
Az INTEGRÁcIós rnnöoÉs lrmrósÉon l
NyLJGAT-EIJRópx vÉoplrn IpARBAN

szenes zoltón|

Az 1989 végétől Európában drámai események (kelet-európai for-
radalmak. Nómetország es/esíté§e, a hidegháború befejezódése, haderó-
és feglverzetcsökkentések, Szovjetunió és Jugoszláüa széthullása, pol-
gárháborúk, etnikai konfliktusok, stb) következtek be, amelyek lényeges
hatást gyakorolhatnak az európai nemzetek védelemgazdasági együtt-
működésére. Nem nehéz megjósolni, hory ezek a történések felerósítik
a gazdaságiés kereskedelmiszempontokat,es anyugat-európaivédelem-
gazdasági integráció irányába hatnak.

A béke hatása a védelemgazdaságra

Az európai védelemgazdaságra egyik legnagyobb hatást , az általá-
nos nyugat-európairecesszió mellett - azeurópai hagyományos feryve res
erők csökkentése okozza. A "leszerelés' következményei rendkívül
összetettek: jelentős mértékben csokkennek a védelmi kiadások, irányvát-
tozás következhet be a technológiai fejlódésben, átstrukturálódhat az
európai védelmi ipar, megnövekedhet a katonai-védelmi infrastruktúrák
kettős (polgári és katonai) célú felhasználása.

A nyolwanas években a nyugat-európai onzágok védelmi költ§ég-
vetéseiben egy relatív stagnálás következett be é§ megkezdódtek a üták
a katonai költségvetések csökkentésének szükségességéról, illetve lehe-
tőségeiról. Ezt a ütát a CSCE (Conference on Security and Coorporati-
on in Europe) és CFE (Conventional Armed Forces) - tárgalások sike-
rei eldóntötték. A katonai naryhatalmak (U§d Oroszország) jelentős
védelmi költségvetés -csökkenté§ei, az európai NATO+agonzágok 5-15
7o-os haderőJeszerelési követelményei lehetővé tqszik a kiadások mér-
sóklését, a különbözó védelmi felszerelési tervek visszafogását. A kiadá-
sok mérséklésónek követelményét felerősítik a nyugat-európai orságok

l I)r. szenes zohán ezredes, kandidáitr§. etyetemi docens, a MHhadtáP csopoítfóor,ké (íóc§oport-
fónöt-helyetle.i)
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meglevő gazd^sáli nehézségei, a költségvetési deficitek problémái, a la-
kosságnak a felszabaduló védelmi kölségek gazdasági-szociális célra va_
ló átcsoportosításával kapcsolatos elvárásai (a béke osztaléka).

Az eddigi kiadás-csökkentési döntések (1. sz.táblázat) a hagyomá-
nyos erők (CFE-l) és a hadászati fe5ruerek (Strategic Arms Reduction
Tal}s-START) leszerelési eryezményeinek óvatos következményei. Ám
már szó van a CFE-2 és a START-2 tár5nlásokról is, á új leszerelési
eryezmények megkötésére (vagy eryoldalú feryverzet-csökkentésekre)
kerülhet §or az évtized hátralévő éveiben, sokkal radikálisabb leszerelést
előirányozva, mint aztjelenleg gondolnánk Ez pedig 2000-re elkerűlhe-
tetlenül jelentős védelmi kiadás-cs<jkkentést fog előidézni a legtöbb or_
szágban.

1. sz. táblázat

Yédelmi költségveté§_csökkentések az EU_tagorságokban

Az orság megnevezése A csökkentes taílalma

Franciaorság

Na8y-BritanDia

Németorság

Olaszorság

Hollandia

Dánia

Belgium

Avédelmi felszerelési kiadásokat 42 Md
frankkal csökkentették 1990-1993 kö-
zótt

Az 1991-93. évi védelíni költsé8vetése-
ket az 1989. évi szinten tartják

A beszerzési kiadásokat csökkentik az
l 985 évi reálérték-szin tre

A vedelmi költségvetés csökkentését l0
éves periódusra tervezik

l0-15 %-os kóltsé8Yetés-csökkentést
h8jtott8k végre 1990-93-ban

A védelmi köl tsé8v€tést befa8yasztot-
ták 1988. évi szinten

A védelmi költségvetést kisebb mérték-
ben csökkentik
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'.fermészetesen a kiadások c§ókkentésének mértékéról a vélemé-
nyek megoszlanak. Eges szakértők (WKaufmann, B.Adam) szerint a
védelmi költségek redukciója elérheti a20-40 To-ot', mások (pl. I.Yates,
I(Fusch) szerint csak a növekedés űteme mérséklódik (l-sz. ábra)

1.sz-ábra

uruüId t A vilóg védelnl kiadásai
(l e8?.évi Arr}oD)
1500

1000
3, 27Jév

l97J-1985

Feilödö vilá8

1. |z/éy 3. 37Jét

t915 1980 1985 1990 1995 2000

ltrrrás: Yates, I: Market Forces and the Defence Industries
RUSI Journal. Winter 1989.p.60.

A tárryalásos leszerelés azonban a leszerelesi folyamatnak csak
esrik összetevóje. Zajlik eg strukturális leszerelés is az európai had-
erókben a legkorszerűbb technológiával elóállított fe5rverzetek árai lát-
ványos növekedésének köszönhetóen.

2 william Kaufmann amerikaiköz8azdá§z e8y B.ookin8§ lntézlt áIal kiadott lanulmányábaí a je-
lenl€8,i l ó00 milliárd dollár 300 miuiáíd do &o§ c§óldrcnté§ével sámol avilág hatooai kiadásai-
nak c§ö*í€ntése teílilelén, vó. védelem_lesz€rclé§. GRIP kiadása, Bro§szel (Fofd.)
l99o.279,old.
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Harmadrészt van egy költségvetési leszerelés is, amely elsósorban az
országok belső gazdasági és szociális problémáinak nyomását közvetíti a
védelrni bűdzsé felé,

Mindenezen hárlnas folyamat dialektikája következtében a nemzeti
haderók fenntartásához szűkséges haditecbnikai eszközök és felszere_
lési anyagok beszerzési lehetóségei elk€rülhetetlenül csókkennek

A védelmi kiadások csökkentésének olyan következményei is van-
nak, hogy a kormányok és a vállalatok tartózkodnak az elkötelezettség-
től, a beruházásoktól, a különbözó nemzetközi píogramokban való rész-
vételtól'. Már az első költségvetési csökkentések jelentós változásokat
okoztak mind a multinacionális, mind a nemzeti feryverkezési tervekben
(2. sz.táblázat). A nary projektek közül veszélytre került az EFAvadász-
gép és az NFR-90 fregatt fejlesztési program.

3 
^ 

!édetrnikiadálok lefara8á§ának termé§z€íe§en a pd8áíi 8azda5á8i§zférában je|€ntó6 pozitíW-
mai i§ vantMk, jirtékony hatással lehet 8 8azda§8i feiódésí€. A felszabáduló tóke átá."moltrut az
ipari c§úc§le.hnoló8iát felha§aáó va8y elóállító áglzótaiba, j.vítva ez?Jt a nyu8tl eu.óílai or_
sá8ok ver§€nytép€s§é8él nernzéü é§ n€ínzetkózj voítatko?árban e8y.íánt. A la,bblelpénzekMl
juthat á 8azda§á8i baFk oívos|á§ára, a §zlciális kiaolsotrra, a tomyJietveaekni 8ondók enyhíté-
ére é§ infra§rukaún íelesáéér€. Frneüeat r 'bé*e6áálékM" §€8íthetik a kebl-euópai gaz-
dn§á8o& talp.áó,ltítá§át i§, ami úiatlb íracol(rt nyithai . nyu8at_.u.ópai o.§á8,ok eló{t.
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2. sz. táblázat

Zsugorodó programok

A program neve Költsege O{d §) várható sorsa

EFA vadászgép 37,0

Közös NATo-fregatt és 202
konvojkísérő hadüajók

Brit harckocsi fejlesztés 3,3

Francia haditengerészeti 3,0
vadász4ép

Francia-németharckocsi 1,3

NSZ( csökkenti megren-
deléét, késleltewe ezzel a

Pro8rEmot

N-Br., Franciao. és Olasz-
orszí8 kiszíllt

Visszafogják vagy abba-
hagyják

Visszafo&iá}

A finanszíroást hosszabb
vadász helikopter táwa átütemezik

Forrds: Világgazdaság 190. febr. 28.

Ma§/ar Nemzet 7993. jún. 26.

De tóbb, két- vary többoldalú projekt sona is kérdésessé vált: USA
és UK kivonult a modul szerkezetű, távolról indítható feryverek prog-
ramjából (MSOW), NSZK üsszalépett a korszerú, röüd hatótávolságú
levegó-levegó osztályú rakétaprogramtól (ASRAAM), valamint a NA-
TO multifunkcionális információelosztó rendszer programjából
(MIDS)4. Jelentós csökkentések, üsszafogások es átütemezések történ-
tek a nemzetállamok fegy,lerkezési lerveiben is'.

Lásd MoTT,wJ. Tran§atlantic Defence-lnd!§tíiat co abo.ation. RUsl Joumal sPrin8 l99l.
P.54.

Na8y-Britannia például leálította a Haírieí cR-s rePoló8épí€ tervezelt Páncéltöó rakéta kifej-
lesztését, f eltllüzs8,ál(a s challan8,er-2 h.rckocsi-pro8íamját
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A csökkenó védelmi költségek, a zsugorodó védelmi szükségletek
megnehezítik a védelmi ipar helyzetét. A nehezedő feltételekre, a
rosszabbodó kilátásokra a védelmi cégek a következóképpen reagálnak
(reagálhatnak)6:

a.) Á védelnri export növelése, különösen a fejlódő ors zágok piacaira.
A verseny azonban erős és a lehetóségek korlátozottak. A feryverzet
csökkentések következtébcn megerősödhet a használtfegyver-piac Nyu-
gat-Európából és az USA-hó!.

b.) A védelmi piac legígóretcsebb terüIeteinek megkülönböztetése,
elfordulás a hordozóeszközöktől az elektronikni rendszertk és részben
a rakéűk felé7. K+F projektek korlátozása vary elbagyása.

c.) Behatolás a civil piacokra. Azoknak a vállalatoknak, amelyek
'félkézzef már eddig is termeltek polgári célokra, viszonylag könnyebb
lesz eltávolódniuk a védelmi piacoktól, ha ciül tevékenységük verseny-
képes és jövedelmezó. Azok a vállalatok, vagy vállalati részlegek (divízi-
ók), amelyek termékeinek nagyoirb hányada vÉdelmitermészetű volt, ne_
hezebb feladattal kerülnek szembe. Ezen cégcknél várbató a munkaerő_
elbocsátás, üzemck bezárása, védelmi termeles feladása.

d.) A résztvevők számának csókkenése. Ez az ipari koncentráció
természetes jelensége, mert az erő§ebb felvásárclja a gyengébbet, hogy
korlátozza a versenyt és növelje a maga piaci részesedését. E tendencia
fel5,orsu lása viszont tovább korlátojza majd a versenyt. I)e mivel a meg-

BoLT EP.L. Bud8el cut§. üfects on tbe Defence lr}du§trial Ba§€. National Defe,lce, Ma!,/JuDe
! 99l.

Az elektronilra nóvekvó térhódítá§á! jól jelemzjk .z elábbi adatok UsA €lektíonikai eszkózöke
áz lJilá8háboó idején a védelmi bt§ze.zési t ]dz§é l %_át, a ínásodik vilá8láboóban ó %-ot,
70 -es években 20 %-ot, l 986 .baí 26 í-ot fordított. A sámítások szerinr l 99 6 -ban az eleklío_
nik6: "tdllé§ú' eszközök e íogiák költeoi . be§z€í zé§ köllsé8ek 3 5-40 í-át, vö, HoBBs, D, Re_
se5rch and l)€vc}opm€ut iít NATo NAm s sixtecn N,1iions, D€c. l9E9,/jin. l990. p29,
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rendelésck iránti éhség elég erős, elófordulhat még az igen kevés kon-
kurrens közötti intenzív piaciverseny is.

e.) Az egrüttmúkiidés fokoá§a az eróforrások egyesítése, a gazda-
sági lehetóségek kihasználása érdekében.

A védelmi költségvetések korlátozásai, a hadászati koncepciók át-
formálásának szükégessége vaiószílrúleg arra kényszerítik majd a kor-
mányokat, nagyvállalatokat, hogy vizsgálják meg a leszerelés lehetséges
technológiai kövelkezményeit is. Korai még természetesen biztos tett-
dcnciákról beszélli, de háiom ótPgó köveűztetést megkochiztatunk8:

a.) Valószínűleg a védelmi szférában a na5l technológiai programok
idósz.akn Európában lejárt

A csökkenő beszerzési tcrveket az a veszély ferryegeti, ho5l az eglre
nag5lobb és bonyolultabb fejlesztési programok rabjaivá válnak, és költ-
ségeik sebezhetóvé válnak mrnd az együttműködési nehézségelq mind a
kiadások gazdaságosságának ellenőrzése terén fennálló hiányosságok
miatt. Ha védelm ieszköz-besz,er zési költségvetések lényegesen csökken-
nek, akkor az igen nas/ projektek költségei és kockázatai mind kevésbé
lesznek elüselhetők. Persze, ha a kormányok ú9 döntenek, hory íenn-
tartják a védelmi K+F magas szintjét, a költségvetási hiányokat nem
annyira a felszerelés, mint inkább a ha5tomán1,os erők létszámának csök-
kentésével ellensúlyozzák, s a csapatokat továbbra is a haglományos hor-
dozócszközökre (repülógép, harckocsi, hadihajó) alapozva építik, akkor
a nagy multinacionális programok javára irányuló tendencia fennmarad-
hat. A nagy projektek fenntartásának további módja iehctne még az Eu-
rópán kívúli országok (elsősorban USd Japán) bevonása.

b.) Kisebb országokban minden bizonnyal naryobb hangsúlyt kap a
létezó hordozóeszközök korszerűsítése, kiegészítése, és a szükséges idó-
ben történő felváltása olcsóbb negoldásokkal. Eltolodá§ várható a ki-
sebb hordozók és korszerúbb önirányítá§ú ( inte0igens" ) feryverek irá-

E GUMMF]IT. Ph, wALKm, w: The Indu§lrial end Te.hnologicsl coí5equence oF thc Pesce. RU -
§ Joumál. spíií8. l990
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nyrába. Valószínű, hory kommunikációs rendszerek, ahol lehetséges, ki
fogják használni a rnegosztott információs rendszerek vívmányait, elke-
rülve ily módon a technológiai centralizáció eryik formájának felváltását
egy másikkal (központosított távközlési rendszerek). Ennek a fejlemény-
nek eryik fontos aspektusa lesz az elektmnikll hadüselés (Elektronic
Warfare - EW), az EW_el szembcni ellenrcndszabályol valamint nz ún.
"Soft kill"(lágyan öló) technológiák fokozott hangsúlyoása.

c.) A csökkenő költségvetesek várhatóan csak a kiáólagosan vé-
delmi jellegű kutatásokra lesznek elegendőek Elképzelhető, hogy a jö_
vő technológiájának fejlesztáében a ciül kutatásokélesz a vezető sze-
rep. Ennek bizonyos jelei már ma is tapasztalhatók. Például a bővülő
európai űrprogram már kezdi tüközni ezt a szerepet; a repülőgépipar-
ban is sokat beszélnek arról, hogy a 21.sÁzad elején a technológia fej-
lesztésének fő ös ztönzőjévé azűn. transzatmoszférikus járművek válnak;
az elektronika és az új anyagok néhány tartományában (például a félve-
zetók és termoplasztika esetében) a vezető szerep már egyértelműen a
polgárszektoré. Európa már megkezdte azúj irányultságú K+F egytitt-
működest olyan elsődlegesen nem védelmi céIú erőfeszítések által, mint
az Európai Alapkutatás és Ipari Technológiák (BRITE), az EUREKA
-konzorcium, az Európai Stratégiai Programok és Információs Techno-
lógiák Kutatása és Fejlesztése (ESPRIT), valamint a Korszerű Hírköz-
lési és Elektonikai Kutatás (RACE)9,

Természetesen maradnak különleges katonai igényeket kielégítÓ,
külön kutatási programok /ennek legújabb példája pld. a lopakodó (-ste-
alth) technológia), de ezek száma csökkenni fog.

1992 és az európai védelmi ipar

Az európai egységes belsó piac terve, amely a piacok teljes körű li-
beralizálásával indít támadást az integráciőt akadályoá erők ellen, új
kihívást jelenthet a védelemgazdaság számára.

9 Lá§d. PA]áNKA] T.: EuróPai Közö§§é8ek. Re8ionáis ln!e8.áció Nyu8at_Eu.ópában.ln.: Inte8_
rációs rendszerek a világ8azdasá8ban K]x, l 989. l 39- l 40.old
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A védelmi iparok uglanis nem izolálodhatnak (annál is inkább, mert
részei a nemzeti iparoknak) az Európán 'vé§gszág"lldó' integrációs tö-
rekvésektől, a kereskedelmi akadályok megszüntetésétól. az eryüttmű-
ködő gazdasági, pénzüryi és struktúra-politikáktól, a hatékonpág-növe-
ló törekvésektól és az innováció dinamizmusától.

Az 1993. január elsejével bevezetett egréges belső piac védelmi
szektorra való várható hatáát illetóen megoszlanak a vélemények.

Ennek fő oka az, ho5l az Egységes Európai Okmány a védelmi pia-
mt nemvonja be a liberalizációba, és kimondja, ho5l e t -góll&mok fenn-
tarúbstJók szon lpari és technológial lopacitósallrat amelyek a bizton-
ságuk garcntálásóhoz szükségesek Vannak nézetek, melyek szerint az
Egységes Európai Okmány és a mögötte álló erók a védelmi szektor
szempontjábóléppen olyan jelentőséggel bírnak, rnint aberlini fal ledön-
táel0, Más felfogások szerint "nincs semmi ok ana, hogl 1992 kiilönö-
sebben jelentős mérföMkó lenne a védelmi ípar számára. " Fontossága csak
abban a mentalitásban és viselkedésben van, amit minden emberben mo-
tivál az egséges európai piac na5nzerű koncepciójall.

Az Erységes Európai Okmányt a védelmi ipar "lelkes" védelmezói
azzal támadjá\ hory diszkontinuitást okoz az európai fes/verpiac tör-
ténetében. Az európai védelmi sállítók többsége ugyanis olyan konglo-
merátumot képvisel, amelyet polgári érdekek uralnak. Ezek a cégek (pl.
az elektronikai szektorban) kénytelenek voltak átalaKtani és megerósí-
teni technológiai bázisaikat, részben páneurópai szövetségek létrehozá-
sával, hogr helyálljanak az USA-val és Japánnal szembeni versenyben.
Az lntegrált plac dlktálts átslakításl követelményekból pedig nem von-
hatják ki a védelml tételeket

l0 tri§dcUMMETT,Ph,wALKER,wJfip.,{4.

l l 
'.F.D.iattd, 

a Thoíh§od csF rlelíökének véleményét AD§űvrtt idézj. Lá!d. chrlco8in8 the El-
roPesn Deíenc._ Indust.iál Ba§e. Nrüfid Defcnce 

'att. 
1 990P. l 7.
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Az eglséges európai belsópiac azzal is fenyeget, hogy a polgári csúcs-
technológiai tevékeny,ségek megnövekvő mérete és integrációja beár-
nyéko|ja (kétségbe vo4ia?) a védelmi-ipari technológia vezetó szerepét.
A védelmi vásárlásban a rendszer-integráció felé bekövetkezett eltoló-
dás az új (feltörekvő) belépóknek (rendszer-cégeknek) nyljt alkalmat
arra, hogy elsődleges szerződók (fővállalkozók) legyenek.

,.Az egységes piactól mindenképpen várható a yerseDy felélénkülé_
se'" a védelmi eszktjzök kereskedclme területén. A verseny még a "drf
ferenciólt" fegyverpiacon is ösztönzi a hatékonpágot, megváltoztatja a
magatartást, csökkenti az árakat. A jótékony hatások érdekében szélesí-
teni kell a kompetitív elemeket (versenytárgyalások, stb) a védelmi üzle-
tekben, közelebb kell hozni a fe5ruerüzletekhez a kereskedelmi szemlé-
letet, át kell lépni a nemzeti határokat. Ehhezjó környez€tet, megfeleló
feltételeket adott az 1993-ban beindult új európai piac. Természetesen
nem könnyű megítélni a verseny eredményét, hiszen a megtakarításokat,
növekvő profitokat nehéz mérni. Az e§/etlen lehetőség csak az aktuáli_
§an fizetett ár összehasonIítása annak megbecsülésével, hogy mit kellett
volna fizetni a verseny hiányában.

Az e5lséges piac minden ,ralószínúséggei fetgyorsítja (befejezi) a
nemzeti koncenírációs folyamatot és fel€rősíti s tíansznacionalizáló_
dósi tendenciákat is. Avédelmi ipar eg5ne inkább tisztán kommersz ipari
jegyeket vesz fel. Minden nagyobb nemzet alakít legalább egy nagy, in-
tegrált nemzeti-ipari vállalatot, amely átfogja a védelmi ipar néhányvagy
teljes szektorát. Ezek a nemzeti "cs úcsvállalatok" az egyenlő részesedés,
a kőzös beszerzés, a közös vállalkozások és összevonások stb. révén össz-
európai kereskede|mi struktúrákat teremtenek, s alkalmazzák az ame-
rikai Teaming-koncébciótl3. A kisebb vállalatok egyik nagy csoportja a
fóvállalkozóktól fog függni, amelyek szerződéseket, "bedolgozásokat'

l2 A ver§€n}poülika máí ez idái8 i§ j€len volt a véde|ni piacon, de elleíjedése és eíedménye§§é8e
nem éíte el a kívánt slntet.A fó hátíáltaló tényezóa nemzeli önel|átásból fakad, amety biáos,
kényelíne§ é§ 8aranlált piacot jelent a hazai szállítók sámá.á.

l3 A Teamin8 (c§oporrmunka ) e8y sajáto§ védelrni ipari e8]ű(tínúködési formá, ametyben egy é8et
bízrak me8 fóválalkoz t*é^L (vezeló-szerzu6), íní8 a c§opoír tóbbi ta8ja alvállalkoáként sze-
íepel €8), sajáto6 tervben r(8dtett m&on. A koopeíáció6 formát az amerikaiak dot8ozták ki.
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biztosítanak számukra. Mivel ezeknek a cégeknek rendszerint nincsenek
erőforrásaik, képességeik vagy szakértelmük ahhoz, hory nemzetközi
műveleteket végezzenek, általában bátrányos helyzetbe kerülhetnek a
külföldi cégekkel szemben. Ezen cégek számára az lesz a megoldás, ha
olyan szűk, glártási vonalakat építenek ki, amelyek kettós rendeltetésű
technológiáka épülnek, és ha legtóbb üzletükben a hell vásárlókra tá-
maszkodnak. A kis és középvállalatoknak lesz egy olyan csoportja is.

amelyek fődaraboka! részegrségeke! glkatrészpket sállítanak a fővál-
Ialkozókna\ alvá|lalkozóknak és a kormányoknak is. Ezek a cégek
többnfre nem a védelmijellegú piacokon fognak tevékenykedni, s gyak-
ran ug]anazon termékeket szállítják a polgári vásárlóknak is, mint a vé-
delmi iparnak. Sokan közülük nemzetkozi versenyben lesznek a csúcs-
technológiai termókeikkel. Mivel rendszerint kívül esnek a kormányok
szabályozási, védelmi-kiüteli ellenőrzeseinek hatáskörén, es a védelmi
ipari alapkövetclmények sem terjednek ki rájuk, aktív részesei lehetnek
a nemzetközi együttműködésnek, nem clsősorban a védelnri szektorban.

A védelmi ipar "koruervativizmusa" va|ószínúleg nem lesz képes
megakad6lyozni a páneurópai konzorciumok további kialakulását, mul-
tinacionális (amerikaivállalatokat is magába foglaló) nemzetközi csopor-
tosulások létrehozását. Az ilyen kooperációk vagy szövetségek megala-
kulása, formája, méretei a technikai szükégletekból, a bevont erőforrá-
sok és a nemzeti kormányok védelemgazdasági politikája közötti kapcso-
latok komplexitásától függnek. A fejlődés valószínűleg nagyméretű lesz,
de nem biztos, hogy eg]enletes.

Sajátosan 'álakíthatja az eg}§éges európai piac a nyugateurópai vé-
delmi vállalatok transzatlanti kapcsolatait. Egyrészt lehetővé teszi, hogl
az új és hatékonyabb európai cégek ercdményesebben versenyezzenek
az USA hazai piacán. Másrészt felgyorsíthatja, expanzívabbá teheti az
amerikai védelmi száIlítók exportpolitikáját, javíthatja versenyképessé-
güket, hiszen mindenképpen szeretnének részt venni az európai védel-
mieszköz-piacon. Az európai cégek megerósödése megváltoztathatja a,
transzatlanti kapcsolatok tartalmát. Az eddigi direkt-eladásokat, licenc
megállapodásokat és"esetróI-esetre" történő (alkalmi) eryesüléseket egy
es/enrangúbb, technológiai transzfereken, közis vállalatokon é§ multi-
nacionális programokon alapuló együttmúködés válthatja fel, amelyek
csökkenthetik a kapcsolatokban meglévő eryensúlytalanságokat is.
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Mindezen folyamatok fetgyorsíthatJók az európai védelmi piac
strukturális ítrcndeződésé! hozájárulhatnek az egységes európai vé_
delmi piac kialakulásóhor, a védelemgazdoságt integróció §ámotteyő
fejlődéséhez.

Az európai piac liberalizálásával párhuzamosan számolni kell a ne-
hézrégekkel is, elsősorban a protekclonizmus fenntartásárnla irányuló
szándék területén. A protekcionizmus annfra mélyen ryökeredzik á vé-
delmi iparban, hogy meg§züntetése hosszú időt vesz igénybe, mert mindig
lesznek újabb (objektív és szubjektív) nemzeti okok, amelyek a megkűl
lönböZtetett védelem fenntartását kívánják.

Integrációs megoldások és lehetóségek

Az 1990-es évek új integráló hatástényezői egyértelmúen rámutat-
nak a változtatás szükégességére, az eddigi eg]^ittműködési felfogások
és módok felülvizs Eálatáía, a te|es nytlgat_európai védelmi ipar átslruk_
turálódásának indokoltságára. A félelmek és bizonyalanságok azonban
nagyon erősek. Számos szerző (Frank Cooper, Raymond Lugo, Trevor
Taylot, Keith Halrvard) hivatkozik az iníegrációs fejlődés nehézségeire: a
politikai támogatás hiányára, szu_verenitás feladására, a munkahelyek feI-
számolásának szükégességérel 5, a technológiai tejlódés elvesztésére, az
export visszaszorulására, eg új európai bürokácia megteremtésére. Pe-
dig már a tudományos kutatások számszerúen is bizonyítják ery lehetsé-

l4 AJzakiíodalrni fo.íások qlepján a védelmi-ipaíiprotekciüúzmusoak né8y foíoájál ,zono§íthat-
jUk:
l .) Léteá p.ojektek Yédetrne (mé8 ott is, shol már e katonai él§zeóé8 is kérdés$, i8yekeaek
a prq8ramol{at fcnntaílaíi };

2)_védelem ! fúió vr8!, r me8vá§áí|á5 eíeo (r l€gnr8yotlb vállalatolGt i8yekez0ek m%vé/eni a
k0líóldi megv&áttá§tő- Ennek mód§zer.i: i ré§zr.éoyck rulaitorr|ásának iotláaoá§a (N-a8y_B.i-

!t|Tia); állatni tul.itonjo8 fdlnasrtá§a (Frincir6tá8;; nag,tantolr véaerne 1Némercság);
3.) N€mz€ü íiac dts|ln6á§a m[, nemzlcackk l §zcmún @i a bit, vagy francii védelrni ipi vé-
delrne Néinetú§á8tól);
4.) Eü.óp.i íísc dt tnazá!. az ameiikri cé8€tlel,z.ííbcn (pl. vénóváínok)

l5 Mtie8yzqn, ez ! íolyünEl már.lkczdódöat. A b.cslések s mu*.néfiüek számáa ! védelíni
átaz.tolúon töt b úz.zaíí. b.€.0tik. vó.: EMERSoN, M (cd): The ecoíloírica l 992.: Tbe Fc co-
mi§íqr! ,rsa§nartt oí lha aaqlqnic cífc€lt oa cqnpktitB ú. rD]ranal Mrrkal. oxí6d Uíiw.ity
Pr.s l9t9.pp.54_5ó.
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ges egységes védelmi piac gazdasági előnyeit. Egy tanulmány szerint az
EK tagállamok évesvédelmi felszerelési kiadásaik mintegy 20 Vo,át meg-
takaríthatnák. Aviták ellenére azonban ma már látják, hory avállalatok-
nak nemcsak nemzeti, hanem globális mértékben is venenyezni kell;'és
hory a piaci mechanizmusokba való beavatkozás nemcsak drága, hanem
hosszú távon a nagyvállalatokat nemzetközileg versenyképtelenné tehe-
ti. Ezért elóbb vagy utóbb a kormányoknak el kell fogadni a verseny po,
litikáját, amely elvezethet az Erységas Európai Okmány szellemében
e§/ integrált európai védelmi piac kialakulásához is.

Várhatóan ez az integrációs folyamat hosszú és nehéz lesz, szükség
lesz egy átmeneti szakaszra, arnelyben a jelenlegi eryüttműktidési álla-
potból a tagországok e|utnak ery piaci erők által működtetett védelmi
iparhoz és kereskedelemhez.

Ebben az átmeneti időszakban a nyugat-európai védelemgazdaság
az alábbi integrációs fejlődési szakaszokon mebet keresztül:

1. Eryüüműködés az 1990-es évekig létrehozott keretek között, az
eddigiek során kialakult kooperációs alapelvekkel.

2. A piac szisztematikus és progresszív megnftása a verseny clőtt, a

nukleáris és a nemzeti védelmiiparok számára kényes ('íekete" ) terűletek
kivételével.

3. Az egyoldalú nemzeti szerződesek elhagyása, a szabadpiac létre-
hozása, amelyben a technológiai és árkövetelmények kötelezik a égeket
az együttműködésre, a koordinált és harmonizált tevékenységre.

A kialakult együttműködési formák - mint azt korábban bizonyítot-
tuk - biztosítanak egr integrációs hat6st, de továbbfejlesztésükkel kap-
csolatban több kérdés merült fel. Nem látható, hogy nemzeti keretek
között a versenyt, a koncentrációs folyamat következtében kialakult
naryvállalatok hogyan biztosítják, hogyan tartják fenn továbbra is a saját
országon belül a konkurrenciát, miután monopolhelyzetre tettek szert.
Kétségtelen, hogl a magas szintú technológiai eg5rüttmúködés nemzet-
közi szinten j avítj a az őriáscégek internacionális versenyképességét, de
még nem nflvánvaló, hogy a mai kollaborálók horyan válnak holnapi
versenyzőkké. Sőt a tisztességes hozzájárulás (juste retour) alapelve ke-
vésbé segíti a Független Európai Programcsoport (IEPG) által szorgal-
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mazott "vers en4ő transznacionáIis európa i konzorciumo&" formálódását.
Hiszen az a furcsa helyzet alakulhat ki, hory nemzetivonatkozásbarr min_
den nációnak lesz egy "bajnoka" az adottvédelmi szektorban, nemzetközi
kóoperációban pedig bárki nyeri is el a szerádest, a juste retour miatt
minden cég megkapja a maga 'részesedését'. Uryanis ez az együttmúko-
dési forma azt jelcnti, hogy bármely vállalat nyeri is el a szerzódést, a
"g)őztes" kötele,^tc van arra. hogy alvállalkoái munkát adjon a"vesztes-
net". Ennek az együtiműködqsnek lehet javítani a hatékonyságát, elsó-
sorban az aivállalkozók, beszállítók körében a részerységek, alkatrészek
gyártása szintjén, összességében azonban nem biztosítja azt a kölcsönös
függőséget és összekaocsolódást, amit egy magasabb integrációs foknak
kell biztosítani.

A korlátozott verseny stádiuma eg5l sor területen lehetőséget bizto-
sítana az egyűttműkódés javítására. Az alkatrészek, részegységek, felsze-
relések mellett ki lehetne terjeszteni a versenytárgyalásokat a kesz ter-
mékekre és rendszerekre. Ezzel a megoldással kétségtelenül le lehetne
fedni a védelmi felszerelésivásárlások egyjelentős részét. Averscny kor-
látozottsága azonban azt isjelenti, hogy a nernzetikűlönérdekek szerinti
szcrződések továbbra is eltérnének a piaci értékítéiettől, a fóvállalkozók
a hazai partnerekkel változatlarrul a megküiönböztetés jegyébcn dolgoz-
nának eryütt.

A védeiemgaz<iasági integráció előrehaladását legjobban s §zabBd
piac biztosítaná. Fckozatosan hagyni kellene, hogy a védelmi ipar oiyan
struktúrákat, fornriikat, méretekcr, feladatokat vegyen fel, amilyent a pi-
aci erők igcnyelnek. Ha adnak szabadságot a védelmi iparoknak, akkor
rnegharározzák saját jövőjüket. Á kormányok nem tudjákjobban csinálni
ezt a mrrilkát, mirr', a uégek, ha biztosítják számukra a sikeres egyrittmű-
kódes reálís feltét§l€it.

Ha hag{ák a ve§cnyt és elósegítik kibontakozni, az előrehaladás
sokkal könnyebbcn megl a piac ár 'vezérfonalán" keresztül, mint a kü-
lönböző speciális követelmények révén, Nary európai konzorciumok ki-
aiakulása után a kormányoknak nem kell több, az egyes nemzetközi pro-
jektekbe új csoportosulásokat létrehozni. Ez a folyamaí elvezethet a
nernzeti ipar ryártásban való specializációjának természetes kialakulásá-
hoz, a nemzetközi munka disztribúciójának leggazdaságosabb elosztásá-
hcz, a neinzeti szaktudás koncentrációjának támogatásához.
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Nyilvánvaló, hory az egységes védelmi piac és védelmi ipari bázis
megteremtése nem mery máról holnapra. Kormányoknak, gazdasági ve-
zetóknek számos szemléleti é§ konkét nehézséggel kell megküzdeni. A
védelmi ipar átstrukturálása csak igen fájdalmasan mehet végbe, s csak a
legegésxégesebb, legnaglobb túlélóképe,sséggel rendelkező égek ét-
nék túl. A fejlett védelmi ipari országoknak meghiúsulna az az aspiíáci-
ója, hory fejlett és széles körű nemz€ti s/ártó kapacitrásokat hoznának
Iétre. Egészségtelenül nag5rméretű égek tűnhetnek fel. Az állami (kó-
zösségi) és privát cégek közötti koordinációt nehezebben lehetne meg-
szervezni. A nemzetkőzi gazlasági kapcsoiatok túlfeszítettek lehetnek.

De mindez megérné, hiszen a védelmi piac, az egész védelemgazda-
ság (még ha talán utolsóként is) csatlakozhatna az es§éges európaibelsó
piachoz.
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