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1993. Európa eve. Nyugat-Európa továbbhalad egl olyan államszö-
vet§ég megteremtése felé, amely a kontinens új renesánsának bizo-
nyulhat. Az Európai Köásség a maastrichti szerzódéssel új fejlődési
szakaszba léphet, amely már nemcsak közös piaccal hanem politikai, biz-
tonsági, gazdasági és pénzüryi unióval is rendelkezik A maastrichti szer-
ződés, azUj Európáért Párizsi Charta, a CFE-csökkentési tárgyalások,
a balkáni hábonú, az ezév januárlától működő egységes belső piac tewe,
nrind hatással vannak a nyugat-európai védelemgazdasá$a, az eryüttmú-
ködés formáira és módjaira. De vizsgálni szülrséges a problémakört abból
a szempontMl is, hogl a hazai védelmi ipar átalaKtása, megujítása, fej-
lesztése csak a nyugat-európai védelemgazdasági eryüttműködésbe való
bekapcsolódás revén leheséges.'

A tanulmány celja a nyugat-európai véde|emgazdasági eryüttműkö-
dés, integráció§ törekvesek múltjának bemutatása azzal a cellal, hog5l lár
hatóvá vfljon egt esetleges védelni piaci iDte$ációs rendszerhez való
kapcsolódás lehetősége, problémái.

Egyftm,fiködé§i eredmények, problémák és kudarcok

l Dí.§zerc§ zoltán €zí€d€§, kandiőtus, e8yetemi docan§, az MH hadlápcsoPoítfóoöke (ícúü.)

2 A oitüben a védeleíngazda§ógol §zéle§€bb €ftel€eben rár8]raloín. lde soroloín a védelrni ipart, s
kat@ni Luratás-fe]l€§áé§, r be§zeízá§, éfiéke§íté§ és 8 védelmi in ra§t uktú.a fejle§zésnek kér-
dér€.it
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A védelemgazdasági eryüttmúködés gondolata nem újkeletú, gyö-

kerei még azÍ\zak-Amerikai Kölcsönös Segélyprogramhoz és a nyugat-
európai védelmi kapacitások elégtelenségeire vezethetők üssza. Az
elmúit neryvenéves fejlődés nem volt eryenletes, váltoó intenzitiású fej-
lődési, visszaesési szakaszok jellemezték

A rnásodik ülágháború után az Eryesüt Álamok elsősorban politi-
kai, gazdasági és kaionai okok miatt támogatta a nyugat-euíópai orszá-

gok hadserégeinek felszerelését, a védelmi iparok újjáépítését. A
ÍGtonai Segáyprogram (Military Assistance Program) keretében nyúj-

tott különbóző iegélyek es kölcsönók lehetóvé tették az amerikai hadi-
technikai eszközök és hadfelszerelési anyagok Európában történő
elhelyezesét, védelmi ipari berendezések, technológiák sállítrását, a kü-
lönkió programokon belüli katonai megrendelések pedig segítették a
nyugat-eurólai védelmi ipar es kereskedelem újjászületését, rnegújítá-

sát. Á kooperáció keretében az elsó időszakban az európaiak az ameri,
kai feg5rverekbez és rendszerekhez részegységeket, olkrtrészeket
§,áíoúk A NATo megalakulása (1949) után az eryüttmúködés kiter_
jidt standartizált védelmi eszköók és anyagok grártására, amelyek közül
a legismertebb és legsikeresebb program a,sokféle típusú kézil6fegruer-
lószert felváltó egységes, 7,62 mm-es NATO lószer lett,

1952-tól az ún. Viszonossógi Pmgramkoncvpció (Correlated Prog-
ramme Concept) alapján áttértek alapvető harci-technikai eszköók (re-

púlógépek, tüzenégi lclvegek, kézifegvere§ harcjárművek. hadihajók,
iadar- és híradó készülékek) gártására. Belgium vállalta a Derwent §u-

gárhajtómű §ártá§át a brit Meteor repülőgéphea amelyet Hollandiában
áttitoitaIr er. e franciák a brit Vampire es Néne repülógépekhez keszí-
tettek hajtóműveket és mrás berendezésetet. Nag5r-Britannia Hawker és
Vicken ripüógépeket sártott. A franciák Dassault-gépet állítÖttak eló,
míg az olaszok az amerikai F-8ó vadászgépet szereltél_r_X9ze..Pelsium $
HÚlandia közXen glártotta a Hunter repül§gépet, USA vállalta a brit
Canbena B-57 bombáók etóállítá§át, §tb. Ezek a programok - bár köl-
csönösségi alapon történtek - rzonb8n b€határoltak voltaL s nélkülöz_
tek ery hósszútávu integrált programkoncepciót. Ennek következtében
a kooperációs gyártá§ nem érte el a továbbfejle§ztéshez szü}séges "kriti-
kus tómeget", és elsősorban a nemzeti védelmi iparok "feltámasztását"
szolgálta.
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Az együttmúkódés pre-közösségi tapasztalatai az 1950_es évek első
fe|ében hozájánrltak az Eürópai Védelmi Közösség (European Defen-
ce Community) védelenrgazdasági fi lozófiájának kido|gozásához. Az el-
képzelés szerinl az EVK-Iagállamok egy centralizált, közösségi
védelemgazdasági rendszert dolgoztak volna ki, amely közóse n végezte
volna a nemzetállamok védelmi szükégleteinek te wezéséí, a haditech-
nikai eszközök és anyagok beszerzését, A Közösség elindított egy "re-
álszféra"-átalaKtási tervet is, amely magában foglalta volna az európai
védelmi ipari bázis harmonizált kóvetelmények szerinti racionalizálását,
átstrukturálását. A tervek lényegében egl közös európai védelmi piac
megteremtéséí szolgálták volna.

Az E\aK megalakításának kudarca (1954) kihúzta a talajt a véde_
lemgazdasági e§lüttműködés alól. Már akkor ülágossá vált, hogy az eu_
rópai integrációs folyamat e speciális szférában nehezen fog előrehaladni,
s elórelépés csak, akkor lesz, ha a nemzetállamok politikai (bizton-
ságpolitikai) és gazdasági (védelemgazdasági) érdekei egybeesnek.

Az 1950_es évek második felében a kooperációs programok esetűl-
esetre (case_by-case) alapon kezdtek fejlődni. Avódelmi ipari együttmű-
ködésre kózvewe ösztönzó hatással az EGK megalakulása (1958) volt,
még aki<or is, ha a védelmi felszereléseket kizáriák a 16265ipi2ci tevé-
kenységból. A fegruerrendszerek nóvekvő költségei és bonyolultsága, a
közös védelmi követelmények kielégítése a nemzeteket objektíve
eglüttműködésre késztette, amelyet minden közösségi szervezet támo-
gatott. Az el§ő multinacionáli§ vállalkozás ebben az időszakban a G.91
harcászati felderítő repülógépvolt, amelyet az olaszok terveztek, brithaj_
tóművel repült, és Olaszonzágban, illewe NSZK-ban gyártották. A kö-
vetkeó program ery haditengerészeti járórgép volt, amelyet a franciák
terveztek, és Belgium, Franciaország, NSZK Hollandia, USA és Olasz-
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ország fogott össze azelőát.lííáÉára. Anövekvő kutatá§i és fejlesztési költ-
ségek megosztása érdekében az USA az ún. Külföldi Katonai Szállítások
(Foreign Military Sales) révén egne több védelmi know-how-t, licencet
és tapasztalatot kezdett átadni Európának Az elsó két köais projekt,
amit az európaiak választottak, a Hawk föld-levegó (F-L)' és a Sidewin-
der levegő-levegó (L-L) rakéta volt.

Megkezdődőtt az elektronikai berendezések nlugat-európai ryártá-
sa is amerikai licenc alapján. A sikeres kooperációs projektek ellenére,
a nemzeti védelmi iparok megerósödésével párhuzamosan, megindult
egl szeparációs folyamat is, amelynek következtében a nemzeti államok
- a szuveneritásra, nemzeti érdekre stb való hivatkozással - egimástól
függet|enül kezdték meg sejót iparukat kiépíteni és felglorsult a kü-
lönliizó fegrverrendszerek prolifenícióJa. A kormányok megkezdték
"individuális" védelmi iparok protekcionista védelmét, szubvencionálá-
sát, a hazai megrendelések kezdtek "függetlenedni" a költségektől,
üsszae§ett a kciósségi fegyverzeti szabványosítás. A kooperációs prog-
ramokat is számos probléma nehezítette: hatókonpági elégelenségek,
rosszköltségfelhasználás, munkamegosztási szervezetlenségek, szállítá§i
határidők, A gondok politikaiak és gazdaságiak voltak. A NATO az év-
tizedvégére mégnem tudott ery közös védelmi szabványosítá§ rendszert
kidolgozni, íry minden nemzetállam saját védelmi doktrínájának, katonai
szükségleteinek, védelmi ipari lehetőségeinek megfeleló haditechnikai
eszközöket gyáríott. Eáíí ugyanazon kooperációs fe5nereknek több
nemzeti változata alakult ki. Igy fordulhatott eló például, hory az F_5
vadászrepülőgépet kilenc változatban gyártották, hogl megfeleljen a kti-
lönbözó nemzeti igényeknelq sajátos katonai követelményeknek és fel-
adatoknak.

3 AHawk lé8védelmi raléta gyár!á§át aóta is a "nemzetközi €8yllltmúködé§ mode jének" teki ik
Nyu8aGEuóÉban.A Ra],thoon aDerikai cé8, által tervez€tt F_L rakétÁt l 959_tól Bel8ium, Nszlq
Frslciaorsá8,, ola§zor§á8 é§ Hollandia, 8Értja. A koPtrodukció,§ termelé§pz Gör€or§zá8
l972-b€n, Dánia l97ó-ban. Norvé8,ia 1986 ban c§allakozott. Ma már több mint 2o0 (azótamÁI
több6zör ko.§zeíü§tet) Hawk lé8védelmi rakétaoteg szolgája a légvédeltnet, vö.: BEIIA§SAI,
s"{.i Thiíty Years of óe HAWK weap@-§y§temi a Model of lntemational cooperatioú. NATo
Reüew l989,5§z.
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Az 1960-8§ évektől a védelmi ipari eryüttműködésben a hangsúly
áthelyeződött az e§aüttműködési szervelq intézmények létrehozására,
harmonizált követelmények és mechanizmusok kido|gozására, Az orszá-
gok felismerték, hogl a koordináció csak akkor lesz hatékony, ha az meg-
előzi a termelés íázisát. Az új megközelítésű eryüttműködés alapját a
NATO katonai követelmények képezték, s közös védelmi felszerelése-
ket csak akkor lehetett ryártani, ha azok az alapvető katonai követelmé-
nyeket kielégítették. Azonban ez a típusú kooperáció is nehezen
működött, mivel a tagállamok a közös követelményeket csak a pozitív
nemzeti ipari és pénzüryi érdekeltség megléte esetén érvényesítettéh
Iry hiába kötöttek megszámos, közös katonai követelményeket kielégítő
egyűttműködési szeíződesí, csak 7 projekt valósult meg nemzeti kezde-
ményezésű, majd NATO -szintre "fe|emelt" szabványok és eljárások alap-
ján. A úéde|mi felszerelések kifej|esztése és g;rártása többségében
továbbra is a remzeti védelmi ipari bázisokon folyt

Az éNtizad második felében változtattak az addigi felfogáson, libe-
ralizá|ták a szabványosítási eljárásokat, s a §tandartizációt nemzeti ala-
pokra helyezték. Ha a nemzeti szabványok és eljárások közösségi
igényeket is kielégítettek. akkor az eryüttmúködést a NATo is támogat_
ta*. de az országoknak módjukban állt szabadon megválasztani a c.selek-
vés lehetőségét esetről-esetre alapon. Ebben az időszakban hozta létre
Franciaország és az Egyesűlt Királpág a Sepecat-ot a Jaguár vadászgép
gyártásához, NSZI( Olaszország és Nagy-Britannia megteremtette a Pa-
nacia-t és a Turbo-Uniont a Tornadó vadászrepúlőgép elóállítására,
Franciaország és Németonzág pedig közö§en megtervezte az Alpha Jet
repülőgépet. Ezzel a metodikával 45 projektet valósítottak meg napjain_
kig a korszerű fegyvergyártás területén.

Az 1970-es években az USA gazdasági és technológiai fólénye ko-
molyabb védelemgazdasági együttműködésre "szorította" a nyugat-euró-

4 Abhoz, bo8y eg]r nemzeti íe8yv€r8yáítási pí%ram "N^To_projektté" leh6§€tt. háíom alaPvetó
követelrnényt kel kielé8íteDie:
a.) Keltó va8y több of§zá8bao kett benne ré§á vennie.
b.) A projekt 9lóíehaládtáról éve e me8vatósítá§i jelenté§t kel ké§zíteni.
c,) Lehelóvé keu 1eíni, h l i8ény €setén más NATo_§zóvet§é8e!€k i§ résá vehes§enek benn€.

Lásd.| BRUCE, G.:Armam€nts cooperation in N^To. Jaíe'§ Def€nc€ Hsndbook. l989/90.
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pai országokat. A nemzetállamok felismerté\ hogy a versenyképességük
fenntartása és javítása érdekében intenzívebb kooperációra van szükég.
A legnaryobb feg5rver5lártó országok (Nary-Britannia, Franciaonzág,
Németonzág) a védelmi felszerelésekre fordítható ki adások 15-20 %o-át

már kollaboratív gártrású haditechnikai eszközöke fordították. Ezzel
már néhány védelmi ipari terméknél, termékcsoportnál elérték, vary
megközelítették az interdependencia küsxibét, érthetóen jawltak a mú-
szaki-tudományos eryúttműködá feltételei. a védelmi-termelési koope-
rációk. Ezt a folyaqatot támogatták a fellendült védelmi kutatások és
fejlesztések (K+F)". Mint ahoglan azt az l.sz. óbra mutatja, a vezqlő
nyugat-európai nemzetállamok jelentósen megnóvelték K+F kiadásai_
kat, ig:yekeztek behozni USA-tól való lemaradiásukat, szűkíteni a "hadi-
technikai rést",

Erre az időszakra tehető a nemzeti védelmi vállalatok köótti kon-
centrációs folyamat beindulása, amely javította a cégek nemzetközi ver-
senyképességét. Javult a transzatlanti védelemgazdasági eryüttműködés
is, melynek következtében több onzág (e5ledül va5l többedmagával)
Egyetértési Memorandumot kötött az USA-val a kölcsönös védelmi be-
szerzésról, ho5l csökkentse a kereskedelmi akadályokat, Ezek a tenden-
ciák és események azonban csak a nemzetl lpsfi integrációt segítették
elő, a védelni lpari stru}túrák nemzeti jellegg ónellátásra való íörck-
vése fennmaradt. Kedvezőtlenül hatottak a védelemgazdaság fejlódésé-
re a 70-es években az EK-országok gazdaságban meglévó recessziós és
stagfl ációs jelenségek.

Az 1980-ss évek elejétóI a nyugat-európai onágok védelemgazda-
ságában és együttműködési folyamataiban az et,ó§ödé§ jelei tapasz-
tal}utóIcAfgjl&léshezb@iánntarédetnivállalabk transznacionaliálódása,
csúcstechnikai ágazatokban (védelmi elektronika, katonai repül6gép-
gártás, híradó- és műszeripari termékek, harcjárművek) elért eredmé-
nyek és a haditechnikai termékek expoítjának expanziója. A
nyugat-euíópai védelmi-iparok képesek voltak már bonyolult, kifino-
mult, sokoldalú rendszerek gártására, amely lehetóvé tette az együtt-
működést és a vetélkedést is az Egle§ült Allamokkal. Sajátos tendenciája

5 A kstoúai kutatá§-f€íe§áés K+F) ! fótb NATo-of§2ás,okbat! Hotlvédelem, l987. ó5z.
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ennek az idószaknak az amerikai és n},ügat-európai Yédelmi vállalatok
közötti egüttnrűködés felgvorsulása, Az USA a közös haditechnikai ku-
tatás és fejlesztés támogatrására több alapot hozott létre (125 millió dol-
lárt az együttmúködési projektekre, 25 millió dollárt a nyugat-európai
védelmi felszerelések tesztelésére). A transzatlanti kapcsolatok támoga-
tására 12 megeryezési feljeryzést írtak alá, melynek értelmében a transz-
nacionális vállalatok - USA-ban való elköltésre -2,9 milliárd dollár
támogatást kapnak 7992-ig. Akezdeményezések hatására javultak a ke-
reskedelmi kapcsolatok, erósödött az USA-ba irányuló haditechnikai ex-
port. Mind az európai, mind az amerikai cégek könnyebben kaptak
megbízásokat. Ezekben az években születtek olyan egÉttműködések,
mint az AV-8B Harrier gyártása a Mc Donell Douglas, a BAe és a Rolls
Royce köZötti együttműködésben, vagy a német-amerikai közös fejlesz-
tésű és gyártású Rolling repülőgép-fedélzeti rakéta. 1986-ra kieryensú-
lyozódott az USA és Nyr:gat-Európa közötti fegyverkereskedelem is.

A védelrni infrastruktúLra integrált fejlesztése

A nyugat-európai országok védelmi képességének fenntartásához
szükség van speciális infrastruktúrára (vezetési rendszerek, közös légvé-
delem, különbözó rendeltetésű katonai objektumok, kózlekedési háló-
zat, stb.), amelynek kiépítése és működtetése a szövetséges országok
közös feladata. Az integrált infrastruktúrafejlesztést nemcsak azsft cel-
szerű megvizsgálni, mert az a védelemgazdaság szerves részét képezi, ha-
nem aárt is, mert ezen a területen a nyJgat-európai orságok kiemelkedő
eryüttműkfié§t tudtak megvalósítani. Amíg a védelmiipar_fejlesztésben
nem sikerüIt felülemelkedni a nemzeti érdekeken, nem találták meg a
közösségi és nemzeti igények, követelmények és lehetőségek optimális
összhang|át, nem tudták megvalósítani a köós és igazságos teherviselést,
addig az Infrastruktúra-Program a NATO-szövetségén belüli legna-
gyobb és legsikeresebb közós tevéken},]ség.

A szövetségnek szüksége van egy olyan kommunikációs és informá_
ciós rendszerre, amely képes az információk glors és megbíáató továb-
bítására a nemzeti fóvárosok, politikai, gazdasági és katonai központok.
szervek székhelyei között, lehetővé teszi az időbeni politikai konzultáci-
ókat, krízismegoldásokat, biztosítja a szövetségi csapatok vezetését. A
korai postai áramkörökön alapuló összeköttetések fejletlenek voltak,
nehezen biztosították az igények kielégítését. Az elsó nagy fejlesztések
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az 1950-es években és az 1960-as evek elején történtek, melynek §orán
kiépült az új, automatizált, számítógép-vezerelt íávírőháIózat. í9'7 |-re
rendszerbe állították a műholdas kommunikácios rendszert. Az 1970-es
években elkezdett fejlesztéseknél már a technika és a tudomány vala-
mennl űvmányát felhasználták. A Sóvetség hozzálátott az új vezetési,
ellenórzési és infomációs rendszerének kiépíteséhez, és megkezdte egl
teljesen integrólt kommunikációs szisztéma kialakítását. A NATO in-
tegrált összeköttetési rendszere (Integrated Communication§ System)
kiépítését 1995-ig tervezik, csak az első fázisa 500 millió dollárba került.
A további szakaszok a rendszer földrajzi és technikai kibóvítését jelentik.
Az 1980-as években tovább folytatták a C 3 

1Command, Control and
Communications) rendszerek kiépítését, s hozzákezdtek egy 4 műhold-
bólés 21 földi állomásból állóűrprogram megvalósításához. 1987-benegl
140 millió dolláros szerződést adtak a BAe és Merconi cégeknek katonai
kommunikációs műholdak építésére. Az évtized második felében hozzá-
fogtak eg ún. Me§ter{erv kidolgozásához, amely már kielégítené a kö-
zis katonai és polgári vezetési követelményeket is. A terv megvalósítása
érdekében ery tucat kooperáció§ projektet indítottak.

Az infra§truktúra fejlesztésében fontos szerepet jászanak a légvé-
delmi rtndszerek Már az ötvenes évek elején felismerték, hory a haté-
kony légvédelem kialakításához a nemzeti légvédelmi rendszerek
egletlen közös rendszerbe való szervezésére van szükég. A szovetségi
szintú légvédelmi koordinációt 1954_től valósítják meg.

t957 -től l962-ig először létrehoztak eg5l korai jelórendszert, mely_
nek során 16 radarállomást építettek fel a kóxis légtér figelésére. Az
1!}60-as években a koraijelzőrendszert összekapcsolták a sárazföldi lég_
védelemmel. Ez az ún. NATO Légvédelem Földi Környezete (NADGE)
program több mint 400 millió dollárba került. Az 1970-es evekben vilá-
gossá vált, hog5r a földi elhelyezésű rendszerek nem elégségesek az ala-
csonyan szálló repülógépek ellen, ezért elfogadták a légi jelzó és
ellenórző rendszer (AWACS) bevezetését, s napjainkig már 18
AWAC§-repüIógép szolgálja ezt a feladatot. A nyolwanas években ki_
fejlesztettek egy repülőgép-azonosító barát-vary-ellenség(IFF)rend-
szert § még számos hatékonpág-javító intézkedést hoztak. Ez a projekt
Na5l-Britanniát, NSZK_I, Franciaországot és Olaszonzágot érintette.
Napjainkban ery új légi parancsnoki és ellenőrzési rendszer van napiren-
den, melynek bekerülési költsége a tervek szerint 40 milliárd dollár lesz.
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A közö§ infra§truktúra hagrományos eleneit a saJátos katonai lé-
tesítnények képezik Fontos védelmi és gazdasági érdelq hory ezek az
objektumok - a nemzeti hovatartozástól függetlenül stratégiailag és föld-
rajzilag fontos helyeken jöjjenek létre. Az inftastruktúráIis beruházáso-
kat két c§oportrn osztják: az első kate3óriába a véderőhöz kötött
létesítmények tartoznak (repülóterek, C ' I-rendszerek, kikötői létesít-
ményelg ellátóraktárak, műholdak stb.), a miásodik csoporthoz az eryéb,
a katonai alkalmaz kodáshoz kapcsolódó, de közvetlenül azt nem szolgáló
létesítmények tartoznak, Az első csoportba tartozó objektumokat a tag-
államok kormányai közösen fnalszírozák, a létesítményeket eg vag
több sóvetségi ország használhatja. A második kategóriájú létesítmé-
nyeket más alapokból finanszírozzík Az infrastrukturális programok faj-
táit, beruházási költségeit az I.sz. táblázat íaítalmazz^. Az összesített
adatok csak a közös beruházásokat mutatják nem tartalmazzák a nem-
zeti infrastrukturrális fejlesztéseket, amelyeket a saját hadeíóik ré§zére,
saját nemzeti költségvetéseikból finanszíroztak

1. sz. táblózat

Infrastrukturális programok

1. Közösen fedezett infrastruktúra-feJlesztések

A. 1987-i8

- repül6terek (230 db)

- kommunikációs hálózat (5ffi00 km)

- §Tp"iJ,:§;j*ó rendszer (11 000 km csóvezeték 3 M

- haditengerészeti létesítmények

- radar-riasztó rendszerek

- légvédelmi rendszer

- lószenaktárak

- rakétakilövő-helyek

IAU(M)

1276

698

473

282

385

|I2

61

269
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1,Közösenfedezettinfrastruktrúra-fejlesztések IAU(M)

- utánpótlás-támogatása

- egyéb projektek

összesen:

B, 1987-től 1990-ig

173

689

4398

1917

2, Más módon íinanszírozott infra§trukíúraprogramok

A NyU. Védelmi Rendszerprogram 32

B. NSZK infrastruktúra- fejlesztés 95
(NATO-felvétel elótt)

C. Európai Védelmi Korszerűítési Program 150
EDlP)

Mindósszesen:

Forrás: Jane's NATO Handbook 198917990,

A közös infrastruktúra-program sikert a gazdaságosságban és a
nenzeti-közössógi érdekekeí és lehetősegeket íiglelembe vevő finanszí-
roási rendszerben rejlik A védelmi létesítménybázis fejlesztését eg5l

több szintű, katonai és polgári szervekből álló, demokratikusan működó
§zervezeti rendszer irányítja. amely a szövetségi, nemzeti, katonai és pol- :.

gári feladatokat, követelményeket, igényeket és erőforrásokat figyelem-
be véve dönt a beruházási feladatokról, Akoordinációs mechanizmus úgy
van kialaKtva, hogy a fejlesztések elkerüljék a párhuzamosságokat, is-
métlődéseket, egyes nemzeti érdekek elótérbe kerülését. A beruházáso-
kat hosszabb időszakra (nyolcvanas években már hat évre) tervezik, s a

bekerülési költségeket felosztják évekre, ún. "szeletekre".
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Az arányos teherviselést egy ún. költ§égelosztó formulával biztosí-
tják, amelyei a tagországok alakítanak ki, s hag;mak jóvá minden közép-
távú program előtt. A formula kialakításával (legutóbb 1984-ben
modernizálták) kimondták, hogy mivel a létesítményeket a Szövetségva-
lamennyi tagállamának hadserege használhatja, a "házigazda,ország"
nem fedezheti eryedül a beruházások költségeit. Azt is rögzítették, hogy

mivel az infrastruktúra koncentrációja (katonai, hadszíntéri, stb,) tagál-

lamonként váltoá lesz, a kevesebb terhet üselő országnak méltányossá_

gi okokból hozzá kelt járu|ni a projekt-költ§égek fedezéséhez. Ennek
megfelelően az es/es tagállamok h ozzájáru|ásának megállapításakor há-

rom kritériumot alkalmaznak a íagátlamok hozzájárulási képességét

(a.), amit általában az illető ország bruttó nemzeti terméke alapján ítél-
nek meg; a használó orszógok elónyeit (b), amely a kérdéses létesítmény

hasznáútából fakad, és a házigazda-orszÁgok gazdasági előnyeit (c),

amelyek jelentósek lehetnek Ug5lanis a beruházások ery része elvégez,

tethétő ; házigazda-ország vállalataival,. az invesztíci ó fedezÉsére az ot-
szágba külföldi fizetóeszköz áramlik be, új munkahelyek létesülnek, a
léteiítmények ery része megfelel a ciül infra§truktúra követelményeinek
és felhasználható a polgári életben. Azonban a házigazda-ország a földet
és hell közműveket díjtalanul köteles biztosítani.

A közös költségviselés és az éves programok ("szeletek") története
1950-el kezdődött, amikor a N},ugati Unió Védelmi Szervezete 58 millió
dollárt adott az "első szeletre" (30 repülótér, egy harcálláspont, 32 kom-
munikációs berendezesei). A II-VIL "szeletek" évi 200 millió dollárba
kerűltek átlagosan, de az 1960-as évek kózepétől a beruházások csök-
kentek, mivel Franciaország kiszállt, és 1975-ig nem vett részt a program-

ban. 1970+ől a normális támogatási szintek ismét emelkedtek. 1987-ig
számítva a szövetséges országok minte5l 35 milliárd dollárral járultak
hozzá az infrastruktúra-programhoz. A legnaryobb terheket az USA,
majd Franciaország, Németország, Nagy-Britannia és Olaszország vállal-
ía magára. A 2.sz. óbra bemlltatja sz infra§truktúre-támogatás mérésé-

nekhárom módját a NATo-szervek által jóváharyott programösszeget,
a házigazda-nemzetek által beny|itott költségtámogatási kérelmeket, és

valamennyi ország tényleges (nominális értékben és reálértékben) az éü
kiadásait,
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A függvénygörbék mutatjál§ hogy az éves engedélyezések ery-két
evet késnek a program-jóváhagások után, és az éves infrastruktúra-kí-
adások is a jóváhaglások utáni ery-két évben realizálódnak

A beruházrások költségtinanszírozását a következó módon végzik a
hatéves feladatcsoportra a NATO felső vezetése egy komprehenzív költ-
ségbecslést és pénzügyi tervet készít. Az éves "szeletek" programköltség_
vetése után a házigazda és használó országok elkeszítik a támogatásra
vonatkoá engedélyezesi kérelmet. A progTarr végrehajtása után a be-
kerülési kóltséget elosztják a tagonzágok köátt. A házigazda-ország-
nak történó kifizeté§ ery specitilis klíring-rendszerlel történik, ahol a
nettó hozzájárulók a nettó fogadó nemzeteknek közvetlenül fizetnek
(2.sz.táblózat)

2. sz.tóblázat

AzIAU átváttási árfolyama (19t9)

BEF
DKK
FRr
DEM
íTL

L39,61

25,&
14,53
49,67

4916,00

NLG
PTE
GBP
UsD
GRD

7,51
542,5t

2,|l
3,80

551,42

Az elszámolrások ún. Infrastrulúrúra Elsámolllsi E§ségb€n (Inf-
rastructure Accounting Unit§ - IAU) történnek. Az IAU ery forgalrni
pénz, amit 1967-ig a fontsterlingre építettek Jelenleg az európai valuta-
kosárhoz és a belga frank árfo|pmáboz rögzítik" Az árfolyamot évente
kétszer, január elsején és júüus elsején sámítják ki.Ó

ó vö. lIloMP§oN, 
'.: 

NATo lníra§íüctur€ in ü€ l 990!,
NATo'§ sineeo Naüoo§, fuóer t 990.
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Integrációs intézmények, tervezési rendszerek es
mechanizmusok

A védelemgazdasági reálfolyamatokban lezajló egyűttműködési fo-
lyamatok nem spontánul, hanem tudatosan a különböző intézmények
(irodá( bizottságok, hivatalok, stb) által irányíwa, koordinálva és elle-
nőrizve történnek. A védelmi termékek kutatásához, fejlesztéséhez, ter-
meléséhez és értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalához
rendkívül sok információra van szükég, a legkülönbözőbb érvekre kell
válaszolni és sok nyomásnak kell ellenállni. Igy egy döntéshozó és vógre-
hajtást segítő folyamat -még egy nemzeten belül is - rendkívül bonyolult,
elhúzódó folyamat. Néhány, vagl több orság által létr€hozott projek_
tekben ezek a komplexitások és késedelmek ö§szegződneh A közösségi
szintű (EIl NATO, NyEU) kooperációnál még nagyobb nehézségek
vannak, hiszen fig]/elembe kell venni a nemzetállamok magas fokú hazai
önellátására és a nemzeti védelmi-ipari kapacitások fenntartására vonat-
kozó igényeket.

Az eryüttműködé§ megkönnyíté§ére, "vezénylésére" az országok
két- vagy többoldalúan, illetve közösségi szinten kooperációs szerveze-
teket hoznak létre. (3. sz. táblázat) Ezekazintézmények általában terve-
ző, koordináló és értékelő szerve\ hiszen a multinacionális tervezés
"átalakulása" védelmi termékké csak a nemzeti kormányok kezdeménye-
zé§én keresztül történhet.

3. sz.táblázat

Integrációs tervezési rendszerek

Rendszer megnevezése

Nemzeti Feg;ruerkezési Igazgatók
Konferenciája (CNAD)

Esresített Neínz€tvédelmi Fel_
szerelési Terv (CNDES)

A követelmények harmoni-
zálásának elősegítése

Információ-üsszacsatolás
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Periodikus Fegyverzetfej-
lesztési Rendszer (PAPS)

Hagyományos Feryverkezési
Rendszer (CAPS)

Független Európai Program-
csoport (IEPG)

Harmoniált feladatszükég-
letek megfogalmazása

A NATO feryverkezesi cél-
jait összeköti a hosszútálri
nemzeti tervekkel

Az európai védelemgazdasá-
gi egnittműködés elősegíté-
se

Az első koordináló intézmény, amit a NATO keretében hoztak létre
1949-ben, a KAtonai Termelési és Eltátási lroda (MPSB) voli, amely a

standardizáció fejlesztését és a haditechnikai beszerzési módszerek kor-
szerűsítését szolgálta. Az iroda 1950-ben átalakult Védelmi Beszerzési
Igazgatósággá, de a közös fegyverzet-tervezési és beszerzési tevékenység
hatékonlsága csak lassan jawlt. A hivatalnak meg kellett küzdeni azon
nacionalista nézetekkel, amelyek tagadták a közös alappal és bizonyos
autonómiával rendelkező beszerzési központ létjogosultságát.

A koordinációs tevékenpég javítására 1966-ban a NATO-tagálla-
mok létrehozták a vezető személyiségek testületét. az ún. Nemzeti Fegz-
verkezési lgazgatók Konferenciáját (CNAD). A még ma is működó
intézmény bizto§ítja azt a mechanizmust, amelynek keretén belül az or-
szágok (két vagy több) megegyeznek a közös követelményekben, az
együttes kutatási, fejlesztési és termelési tervekben, és létrehozzák a NA-
TO{ámogatású projekteket. Az intézmény s.zámos közös programot dol-
gozott ki, amelyek közül a NATO Fregatt Ujjáépítési (NFR-90) Terv a
legjellemzőbb. A legnagyobb érdeme azonban mégis az, hogy sikerült
meghosszabbítania a nemzetállamok között azt a szemléletet, hogy a vé-
delmi termékek fejlesztésében "az azonosított hadműveleti hiánloktól a
harmonizált felszerelési döntésekig kell haladni."7

7 vö. BITTESToN. M, coopeíation or coínpetition? Defence Procurement options for the 1990 s.

Brass€y's for IIss London. l990. p.13.
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A CAND munkájának kösxinhető az is, hory sikerült meghaladni a
NATO sokat emlegetett, de kevésbé hatékony Egle§ített Nemzetvédel-
mi Felszerclési Terv (CNDFS) hiányosságait. A terv élja az volt, hogl
kölcsönós információkat biztosítson a tagállamoknak e§rrnás hosszú tálri
felszrrelési-pótlási terveiről, felkutassa és felajánlja az eg/üttműködé§i
lehetóségeket. Ez e5l hasznos folyamat, de önmagában nem volt képes
ösztönzést adni a kooperációnak. A ryümölcsöző eryüttmúködés lehe-
tősége uryanis akkor kezdódik, amikor már a hadműveleti követelmé_
nyeket rnegfogalmazták és a be§zerzési programokat jóváhag/ták

Ezen tény felismerése alapján a Szövetségben tiibb tervezési rtnd-
§zert é§ eliárást dolgoztak ki. 1981-ben vezették be a Periodikus Fegl-
verkezési Tervezési Rendszert (PAPS), amely kiinduló pontjaként a
katonai követelményeket tükÍöző "feladatsaikségletet" fogalmazta meg.
Ez a tervezési metodika a megle,lőltervezett haderők á a várható fel-
adatok szembeállításával a mennyiségi és minóségi 'hadműve|eti hiányo-
kat" mutatta ki, hos/ ezen keresztül hasson a technológiai fejlesáésre, a
védelmi-ipari kooperációra. A rendszer ryengesége, hogr ebben a folya_
matban a NATO csak mint "trámogató környezet" léphet fel, a nemzeti
kormányokat közretlenül nem irányíthatj a.

1985-ben hozták létre a Hagrományos Fegtverzet Tervezési Rend-
szert (CAPS), amelynek alapideája a Szövetség és tagállamok feryver-
kezési terveiről szóló kölcsönös tájékoztatás volt. Az új rendszer a
tervezési folyamat kezdetén felkutatja é§ azonosítja a kooperációs fej-
lesztés és ryártás lehetőségét, A tervezái etjárás jól szotgálja a sóvetségi
tagállamok felszerelési terveinek és lehetőségeinek harmoniálását, a
koalíciós feglverkezési élok nemzeti fejlesztési tervekben történó rea_
liálá§át.

A nyugat+urópai védelemgazdasógi wüttmúködés l€gfóbb §zerve
gz 197Gbrn létrehozott Fiiggetlen Európai Prograncsoport (IEPG).
Az intézmény a fejlett nyugat-európai orságokat foglalja magába (bele-
értve Franciaorságot i§), NATo{ól fiiggetlen: Ez e$níttal aá i§ jelenti,
ho$l a csoport tisztán európai összefüggéseken belül gondolkodik és dol-
gozik, ígl eryes funkciók duplikálódhatnak a NATO-val. Az IEPG fel-
adata információk gyűjtése a nemzeti felszerelési tervekról, otyan
kitekintéssel, hoff intenzifikáUa az e§/üttműködési lehetóségeket. A
c§oport feladatai köze tartozik az is, hog megfigelj e amkat a fordított
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irányi folyamatokat, amelyek közös vállalkozásokat, kooperációkat in-
dukálnak.

Kezdeti tevékenysége alacsony hatásfokú volt, mivel hiányzott a po-
litikai meghatározottság a szewezeti lehetóség kihasználásához. Ezért
1984-ben (brit javaslatra) létrehozták a védelmi miniszterek fórumát,
hogl a szervezet erőteljesebbé és innovatívabbá váljon. A megoldás ja-
vította a csoport munkáját, s jelentós eredmények születtek a hadműve-
leti lóletetmérrl,ek harmonizálrásábaq a beszerÁi iűtartam csökkentésében,
a különböző eredetű kooperációs élok elérésében. Kezdeményezték a
verseny előtti technológiai együttműködést az ún. Együttműködési
Technológiai Projekteken (CTP) keresztül. A tevékenység intenzifiká-
lódása érdekében 1989_ben állandó titkár§ágot léte§ítettek Lisszabon_
ban.

A munka racionalizálása érdekében az IEPG állandó bizotságok-
kalE dolgozik. Az elsó bizottság a hadműveleti követelmények harmoni-
zálásával és a közös felszerelési programok indításával foglalkozik.
Ennek a csoportnak a feladata, hogl megegyezzen a hadmúveleti köve-
telményekben, poütikailag, iparilag és pénzüryileg intenzifikálja a leg_
jobbakat, s végül elóre ügle őket az industrializálás fokáig. A második
"panel" a kutatásra és a kooperációs technológiai projekteke szakoso-
dott. A harmadik bizottság feladata a nftottabb, versenyképesebb védel-
mi piac megteremtéséhez szükséges gazdasági, jogi feltételelq intézkedések
kidolgozása. Ez a szakértői testület foglalkozik az 193. éü egységes eu_
rópai piacvédelemgazdasági konzekvenciáinak felmérésével, az európai
védelmi-felszerelési piac megteremtésével

Az IEPG nevéhez fűződik a nyolwana§ évtized két legielentősebb -
az egységes európai védelmi piac megeremtése és az európai védelem_
gazdasági integráció irányába ható - dokumentumának kidolgozása: az
ún. Vredeling-jelenté§é (19&l) és Akciótervé (1%8).

E t-ll§d.STRoM-PEDER§EN,Kl.: IERi -MilitsryHarmoniz8tion Towardscommm Procufement.
NATo'§ sirrc€n Natioíls, octobcÍ t 990p.47.
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Henk Vredeling dán védelmi miniszter irányításával egy munkacso-
port "Egy erősebb Európa irányába" címmel naryhatású tanulmányt dol-
gozott ki" melyben elemezte az európai védelrni piamk venenyképessége
javításának komplex feltételrendszerét. A jelentés felhívott arra, hogy
abba kell hagmi az elküIönült nemzeti beszerzesi politikát és fokozato_
§an létre kell hoani a szabad európai feglverpiacot (European Arma-
ments Market). Javí§olta: a nemzetállamok kezdjék meg a felkészülést
a versenypolitika adaptálására egész Európában; a kormányok vállalja-
nak kötelezettséget arra vonatkoáan. hogy közvetve, vary közvetlenül
nem torzítják el a piacot; erősítsék meg az európai K+F-et a meglevő
eróforrások jobb felhasználásával és a kooperációs tevékenpégbe kap-
csoliák be a kevésbé fejlett védelmi iparral rendelkeő ún. DDl-onzágo-
kat-9

Az IEPG Akcióterve l0 szintén az egységes, szabad európai védelmi
piac megteremtése feladataival foglalkozott. Megfogalmazta azokat a ja-
vaslatokat, kezdeményezéseket, amelyeket a védelmi ipar liberalizálása
terén kell tenni, össáangban az 1993. január elsejevel megny{lt eg,séges
belsó piac létrehozásának követelményeivel. A terv is hangsúlyozta a fo-
kozatosságot, az átmeneti periódus szükségességét a DDl_országok tá-
mogatásának fontosságát.

xxx
A nyugat_euíópai országok védelerngazdasági eryűttmúködésének

története azt mutatja, hos/ a kooperációnak meghatározott rend§zere,
követelményei és szabályozottsága van. Ebbe az eryüttmúködési mecha-
nizmusba bekerülni nem kónnyri (EK+agság, NATO{agság feltétel), de
a kooperációs formák, eljáráso\ megoldrások kiépítése - elsósorban gaz-
dasági érdekekre alapozva - megkezdódhet. A maryarvédelemgazdaság_
nak, ezen belül is különösen a védelmi iparnak, ezt az utat kellválasztania

9 DDI (Developin8 Defence Industry) oí§zágok - fejlódó védeImi iparral rendelkezó or§á8ok

l0 STEVART, JM,: The EuroPea[ D€fence Maíkel _ Principles and policie§. NATo'§ sixteen Nation§,
Dec. l989. -JarL 1990pp-20-2l.
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ahhoz, ho5l megfeleljen deklarált céljaina\ súlya, szerepe leryen ery
korszeni nemzeti haderó ellátásíban.
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