAI
vÉornn IpARBAN

sanes zoltón|

Nyugat-Európa a ilággazdaság egik 'erőközpontja", a nemzetközi
gazdasági kapcsolatok alakítója, amely erós védelemgazdasággal is ren-
delkezik. Az EK_tagorságok védelmi kiadásának <isszege meghaladja a
150 nilliárd dollárt, amely u5nn az USA kiadásainak mintegl felét teszi
ki, de ötszrí több mint Japáné. A Közisség aggregált fe5veres erői meg-
haladják az USA hadeíejét. A világ feryverkereskedelméből való része-
sedése meghaladj a a 20 Vo-ot. A védelemgazdasági szféra - ezen belül is
kölönösen a védelmi ipar igen érzekenyen reagál a "külső környezet" vál-
tozásaira, visszatükrözi (több-kevesebb késéssel) a politikai, bizton-
ságpolitikai és gazdasági (haderó- és fe5lverzetcsökkentések, kelet-eu-
rópai változások, EK politikai, gazdasági és pénzüryi uniójának terve,
stb) eseményeket, történáeket, folyamatosan felhasználja a tudomány
és technika új eredményeit, űvmányait. Jelen tanulmány ezeket a válto-
zánkat, ezt atlelptet kívánja bemutatni, e|sősorban a külónbciző nyu-
gati orságok közötti védelmi-ipari eryüttmúk<i,dá, közeledés, "kölcsön-
hatás' bemutatásán keresztül.

A védelmi ipar áItalános és kiitönös vonlisai

A konzerű védelmi ipar közgazdasági értelemben nem egnéges ága_
zat, a legtöbb (főleg csúcstechnológiai) iparág állít elő véde|mi élokra
felhasználható termékeket. Mivel a védelmi ipar része általában az ipar-
nak (és gazdaságnak), ezÉrt ebben a sajátm szférában is kimutathatók
rzok r Jellegzetes feJl6déslfcjlesztésl irányzltolq ame|yek álíalában JeI-
lemzók ez tparre. Ezek közül is szignifikáns az utóbbi évek nyugat-eu-
rópai védelmi iparaiban a koncentnicló er6sillésg a nemzetközi koope-
rócló ío}ozód6sr és e prlwtiz;ícl§ dertguláció erúsödése.

l Dí§zctle§ zdlán rasd€§, e§etemi doc€fi, MH hadtápc.ao.f&ók (íó.§Ooíúónök-belyette§)
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A koncentráció folyamatok a védelmi iparágakban mát az 7960-as
wekben megindultalq de a védelmi termelés e5ne bonyolultabbá válása,
a korszerű technika bevonulása a fegtverek köá, továbbá az USA - vál-
lalatok dominanciájánakvisszaszodtása, a kialakult kapacitás-feleslegek
kényszerító ereje felglorsltottr a nemzeti védelmi ipari integrációt a

nyolcvanas évek mrásodik felében. A legtöbb onzágban és védelmi ága-

zatban úonopóllumok alakultak ki, külön<hen a nary komplex harci-
technikai eszközök gártása területén. E5r-egy repülógép5Ér van Nagt-
Britanniában, Franciaorságban és N§ZK-ban (Aerospace, Dassault,
Me.sserschmidt - Btilkow - Blohm), de egl-ery harckocsi-pártó vállalat
(Vickers, Giat, Krauss-Maffei), illetve hajtómúgyár (Rolls-Royce,
SNECMA MTU) elégíti ki uryanezen onágok megfelelő szütségleteit.
T€rmészet§zenüleg monopolizált a tengeralattjáró-§/ártás is. Több sál-
lító végú a haderók ellátási feladatait a hajó§/ártá§ területén, valamint
az elektronikai és rakélagártó ágazatokban.

A konccntrÁciós íolyamat megvolósítósának módszere sokféle: át-
alakulás korlátozott felelőaségú holdingokká (MATRA- GECDASA),
veryesvállalatokká (Plessey áwétele GEC és Siemens által), illetve köá§
leán},vállalatok létrehozása (Thomson és BAe : Eurodinamics; Aerospa-
tiale és MBB: Eurocopter stb). Történtek olyan koncepciós megeglezé-
sek is, amelyek még nem fúziót jelentettek, de jelentóa lépést reprezen-
táltak a szükséges összeolvadás irányába.

198&89-ben a fontosabb védelmi vállalati fúziók sáma megközeli
tette a húszat (1. sztáblázat), amely nem éri el az EK-tagállamok civil
vállalatai fúzióin ak 1O Vo-át.

*Házasságok" nemcsak két nemzet, hanem több orság védelmi vál-
lalatai közótt i§ történtek (2. sz. űbWmt),R.á^dá,rulnemcsak a korábban
megszokott területeken (ahol egr orság "kevés" volt a legdrágább és
legbonyolultabb haditechnikai eszközik gyártására, mint például a repü-
lóeszköz- ás űriparban), hanem'ha5lornányos" fe5ruergártó égek kö-
zdtt is meghatároó diüziók (részlegek) felvásárlásával. A multinacioná-
lis fúziókban már az észak-amerikai és a semleges európai onágok vál-
lalatai is rászt vesznek A védelmi iparban is megindult a trrtr§znaclon&
llzólódós íolyemeta.
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I.sz táblázat

Yédelmi-ipari vtillalatok multinacionáIis fúziói

FídoOólt
vállabt Nomzetirét válatit Nemzeiié8 váuncv. Év

§em.-Melrr kanciao.§zát cAP crdP N_B.. sema4íotlp 1988

Den!€-Prc Hvtrid
Micrdyíeiu Mé.o"y

lnc. U§{. hoducBl-ld. N-B.. 1989

lta|iaoa stgejni
sr8eín Fran iáúiá8 §€ps oalzB§zr8 In í"j6|6 sPA 1989

Meglegzés: 1989. végén tótpalásokat íofufrak az MBB, Aeruspatiak,
BAe és Thomson CSF heükopter-gőrtó részlegeik egesítésé-
ről

Forrás: SIPRI Yearbook 1990

A beindult integrációo folyamatnak azonban alapvetó feltétele olyan
programok megléte, amelyek lehetóvé teszik a védelmi vállalatok egy-
máshoz való közelítését. I§/ a kooperációro törekvés etlMl a szempont-
ból is szükséges. Az e§/üttműködát tovább erósítik a megnövekedett
K+F költségek, a védelmi felszerelések drágulása, az USA-val folytatott
ver§eny.

A koncentráció nóvekedése, a kooperácids törekvések és az ameri_
kai technikától, való függetlenedésre való törekvés mellett fonto§ jelleg-
zete,ssége a védelmí ipamak a vállalatok nagánkézbe adásq s általában
r központl kom6nyzatl szaMlyozós csökkentése. Ez a jelenség váItozó
intenzitással valamennf nemzeti védelrni iparban megfiryelhetó, és e5l
idejűleg végbeme5r egl jelentós szerkezetváltá§ is (3. sz. táblózat).
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2.sz. tőblózat

Nemzetközi felvlMrlások a nyugat-európai védelmi iparban
(19tt-t9)

vá§tló váíetrt N.mz€tié8 Mo8vó§óíolt váll.l8t N€úzétiég Év

ceo€ral Mot6§

A!Éra

Pl66ey
Thdn§dt_B.ándt
AfiD6m€útr

Tho.nso.t cs
Bgnb8rdi€r Ino.

Matr8

s{EMcA
Thom§qt csF

Alcatel

siemeDl

f,ietú

E§a8

Nob€l Indu§tíi€§

A.*ía

Dowty

R o Enaerprisos

UsA

N-Bíit tttri8

N-Bíiarnín

Fr.odldizÁs
Frú.iiú§ág
I(inid,

Fíaoci8ú§á8
Fr&rci86§á8,

Frúcisoasá8

Frmcisq§zá8,

NszK
NszK
olaizúsá8
svédd§á8
N-B.itármia

N-B.it.tmia

U§q.

Rediíus§im ltmulatiod

Po.rdriÉe Réuie

l,eth lo!ffim€rrts

Forg6 do zróírr8te
oc€'n Deíance cdP.
sltútB.o{E §Pl-c
Fáiíchild so.c€.
Fsiíchild cdntriuDicr]io5
rnd Eektíorrie.
F6iíchild coírlíd syí€rB
FN Moleuí§

HsA
AcEc sDac!. Dereíc.
and Teldcaínmunicátioíl§
Ilvfuid
n€§s€v RÁdsr and
Defen-ce sYst€ú§

BcT
Beil€y cqírd§
PhiliPs Elelír@ikinduíri€,
BMARC
palttrcf chen8rd
Induíri€§

AsA

N-B.itarmia 1988

B€l8lum 1988

t(amda l98E

B.Itium l9E8
UsA l9Et
N-Bíitrrtnir 1989

UsA 1989

Be|8ium 1989

Ho[rndia l9E9

Bel8iuín 1989

N-BíitatEia l9Es
UsA 1989

UsA 1989

Holaídir 1969

sYÁF !989

UsA 1989

N-Britamia l 989

A 3, 8, 1& 35. sz források alapján szerkesztett táblázat

lnÁegjqnísÁ tóblózat azon védelmi vagl védelem-oientáh ipai vólbla-
tok megvéklét tiinteti fe| ahol a vósórló cég a meglúsórolt
vóIlalamúl többsfui (több mirrt 50 Eo) részesedést szezett.
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3.sz. táblázal

Néhány nyugat-európai védelmi vállalat fulajdonviszonya

VáIlalat megnevezése Nemzetisfoe Tdajdonjog

Daimler-Benz

MBB

Thomson C§F
Aeío§patiale
Dssseult

Matra

Franciaorszíg

Németorszíg

Nary-Britrnni1

57 %-ban állami
állani
49%-ban c<atádi
46%-ban állami

Közelmúltbún privatizílt
részvénytírsasíg
@aimler-Benz l0 %.
GEC l0%)

Részvénytírsasíg
(Ifuwait 14 %)

Elvileg taítományi
Lormínyá
l989-ben a Daim-
ler-Benz megvásárolta

Részvénytírsaság
Afrancia CGE
megvásírolta l987-ben

RészvénytírsasÁg

Közelmúlbfl ! píivatizílt
részvénytírsasíg
(a tengerentűi részesedes
29 %-ban limitíJt)

Reszvénl,társasíg

Részvénytársasíg

Rheinmetaü SEL

§iemens

BAe

GEc

RscEl

Fortásl GOWTT, H: Eumpean Ddence: Wnds of Change
London 1988. p. 13.
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Ez a tendencia külön<isen erőteljes Nary-Britanniában, ahol elősár
a British Aerospace nagrvállalattól szabadult neg az állam. Tovább foly-
tatva ezt a §/akoílatot, privatiálták az e§dk legnaryobb haryományok-
kal rendelkező, fóleg kéziferyvereket és l&zert el6állító vállalatot, a
Royal Ordnance-ot is. Ez azért is volt szokatlan és merésznek tűnő lépés,
mert az Eglesült KiráIpág lett az elsó állam, amely már nem rendelkezik
saját bázissal a haglományos fe5lverek ryártása terén'. Hasonló dönté-
sek szüJettek (szüIetnek) a francia, német, olasz és spanyol védelmi ipar-
ban is.'

A védelemgazdaságban megindult integrációs folyamatok ijsszessé-
gében crósítik Nyugat-Euópa versenykéF§§égét i nenzetközi fegJrver,

keres}edelemben, de nem, va5t csak kismértékben alakítanak ki ver-
senyt szervezett keretek között. Monopóliumok esetében versenyről
nem beszélhetünlg a duopóliumokés az oligopoliumok pedig csak a kor-
látozott verseny lehetőségét biztosítják. Tisztességes és egészséges ver-
seny csak a részes6ég- é§ alkatrészellátrást végző kis- és közepes vállala_
toknála van, amelyek rugalmas piacpolitikájukkal, technikai üryességük-
kel és alacsony rezsiköltségeikkel sikert érnek el mind a hazai, mind az
exportpiacon. A siker másik példáját a vedelmi piac új ellátócsoportja,

Mégie8r/zendó, ho8jrjelenleg több mina 50 ú§á8b.ú §láítan.k már kézife§rve.el@t é§

ho?';ávaló!,&"Át,23ndlzel ké€á hsrctocsitó§z.íek€r as 18 o.§ág 6[íl eló rskétákat.Idézi:
s.ttl€í Temá§ GarlrM8i jolené8,ek a badnporban - 8 feiett lólé§of§á8ok példáján.

kü|8azds§á8, l 988. l l sz ,í4. old.

A p.ivatiáció§ tendeícia me8ke7iódött a ma8yaí véiekni ipsrbátl i§ (tá§d például DIGÉP,
Pe$vid6ki GéP8yáí, Md€otot íb.)

Az Er hivats|6 kate!,oíiálása sz€íint ía8Jryálahtílak .ánlt sz 500 dol8oáíá| tötbet
fq,lalkoástó cé8, 50-499 közö{t köz.per l 0 é§ 49 között ki§-, l o-nél keves€bb fo8,!.Ikoá3tott
€§€rfu mik ovállslalíól vrn 3zó.A Kózt§é8 l2 ú§ágáb8n ö6§2€§€rl l3 millióváüalat v.n
bep§ew.,99,36slÁzÁékuk. mik o-é§ 8 ki§v6íslet k8te8óíiájába aaírozik. A kózepe,
váltal.aok .íáíy. 0,54 §ázaléli a ía§oké 0,l0. vö.: veís€nyt fl maíadíak-€ a li§vállal.tok az
e8yé8e§ EKJiacoo? Me8y.r Híí|ap, l992. ranuáí 31.
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az ún. szoftverházak képviselik, amelyek rugalmasságukkal kis tőkebe-
fektetési igényeikkel, kett6s (védelmi és civil) termékeikkeljelentős pro-
íitré§z€s€dát érnek el. A kooperációs tendenciák megvá|toztatják a kor_
mányok és a vezetó na§[állalatok helyzetét. A kormányok eddigi fele-
lóssége (milyen területeket fejleszt, ho5ran, mityen mértékben, stb.) e5l-
re inkább áthelyezódik a jövó nagl nemzetközi csoportjaiho4 nemzet-
közi szervezeteihez

A védelemgazdaságnak (-iparnak) az általános jellemóin Kvül van-
nak olyan soJátos vontisal is, amelyek alapvetóen megkülönk)ztetik a
ciül gazdasági teni|etektól. A legszernbetűnóbb sajátosságaihoz a nem-
zetl védelml lperol dlíferenclált és fragmenűü§ Jellegét), o véde|mi pi-
ac monopsmnlsztikus Lerak&rlsztildjá! és a védetml eszköz - grártás
tóLelgényes és pmtekclonl§tr Jell€gét sorolha(tulr.

A védelmi iparok különbözósége az önellátásra való törekvések, a
multinacionális kooperációs szewek kezdeti hiánya és az e\térő bizton-
ságplitikai sándékok következtében, történelmileg a|akult ki. Napja-
inkra az euópai védelmi iparok - a piac narysága, a konc€ntráció foka,
a területi elhelyezkedés, a jövedelmezőség, a vállalati nagyság szeíint -
differenciálódtak. Bár a piac mérete igen jelentős i(haditechnikai eszkö-
aikre 1989_ben 31 milliárd dollárt, hadfelszerelái anyagokra pedig (élel-
miszer, iizemanyag, építóanyag) 42 mitliárd dollárt költöttek a tagálla-
mok)/, mégis szinte nagságrendileg marad el az amerikai piacétól. Pél-
dául a repülőeszköz_ és űripar kereskedelmi forgalma több mint kétsze-
rese az összeurópainak, kibocsátóképessége igen jóÓ. Mindez lehetővé

Gcnoz,A, a Thanro §A. v.áta4aaója szerhl.z euí@ivéielrDi lia.&iw az&a
í8.júEliíá é.l&€dék€§, m€í{ i lúínányok t rz aláui szlbályokvezéreltét.'l Jz §zaMly -
Amitú cr.l t€-hetod, vóÁárdj hazai térmé|.et. 2Jzszabály - Amikú oem tud§z vásáío|oi hizait,
Yo8yél iíD.rikair. 3rzJz^bóty - Aínikú lern ludsz v6§á.dni sem arrroritrit, s€m h6zait, tedd me8
E m.ximuínol, rmi tó|éd telilí. vö. Bríopc!í Dcíenoe Marl(er, NATo! §iixteen Natiorrs, De.c/jan
l990/9l.p.56.

A üla8m kb. 2.a .z€f haí.íszrti r€pü|d8éP vao, .meMe* 55 i-át az UsA te.veáe, bóí oímek
e8Jr íázér lic.Ntc .lipjíltl s reí8€feútúlon 8yáítottátL vó.: BrTrusToN M. cooPeíatim of
cdnp€r iot? DÉícice Píocuremen] oplimr tú lbe t 990-§. Bía§§eys fú trss. Loítdoít,
l99or27,
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teszi a na5t gyártrási szériák e|érásét, az egségnl köItségek csökkenté-
sét, a termelés hatékon}ságának bizto§ítását.

Bár a ülág e|s6 sáz legnagrobb védelmi vállalatának (a volt szocia-
lista orságok nélkül) mintery felét nyugareuópai égek alkotják (4.sz.

táblózat), az első hűzban csak néry európai konzorcium szerepel, s a
legiobb helyezést elérő Briti§h A€rospace is csak a hetedik. Jelentós dif-
ferenciák vannak a legnaglobb nemzeti vállalatok közrtt is (S.sz.táblá-
zat) allédelmi termelés volumene, a védelrni költségvetéstól való függó-
sége szerint. A magas védelmi függőségú vállalatok jobban kötódnek a
kormányokhoz, a exportmegrendelésekhez, az alacsonyabb függőségú
égek (pl. az elektronikai szektorban) könnyebben megteremtik az át-
járhatóság feltételeit a védelmi és a polgári szféra közitt.

4. sz. túblúzat

Védelmi ipari vállalatok csoporto§ííása érúéke§ítési volumen és
orságokhoz való hovatartoás szerint

orsdg A legnagpbb t oo vóllsl&t köóttl helyezés

1-2o 21-40 41_60 6l-t0 81-roo

Yíllalrt
ars§zescn

Nagt)1432
Britannia

Franciaorvágl32L3
NszK

Olaszorság

Hollandia

Spanyolorszíg

10

9

3

l

3

l

48

5

l0977
L2l

15

1

UsA

Japán

Forrás: §/PRlYearbook (1990) adatai alapjón
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5.u. tóblózat

Irgpagyobb nemz,eti védelmi ipari váIlalatok
(19tt)

Váíalet Orszíg Haditecbnikai éítékesítés Helyezésa
volumen (M$) aránya (%) világr&n8lís!ín

Britis,h
Aeroslnce

Thomson CSF

Daimler-Benz

IRI

PhiliF

cAsA

Nagr-Bri "nnia 5470

Franciaorság 4320

NsZ( 3420

Olaszorság 2100

Hollandia r50O

Spanyolorság 980

7

12

l5

2ó

35

49

54

77

8

6

5

65

A védelmi piac más foryasztói vary ipari piacoktól való megkülön-
böztető je§re a monopszoniájában rejlik. A fegrerpiacon uryanis, ha
nem sámítjuk az exporteladásokat, csak egl vásárló van, az állam. De
az á|lam licencek, használói restrikciók és csúcstechnológiai tiltások ré-
vén ellenórizheti az eladrásokat is, Sót maga az exportpotenciál olyan
funkciót tölthet be, amilyet a nemzeti kormányok szánnak neki megha-
táíozott követelményeket kifejeó megíendelések ellátásával. Avásárló
u$lanis megrendeléseivel irányíthatja az exportot, a technológiát, ami a
sállító vállalat részere kereskedelmi szempontból káros is lehet. Ha
uglanis az exportkereslet (pl. a fejlődő országok esetében) nem illeszt-
hetó a hazai igényekhe4 é§ ma nincs tehetőség (vary csak korlátozott
lehetőség van) fejlett piacot megélozni, a vállalati eladások korlátozot-
tak lehetnek Sót a kormányok már a saját had§eregeik védelmi felszere-
lés- igényeinek kialakításakor figelembe veszik a tervezett haditechni-
kai §ártmány lehetséges exportálá§i potenciáUát. Az állam azonban
nemcsak a vrásárlásokon keresztül befolyásolja a védelmi ipart, hanem az
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ónk meghatározásával szinte maga állítja fel a határokat az egész piac
(és szegmensei) sámára,

Az európai védelmi ipar a nemzeti önellátá§ra való töíel§é§e miatt
alacsony hatékonyságú, Óhnológiai és penzüryi eróforrrásokat pazarol7,

mivel ery onzág védelmi piaca nem képes a versenyképességet és a ha-
tékonyságot biztosítani. Ezért a nyílt é§ reJtett kormónyzati támogatás
nélkül e véde|ml cégek az euúpal piac egletlen szektoílbgn sem lenné,
nek életképesek A probléma különösen a nagrállalatoknál szembetű-
nő, amelyek közül sok monopol, vagt kvázi monopol hel}"zetben van.

További sajátossága a védelmi ipamak a termékek spectalizáltsÁgl,
t6kelgényes Jel|egg hosszú fejlesztést és grórtÁst tdót igényl6 termé-
szete. A különbözó fegruerrendszereket - a szűk piac miatt - kis meny-

nyiségben tewezik és állítják elő, általában magas árakon. A védelmi ága-

zatokjelentős tókebefektetést igenyelne\ fóleg előkészító, gártó és el-
lenórzó rendszerekben. A beruháó az e§etek többségében - részben
vary te§es egészeben -a kormány. A védelmi vállalatok viszonylag jó jö-
vedelmezóséggel dolgoznak, de korántsem olyan maga§§al, mint az szak-
irodalomban elterjedt. A 1. v.óbra mutatja,ltory a védelmi szektor pro-
fitabilitása mind a kereskedelmi (retum on sales), mind tóke (retum on
assets) hozadék tekintetében a nyolwanas évek második felében csök-

kenó tendenciájú a Standard és Poor' Index által ös§zeállított 400 ipari
vállalatával szemben.

7 rlcqu6 D€lü§ §z€íint r YédeltDi ipar' r ír€úrzrti hiú§á8, i íö8dtclt íiacok é§ a katonri .ió miaí a

8rzdaró8 kBmozdul.dinsbb ,€§ze, Mi nem koop.rálür* hatékdyrn é§ clpezároljuk a Páá'
Fin ncielTm6. l,(.March. 1989.

l63



8

F
F
§.§.
§

e
(!.

§E
.Él
(.Dl?

=o|

áÉ
;:3

N
éeq,
(!r
0qo

4@iEíff

a/?a
€tr

7

6

5

4

3

2

1

o

x



,|{Diuifr
d
tl
Otx(!
o

rÉenitdd&

%

É.
9!

.lbX\! § a.ii,§,§\a§:>\o9 
^-\o y. !i

§zj!P §' l\l.{ §_ :g§§ R
§.tHEr
t,§§b

r< !§§

q
§
§-

o\



Integráció ás a n emzetgazda§gok védelemgazda§ági politikái

Al integrációs tendenciák megértéséhez, a jelenlegi problémák
elemzáséhez és a lehetséges jövőbeni fejlódés megbecsüléséhez szükség
van a nemzeti védelemgazdasági politikák áttekintésére. Tekintettel ar-
ra, hogl Európa közös vőelmi kötelezettségeiből Franciaország, Né-
metorság és Nary_Britannia vállal legtöbbet (a három ország védelmi
kiadásai meghaladják a 105 milliárd dollárt, ami a tizenkettek aggregált
köItségeinek közeí 70 %-a), élszr,rű ezen nemzetállamok védelemgaz-
da§ági hebzetét, törekvé§eit áttekinteni. Nem lehet eltekinteni USA vé-
delmi iparának értékelésétől sem (bár nem tartozik Nyugat_Európához,
csak a Nyugati világhoz), hiszen olyan kólcsöncis függőségek, összekap-
csolódások és versenyek alakultak ki, amelyek nélkül a nyugaleurópai
folyamatok nem lennének érthetők.

USA védelmi ipara, fegperpiaca a Nyugati Világban a legnagyobb.
Az amerikai védelmi beszerzesi kiadások /amelyet beszerzésként, illeWe
kutatás-fejlesztés, kísérlet és értékelésként (RDT+E) definiálnak/ a
nyolcvanas években évi átlagban meghaladták a 100 milliárd dollárt.
Eryedül 1989-ben a beszerzési kiadrások közel 72 milliárd dollárt tettek
ki. Az adatok azt mutatják, hory 1985-1990 között az E§lesült Államok
a védelmi költ§égvetésnek üibb mint 20 7o-ót haditechnikal termékek
vásár|ására fordítja. Bár a ráfordítás aránya hasonló a legerősebb védel-
mí ipari bázissal (defence industrial base - DIB) rendelkezó országoknál,
sót a DDI - nemzetállamoknálo is, a ráfordítható pénz mennfsége nyil-
vánvalóan jóval kevesebb. Hasonló na§/§ágí€ndi küIönbségek vannak
a KtF kirdósok között is, USA kutatás-fejlesztési költségeinek felét a
sxivetségi kormány fedezi, s a kormányzati K+F támogatá§ kétharmada
katonai éloka megl el. Az európai nemzeteknél u5lanez hosszú évek
óta mintery eglharmad. Ezek a fejlesztési fonások meggróóen marya_
rázzák az Egesült Allamok technológiai fölényét Európa felett, § e§/
na5lon lényeges versenyelőnyt adnak az amerikai ipamak. Az USA
igekszik védelmi piacát nyitottá tenni a nyugat-európai cegek elótt, de
a fegyverkereskedelmi egyensúly helyreállítására tett erőfeszíté§ek
(mégha néhány szektorban történt is javulás) csak részsikereket hoztak

8 DDI (Develqing D.fence lndüsrry) q§zá8ok - feJródó véjelmi ipsííal rendel}eá of§á8olget
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Valószínűsíthető, hogr az egrséges európai piac tovább növeli az ameri-
kai piac "fogadókészségét', hiszen az Eryesült Allamok gazdasági órde-
keltsége tgen nagl az EK-ban. A Kőziisség 24 Vo a<porttal, a külftrldi
befektetések 40 %-val, a védelmi exporl60-70 Vo-valsámol az amerikai
fél részéról. Kérdéses, ho5l a nagl arányí exportot tudják-e ellentéte-
lezni viszonossági alapon a nyugat-euíópai partneíek. USA a ülág leg-
na5lobb fe5ruerexportóre, ülágpiaci rázsed&e 30 Vo körü| van.'

A védelmi export az amerikai sállítók üzleteinek csak 10 Vo-át je-
lenti, bár a te$es orport védelmi termékektól való függósége csak 5 Vo.
például az elektronikai, sámítástechnikai é§ telekommunikációs kato-
nai rendszerek exportja az iparág termelésének mintegr 15 Vo-át jelelti,
amíg ezt a mutatót Európában köze| 4O Vo-ta ten,ezilr- Az USA védelmi
kiadásainak további csökkentése (195-ig 50 milliárd dollánal tervezik
megkurtítani a védelmi költiégvetést) üszont arra ösztönözheti az ame-
rikai cégeket, hory közelítsék exportjukat az európai szinthez. Az USA
cégek védelmi kereskedelmi politikája fejlettebb az európai vetélytársa-
kénál, hiszen a nary hazai piac egl belsó kompetetív elónyt bizto§ít. Mivel
az amerikai szállítók védelmi függőoége kisebb az európaiakénél, na-

ryobb a mozgástere, könnyebb a he|yzethezvaló alkalmazkodásuk.

Nehéz helyzetbe csak azok a nagyvállalatok kerülhetnek, amelyek
függősége 5OóO Va felett van (ó.sz. tóblózat). A piachoz való rugalmas
alkalmazkodásra viszont szülség van, hiszen a felesleges kapacitások
fenntartásának következménlei a becslések szerint elérheti a 3,5 milliárd
dollárt (1980 éü árakon). A kérdés persze az, bo5t melyik kedvezőbb: a
piaci erők múködésének megfelelóen hagmi avállalatok számánakcsök-
kentését, a koncentráció fokának jawlását, vállalva ennek összes ódiu-
mát (üzemek beárása, munkanélküli§ég megnövekedése, stb), va5l fi-
zetni a felesleges kapacitások fenntartá§ának költségeit.

9 vó.^NmoNY,I,VIILF, H: The Tí8de in Majoí cqlvenlional weápoús.In. SIPRJ Yeártool(
l990.wofldAímam€ntsandDisaímame..oxfoíduniv..,r.átyPt..§s,1990.w,22o-22z.
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6.§2. tóbWzat

A |egpagyobb amerikai védelmi szál]ítők
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Az USA lépéselónyben van az európaiakkal szemben a védelmi ipar
átstrukturálásában is.

A piac zsugorodását jelzik a számadatok 1982-ben a védelmi szük-
ségleteket 1l8{rú ég elégítette ki, 1987-re u§lanezen feladatot már
csak 380fi) ég látta el. Altalános tendencia, hory a csökkenó píofitrátát,
a növekvó kockázatot, a védelmi kiadások üsszafogását és a fe§lverke-
ási programok bizonytalanságát az USA védelmi ágak egl exportorien-
tált, offenzív stratégiával próbálják kie5lensúlyozni.

Fnnclaorszóg van az európai orságok közül legközelebb ahhoz,
hogl az önellátást a védelmi eszkóók pártása területén megvalósítsa.
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Ennek a mind drágább éS drágább politikának okai rnélyen a nemzet tár_
sadalmi és politikai összetételében gyökereznek. A régóta fennálló fran_
cia törekvéselg ho5r függetlenségüket és biztonságukat saját autonóm
fegreres erókkel biztosít§ák, nem engedik meg, hory a haderó-ellátrás-
ban külsó forrásoka támaszkodjanak, vagy "hálásak" legyenek vala-
ki(k)nek a vedelmi felszerelések biztosítá§áért. Mindezt a gondolkodást
erősíti az a politika, hogr a franciák iglekszenek a befolyrásuk alatt álló
tengerentúli teíületek védelméről is gondoskodni. A következmény a
nyolcvanas évek mrásodik felére a 90-es évek elejére az lett, hogl élesen
felvetódik a többszöri rekonstrukciót, konszolidációt, átalakítást megélő
védelmi ipar működésének hatékonpága, eredményessége.

Az otszág az elmúlt évtizedek során egl rendkívül szeles spektrumú
védelmi kapacitást épített ki, amely a nukleáris eszköztiktól a haryomá-
nyos fe§/verzeten keresztül a bonyolult vezetési és ellenórzési rend-
szerekig mindent képes gyártani. A konzerű haderő, a nagl védelmi ka-
pacitrás fenntartása csak a védelmi ráfordítrások növelésével, a felszerelési
kiadások belsó irányultságának kialaKtásával volt lehetséges. Franciaor-
szág védelmi büdzséje ma európai nemzetek közül a legnaryobb, 1989-
ben meghaladta a 36 milliárd dollárt, s közel 10 milliárd dollárt fordít
védelmi eszközök beszerzésére (ennek egtharmadát nukleáris elretten-
tésre). Kiadásain ak95 Vo-át abazai piacon költi el. A rendkívül koncent-
rált francia ipar feletti ellenózést aZ 1961-ben létrehozott DGA (Dele-
gation Generale pour l' Armament) végzi, amely a védelmi rendszerek
és eszköztik kutatrásának, fejlesztésének és ryártásának irányításával,,ko-
ordinálásával foglalkozik. Az állami irányítrás a legtöbb területen mono-
pol-ellátókat hozott létre (Aerospatiale helikoptereket és bal|isztikus ra_
kétákat, a Thomson CSF alapvető elektronikai rendszereket, a Dassault
barcászati repúlógépeket g/árt), § a koncentráció foka olyan magas, hory
az első tíz francia védelmi vállalat a fe5rerkezési jövedelem több mint
ffi Vo-át éti el.Rendkívül magas az e5les ágazatok védelmi függősége is
(pl. a repülóeszköz- és űripari értékes ítéx 64 Vo-a, az elektronikai termé-
kek eladásának 55 Vo-a származ.ott a "fegyverbizniszból" 1989-ben).
Ugyanakkor ezzel a koncentrációs fokkal nincs össáangban a védelmi
ipar termelési hatékonysága (Franciaonág 75-20 Vo-al költ többet úé-
delmi felszereléseke, mint az Eryesült Királyság, s 2810ü) fót fogla|koz-
tat a védelmi iparban, a brit 260000 dolgoával szemben.)

Franciaország a világ harmadik legnaryobb fegrverexportóre, rend-
kívül expanzív exportpolitikát folytat mind a fejlődó, mind az ipari orszá-
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gok irányába. Védelmi exportjának értéke a fejlódó onágokba 1985-89
között meghaladta a 12 milliárd dollárt, legnagrobb vásárlói Egiptom,
Jordánia, Irak é5 Szaud-Arábia voltak Fejlett ipari orságokba is az eu-
rópai nemzetek közül legtöbbet exportált (u5lanezen idószak alatt 3,5
nilliárd dollárt), de e5ne inkább sámolnia kell a fejlett védelmi ipani
bázissaI rendelkezó nernzetek jawló marketing-politikájával és az újon-
nan 'feltúnt" fegverexportór _ orságok (Brazília, India, Izrael és Dél-
Korea) offenziütásával.

A megváltozott helyzetben, szigorodó körülmények közitt Francia-
orság lehetóségei következók meg kell nyernie az új piacokat, különö-
sen Dél-Kelet Azsiában, csöktenteni kell a naglon drága hosszú távri
nemzeti fejlesaési programokat és javítani kell a védelemgazdasági ko-
operációt az európai orságokkal.

Németország fiatal paítnemek számít a fő európai fe5ruergrártók
köáü, de védelmi kiadásaival már régóta vezető pzíciót szerzott az eu-
rópai nemzetállamok közdtt. 1989-ben a védelmi köItségvetése megkö-
zelítette a 35 milliárd dollárt. Az onág a védelmieszköz-kiadásainak 85
Vo-át ahazai iparban allokálja. Minteg 25ü)fi) fót, a munkaképes lakos-
ság 1 Vo-át íoglalkodatják a védelmi vállalatoknál. A védelmi ágazatok
kibocsátása eléri a GDP 1 Vo-át, a védelmitermelés aránya a gépiparban
2-3 ?o közőtt momglo.

A német védelmi-ipari koncentráció foka magas. A német vól|alatok
r{szt vesznek nlnd r naclotrÁli§, mlnd 8 tran§znacionílls lpari csopor-
to} létrebozásóban, fomólódásáben. A Daimler-MBB 1989 éü fiízió_
jával e5l olyan hatalmas kcinglomerátum jött létíe, amely a 45 milliárd
dolláros áli forgalmával kétszer akkora, mint a United Technologies,
USA legna5robb repülóeszköz-űrtechnikával foglalkoá vállalata, és
termé§z€tes€n na§lobb, mint a brit va5l francia vetélytánai, Az új kon-
szern lényegében r í€Ue§ tor§z€íű védelmi-lpart pelettát §/órtJ&: harc-
kocsikat, tehergépkocsikat, kisebb íerr5eiáró hajókat, radart, repülő-
géphajtómúveket, rakétákat, helikoptereket, polgári és katonai szá ító
repülógépeket. A német égek szerepet vállalnak a határokat átszeló

l0 F7El l 
, vü. vcí G.mun Deíarc€ hduííy itl l 992. Natiosl Def.ncc. Fcbí, l 990. pp. 3o-3z
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védelmi-ipari átstrukturálásban is. A Siemens a brit GEC-el részt vett a
uk-s plessey telekolnmunikációs vállalat "bekebelezésébenn. A Matra
francia elektronikai védelmi csoport peÁigZ0 Vo-u t&zes€dést szerzett
a BGT-ben. A belső integrációs folyamatok már elértek e5l olyan szintet,
hory a német kormány szervezési intézkedéseket tett a bel§ó piaci ver-
seny megvédése érdekében. Például az íxszes fúziós és megvásárlási
ajánlatot, amely egy ég tészére 2O Vo-nál magasabb piaci részesedést
hozrra létre, fel kell terjeszteni a Sóvetségi Kartell Hivatalhoz

A viszonylag magas önellátrá§i §zint ellenére a német védelmieszköz-
grártás Jelentós mértékben függ küls6 lényezóktól. A német kormány
már hosszabb ideje követ e§l olyan politikát, amely a nemzeti védelmi
kapacitások kiépítését, megerósítését az európai és tran§zatlanti e§/ütt-
múkMési pmjektekben való aktív részvételen keresztü akarja elérni' '.
A német felszerelési projektek egrharmada két- vagl többoldalú. Az or-
szág fejlesztési költségeinek& Vo-a az eryüttműkcidési programoka irá-
nyul. Mindez a német ipar sámára nary mennyiségú technikai informá-
ciót, know-how-t, új termelesi lehetóségeket hozott. Mindezen tevé-
kenység szilárd kormáryzati irányítrás alatt folyt, ami szintén nagl szere-
pet já§zott a német védelmi égek fejl6désében.

A német ipar sámára a megpróbáltatásokat a haderó-csökkentés, a

védelmi kiadások visszafogása, a német es/esítés eróforrás-e|szívása, a

német hadsereg átfe5ruerzái programjának üs§zafogása és a nemzetkö-
zi verseny fokoádása jelenti. Németorságban a megoldást a hazai ipar
támogatásának fenntartá§ában é§ a nemzetközi kooperáció fejlesztésé-
ben látják.

Nagr-Brltannia védelmi kiadásai a nyolcvanas évek második felében
35 milliárd dollár körül stabiliáIódtak. Vedelmi felszerelésekre az onág
mintep 8 milliárd dollárt költ. Az európai onágok közüI a második leg-
nagobb fegrverexportór, exportjának értéke 1985-89 közrtt 5,6 milliárd
dollár volt. Külföldi értékesítéseinek fele lkizep_Keletre és Eszak-Afri_
kába irányul.

l l Lt d:ST0|-TENBEa,G§.A§póc{§6Us4cím.nArmam.itl§coop.íatio.NATolsixt €ú
úrüqlr, Nov. l 990.
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A védelmi ipar koncentrációc foka relatíve magas. Bár a védelmi
szúlségleteket 80fi) vállalat elégíti ki, a sállítók e5rötöde uralja a piac
§ vo-át 198687_ben a Vedelmi Minisztérium hat vállalatnak fizetett ki
több mint 425 millió dollárt,44 sállító keresett 8 és 17 míllió dollár kö-
zótt. A többi kifizeté§ többezer ki§ é§ közepes vállalat köZitt oszlott meg.

UK védelmi ipara _ hasonlóan a többi vez€tő európai orságéhoz _

két kulcsszektonr oszlik; gépiparra, amely 1988Á9-ben 7 milliárd dollárt
'nyelt el", é§ az elektronikai iparra, amely 5 milliárd dollár forgalmat bo_
nyolított. A vállalatok védelemtól való függósége 30 7o körül van, csak
néhány nary égnél (BAe, Usel Consortium, R olls Roys, Westland) ma_
gasabb ennél. Ez azt is jelenti, ho§l a védelmi sállítók jobban függnek a
katonai megrendelésektól, mint német, vary amerikai konkurrenseik A
védelmi iparon belüli koncentrációs folyamat nem fejeódött be, minden
ágazatban még több domináló ég tevékenykedik. A repülőeszköz és űri-
parban például a BAe, a Westland és a Shorts, a hajógrártásban a Vic-
ken, a Cammell Laird és a Yarrow, az elektronikai szektorban a GEC,
a Plessey, a Racal és az STC. Ez a tény csökkenti a brit égek nemzetközi
versenyképességét (különösen az amerikai piacon), igényli a koncentrá_
ciós és integrációs folyamatok fel5orsítását.

A brit ipar á§truktúrálására való másik erős hatás a védelmi kiadások
csökkenéseből fakad. Mivel a brit kormány a nukleáris erők fenntartásá-
ra és fejlesztésére fordított kiadrásait nem Kvánja csökkenteni, a kiadások
visszafogása elsósorban a haglományos fe5rerzetet fogia érinteni. A
csökkenő katonai kjadások a védelmi vállalatokat na5robb európai és
tran§zatlanti e5/üttmúködésíe, illetve a védelmi függőség csökkentésére
fogiák fuztönözni.

A nemzeti védelmi iparok áttekintéséMl látható, hogy az országok-
ban még elús a védelml tcrmelésl gut8rchi6rr való üirekvés. A 'felbom-
lás", az internacionaliálódás jelei, tendenciái azonban már eróteljesen
jelen vannak. Amíg az alapvetó haditechnikai eszköók ryártrása szintjén
a nemzeti jelleg dominál, részegségek, berendezÁek szintjén ez már
kevésbé meghatároó, alkatresz-szinten pedig már meglepóen alacsony.
Eppen ezert a további fejlődés szempontjából rendkívül fontos, hogl a
kooperáció, iíttegráció 'felkészüljön' és megerósödjön a védelmi kész-
termék szintjén is.
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Integrációs programok és kooperációk

A nemzeti védelmi iparok röüd áttekintése i§ mutatta, hory eg,edt||
viselni a költséges fejlesztési programokat, elfogadni az új technológiából
fakadó kockázatokat, Frzetni a nem piaci hatásból fakadó kóltségeket
igen nehéz az egles orságok sámára, ezért ezek ménéklésére, megosz-
tására törekszenek védelemgazdasági kooperáció által, A védelmiesz-
köz-glártásban való eryüttmúködés mögött politikai, katonai tényező\
koncepciók és progtamok is vaonak. /Pl. A NATo által kidolgozott 1985-

ben elfogadott 20 éves, a haryományos védelem fejlesztését meghatáro-
á program, a CDI (Conventional Defence Initiative - Ha5lományos Vé-
delmi Kezdeményezés) előirányozta - több€k közdtt - a §zövet§ég íen-
delkezésére álló pénzügyi eszközik hatékonyabb felhasználásít. l

Az európal nemzetállanok közöttl védelemgrzdastígl kooperdció
licenc elapJÁn történ6 5rórtással llletve különbözJ programokon ke-
rc§ztúli n€mzetközl e6rúttmúködéssel valósul meg.

A ticenc elapjón történó grártás elónye a vásárló orság védelmi
ipara sámára az, hogl megtakarítja a K+F költségeket, és létrebozzal
fenntartja az alkalmaás lehetőségét saját hadseregében. Megvalósul
meghatározrtt technológiai transzfer is a vásárló iparába, de további
használata korlátozott lehet. Jelentkezhetnek más gazdasági elónyök is
(pl. viszonossági vásárlás, stb.). A ticenc alapján való termelés, e§/üttmű-
kedés üibbféIeképpen lehetséges: nyflt termelé§ licenc alapján epénileg,
a vrásárló követelményei szerint (a); köars termelés, amikor a 5lártás és
az export a két or§ág közih követelményei §zerint történik (b); és amikor
a vásárló bizonyos munkákat elvégez saját rendelése érdekében (c).

A licenc-ryártrás tapasztalatai azt mutatják, hory az eryüttműktidés
ezen formája - bár szinte minden fegyvergrártó orság él vele - elsósorban
a kis nemzetek sámára tűnik vonánalg akik sem fonásokkal, sem am-
bícióval nem rendelkeznek ahhoz, hogt korszerű eszközöket fejlessze-
nek ki saját részükre. Ezt a kooperációs formát favoriálta hosszú ideig
az USd mivel a licenc alapján történ6 ryártás az export utáni második
legiobb értékesítés. Támogatja ezt a 5rártási formát a NATO is, mert
hozájárul a szóveSégen belüli racionaliáláshoz, szabványosításhoz és
interoperabilitáshoz Az adatok szerint §zinte valamennl EK-tagorcág
alkalmazza ezt az€§/üttműkdúé§i formát, legintenzívebben Olaszonág,
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Spanyolon"á& de részt vesznek benne a fejlett védelmi_ipari nemzetál_
lamok is.

A ücenc alapján történó §ártiás kt§ebb népszerűségének sámos oka
van. trftizösségi szinten nem mindig nyereséges, hi§zen párhuzamo§ ter-
melési kapacitásokat hoz létre. A vá§árlónak fizetni kell a fejlesztési adót
(bár ez a fejlesztési költségeknek csak kis része), és még meg is kell bíznia
az exportórben, hory ellátja ót fonto§ alkatrészekkel, részegnégekkel,
más szükséges eszközikkel. Tew - és modiíikáció-vá|toaások szintén el-
keriilhetetlenek, hiszen a vásárló áltu.lebalhozzákezd az eszköz " nem-
zetiesítéséhez', sok esetben, küöntisen az USA védelmi termékeknél,
korlátozzák az eszköz külföldre való értékesíté§ét, amely viszont akadá-
lyoua a gazlaságos termelési széria elérését, Ha mindezek párosulnak
nyelvi, technikai, interpretációs és menedzselési problémákkal, akkor
érthetó az idegenkedés, magasabb költségektől való félelem.

A különböző programokon, projekteken alapuló nemzetközi
€s.üttúűködésnek sámos formája van. A legegnzerűbb módja azon or-
ságokat vonja be, amelyek mege5reznek ery adott fe5rver köais fejlesz_
tésében és erymástól való vásárlásában. Fejlettebb módja átfogia az adott
közisség (NATo, EI( NyEU) egészét, vag transz- atlanti relációban
múktidik (7.sz. tóblózat).

Az európai együttműkódés elórehaladása a leginkább K+F igényes,
nagl eróforrásokat igényló védelmi ipari ágazatokban sikeres. Például a
repülógép-gártásban - az eszköz bonyolul*ága és magas ára miatt a fej-
lesztések gazdaságosan csak nemzetközi szinten valósíthatók meg. Nem
véletlen, hory Európában ezideig már 13 (ebből 7 helikopter) multina-
cionális katonai repülőgépprogram volt. Eróforrásók erye,sítésére van
szükség más ágazatokban is (hajóépítés, elektronika, stb.). De koopera-
tív programok készülnek a sikeres, csúcstechnológia eredményeit alkal_
maá modem barci technikai eszköáke is. Az eryüttműködés akkor a
legsikeresebb, ha a köajs élok mellett a kooperáló nemzeti kapacitá_
sokban kiegészítő asszimetriák vannak
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7-sz-táblázat

Közös haditechikai programok

lladitechnilai eszköz Részrvevő orságok

Tornado vadísaepiilőgép

Harrier repüfoép

EFA vadászrepiilőgép

EH l0 1 heditengerészeti íepüő8ép

ToNAL haíci helikopter

MLRS sofozatvető

Ffl 70 tüzéÍsfuí t8íack

Tíi88t pínéltörő rekéta

MIL.AN Pínéttöíő raléta

NATO azonmítási rendszer

§ea Gnnt me8téve§áő rendszer

NHF-mNATo-fí€ett

NSZ( Nagr-Britannia, Olasmrszág

Nary-Britannia, USA

Nagy-Britannia, NSZK, Olaszorság
Spanyolorszíg

N8$/-Britannis, Ol

Ola§zorszíg, Nary-Britannia,
Hollandia, Spanyo1_ország

USA, Nagy-Bíitannia, Franciaorság,
NsZ(. ole§zoíszí8

Na8y-BTií,nnia, ol aszorszÁg

Nas/-Bíitanni8, Franciaorszig, NSZ(

Franciaorszíg, Nary-Brirrnn ia, NSZK

Belgiun, Kanada, Dánia,
Nagy-Britannia, FranciaorszÁg,
Otaszorszfu , Spanyolorság U§A,
Törökorszíg

Dínia, Nagy-Britannia, USA

Kanada, Franciaorszíg.
Nas/-Bíit8nda, Nszxi ohszorság
Hollandia, Spanyolorsá8, USA
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Az európai védelemgazdasági eryüttműködés "tájképe" tele van si-
keres és kudarcba fulladt, megrekedt va§l alig mozgó projektek peldái-
val. Az e§/üttműködésnek minden gazdasági, technológiai és katonai
előnye mellett vánnak olyan obJektív nehéz§égel, ame|yek elkerülhetet-
lenek.

A problémák ery része a köztis programok hosszú megvalósítrási ide-
jéból és a magas ré§zvételi költségekMl fakadnak. A közjs programok
e§/ reprezentatív megvalósítási ciklusát a 2.sz. ábra mutatja.

Elméletileg ery védelmi eszköz "életciklusa", amelyet speciális kato-
nai követelmények kielégítésére grártanak, egl negvalósítási folyamat
ót szaka§zán me§/ át. (Most eltekintünk attól, hory magának az igénynek
a megfogalmazásához meghatározott a|apkutatási eredményekre van
szülség, és hory a 'be3zerzé§i" út többféleképpen leröüdíthető). Az etső
a megvalósíthatósági tanulmány, a második a projekt definiálása, vag5ris
annak megfogalmazása, hory az adott haditechnikai eszköz milyen kuta-
tási, fejlesztési és termelési kölSégeket igényel, milyen kockázatok van-
nak, milyen feltételek szükségesek a sikeres megvalósítá§hoz. A harma-
dlk szakaszban az qzközt megtervezi§ a píototípusokat leryártják, al-
vállalkozói rendszereket megsz€rvezi§ a glártást előkészítik. A negredik
fázis a termelá, az utolsó szakasz pedig az azköz rendszerben tartása.

A megvalósítás idótartama szakaszonként naryon különböző lehet.
Atapasztalatok szerint a megvalósítható§ági tanulmány csak néhány hó-
napot vesz igénybe, amíg ery komplex rendszer kifejtesztáe tíz éüg is
eltarthat. A termelési fázisra u5ranannf időt szoktak tervezni. A rend-
szerben tartás ideje 15 év vary több lehet.

A ryakorlatban ezek az idószakaszok sokféleképpen változhatnak,
aminek számos oka lehet. Különösen az első szakaszban lehetnek jelen-
tós késések, mert a kooperáló partnerek nem tudnak megegyezni a kö-
vetelményekben. Például az EFA vadászgépnél 5 éüg taított, mire a ko-
operatív Partnerek a nemzeti követelményeket egyeztették, s megálla-
podtak a végsó tervben, a munkamegosztá§ előkészületeiben, a finanszí-
rozás módjában. A fejlesztési szakasztóI a rész§evő partnerek már job-
ban tudják tartani a határidőket, de a hosszú megvalósítási idő íg is szá-
mos komplikációt okozhat (pénzhiány bejelentése, eszközprioritások
megváltoása, beszerzési szükségletek átértékelé§e, stb). Jellemzó példa
ene az USA kilépése az NFR 90 NATO fregatt_programból 1989_ben,
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2.sz. úbra

Közös projektek tipikus megvalósítIósi
ciklusa
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erre az USA kilépése az NFR 90 NATO fregatrprogramMl 1989_ben,
amely komoly tervezési és idóhúzási problémákat okozot t.Ezek anelléz-
ségek csiikkenthetó§ ha a projekt menedzselésére az összes ország ne-
vében e§l tekintélyes fóváIlalkoát neveznek ki, a projekt végíehajtá§áía
köz<h vállalatot hoznak létre, s az ellenórzéssel nemzetközi menedzseri-
rodákat bízrrak meg. (Bár ilyen esetekben az adminisztratív költségek is
megemelkednek Például a Tornado vadászrepülőnél elérték az összes
t*őlt§g 1,6 Vo-át).

Sajátos gondokat okoz a projektek finanszírozása. Az elMí megvaló-
sítási fázirck csak a projekt teue§ költségének kis hányadát emésztik fel.

A megvalósíthatósági tanulmány néh áay száze.zet dollárba kerűl. A
fejlesaési költségek (az eszköz bonyolultságától függóen) néhány milli-
árd dollártól tízmilliárd dollárig terjedhetnek (pétdául azEF Avadász§p
fejlesztési szeródéseinek értéke 10 milliárd dollár). A termelési költsé--
gek a ryártandó mennyiségtől függnek: minél kisebb a gtártrási széria,
annál rosszabb a fejlesztés és a termelés közitti arány. Irgismertebb pél-
dája ennek az amerikai B-2 Stealth-bombáó, amelyet igen kis számban
terveztek megépíteni, ígl a hivatalos egrségára 560 millió dollár. Európai
vonafkoa{§ban a fejlesztési és termelési költségek aránya elérheti váry
meghaladja az l:7-et. Az EH 101 haditengerészeti repülógép-program
Nagl-Britanniának 2,5 milliárd dollárba kerül, s ötven repülőgéppel ré-
szesedik belóle. Az EFA vadászgép várható ára 1989 évi árakon 30 millió
dollár, vapis másfélszer annf, mint a napjaink repülógépe. Ha az euró-
pai nemzetek megfelelő rendelési sámot tudnak prodÚMlni, akkor 5-10
Vo meglakarítást tudnak elémi.

Spoclflkus forn{ia az európal nemzetek közöttt egiittműkiidés-
Dek 8 trsn§zatlsntt kooperácló.

A politikai, gazdasági érdekek, az önellátiásra való törekvés és a ver-
senyhel}"zetek ellenére egletlen nyugat-európai orság sem fordult el az
USA+óI teljesen. Az Egresült Államok a maga résáról minden disztink-
ció, korlátozás ellenére támogatja, chztönözi az európai védelemgazda-
ságokat, t<iródik a tían§zatlanti fe§perkereskedelem e§/ensúlytalan§á-
gaival, megkllnyíti az USA és Európa közrtti két- és tobúldalú projek_
tek szaporodását. A nyolcvanas évek végén egr tucat új projektet Údí-
tottak el, amelyek sáles technológiai spektrumot ölelnek át a lézerfe§/-
ver-berendezésektól, a harcjármű_vezetési é§ ellenőrzési rendszerekén
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keresztül a repülógépek elektronikai berendezéseikig. Mind a vásárlók,
mind a sállítók érdekeltek a tían§zátlanti programok megvalósításában,
hiszen azok már nem a juste retour elvén, hanem kompetetív alapon
jöttek létrc, s közelitk az eutópai nemzeteket 1993 követelményeihez

A nyugat-európai onágok védelem8azd8sági e§üttmúködéének
új szakasát jelenti rz 19t9-es EUCLü) @umpeel Cooperrtlon for the
Long-tern ln Defencv) - program. Az Európai Hosszú Tárnú Védelmi
Kooperációt francia javaslatra, a ciül- EUREKA-program mintájára
szervezték 13 onág " résryételével. A program élja, hory a védelmi
technológiák kutatása érdekében hango§a tksze és racionaliálja a kii-
lönböző orságok autonóm laboratórumai által folytatott kívérleti kuta-
tásokat. A programban minden onág érdekei, szíikségletei és lehetősé-
gei arányában vehet résá. A munkamegosztás keretében például Német-
or§ág radartechnológiával, Franciaorság mestenéges intelligenciával,
Nary-Britannia pedig elektronikai rendszerekkel foglalkozik. A résalé-
tel lehetó§égét a vállalatoknak is megadták

A programnak 1 1 kiemelt kutatá§i területe van: radarok, mikoelekt-
ronika, alkatrészek, légi modulátorolq mesterséges intelligencia, lopako-
dó képe.sség, elektrooptika, feldedtó műholdak, tengeralattjárói akusz-
tikus rendszerek, és szimulációs technológia.

A programra 190-ben 120 Millió dollárt fordítottak. A tevékenysé-
get a Független Európai Progamcsoport irányítja és felüpeli.

Ez a gazdaságtr és katonai célszerűég feIé közeledó technológiai
píogíam abMl az euópai öntudatMl fakad, ho5l megoldják a védelmi
eszköók emelkedó költségeinek problémáit, csOkkentsék a túlságosan
nagy védelem-technológiai |eszakadá§t az USA-tól és Japántól.

12 Rárrrv€vó 6§á80&: Fraícia63á8, Ni8y_E it ni.,Bolgium,D{Diá,6ó.rr86§7,á8,
ot.!z&§á& Luxcrnbrir& Hotlandia,N6r,Qi8, Pdtu8át A,sp.!ydú.á8, THta§á8
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Napjainkra a nyugat-euópai orságok kóótt esl erÓ§ védelemgaz-
dasági eryüttmúkcidés alakult ki szewezett irányítrással, fejlett kooperá-
cióc formákkal, módszerekkel és eljárásokkal. Ha azt akarjuk, hogt a ma-

5rar védelmi ipar valamilyen szempontból' ' részt ve5ten ebben a köós
tevékeqnégben (már pedig a nemrégen megszúntetett Haűpari Hivatal
és az MH Gazdálkodá§i Hivatal tapasztalatai szerint erre van külföldi
igény), folyamatman tanulmányoznunL kell a kialakult helyzetet, fejló-
dési tendenciákat, bekapcsolódrási lehetóségeket.

l3 Lá§d: nEED, c.: EUCLID - The Future of Eu.opelo Def€Nrc" Tc.hnology.
Dofertce 
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