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Csuzda Norbert

A VÉDELMI KIADÁSOK ÉS HADSEREGSZERVEZÉS
VÁLTOZÁSAI EURÓPÁBAN1
Rezümé
A világpolitika súlypontja és erőközpontja a transzatlanti térségből a Csendesóceán térségébe helyeződik át, aminek következtében Európa szerepe csökkenni fog
a globális szervezetekben. 2008 óta a NATO és az Európai Unió 18 tagállama
csökkentette a védelmi kiadásait, amelynek mértéke meghaladja a 10%-ot, mindemellett 1998 óta először a globális kiadások is csökkentek. A világpolitika helyett
a belső problémák kötik le Európa figyelmét. A gazdasági válság nemzetállami
válaszai a haderőreformok voltak. Az egyes államok különféle módon csökkentették a haderőre fordított összegeket. A problémákat felismerve az Európai Unió kitörési pontként megalkotta a Smart Defense koncepciót.
Kulcsszavak: Európai Unió, védelmi kiadás, haderőreform, Pooling and Sharing
Resume
The center of the world politics is transposing from the transatlantic area to the
Pacific, it means that the role of Europe is going to be smaller in the global organizations. Since 2008 eighteen member states of the NATO and the EU have reduced
their defense outlay, which’s rate is more than 10% and besides this since 1998 first
the global outlays have reduced. Instead of the world politics the European countries are focusing for their inland problems. The answer from the states for the great
recession were military reforms, because of the small amount of resources, they’ve
decided to reduction. Recognizing all of these problems the EU offer(s) the chance
for the outbreak. They’ve created the Smart Defense program.
Keywords: European Union, defense budget, military reform, Pooling and Sharing

1 A tanulmány Csuzda Norbert: Európa, a biztonságfogyasztó – Hogyan reagált az Európai Unió
a védelmi szféra forrásszűkösségére? című szakdolgozata alapján készült.
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Bevezetés
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre gyakrabban és egyre kritikusabb hangok fogalmazódnak meg az Európai Unió tagállamaival szemben. Leginkább azt
kritizálták, hogy nem fordítanak kellő figyelmet és elegendő forrást a nemzetközi biztonság fenntartására, a stabilitás növelésére, valamint az ezekhez szükséges
képességek (védelmi, katonai) kialakítása és fenntartása is kritizálható. Ebben a
gyorsan változó biztonsági környezetben Európának egyre nehezebb tartania a
lépést. Jelen tanulmányban ennek több dimenzióját fogom megvizsgálni.
Először a gazdasági válság utóhatásait veszem górcső alá, megvizsgálva a védelmi szférát érintő trendeket, a védelmi kiadásokat, valamint a haderőreformokat is. Vizsgálataimat számokkal is alá fogom támasztani; az adatokat a National
Accounts Main Aggregates Database, a Trading Economics, CSIS: European
Defense Trends tanulmányai szolgáltatták.
A gazdasági mutatók vizsgálata után a szervezet válaszreakcióit igyekszem
bemutatni. A Pooling and Sharing koncepciót, valamint a közös kül-, biztonságés védelempolitika intézményét is részletekbe menően és a tapasztalatokat figyelembe véve értékelem. A tanulmány utolsó fejezetében pedig az Európai Unió
műveleti ambíciószintjét vizsgálom meg, amelyet szintén sok kritika ért.
A gazdasági válság súlyosbító hatása
A védelmi szférát érintő tendenciák
Kijelenthető, hogy az elkövetkező években az euroatlanti térség államainak védelmi szféráját a forráshiány, a modernizációs kényszerek és a műveleti képességfejlesztés igénye fogja jellemezni. Ha továbbra is folytatódni fog a már korábban említett trend, miszerint a globális stratégiai környezetben a világ erőközpontja az észak-atlanti térségből fokozatosan áttevődik a Csendes-óceán
térségébe, Európa államainak meg kell birkózniuk azokkal a problémákkal,
amelyeket a globális folyamatokra és más kontinensen végbemenő eseményekre
gyakorolt csökkenő gazdasági, politikai és katonai befolyásuk fog okozni. Ezt a
tendenciát tovább fokozta a 2008-ban bekövetkezett és azóta az észak-atlanti
térség államait nagymértékben, de egyre kevésbé sújtó pénzügyi és gazdasági
válság, védelempolitikai szempontból pedig tovább fokozták az európai államok
kényszerű okokból csökkenő geostratégiai ambícióik, valamint nem lehet figyelmen kívül hagyni a két évtizede húzódó képességfejlesztést és haderő-moderni-
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zációt, emellett pedig fontos szempont még az elmúlt évtized válságkezelő műveletei következtében kialakuló „stratégiai fáradtság” is.2
Az elmúlt évek gazdasági folyamatai rávilágítottak az észak-atlanti térség államai pénzügyi-gazdasági rendszereinek strukturális problémáira,3 amelyeket
eszkalálódó társadalmi válságjelenségek4 is követnek, ezért kijelenthető, hogy
előreláthatólag ezek a problémák csak hosszú távon, átfogó és alapvető reformok
útján oldhatók meg, tehát a védelmi szféra válságjelenségei is elhúzódóak lesznek. Tovább bonyolítja a helyzetet az a tény, hogy Európa országaiban (leginkább régiónkban) a biztonság és védelem kérdésköre a kétpólusú világrend
megszűnése óta már nem katonai, hanem gazdasági, szociális, társadalmi és
környezeti5 problémaként jelenik meg a társadalom körében. A Szovjetunió
szétesése, az ellenségkép elvesztése után az európai társadalmak másodrangúnak érzik a védelem kérdését, így véleményük szerint ez a szféra kevesebb támogatást, befektetést igényel, habár vannak ennek az ellenkezőjére utaló események,6 amelyek, úgy látszik, nem tudják kellő mértékben befolyásolni a társadalom felfogását.
A kialakult helyzet figyelembevételével kimondható, hogy a védelmi szféra a
szűkülő erőforrások elosztási hierarchiájában fokozatosan hátrébb szorul, az államok legfontosabb feladata a kiadásaik kontrollálása, a költségvetési mérleg
kiegyensúlyozása, az államadósság csökkentése, a társadalom pedig inkább ragaszkodik a megszokott életszínvonal megőrzéséhez – még egy kedvezőtlen gazdasági környezetben is –, kevésbé tartja legitimnek a védelmi szféra for
rásigényeit. Ezek a trendek nem korlátozódnak a kisebb államokra, hanem markánsan jelen vannak az európai vezető, globális kitekintéssel és nemzetközi
ambíciókkal rendelkező hatalmakban is, így ezen országok állami megszorításai
között ugyancsak szerepeltek a védelmi kiadások jelentős csökkentései.7 Azt is
be kell látni, hogy társadalom szempontjából sokkal relevánsabbnak vélt területek8 mellett az állami vezetők kevésbé kockáztatják a társadalmi elégedetlensé2 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére I., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
3 Hitelválság, túlzott állami eladósodottság, a jóléti állammodell túlfeszített ellátórendszerei.
4 Növekvő munkanélküliség, fokozódó társadalmi differenciálódás, egyes országokban az alsó
középosztály tömeges elszegényedése.
5 Közbiztonság, az integrálatlan közösségek problémája, a különböző identitású közösségek
együttélésével járó feszültségek.
6 Nemzetközi terrorizmus, az euroatlanti térségen kívül zajló válságkezelő műveletek, nemzeti
haderők hazai feladatainak kibővülése (pl. katasztrófamentési feladatok).
7 Erre vonatozóan lásd: Forgács – Kaló – Németh (2015).
8 Egészségügy, oktatás, bérek és nyugdíj.
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get, ha a védelmi kiadásokhoz nyúlnak. A közeljövőben nem várható változás,
tehát továbbra is forrásokat fognak elvonni ettől a szférától, nem fog feljebb kerülni a társadalom és a vezető politikai réteg forráselosztási hierarchiájában.
Azzal tisztában kell lenni, hogy védelmi szervezeteket, katonai képességeket kizárólag hosszú távú stratégiai tervezéssel, évek, évtizedek alatt lehet kialakítani
és hatékonyan működtetni, megszüntetés esetén pedig az újbóli elindítás ugyancsak ennyi időt vesz igénybe, tehát ezeket a szempontokat figyelembe kell venni,
mielőtt egy szervezetet vagy képességet megszüntetnek a haderőben.9

1. ábra: Az európai államok teljes védelmi költségvetéseinek változásai
2011 és 2013 között10

A trendeket és az európai államok stratégiai tervezési folyamatait figyelembe
véve azt a következtetést lehet levonni, hogy ezek országok fokozódó forráshiánnyal és csökkenő védelmi költségvetéssel lesznek kénytelenek szembenézni.11
Az elmúlt években végrehajtott, a védelmi szférát érintő forráselvonások célja
minden esetben az volt, hogy az államok képesek legyenek kiegyensúlyozni
költségvetésüket, valamint csökkenteni államadósságukat. Ezek a csökkentések
szövetségi szintű koordináció nélkül történtek, a nemzeti haderők képességei és
prioritásai alapján, ezért fennáll annak a veszélye, hogy az Európai Unió tagálla9 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére II., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
10 CSIS: European Defense Trends: Briefing Update, 2015, CSIS, http://csis.org/files/publication/150105_Berteau_EuropeanDefenseTrends2014_BriefingUpdate_Web.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 25.)
11 Lásd 7. ábra!
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mai rövid időn belül létfontosságú katonai képességeket veszthetnek el.12 Az európai országok elmúlt években elindított haderőreformjai leginkább költségcsökkentést, haderőcsökkentést, egyes technikai eszközrendszerek részleges
vagy teljes felszámolását, beszerzési és modernizációs programok elhalasztását,
elnyújtását foglalták magukba. Azonban ezeknek a mennyiségi csökkentéseknek
előreláthatólag lesznek minőségbeli eredményei, amelyek olyan hadművelet-végrehajtási képességeket fognak meghatározni, mint például:
• A válságkezelő műveletekben telepíthető szárazföldi erők számottevően
kisebbek – dandár és zászlóalj erejű harccsoportok, nem pedig hadtest és
hadosztály erejű erők – lesznek.
• Az Amerikai Egyesült Államok a stratégiai irányváltása következtében
határozottan kisebb szerepet szeretne játszani az európai és a szomszédos
régiók biztonságának megőrzésében, az itt kialakult konfliktusok kezelésében, ebből kifolyólag megnő az európai államok felelőssége, amelyek
telepíthető műveleti képességei akár erős korlátokkal is szembesülhetnek.
• A stratégiai fáradtság okán nem feltételezhető, hogy az európai erőknek
meglenne a hajlandósága, illetve a képessége belépni egy hosszan elhúzódó, rengeteg pénzt és energiát igénylő, felkelés elleni műveletbe (mint
Afganisztán) vagy több dandár erőt telepíteni valamely békefenntartó
vagy békekikényszerítő misszióba.13
Az elmúlt húsz évben az európai államok komoly eredményeket értek el: a legtöbb állam áttért az önkéntességen alapuló professzionális haderőmodellre, jelentősen csökkentette a fegyveres erőinek létszámát; lecserélték a hidegháborús
haditechnikai eszközeiket, azokat hálózatalapú technikákra cserélték; átalakult a
katonai gondolkodás, új katonai doktrínákat és struktúrákat vezettek be, ezzel
megteremtve az összhaderőnemi válságkezelő és stabilizációs műveletek doktrínáit, a különleges műveleti erők alkalmazása és a felkelésellenes műveletek tekintetében egyaránt. Mindezek mellett új működési keretet is adtak maguknak:
létrehozták az Európai Unió Katonai Törzsét (EUMS), az Európai Védelmi
Ügynökséget és az Európai Külügyi Szolgálatot (EEAS). A Közös Kül- és
Biztonságpolitika (CFSP), majd a Közös Biztonság- és Védelempolitika (CSDP)

12 Rogers, J. – Gilli, A. (2013): Enabling the Future. European Military Capabilities 2013–2025:
Challenges and Avenues. EU ISS, 2013, www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_16.pdf (a
letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
13 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére II., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
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megteremtésével az Európai Unió és a tagállamai jelentősebb szerepet játszhattak a nemzetközi ügyekben, különösen a válságkezelő műveletekben.14
Mindezek ellenére továbbra is jelen vannak megoldatlan problémák, amelyek akadályozzák a védelmi szféra hatékony működését és a katonai képességek
egységes fejlesztését. A következőkben néhány jelentős problémára szeretnék
rávilágítani.15
Az első alapvető dilemma az, hogy az elmúlt húsz évben továbbra is túlzott
hangsúlyt fektettek a személyi juttatásokra. Az európai haderők átlagosan a védelmi kiadások 55 százalékát fordítják személyi juttatásokra,16 míg az USA-ban
ez a szám csupán 30 százalék. A reformoknak annak a tükrében kell megoldást
találniuk erre a problémára, hogy a gazdasági válság hatására a személyeket
érintő pénzügyi döntések egyre népszerűtlenebbek.
A következő problémát az okozza, hogy az európai uniós tagállamok hadseregei –néhány esetben – felesleges képességekkel bírnak, miközben más létfontosságú kapacitások hiányoznak. Olyan haditechnikai eszközökkel17 rendelkeznek, amelyek nem relevánsak felhasználás szempontjából. Mindeközben hiányoznak olyan alapvető képességek, mint például: stratégiai tengeri és légi
szállítás, harcászati szállítógépek, légi utántöltés, katonai egészségügyi ellátás,
vezetésirányítási és kommunikációs, emellett hírszerző, felderítési, megfigyelési,
célmegjelölő kapacitás és a járulékos károk minimalizálása.18
Az európai hadiipar mind keresleti, mind pedig kínálati szempontból rendkívül széttagolt. 2006 és 2010 között a többnemzeti együttműködésben végrehajtott beszerzések soha nem tudták meghaladni az összesített védelmi kiadások
26 százalékát. Többször megfigyelhető volt, hogy együttműködések alkalmával a
párhuzamos, duplikált folyamatok következtében növekedtek az általános költségek és problémák merültek fel. Ennek eredményeként az Európai Unió védelmi ipara továbbra is széttöredezett, sokszor rendelkezik helyi többletkapacitással.19 Jelenkori, nagyléptékű kutatások helyett inkább fektetnek olyan kisebb ka-

14 Rogers, J. – Gilli, A. (2013): Enabling the Future. European Military Capabilities 2013–2025:
Challenges and Avenues. EU ISS, 2013, www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_16.pdf (a
letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
15 Az EU Stratégiai Kutatóintézet (EUISS) tanulmánya alapján.
16 Lásd 8. ábra!
17 Harmadik és negyedik generációs harci repülőgépek, páncélozott harcjárművek és 5000 nehéz harckocsi.
18 Csiki Tamás: A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi
reformjaira és stratégiai tervezésére II., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
19  Több hajógyárral rendelkezik, mint az Amerikai Egyesült Államok.
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pacitású és jövőbeli képességekbe, mint például az ötödik és hatodik generációs
repülőgépek.
A kutatásra és fejlesztésre szánt forrásokat továbbra is korlátozzák, illetve
csökkentik. 2006 és 2010 között a kutatás-fejlesztésre fordított források aránya
ötről négy százalékra csökkent, az ebbe beletartozó többnemzeti fejlesztések
aránya 26 százalékról 19 százalékra redukálódott, 2001 és 2013 között éves szinten 13,3%-os csökkenés volt megfigyelhető.20
Legvégül ki kell térni a nemzeti haderők közötti kommunikációra, az együttműködésre és az integrációra. Összességében elmondható, hogy ez több szempontból21 is erősen korlátozott. Nincs kellő politikai támogatás, nem rendelkeznek megfelelő jogi kerettel, a bürokrácia túlzottan lassú. Egyelőre még a 2010
óta működő Pooling and Sharing22 program sem hozta meg a kívánt eredményt.23
Az említett forráshiány és strukturális problémák következtében az elmúlt
évtizedben kialakított műveleti képességek is hanyatlásnak indulhatnak, amely a
következő problémákat vonhatja maga után:24
• 3-5 éven belül „bonszáj” hadseregek alakulnak ki: a meglévő haderők létszámukban és képességeikben is csökkenni fognak. A nagyobb országok
képesek lesznek megőrizni teljes spektrumú haderőiket, de ennek az lesz
az ára, hogy ezek fenntarthatósága csökkenni fog. A kisebb államoknál
fennáll annak a veszélye, hogy teljes képességeik fognak eltűnni, ennek
következtében pedig funkcionális hiányosságok jelennek meg. Ez azonnali hatást gyakorol a teljes kapacitásra, így megnehezíti a szövetségesi
együttműködést.
• 5-8 éven belül megkezdődik a védelmi ipar hanyatlása: a jelenlegi és az
előrelátható finanszírozási helyzetet megvizsgálva nagy valószínűséggel
kijelenthető, hogy az Európai Unió legtöbb országa nem fog nagyarányú
védelmi ipari, technológiai projektet indítani. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az európai hadiipari szereplők megpróbálnak kijutni25 más kontinensen lévő piacokra, így elkerülhetetlenné válik, hogy
megnövekszik az Európán kívüli szereplőktől való függés.
20 CSIS: European Defense Trends: Briefing Update, 2015, CSIS, http://csis.org/files/publication/150105_Berteau_EuropeanDefenseTrends2014_BriefingUpdate_Web.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 25.)
21 Kutatás-fejlesztés, beszerzés, logisztika, védelmi tervezés.
22 Dolgozatom egy későbbi fejezetében részletesebben is kitérek a programra.
23 Rogers, J. – Gilli, A. (2013): Enabling the Future. European Military Capabilities 2013–2025:
Challenges and Avenues. EU ISS, 2013, www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_16.pdf (a
letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
24 Az EU Stratégiai Kutatóintézet (EUISS) tanulmánya alapján.
25 Export, együttműködések, vegyesvállalatok és felvásárlások segítségével.
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• 8-12 éven belül elveszítheti a technológiai előnyét: a kutatás-fejlesztésre
fordított források csökkenésével folyamatosan leépül az európai védelmi
ipar kapacitása, így nem biztos, hogy meg tudja őrizni a „stratégiai autonómiát” a védelmi ipari eszközök kifejlesztése és beszerzése területén.26
Védelmi kiadások
Az európai védelmi kiadások területén az elmúlt évtizedben két kulcsfontosságú
tendenciát lehet megfigyelni. Az első, hogy 2001 és 2013 között a teljes védelmi
költségvetés 273,2 milliárd euróról27 219 milliárd euróra csökkent, ami átlagos
évi 1,8%-os visszaesést jelent. Ez a legkisebb mértékben az üzemeltetési és karbantartási területet érintette. A másik megfigyelhető trend az, hogy az egy katonára fordított kiadás jelentősen emelkedett, 2001 és 2013 között 79 400 euróról
105 300 euróra, ami 2,8%-os növekedést jelent.28 A legerősebb éves növekedés
2002 és 2003 között volt tapasztalható, amikor 12,9%-kal növekedett az egy főre
jutó kiadás, és ez a trend egészen 2007-ig évi 3-5%-os növekedést mutatott. 2007
és 2010 között a katonákra fordított kiadás éves szinten 1000 euróval ingadozott. Az egy főre jutó kiadások a vizsgált 37 ország közül 28-ban emelkedtek.29
Az egy katonát érintő kiadások területén megfigyelhető változások hátterében
az európai fegyveres erők létszámának csökkenése áll. Az aktív szolgálatban teljesítő katonák száma 2001 és 2013 között 3,4 millió főről 2,1 millióra csökkent,
ami a személyi állomány 35,6%-os, éves szinten 4,2%-os visszaesését jelenti.

26 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére II., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
27 Konstans 2011-es euróárfolyam.
28 CSIS: European Defense Trends: Briefing Update, 2015, CSIS, http://csis.org/files/publication/150105_Berteau_EuropeanDefenseTrends2014_BriefingUpdate_Web.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 25.)
29 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére I., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
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2. ábra: A teljes európai és az egy főre jutó védelmi kiadások 2001 és 2013 között30

A védelmi költségvetés kategóriáit31 megvizsgálva arra a következtetésre lehet
jutni, hogy az összes területen csökkenő tendencia figyelhető meg. A legjelentősebb mértékben a kutatás-fejlesztésre szánt összeg csökkent – évi 13,3%-kal –,
annak ellenére, hogy Európa számára ez a terület lehetne az, ahol képesek lennének olyan szintű többnemzeti együttműködésre, amely felvehetné a versenyt
a világ többi régiójával. 2000 és 2010 között a kutatás-fejlesztésre szánt kiadások
12,9 milliárd euróról 6,2 milliárd euróra, tehát 52,2%-kal csökkentek. A gazdasági válság az évtized második felében olyannyira kifejtette hatását, hogy a csökkenés üteme megkétszereződött.32

30 CSIS: European Defense Trends: Briefing Update, 2015, CSIS, http://csis.org/files/publication/150105_Berteau_EuropeanDefenseTrends2014_BriefingUpdate_Web.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 25.)
31 Személyi kiadások, hadfelszerelés, fenntartás-üzemeltetés, kutatás-fejlesztés és infrastrukturális fejlesztések.
32 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére I., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
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3. ábra: A teljes európai védelmi kiadás kategóriák szerint 2001 és 2013 között33

A leglassabb ütemben a hadfelszerelés és a fenntartás-üzemeltetés kiadásai csökkentek, ez éves átlagban 1,5 és 0,6%-ot jelent, az összesített csökkenés pedig
14,2, illetve és 29,9%. Az Amerikai Egyesült Államok tapasztalatait megvizsgálva ez különösen figyelemre méltó, ugyanis az USA szempontjából az adatok azt
mutatják, hogy aránytalanul nagy megszorítások érték ezt a területet. Európa
szempontjából a 2010 és 2011 között bekövetkezett, 4,3 milliárd eurós csökkenés azt vetítheti előre, hogy az egyébként is felgyorsult mértékű34 forráselvonás
a hadfelszerelések beszerzésétől gyorsulni fog.
A legmarkánsabb mértékben a személyi kiadások csökkentek. A 2000-es 132
milliárd euróról 2011-re 103,4 milliárd euróra csökkent ennek a szektornak a
finanszírozása, ami 21,7%-os csökkenést jelent. Az itt tapasztalható legnagyobb
mértékű35 csökkenés ellenére a személyi kiadások terén volt éves szinten a legalacsonyabb szintű változás. Átlagban ez a szám 2,4% volt, ami 2001 és 2007
között 1,7%-ot, 2007 és 2011 között pedig már 4%-ot jelentett, végül pedig 5152% körül stabilizálódott az aránya a teljes védelmi költségvetésen belül.36

33 CSIS: European Defense Trends: Briefing Update, 2015, CSIS, http://csis.org/files/publication/150105_Berteau_EuropeanDefenseTrends2014_BriefingUpdate_Web.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 25.)
34 2001 és 2005 között átlagosan 1,2%-kal, 2006 és 2011 között pedig 1,9%-kal csökkent.
35 28,6 milliárd euró.
36 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére I., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
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4. ábra: Az európai védelmi költségvetés és annak arányai 2011-ben37

Infrastruktúra terén a 2000-es 7,4 milliárd eurós költségvetés 2011-re 5,2 milliárd euróra csökkent, ami 29,9%-os visszaesést mutat. 2009-től kezdve ez a kategória adta a védelmi költségvetés legkisebb részét. Megvizsgálva ezt a tízéves
időszakot, megfigyelhető, hogy a védelmi tervezési prioritásokban egyfajta
hangsúlyeltolódás van. Eddig nem sikerült megközelíteni a kívánt arányt38 a személyi, a fenntartási-működtetési és a fejlesztési kiadások között, de jó előjelnek
tekinthető, hogy a fenntartási-működtetési és a fejlesztési kiadások emelkedtek,

37 CSIS: European Defense Trends 2012: Budgets, Regulatory Frameworks and the Industrial
Base. CSIS, 2012. december, http://csis.org/files/publication/121212_Berteau_EuroDefense
Trends2012_Web.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 11.)
38 A megfelelő arány a személyi, a fenntartási-működtetési és a fejlesztési kiadások között a
40:30:40 lenne.
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azonban 2011-ben 1,3%-os csökkenés történt a korábbi kilenc év alatt bekövetkezett 1,9%-os növekedéssel szemben.39

5. ábra: A védelmi költségvetés kiadásainak változása 2001 és 2013 között40

Az adatokat átvizsgálva kijelenthető, hogy a megfigyelt 37 európai ország közül
22 csökkentette védelmi kiadásait, a három legnagyobb költségvetéssel rendelkező ország – az Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország – esetében a
csökkenés éves átlaga41 1,1%, 1,4% és 3,3% volt. Vannak olyan államok, ahol
nem csökkenés, hanem növekedés figyelhető meg a védelmi kiadásokban, ide
tartozik Németország, Norvégia, Albánia, Észtország és Finnország is. A nagyobb mértékű forrásokkal rendelkező országoknál42 megfigyelhető az a tendencia, hogy a személyi kiadásoktól a hadfelszerelési beszerzésekhez csoportosítják át forrásaikat, így a csökkenések ellenére megvédhetik a modernizációs
folyamatokat.
Az adatsorok alapján megfigyelhető trendek megmutatják, hogy az euroatlanti térség államai átfogóan és nyomatékosan változtatnak stratégiai folyamataikon. Mindamellett, hogy az ezredfordulót követően az európai haderők
képességei növekedő tendenciát43 mutattak, azt is látni kell, hogy ezeket a stratégiai célkitűzéseket destabilizáló folyamatok nehezítették. Az állami adósságállomány növekedése visszavetette a védelmi szféra fejlődését, a közös és össze39 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére I., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
40 CSIS: European Defense Trends: Briefing Update, 2015, CSIS, http://csis.org/files/publication/150105_Berteau_EuropeanDefenseTrends2014_BriefingUpdate_Web.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 25.)
41 2001 és 2011 között.
42 Franciaország és Németország.
43 Műveleti képesség, haditechnikai felszereltség, modernizáció és fejlesztések.
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hangolt stratégiai tervezés hiánya pedig tovább erősítette a duplikációk és a kevésbé hatékony katonai fejlesztések gyakorlatát. A gazdasági válságot követően
az államok nem voltak képesek kielégíteni a védelmi szféra forrásigényét, amit
tovább súlyosbított az is, hogy a folyamatban lévő műveletek44 egyre jobban
rávilágítottak: a haderők modernizációja nem a megfelelő irányba halad, a stratégiai ambíciószint sok esetben nem áll összhangban a tényleges katonai képességekkel.45
Nemzetállami válaszok: a „haderőreformok”
A korábban felvetett problémákra – amelyek megnehezítették a hosszú távú,
stratégiai tervezést, a folyamatban lévő műveletek végrehajtását, az elindított beszerzési eljárásokat és fejlesztéseket – az európai államok különböző módokon
reagáltak: nem egységes rendszerben találták meg a megoldást, hanem saját államuk lehetőségei és képességei szerint próbálták meg kezelni a kialakult helyzetet. A következőkben ezeket a döntéseket fogom ismertetni.46
A személyi juttatások csökkentése Görögországra, Spanyolországra és NagyBritanniára volt jellemző, ahol egyaránt csökkentették a személyi állomány bérét, valamint egyéb juttatásait.
Állománycsökkentés:
• A fegyveres erők civil állományának csökkentése: Olaszországban, Né
metországban és Nagy-Britanniában tízezer, húszezer, illetve huszonnyolcezer fővel fog csökkenni az elkövetkező időkben a védelmi szférában dolgozók száma.
• Az aktív katonai állomány létszámának csökkentése: Olaszország, Fran
ciaország, Németország és Nagy-Britannia harmincezer főt meghaladó
leépítést kíván alkalmazni.
• A katonai állomány belső arányainak megváltoztatása: Olaszországban
legnagyobb mértékben a tiszti, főtiszti állományban lesz megfigyelhető
leépítés.
Spanyolország, Franciaország és Görögország egyaránt a műveleti szerepvállalás
átstrukturálásával kíván megtakarítani, amely magában foglalja a külföldön állomásozó katonák számának, illetve a műveleti kiadásoknak a csökkentését is.
44 Afganisztán, Irak, Líbia.
45 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére I., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
46 A csoportosítás Csiki Tamás: A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére című tanulmánya alapján készült.
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A haditechnikai eszközök számának csökkentése:
• Egyes haderőnemekre, fegyvernemekre fókuszáltan: Olaszországban a
haditengerészet és a szárazföldi erők vonják ki járműveiket, az előbbi a
hajóegységeket, utóbbi pedig a páncélozott harcjárműveket és a helikoptereket helyezi szolgálaton kívülre. Nagy-Britannia haditengerészete
kénytelen volt kivonni egy repülőgép-hordozót, egy nukleáris meghajtású
tengeralattjárót, valamint három rombolót is, emellett Challenger-2-es
harckocsijainak is közel a felét kivonja a hadrendből. Hollandia és Dánia
drasztikus lépésre szánta el magát, ugyanis teljesen felszámolják harckocsiképességét, emellett Dánia még a tengeralattjáróit és a szárazföldi légvédelmi egységeit is megszünteti.
• A haderő teljes spektrumában: Németországban a nehéz haditechnikai
eszközök 20-30%-os csökkenését tervezik.
A létesítmények számának csökkentése kapcsán Olaszországban és Németor
szágban47 is számos bázis bezárásáról döntöttek. Nagy-Britannia haditengerészete pedig 2017-től egy helyre koncentrálja az összes tengeralattjáróját.
A haditechnikai eszközbeszerzések és modernizációs programok módosítása:
• Esedékes beszerzésekről szóló döntések elhalasztása: több országban is,
mint például Németországban, Nagy-Britanniában és Dániában is több
beszerzéssel és modernizációval kapcsolatos döntést késleltetnek.
• A megkötött beszerzési és modernizációs megállapodások végrehajtásának késleltetése/átütemezése: Spanyolország és Franciaország is kénytelen
késleltetni beszerzéseit, valamint modernizációs programját.
• A megkötött beszerzési megállapodások mennyiségi csökkentése:
Olaszországban,48 Nagy-Britanniában49 és Franciaországban50 is zajlanak
évek óta megkötött beszerzések, amelyek évről évre folyamatos csökkenést mutatnak.
• A megkötött beszerzési megállapodások felmondása: Portugália 2012 folyamán felmondta azt a megrendelését, amelynek kereti között Pandur II
páncélozott harcjárműveket szereztek volna be.
A nemzetközi képességfejlesztési programokban való részvétel átalakítása:
• A részvétel felfüggesztése: Portugália ugyancsak 2012 folyamán törölte
részvételét egy helikopterfejlesztési programban.

47 Olaszországban a bázisok egyharmadát, Németországban pedig 31 bázist.
48 F–35-ös és Eurofighter repülőgépek.
49 Chinook helikopter, Eurofighter és F–35 JointStrikeFighter vadászrepülőgép.
50 A400M nehéz szállító repülőgép.
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• A részvétel kibővítése: egy közös fejlesztési program alkalmával51
Svédország és Norvégia összesen 40 millió eurót takarított meg.
A nemzetközi ambíciószint csökkentése:
• A fegyveres erők feladatainak körét illetően: Németország markánsan kiállt amellett, hogy olyan haderőszerkezetet és harcoló képességeket tart
meg, amely a feladatok szélesebb skáláját tudja ellátni.
• Az erők telepíthetőségének földrajzi fókuszát illetően: Franciaországban
2013-ban kiadták az új Fehér Könyvet, amely az atlanti-óceáni partvidéktől az Indiai-óceánig terjedő területet nevezte meg az ország érdekszférájának, így tehát újból a Száhel-övezetben alkalmazhatja képességeit.
• A reagálási képességet illetően: Franciaország a 2008-as műveleti ambíciószintjét52 jelentősen csökkentette. „Jelenleg a cél három, kisméretű válságkezelő műveletben való részvétel biztosítása maximum 7000 fővel
vagy egy nagyméretű harci műveletben való részvétel maximum 15 000
fővel. További cél egy 2300 fős összhaderőnemi gyorsreagálású (hét napon belül telepíthető) erő kialakítása. Németország a válságkezelő műveletekben telepíthető erőket 5000 fő fenntartható telepítésében határozta
meg azzal, hogy a fegyveres erőknek képesnek kell lenniük két szárazföldi
és egy tengeri művelet keretnemzeteként szolgálni. A Haditengerészet
maximum 1000 főt, a Légierő egy Összhaderőnemi Légierő Komponensparancsokságot kíván biztosítani 6 hónap időtartamra, napi 350 bevetés
kapacitással. Nagy-Britannia 20-30 százalékkal csökkenti műveletekben
telepíthető erőinek méretét, és hazatelepíti az eddig Németországban állomásoztatott erőit.”53
• Az erők műveleti fenntarthatóságának idejét illetően: Németország válságkezelő műveletbe telepíthető erőinek számát 14 000-ről 10 000 főre
csökkentette, maximum hathónapos fenntartási idővel.
A haderő-szerkezet átalakítása: „Németországban a műveleti erőket dandár alapon szervezik: a fennmaradó két gépesített hadosztály mindegyike 3-3 dandárból fog állni. Az így kialakított hat dandár felszereltsége hasonló jellegű és erejű
lesz, logisztikai, műszaki és felderítő zászlóaljak támogatásával. NagyBritanniában a szárazföldi erők 20%-os csökkentésének megfelelően öt gyalogsági zászlóaljat, két gépesített ezredet, valamint tüzérségi, műszaki és logisztikai
51 24 darab FH–77 BW L52 Archer önjáró tüzérségi eszköz.
52 Amelynek értelmében képesnek kell lennie 30 000 fő egyidejű telepítésére tengerentúli válságkezelő műveletekben, 10 000 főt belföldi műveletre, míg 5000 főt készenlétben tartva.
53 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére II., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
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egységeket szüntetnek meg. A fennmaradó erők harcoló képességét a Reagáló
Erők (Reaction Force) három páncélozott gyalogsági dandárra épülő hadosztálya és a Légierő egy dandárja adja majd, a támogató erőket (Adaptable Force)
reguláris és tartalékos gyalogsági és könnyű gépesített ezredek, összességében 7
könnyű összfegyvernemi dandár erőben. A tartalékos állomány műveleti támogató képességének növelése érdekében a Honi Erők (TerritorialArmy) állományát a csökkentésekkel párhuzamosan 30 000 főre növelve megkétszerezik.”54
Teljes haderőmodell-váltás: „Németországban a gazdasági válság hatására a
teljes haderőmodell-váltás és a sorállományú haderő megszüntetéséről döntöttek. Olaszországban korábban, még a 2008-as gazdasági válság előtt döntöttek
professzionális haderőre történő átállásról, ellenben a megvalósítás problémákba ütközött a krízis okozta forráselvonások következtében.”55
Szervezeti válságok és válaszok
Pooling and Sharing
Az európai országok számára vannak lehetőségek, amelyek alkalmazásával javíthatnak a statisztikáikon. Több uniós országnak fel kellene számolnia a felesleges
hidegháborús berendezéseiket. Az elmúlt években erre már volt példa: az
Afganisztánban tevékenykedő államok kormányai – felismerve az igényeket és
tapasztalatokat – elkezdték felszámolni azokat az egységeket, amelyek alkalmatlanok expedíciós műveletek végrehajtására. A leginkább alkalmazkodni képes
államok, mint például Dánia, Hollandia és néhány közép-európai szövetséges
képesek voltak növelni a külföldi missziókban állomásoztatott katonáik számát.
Azonban mindenképp meg kell említeni, hogy a hadseregek nem fókuszálhatnak kizárólag az expedíciós műveletekre. Ameddig fennáll egy hagyományos,
konvencionális konfliktus esélye Európában, addig az államoknak ezekkel a kihívásokkal is képesnek kell szembenézniük.56 Azokat a katonai képességeket,
54 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére II., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
55 Csiki Tamás (2013): A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére II., http://nit.uni-nke.hu/downloads/Elemzesek/2013/
SVKK_Elemzesek_2013_9.pdf (a letöltés dátuma: 2014. 11. 10.)
56 The Impact of the Financial Crisis and Cuts in Member States’ Defence Budgets – How to
spend Better within the EU, 2011, www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/20110
6/20110623ATT22404/20110623ATT22404EN.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 15.)
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amelyeket leépítenek, rengeteg pénzbe és időbe telik újra elérhetővé tenni a hadsereg számára, így kénytelenek folyamatosan fenntartani a szükséges kapacitásokat. A Pooling and Sharing koncepció57 ezért nevezhető egy ígéretes megközelítésnek, mert a méretgazdaságosság révén szorosabb együttműködés kíván
létrehozni. Ez többfajta együttműködést foglal magába, de alapvetően három
formája van:
• A kormányok egyesítik és osztoznak a fegyverek, illetve szolgáltatások
beszerzésén. Az új harceszközök kifejlesztése különösen drága, így néhány kisebb ország úgy dönt, hogy megosztják kutatási eredményeiket
vagy közös kutatóintézeteket hoznak létre. Még a nagy európai országok
is úgy döntenek, hogy közös kutatás és fejlesztés révén alkalmazzák a legdrágább eszközöket, mint például az A400M szállító repülőgépet.
Alternatívaként a kormányok összevonhatják megrendeléseiket, így lehetőség nyílik arra, hogy kedvezőbb kimenetelű tárgyalásokat folytathassanak a küldő beszállítóval, illetve gyártóval.
• A kormányok képesek integrálni a különböző katonai struktúrájukat.
Azok a hadseregek, amelyek hasonló berendezéseket birtokolnak, spórolhatnak azáltal, hogy közösen végzik a fenntartást, illetve a fejlesztéseket
is. Közös egységeket állíthatnak fel, így ugyancsak pénz takaríthatnak
meg, hiszen elkerülik a többszörös főhadiszállások vagy ellátási láncok
létrehozását.
• Egy másik együttműködési forma a specializáció. Ahelyett, hogy minden
európai hadsereg fenntartana egy bizonyos képességet, megteremtik annak a lehetőségét, hogy térítés fejében egy bizonyos ország építi ki és üzemelteti a szakosított egységet, amennyiben szükség van rá.58
A gyakorlatban a beszerzés és a strukturálás számos esetben összefügg. Azok az
országok, amelyek közösen végeztek fegyverbeszerzést, nagy valószínűséggel a
fenntartási költségeket, illetve a raktárakat is együttesen kívánják üzemeltetni,
emellett pedig nagy valószínűséggel egy szállítótól kívánják beszerezni az adott
eszközt, illetve képességet. Azonban ezek a beszerzések sokszor ütköznek akadályokba: gyakran a felek nem tudnak megegyezni a műszaki paraméterekről a
vásárolni kívánt eszköznél, valamint a kormányok szeretnék, hogy a saját gazdaságuk állítsa elő a termékeket, így sokszor bonyolult és költséges megoldások
születnek. Az európai védelmi költségvetések nagy részét a fizetésekre, gyakor57 RAND: NATO and the Challenges of Austerity, 2012, www.rand.org/content/dam/rand/
pubs/monographs/2012/RAND_MG1196.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 15.)
58 Valasek T. (2011): Surviving Austerity – The case for a new approach to EU military collaboration, Centre for European Reform, 2011, www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/
attachments/pdf/2011/rp_981-141.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 15.)
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latokra, laktanyák fenntartására, illetve műveletekre fordítják. A képességek
megosztásával, illetve egyesítésével az egyes országok gazdaságosabban tarthatják fenn a hadseregeiket.
A Pooling and Sharing koncepciója még a 2003-as európai védelmi stratégiában jelent meg, azóta pedig számos ország alkalmazta, és egyre többen próbálják bevezetni annak érdekében, hogy minél hatékonyabbak legyenek a védelmi
kiadásaik. Az európai uniós integrációs ösztön azonban katonai ügyekben már
nem olyan erős. A kormányok mindenképp szeretnék fenntartani a választás
lehetőségét olyan esetekben, amelyek nem feltétlenül tartoznak bele az önvédelemmel kapcsolatos tevékenységekbe (pl. Irak). Kijelenthető, hogy Európában
többé-kevésbé béke honol, de ennek ellenére az államok szeretnék, hogy az erőik saját ellenőrzésük alatt legyenek, ezzel biztosítva a nemzeti szuverenitásukat.
Ezek az államok szívesen csatlakoznak olyan kölcsönösen pozitív védelmi intézkedésekhez, amelyek olcsóbbá és hatékonyabbá teszik a védelmüket, azonban
ennek ellenére is szeretnék megtartani a saját képességeiket, amelyek korlátozottabbak a NATO és az Európai Unió segítsége nélkül.
A tagországoknak különböző félelmeik vannak a koncepcióval kapcsolatban.
Felmerül annak a veszélye, hogy egy állam közös képességet fejleszt ki egy másikkal, de a partner csatlakozni kíván egy olyan misszióhoz, amelyhez az adott
ország nem. Ugyanez természetesen abban az esetben is fennáll, ha ő szeretne
egy képességet felhasználni, de a másik visszakozik. Egy másik gyakran felmerülő probléma pedig azt a helyzetet eredményezheti, hogy egy gyengébb állam
kíván olyan kapacitást kihasználni, amelyhez nem vagy csak nagyon alacsony
mértékben járult hozzá. A jövőbeli együttműködések megvalósítása előtt mindenképpen figyelembe kell venni az aktuálpolitika esetleges hátráltató tényezőit,
valamint hasznosítani kell a korábban megvalósított tervek tapasztalatait.
Az alábbiakban néhány olyan jellemzőt ismertetek, amelyek segítették az
eredményes kooperációk létrejöttét.59
Hasonló stratégiai kultúrák: Franciaország és Németország Afganisztánban
nem tudtak megegyezni, hogy hol és milyen erőket alkalmazzanak a különböző
műveleti területeken, ezek a nézeteltérések pedig, amelyek hátterében különböző nemzeti felfogások állnak, nagymértékben meg tudják nehezíteni az egyes
missziók végrehajtását. Felismerve a kialakult problémát, a közelmúltban kialakított közös expedíciós haderőnek nagyságrendekkel nagyobb esélye van arra,
hogy eredményesen alkalmazzák a hasonló mentalitás és kockázat-felfogás mi59 Valasek T. (2011): Surviving Austerity – The case for a new approach to EU military collaboration, Centre for European Reform, 2011, www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/
attachments/pdf/2011/rp_981-141.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 15.)
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att. Azonban a hasonló stratégiai kultúrák nem garantálják a sikert, ez a helyzet
állt fent Hollandia és Nagy-Britannia esetében is, amikor nem tudtak megállapodni az egységek telepítésének feltételeinél Afganisztánban. A belga és holland
együttműködés alkalmával együtt vásároltak fregattokat, de a két ország hajói és
legénysége el van szeparálva, így egymástól függetlenül tudják telepíteni azt. Így
anélkül képesek kiaknázni a Pooling and Sharing koncepcióban lévő lehetőségeket, hogy feladnák szuverenitásukat. A már említett francia–brit expedíciós erőt
is ennek a mintájára kívánják létrehozni. Természetesen a hasonló stratégiai
kultúrák azokban az esetekben jelentenek előnyt, amelyekben a képességek kiépítésének célja az erők bevetése, illetve a bevetett erők támogatása.
Bizalom és szolidaritás: A legreprezentatívabb példa erre az északi államok
összefogása, amelyek azt nyilatkozták, hogy elsősorban úgy tekintenek magukra, mint északiakra és csak ezután úgy, mint európaiakra. Ráadásul Svédország
azt a kijelentést tette, hogy megvédi szomszédjait, ha azokat támadás éri. A bizalom mindig fontos, de ez különösen akkor igaz, amikor az országok a saját
területük védelme érdekében alkalmaznak közös beszerzéseket, ilyenkor ugyanis a kormányok biztosak akarnak lenni abban, hogy egy hazai területen kialakult
válság ideje alatt a partner nem vonja meg tőlük a közösen üzemeltetett képességhez való hozzáférést. Gyakran az is mérvadó. hogy a közös projektekkel
pénzt takarítanak meg vagy sem.
Hasonló méretű és minőségű haderő: A gyakorlat azt mutatja, hogy a hasonló
méretekkel rendelkező országok között jobban fog működni a kooperáció,
ugyanis az aszimmetria azt az érzetet keltheti a kisebb félben, hogy az ő igényeit figyelmen kívül hagyják, ezzel pedig aláássák a korábban említett bizalmat.
Hasonlóképpen a fejlett országok hadseregei szívesebben dolgoznak együtt
ugyancsak magas technikai szinten álló partnerekkel.
Felmerül az egyenlő versenyfeltételek kérdése is a védelmi ipari vállalatoknál,
amelyek pénzt takaríthatnak meg azáltal, hogy a részt vevő államok a csökkentés érdekében berendezéseket vásárolnak vagy létesítményeket zárnak be.
Ilyenkor valamelyik vállalat elesik a bevételtől. A társulások működőképességének érdekében ezért ezeket a veszteségeket mindkét félnek azonos arányban kell
viselnie. Néhány ország azonban jobban védi vállalatait a többieknél, ezért súrlódások jöhetnek létre, amelyek akár az együttműködés felbomlásához is vezethetnek.
A szándékok tisztasága: Néhány ország financiális okokból szeretne együttműködést létrehozni (északi államok), mások azért, mert ösztönözni szeretnék
a mélyebb európai integrációt (Franciaország, Németország). Akadnak olyanok
is, amelyek nem európai uniós országokkal szeretnének szorosabb kapcsolatot
ápolni (Lengyelország Ukrajnával), emellett pedig néhányan bizalmat szeretné-
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nek kiépíteni azokkal a szomszédjaikkal, amelyekkel problémásak a történelmi
kapcsolatai (Albánia, Bulgária, Olaszország, Görögország, Macedónia, Török
ország és Románia közös dandárt hozott létre).60 Ezek mind valós okok, de eltérő eredményre vezethetnek, ugyanis amely országok elsősorban pénzt szeretnének megtakarítani, azok leginkább kiképzési és logisztikai feladatokba, azok pedig, amelyek az EU-integrációt támogatják, inkább nagyobb horderejű és
költségesebb együttműködésbe fektetnének. A kooperációban résztvevőknek
már az elején tisztázniuk kell, hogy milyen célt szolgál a kezdeményezés, ugyanis ez meg fogja határozni a közös projektjük területét, alakját és mélységét is.
A szándékok komolysága: Az olyan kormányok, amelyek komolyan veszik a
védelmi képességeket, belátják, hogy azt akár használni is kell, hajlandóbbak
együttműködni, mint mások. Az ilyen államok sokkal több szándékot mutatnak
arra, hogy csillapítsák a csökkenő védelmi költségvetés okozta képességhiányt,
és így hajlandóbbak elfogadni és kezelni a politikai kockázatokat, mint például
egy határon átnyúló védelmi együttműködés okozta részleges szuverenitáscsökkenést, illetve az esetleges visszaesést a védelmi iparban.
Alacsony szintű korrupció: A védelmi beszerzések, amelyek technikailag bonyolultak és gyakran minősített információt hordoznak magukban, felvethetik a
korrupció kérdését. Azokban az országokban, ahol magasabb szintű a korrupció, ott általában nehezebb eredményesen működő társulásokat létrehozni.
Összességében elmondható, hogy a Pooling and Sharing koncepció nem tudja teljes mértékben kompenzálni a nem megfelelő mértékű védelmi költségvetéseket, amelyek az elmúlt időszakban rendre csökkentek. Azonban, ha megfelelően alkalmazzák, pozitív hatással lehet a kisebb költségvetésű hadseregszervezésre, illetve jelentős megtakarításokat lehet vele elérni az egyes strukturális
összevonásoknál. A kritikusok úgy látják, hogy az egyes regionális csoportosulások ellentétes hatást érnek el, így nem segítik egy egységesebb és erőteljesebb
Európa kialakulását. Azonban egy jól működő, közös stratégia megerősíti az abban részt vevő országokat, így az Európai Unió képességeit is növelni fogja.61
Mindezek mellett meg kell említeni néhány regionális tapasztalatot: először is az
egyes államok fenn fogják tartani a jogot, hogy fegyveres erőiket saját belátásuk
szerint strukturálják, másodszor a szükségletek, képességek és tapasztalatok régiónként eltérnek, legvégül pedig a jövőbeli összefogásoknak figyelembe kell
venniük a korábban említett regionális hasonlóságokat és sajátosságokat.
60 Barry, C. – Binnendijk, H. (2012): Widening Gaps in U.S. and European Defense Capabilities
and Cooperation. Transatlantic Current, 2012, http://transatlanticrelations.org/sites/default/
files/Widening_gaps_binnendijk.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 15.)
61 RAND: NATO and the Challenges of Austerity, 2012, www.rand.org/content/dam/rand/
pubs/monographs/2012/RAND_MG1196.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 15.)
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A nemzeti szintű együttműködések nem jelentik azon lehetőségek kizárását,
hogy katonai képességeket integráljanak az Európai Unióba, épp ellenkezőleg,
még gazdaságosabbá is teszik ezt a lépést. Nem szabad elfelejteni, hogy a kormányok mindezek ellenére védelmi képességeiket nemzeti szinten kívánják irányítani, és ezek a társulások akkor lesznek a legeredményesebbek, ha megbízható
partnerek állnak rendelkezésre.
Az Európai Unió közös kül- és biztonság, valamint biztonságés védelempolitikája
Kétség sem fér hozzá, hogy egy világpolitikai színtéren befolyásos Európának
szüksége van erős, aktív közös kül- és biztonságpolitikára, amely megköveteli a
hatékonyabb védelmi és biztonsági ágazatot. Az egymást követő védelmi költségvetési csökkentések hullámai és az európai védelmi piacok tartós töredezettsége veszélyeztetik az Európai Unió azon képességét, hogy fenntartsa hatékony
védelmi kapacitását és iparát. Ez ugyancsak hatással van Európa azon képességére is, hogy autonóm és hatékony módon megfeleljen az új biztonsági kihívásoknak. Ezen probléma orvoslására az Európai Bizottság 2013 júliusában kiadott egy közleményt,62 amely tartalmaz egy cselekvési tervet, hogy fokozza az
európai védelmi és biztonsági ágazat hatékonyságát és versenyképességét.
A közlemény olyan intézkedéseket foglal magában, amelyek segítik a belső piac
megerősödését, valamint a versenyképes védelmi ipar és a katonai kutatások fellendülését. A Bizottság felkérte a tagállamok állam- és kormányfőit, hogy vitassák meg a közleményt az Európai Tanács 2013. decemberi csúcstalálkozóján.63
Az Európai Bizottság volt elnöke, José Manuel Barroso szerint meg kell erősíteni a védelmi és biztonsági szektort, hiszen a szűkös erőforrások miatt az
együttműködés kulcsfontosságú, valamint a duplikáció elkerülése is prioritást
élvez. Antonio Tajani, az Európai Bizottság korábbi alelnöke is kijelentette, hogy
összehangolt európai fellépésre van szükség annak érdekében, hogy Európa
megfelelhessen a jövőbeli katonai kihívásoknak. Rendkívül fontos, hogy az európai védelmi ipar továbbra is a világ egyik vezető központja maradjon a gyártás
és az innováció terén.
A 2013-as évet az EU-csúcsra való intenzív felkészülés jellemezte, amely új
lendületet adott az európai védelmi ügyeknek. A (korábbi) német védelmi mi62 
Towards a more competitive and efficient European defence and security sector, http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-13-734_en.htm (a letöltés dátuma: 2015. 11. 30.)
63 Remarks by President Herman Van Rompuy following the European Council, 2013. december 20., www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/140244.pdf (a le
töltés dátuma: 2015. 11. 28.)
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niszter, Thomas de Maizière szerint64 még mindig szakadék van a valóság és az
elvárások között, amikor Európa fontos közös biztonság- és védelempolitikai
kérdéseit vizsgáljuk. Az elmúlt években lezajlott események az arab világban és
a mali válság rávilágítottak arra, hogy szükség van hatékony és hiteles közös biztonság- és védelempolitikára. Azonban a rendelkezésre álló eszközök, amelyek
segítenének a közös biztonság- és védelempolitika megszilárdításában, nem növekedtek. Épp ellenkezőleg, az államok költségvetési konszolidációs intézkedéseket hajtanak végre, amelyek a védelem területére hatnak Európa-szerte, függetlenül attól, hogy ez középtávon javulást fog-e eredményezni. Maizière úgy
gondolta, hogy a helyzet megoldására csak egyetlen lehetőség van: együtt kell
dolgozni, meg kell osztani a kapacitásokat. Szorosabb közös biztonság- és védelempolitikára van szükség, mert ez az egyetlen módja annak, hogy Európában
tartósan fenntartható legyen a biztonság. A közös biztonság- és védelempolitika
sokkal több, mint az európai politika egy fontos eleme: egyre inkább az uniós
külpolitika zászlóshajója, ugyanakkor nem fogja csökkenteni a NATO-nak a védelem és biztonság fenntartásában betöltött központi szerepét.
A decemberi csúcstalálkozó előtt Franciaország és Németország eszmecserét
folytatott annak érdekében, hogy közösen dolgozzanak ki ötleteket a problémák
megoldására.65 Nemcsak a struktúrák és eljárások fejlesztéséről volt szó, hanem
a javaslatok között szerepel az Európai Unió válságkezelési képességének megerősítése, nevezetesen a meglévő eszközök, mint például az EU harccsoportok
alkalmazhatóságának fokozása és a közös képességfejlesztés kibontakoztatása.
Nagyobb átláthatóságra van szükség a tagállamok védelmi tervezési folyamatai
között, valamint szorosabb együttműködésre a NATO-val, amelyek remélhetőleg az első lépések lesznek a harmonizációhoz.66
A másik jelentős pont a közös normák és tanúsítványok bevezetése lett volna
az európai védelmi iparban. Ez nemcsak a fegyveres erők együttműködését teszi
lehetővé, hanem középtávon költségmegtakarítást is eredményezhet. Ennek érdekében többet lehetne használni az Európai Védelmi Ügynökség rendelkezésére álló tervezési eszközöket.
64 
The summit’s goals are ambitious but realistic, www.securitydefenceagenda.org/Contentnavi
gation/Library/Libraryoverview/tabid/1299/articleType/ArticleView/articleId/3608/Thesummits-goals-are-ambitious-but-realistic.aspx (a letöltés dátuma: 2013. 12. 30
65 
Council agrees general approach on Single Resolution Mechanism, www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/140190.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 28.)
66 Security & Defence Agenda: Europe’s defence: What the December 2013 European Council should yield, 2013, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nNbAw
B0NrEJ:www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/%3Flng%3Den%26id%
3D174768+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu (a letöltés dátuma: 2015. 11. 15.)
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A decemberi csúcstalálkozónak három problémára kellett (volna) választ
adni:
• egyetértésre van szükség az Európai Unióban, annak érdekében, hogy
globális szereplőként és a biztonságot növelő szereplőként tudjon fellépni;
• közös civil és katonai képességekre van szükség, hogy megszüntessék a
fennálló hiányosságokat a válságkezelési képességek terén;
• fenn kell tartani egy erős és versenyképes hadiipari bázist Európában.
Thomas de Maizière is logikus lépésnek és nagy lehetőségnek tartotta, hogy a
decemberi csúcstalálkozó fő témájaként a biztonság- és védelempolitikát jelölték meg – de az eredmények azt mutatják, hogy az EU állam- és kormányfői
nem tudtak maradéktalanul élni ezzel a lehetőséggel.67
Nyilvánvaló, hogy a kritikus technológiák és képességek kialakítása és fenntartása meghaladja az egyes tagállamok szintjét, annak ellenére, hogy a védelem
és biztonság továbbra is elsősorban nemzeti hatáskörbe tartozik. A Védelmi
Bizottság úgy gondolja, hogy az európai együttműködés azért különösen fontos,
mert a jelenlegi válság nagymértékben kihat az egész Európa számára stratégiai
fontosságú védelmi szektorra. Ennek jelentőségét jól szemlélteti, hogy 2012ben68 a védelmi ipari szektor forgalma 96 milliárd euró volt, 400 ezer embert
foglalkoztatott és további 960 ezer számára közvetett munkahelyet jelentett. Az
élen járó kutatások hatással voltak más szektorokra is, mint például az elektronika és a polgári repülés.
Az együttműködés elősegítése és a szektor hatékonyságának növelése érdekében a Bizottság a következő kezdeményezéseket kívánta megtenni:
• a védelemi és biztonsági szektor egységes belső piacának megteremtése
érdekében a Bizottság kezelni fogja a piaci torzulásokat, valamint hozzá
fog járulni az ellátás biztonságához a tagállamok között;
• meg kell erősíteni az európai védelmi ipar versenyképességét, a Bizott
ságnak ki kell dolgoznia egy védelmi ipari politikát, amely két fő részből
állna: a versenyképesség támogatása; a kis- és középvállalkozások támogatása, beleértve egy Európai Stratégiai Klaszterpartnerség kialakítását;
• polgári és katonai együttműködés annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban használják fel az európai adófizetők erőforrásait (kettős
felhasználás, fegyveres erők energiafogyasztásának csökkentése);
• több és mélyebb európai együttműködés;
67 Statement by Claude-France Arnould following the Council Conclusions on CSDP, 2013.
december 20., www.eda.europa.eu/info-hub/news/article/2013/12/20/statement-by-claudefrance-arnould-following-the-council-conclusions-on-csdp (a letöltés dátuma: 2015. 11. 28.)
68 
Towards a more competitive and efficient European defence and security sector, http://europa.
eu/rapid/press-release_IP-13-734_en.htm (a letöltés dátuma: 2015. 11. 30.)
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• EU-tulajdonban lévő kettős felhasználású képességek felmérése, amelyek
bizonyos területeken kiegészítik a nemzeti képességeket;
• javaslatok azon kutatások támogatására, amelyekre a legnagyobb szükség
van az EU védelmi képességének megerősítéséhez.
Összességében elmondható, hogy átütő erejű sikerről korántsem beszélhetünk.
A közös biztonság- és védelempolitika – egyesek által várva várt – reformja elmaradt,69 és a megújulás irányába mutató jelekkel is csak elvétve találkozhattunk. Az unió védelmi szektorára nehezedő egyre jelentősebb problémák továbbra is fennállnak. Érdemi előrelépés talán egyedül a kritikus fontosságú képességek fejlesztése kapcsán történt, ám a stratégiai légi szállítási kapacitás
hiánya nem került terítékre.
A szorosabb és rendszerezettebb együttműködésnek köszönhetően a tagállamok időt és pénzt takarítanának meg az európai szabványoknak köszönhetően,
miközben csoportosulásokat, közös kutatásokat és beszerzéseket, energiatakarékos hadseregeket és hatékony infrastruktúrát hoznának létre. Az európai adófizetők szemszögéből hatékonyabbá válhat a védelmi kiadások felhasználása, kevesebb duplikáció lenne a katonai és polgári K+F szektorban, valamint az európai fegyveres erők csökkentett energia-lábnyomot hagynának maguk után.70
2013 után idén, 2015. június 25–26-án ismét sor került egy védelempolitikai
EU-csúcstalálkozóra. A találkozó értelmében szükségességét érzik az uniós
szintű stratégiai felülvizsgálatoknak. Folytatódni fog a munka az új, belső biztonsági stratégia megalkotásával, valamint a terrorizmus elleni fellépésre vonatkozó iránymutatások végrehajtása kapcsán is. E területen további fontos előrelépés, hogy a főképviselőnek – folytatva a jelenleg is zajló eszmecserét a tagállamokkal és az uniós intézményekkel – a 2016. júniusi ülésre egy új, globális
kül- és biztonságpolitikai stratégiát kell majd benyújtania. Mindezek az intézkedések olyan közép- és hosszú távú lehetőségeket rejtenek magukban, amelyek
javíthatnak az uniós szintű stratégiai tervezés aktuális helyzetén, és ezzel együtt
a dokumentumok időszerűvé tétele, felülvizsgálata és finomhangolása választ
adhat a közös biztonság- és védelempolitikát érő kritikák egy részére.71
69 European Council Conclusions, 2013. december 19/20., www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 28.)
70 Csiki Tamás (2014): Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának háttere és eredményének értékelése. Nemzet és Biztonság, 2014/1. 61. o.
71 Etl Alex (2015): Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának
kontextusa és eredményei. NKE Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Elemzések, 2015/14.,
http://netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2015-14-az-europai-ta
nacs-kbvp-csucstalalkozojanak-kontextusa-es-eredmenyei-etl-a.original.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 30.)
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Továbbra is szükség van más szervezetekkel (ENSZ, NATO, EBESZ, Afrikai
Unió) való szorosabb együttműködésre. A 2013-as csúcstalálkozón prioritásként megfogalmazott négy képességgel72 kapcsolatban nem beszélhetünk átütő
sikerekről. A légi utántöltés, a távirányítású légi rendszerek, a kibervédelem és
a műholdrendszerek fejlesztése esetében is csak minimális előrelépésről beszélhetünk.
Az Európai Unió műveleti ambíciószintje
Az európai közös biztonság- és védelempolitika az elmúlt évek tapasztalatai
alapján visszafogottnak, szelektívnek, „kísérletező jellegűnek” és műveleti szempontból alacsony intenzitásúnak tekinthető. „Az elmúlt tíz év műveleteinek tervezését-végrehajtását a legtöbb esetben nem az határozta meg, hogy hol volt
szükség beavatkozásra az Európával szomszédos régiókban (például azért, mert
az EU következetesen biztosítani kívánja az emberi jogok érvényre juttatását, a
demokratikus értékek védelmét, a béke és stabilitás kiterjesztése terén hirdetett
értékalapú külpolitikáját), hanem az, hogy mi volt az a még közösnek nevezhető
álláspont, amelyhez egyébként a legkevésbé kellett egymáshoz igazítaniuk nemzeti érdekeiket. Esetleg volt-e olyan nagyhatalom, amely saját érdekeinek megfelelően a tervezett művelet mögé kívánt állni, így a műveleti terhek jelentős
részét is felvállalva (például Afrikában Franciaország).”73 Továbbá ezek a műveletek alacsony létszámmal és rövid időre települnek, csupán az alacsony intenzitású vagy a civil műveletekben vannak jelen huzamosabb ideig.
„Ennek oka kettős: egyrészt az európai nemzetállamok Európán kívülre irányuló érdekeinek eltérő jellege és divergenciája, másrészt az európai társadalom
kisfokú érdekeltsége a földrajzilag távol eső térségek válságait illetően (mindaddig, amíg közvetlenül érezhető hatást nem tapasztalnak). Ezek a jellemzők
átfogóan az egységes európai stratégiai kultúra hiányával magyarázhatók – azaz
azzal, hogy Európa legtöbb államának egy általánosan elfogadott értékrenden
túlmenően még ma is erősen nemzeti, lokális (legfeljebb regionális) keretekre
korlátozott biztonságfelfogása és Európa belső ügyeire korlátozódó stratégiai
képe, érdekei és céljai vannak.”74 A társadalom támogatása nélkül egyik politikai
72 European Council Conclusions, 2013. december 19/20., www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/ec/140245.pdf (a letöltés dátuma: 2015. 11. 28.)
73 Csiki Tamás (2014): Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának háttere és eredményének értékelése. Nemzet és Biztonság, 2014/1.
74 Csiki Tamás (2014): Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának háttere és eredményének értékelése. Nemzet és Biztonság, 2014/1.
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szereplő sem akar, illetve nem is tud vállalni egy hosszan elhúzódó, költséges,
áldozatokat igénylő válságkezelést. Mindezek mellette pedig az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatják, hogy a ráfordítások sem hoznak mindig változást az
adott térségben, amelynek oka a társadalmi sajátosságokban keresendő.

6. ábra: Az Európai Unió műveletei75

75 
www.csdpmap.eu/mission-chart (a letöltés dátuma: 2015. 11. 30.)
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A korábbi fejezeteket és az elmúlt évek trendjeit megfigyelve kijelenthető, hogy
az Európai Unió tagállamai belátható időn belül döntő fontosságú katonai képességeket veszíthetnek el. A megkezdett védelmi reformok költségcsökkentést,
haderőcsökkentést, egyes haditechnikai (akár fegyvernemi szintű) eszközrendszerek részleges vagy teljes felszámolását, beszerzési és modernizációs programok elhalasztását, elnyújtását jelentették. Ezek a mennyiségi csökkentések pedig
minőségbeli hiányosságokat fognak eredményezni.76
Összefoglalva elmondható, hogy az európai államok a következő években
dandár méretű hagyományos erők telepítésére lesznek képesek válságkezelő
műveletekben, amelyek reális földrajzi határa a Földközi-tenger területe.
Bizonyos korlátok között csupán a francia és brit erők lesznek képesek önálló
műveleteket kezdeményezni. Az Európai Unió haditengerészeti erői is jelentős
csökkenést fognak mutatni, így egy „líbiai típusú” művelet végrehajtása lehet az
európai képességek felső határa. Az egyidejűleg, különböző térségekben kirobbanó konfliktusok kezelése problémákat is okozhat.77
Összegzés
Kétség sem fér hozzá, hogy egy világpolitikai színtéren befolyásos Európának
szüksége van erős, aktív, közös kül- és biztonságpolitikára, amely megköveteli a
hatékonyan működő védelmi és biztonsági ágazatot. Az egymást követő védelmi
költségvetési csökkentések hullámai és az európai védelmi piacok tartós töredezettsége veszélyeztetik az Európai Unió azon képességét, hogy fenntartsa hatékony védelmi kapacitását és iparát. Ez ugyancsak hatással van Európa azon képességére is, hogy autonóm és hatékony módon megfeleljen az új biztonsági
kihívásoknak.
Az 1990-es évek elejétől kezdve megkezdődött a világ hatalmi átrendeződése, Európa pedig nem ragadta meg az előtte álló lehetőségeket, így pedig részben
elvesztette hegemóniáját. A maastrichti szerződés világos utat mutatott az
Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája számára, azonban nem mindig
sikerült ezt érvényesíteni. A katonai hiányosságok mellett további gond, hogy
Európát gazdasági téren is egyre jobban beérik a feltörekvő államok, így politikai súlya ezen a területen is kezd csökkenni. Az Amerikai Egyesült Államok
76 Csiki Tamás (2014): Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának háttere és eredményének értékelése. Nemzet és Biztonság, 2014/1.
77 Csiki Tamás (2014): Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának háttere és eredményének értékelése. Nemzet és Biztonság, 2014/1.
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Ázsia felé fordulása ugyancsak negatív hatással van Európára, melynek így mihamarabb szükség van arra, hogy geopolitikai súlyát újra jelentőssé tegye.
A gazdasági válság hatására a védelmi szférában olyan hatások következtek
be, mint a forráshiány, a modernizációs kényszerek, valamint a műveleti képességfejlesztés igénye. Az európai államok változtattak stratégiájukon, azonban ezt
destabilizációs folyamatok nehezítették. Az adósságállományok növekedése hátráltatta a védelmi szféra fejlődését, továbbra is jelen vannak a duplikációk, illetve a kevésbé hatékony katonai fejlesztések gyakorlata. A folyamatban lévő műveletek tapasztalatai rávilágítottak arra, hogy a modernizáció nem minden esetben a megfelelő irányba halad, illetve az ambíciószint nincs összhangban a
tényleges katonai képességekkel. Az egyes országok különböző módon válaszoltak a forrásszűkössége és különféle haderőreformokat vezettek be.
A Pooling and Sharing koncepció megfelelő alkalmazás mellett pozitív hatással lehet a szűkösebb költségvetésű hadseregszervezésre, illetve jelentős megtakarításokat lehet vele elérni a strukturális összevonásoknál.
Az Európai Uniónak el kell döntenie, hogy hosszú távon milyen irányba viszi
a jelenleg nem túl eredményes közös kül-, biztonság- és védelempolitikát. Az
elmúlt évek tapasztalatai megmutatják, hogy a jelenleg fennálló rendszer nélkülözi az egységes európai fellépést. Nem túlzás kijelenteni, hogy a globális ügyekben, ezen belül is a biztonságpolitikai kérdésekben már ma is csupán másodlagos szereplőnek tekintik Európát. Ahhoz, hogy ez változzon, eredményes és
egységes cselekvésre van szükség.
A pénzügyi válság, valamit a védelmi szférában fellépő forráshiány az európai államokat arra kényszerítette, hogy mérsékeljék geostratégiai ambícióikat,
miközben a sok esetben két évtizede csak halogatott képességfejlesztés és haderő-modernizáció, valamint az elmúlt évtized megterhelő válságkezelő műveletei „stratégiai fáradtságot” eredményeztek az európai államok többségénél. Így
összességében sem a társadalmi támogatottság, sem a politikai akarat, sem a
katonai képességek nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy az EU új, ambiciózus globális külpolitikát alakítson ki – legalább a reális végrehajtási képesség
látszatával.78

78 Csiki Tamás (2014): Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának háttere és eredményének értékelése. Nemzet és Biztonság, 2014/1.
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Farkas László

A PALAGÁZ-FORRADALOM HATÁSA AZ EURÓPAI
ENERGIABIZTONSÁGRA
Rezümé
A fosszilis energiahordozók szűkössége kikényszeríti, hogy a piacon a kőolajnak és
földgáznak újabb és újabb alternatívái bukkanjanak fel. Ilyen a nem konvencionális szénhidrogének kitermelésének megjelenése is, melyek közül a legjelentősebb
szereppel a palagáz és a palaolaj bírnak.
Az ezredforduló óta egyre jelentősebb energiafüggőséggel küzdő Európai Unió
számára is kulcsfontosságú a jelenség, ami energetikai, gazdasági és biztonsági aspektusban is stratégiai szinten érinti az integrációt. A cikk megvizsgálja a hagyományos szénhidrogének piacát, majd bemutatja a nem konvencionális energiahordozók megjelenését a piacon. Értékeli a helyzetet az Európai Unió szemszögéből, és annak belátható következményeit tárja fel.
Kulcsszavak: energiabiztonság, ellátásbiztonság, nem konvencionális szénhidrogén, energiapolitika
Resume
The global scarcity of fossil fuels force the market to find new alternatives to crude
oil and natural gas. One of the most recent and game changer phenomenon is the
opportunity of non-conventional hydrocarbons such as shale gas and shale oil efficient mining.
This innovation plays a decisive role for the European Union struggling with
high level of energy dependency. The EU should adopt the changes and integrate
them to it’s energy, economic and security strategies. This paper present the current
situation in the EU’s energy security and investigate the possible future impact of
the recent developments.
Keywords: energy security, supply security, non-conventional hydrocarbons,
energy policy
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Bevezetés
A XIX. században David Ricardo közgazdász a gazdaságok fő mozgatórugójának a munkaerőt és a tőkét tekintette. Véleménye szerint a két tényező relatív
bősége vagy szűkössége alapvetően határozza meg a termelékenységet és a technológiai haladást. Újabban egyes közgazdászok és történészek már a természeti
erőforrások bőségét vagy hiányát nevezik meg mint központi tényezőt a gazdasági fejlődésben. Egyes történelemszemléletek nagy figyelmet fordítanak a társadalmakban a nyersanyagok kiaknázása által generált politikai és gazdasági hatások vizsgálatára. (George A. Gonzalez, 2013)
A XX. században a téma jelentősége megnőtt, ugyanis ekkor indult el az a
folyamat, amelyet az ipari forradalmak indítottak el, és aminek a következménye
ma leginkább úgy definiálható, hogy globális energiafüggőség vagy energiaközpontú világrend. A tendencia a XXI. századra tovább erősödött, elsősorban a
technológiai fejlődés, a fejlett országokban tapasztalható demográfiai robbanás,
valamint a nagy ipari (pl. közlekedési) beruházások következtében. Az energiahordozók birtoklásáért folytatott politikai és gazdasági verseny a nemzetközi
kapcsolatok részévé vált. Fokozni fogja az energiabiztonság jelentőségét, hogy a
következő 25 évben 40%-kal fog nőni a világ energiafelhasználása a Nemzetközi
Energia Ügynökség (IEA) előrejelzése szerint. Ennek fő oka, hogy a világ népessége a jelenlegi 7 milliárdról 2040-re 9 milliárdra nő. A legradikálisabban fokozódó energiaigény Kínában és Indiában lesz tapasztalható. Mindeközben az
OECD-országok1 energia-felhasználása mindössze 4%-kal fog emelkedni a
vizsgált időszakban.
A fosszilis energiahordozók megkerülhetetlen jelentőségük révén esszenciális szerepet töltenek be az energiaigény kielégítésében, és ez még több tíz évig
igaz lesz. Az energiaigény növekedésével összefüggésben reális alternatívaként
jelentkezik az eddig elhanyagolható jelentőségű nem konvencionális szénhidrogének minél szélesebb körű és nagyobb arányú kiaknázása.
Ezek a globális tendenciák jelentős átrendeződést okoztak, és további változásokat indukálhatnak a jövőben a fosszilis energiahordozók szerepében és a
felettük rendelkező államok stratégiai pozíciójában. Különös figyelmet érdemel
Európa pozíciója az újonnan kialakult helyzetben, tekintettel arra, hogy az
1 Az Organisation for Economic Co-operation and Development vagy Gazdasági Együttmű
ködési és Fejlesztési Szervezet egy 34 tagállamot tömörítő nemzetközi gazdasági szervezet.
Küldetése azon politikák támogatása, amelyek javítják a gazdasági és társadalmi jólétet a világon. Emellett fórumot biztosít a kormányoknak az együttműködésre, a tapasztalatok megosztására és a közös problémák megoldására. A szervezet a világ gazdasági, társadalmi és környezeti változásait kutatja; www.oecd.org/about/ (a letöltés ideje: 2014. 12. 05.)
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Európai Unió átlagos energiafüggőségi rátája2 54%, ami jelzi a kontinens ágazati kitettségét, sebezhetőségét.
Az energiabiztonság a gazdasági, társadalmi és politikai biztonság speciális
határterületén helyezkedik el, és meghatározó világgazdasági és biztonsági relevanciája révén komoly hatást gyakorol a társadalomra.
A fosszilis energiahordozók globális tendenciái
A világ hagyományos szénhidrogén-készletei és földrajzi megoszlásuk
Az energiaforrások csoportosításának legelterjedtebb formája megújuló és nem
megújuló kategóriát különböztet meg. A megújuló energiaforrások közé soroljuk mindazokat, amelyek felhasználása közben a forrás fizikailag nem csökken,
hanem megújul, újratermelődik vagy az energiaforrás használata után is fennmarad a lehetőség az adott területről ugyanolyan jellegű és mennyiségű energia
kitermelésére. (Bohoczky, 2005) A nem megújuló energiaforrások közé tartoznak a fosszilis tüzelőanyagok, azaz a kőolaj, a kőszén, a földgáz, a propán-bután
gáz, illetve a különböző hasadóanyagok, mint az urán, amit az atomenergia előállításához használnak. Megújuló energiaforrás a nap-, a szél-, a vízenergia, de
ide sorolhatjuk az ár-apály energiáját és a geotermikus energiát. Helyes gazdálkodás és a felhasználás megfelelő mértéke mellett megújuló energiaforrás a fa és
a biomassza is.
Egy másik rendezőelv alapján primer és szekunder energiahordozókat különböztethetünk meg. Az elsődleges (primer) és másodlagos (szekunder) energiaforrások differenciálása azon alapszik, hogy milyen állapotváltoztatások szükségesek ahhoz, hogy a természetben előforduló energiaforrás (primer energiaforrás) technikai rendszerek energia inputjaként hasznosítható legyen.
A közvetlen hasznosítás igen ritka, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy
általános értelemben a szállítás és a tárolás is állapotváltoztatásnak minősül. Az
elsődleges energiahordozók a természetben megtalálható energiaforrások, azaz
technológiai hasznosításukat csak fizikai átalakítás előzi meg. Primer energiahordozó a szén, a kőolaj, a földgáz, a napenergia, a vízenergia, a szélenergia, a
biomassza stb.

2 Az energiafüggőségi ráta a nettó energiaimport és a bruttó fogyasztás hányadosa, amely megmutatja, hogy egy ország milyen mértékben szorul rá az energia behozatalára; http://energiahir.hu/energiavalsag-2/sulyos-energiafuggoseg (a letöltés ideje: 2014. 12. 05.)
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Az energiahordozókat sok esetben átalakításuk után használják, így ezek
már szekunder energiahordozók. Három fő típusra oszthatjuk ezeket:
1. Tüzelőanyagok: ha valamilyen átalakítás, finomítás révén magasabb hőfejlesztő képességű anyagot kapunk. Legjobb példa erre, amikor szénből
kokszot, brikettet, az uránércből dúsított fűtőanyagot, a kőolajból benzint, gázolajat gyártanak.
2. Hőenergia: égetéssel előállított gőz vagy forró víz, ami a hőenergiát közvetíti (pl. hőerőmű, reaktor, kazán által előállított hőenergia).
3. A villamos energia önmagában egy szekunder energiahordozó, ami egyaránt előállítható fosszilis és megújuló energiából.
A XXI. századra – a megnövekedett környezettudatosság és a megújuló energiaforrások térnyerésének ellenére – a pótolhatatlannak tűnő fosszilis energiahordozók a globális energiafogyasztás több mint háromnegyedét teszik ki. A kőolaj
részesedése a világ energiafelhasználásában 30-40%, a széné és a földgázé egyaránt 20-25% között mozog (1. ábra). Ennek elsődleges oka, hogy a fosszilis
energiahordozók gazdaságosabban hozzáférhetőek, kockázatmentesen állnak
birtokosai rendelkezésére és mobilisak, azaz szállításuk komolyabb veszteség
nélkül megoldható. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy szükséges
mennyiség a megújuló villamos energia előállításának nélkülözhetetlen feltételét képezi, valamint az ellátás kimaradásának elkerülésében is esszenciális szerepe van. (Ősz, 2013)

1. ábra: A globális energiafogyasztás forrástípusonkénti megoszlása
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A XX. században a fosszilis energiahordozók piacán egyértelműen a természetes
előfordulású szénhidrogének domináltak, sőt minden bizonnyal a kőolaj és
földgáz szerepe a XXI. század közepéig nem is fog megváltozni. A fosszilis energiafelhasználással kapcsolatban két általános kritika vált uralkodóvá: egyrészt
hogy rendeltetésszerű használata során is nagy mennyiségű káros anyagot juttat
a természetbe, másrészt hogy nem fenntartható, azaz előbb vagy utóbb a világnak más energiahordozók után kell néznie.
A kérdés, hogy az aktuális fogyasztás fenntartása mellett mekkora készletei
vannak bolygónknak, már az 1980-as évektől foglalkoztatta a szakma képviselőit. Ám nincs egységes álláspont, és nem állnak rendelkezésre pontos adatok a
kitermelhető kőolaj- és földgázkészletek mennyiségével kapcsolatban. Például
C. Cambell, amerikai reformgondolkozó a korábbi évek eredményeiből becsüli
meg a még ki nem aknázott készletek mennyiségét, úgy, hogy azok hatványos
visszaesésével számol. A kitermelhető mennyiség végértékét az is befolyásolja,
hogy az adott fejlettségi szinten milyen kitermelési technológiák állnak rendelkezésre, illetve hogy a kitermelésre fordított energia, tőke megtérül-e a nyersanyaglelőhely kiaknázásából. (Deák, Szternák, 2009)
A jelenleg igazolt kőolajkészletek várható élettartama az elmúlt évek átlagos
kitermelési ütemével számolva 63 év, ehhez képest a várható készletekre vonatkozóan 132 évet becsülnek a szakértők. De talán még a kiaknázható energiaforrások mennyiségének megállapításánál is nehezebb megjósolni, milyen mértékben fejlődik az energiahatékonyság az ipari, illetve a lakossági felhasználás
terén. A feltárás ütemét jól szemlélteti, hogy míg 1993-ban 1041,4 milliárd hordóra becsülték a Föld kőolajkészleteit, addig 2003-ban már 1334 milliárd hordónyira, 2013-ban pedig 1687,9 milliárdra. (British Petrol)
A hagyományos kőolajexport területén egyértelmű hegemón helyzetben lévő
közel-keleti országok a világ hagyományos kőolajtartalékainak mintegy 47,9%át birtokolják, amiből csak Szaúd-Arábia részesedése 22%. Ezen a régión kívül
Venezuela (24%), Kanada (10%), Oroszország (5,5%) rendelkezik világviszonylatban is szignifikáns készletekkel. Külön figyelmet érdemel az OPEC (Kőolajat
Exportáló Országok Nemzetközi Szervezete), melynek tagjai3 közösen a világ
teljes kőolajkészletének 81%-a felett rendelkeznek (2. ábra).

3 Venezuela, Szaúd-Arábia, Irán, Irak, Kuvait, Egyesült Arab Emirátusok, Líbia, Nigéria, Katar,
Algéria, Angola, Ecuador, Indonézia.
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2. ábra: Az OPEC-országok kőolajkészletei, 20124

A kőolajkészletek fokozatos csökkenése, valamint a földgáz környezetbarát felhasználási lehetőségei hozzájárultak ahhoz, hogy a földgáz mindinkább a világ
elsőszámú energiahordozójává avanzsáljon (bár felhasználásban a kőolajat még
nem előzte meg).
A világ hagyományos földgáztartalékainak túlnyomó része (~74%) 3 régióban helyezkedik el: a Közel-Keleten (73,47 trillió m3), Oroszországban (31 trillió
m3) és a Kaszpi-tenger térségében (21,1 trillió m3). A közel-keleti források nemcsak hogy jóval meghaladják az oroszországit, de az itt folytatott kitermelések
üteme is jóval lassabb, ezért ezek a készletek sokkal tovább állnak az emberiség
és elsősorban tulajdonosa rendelkezésére.
A földgáz felhasználásának dinamikus növekedésében fontos szerepe volt
annak is, hogy a csővezetéki szállítás mellett megoldották a cseppfolyósított formában (Liquid Natural Gas, LNG) történő fuvarozását és nagy kapacitású földalatti tárolását is. A rendelkezésre álló számítások, információk szerint a Föld
hagyományos földgázkészletei az érvényes fogyasztásnövekedési modell mellett
kb. 65 évre elegendőek. (Deák, Szternák, 2009)
Az LNG-értékláncban vagy ellátási láncban a földből kitermelt földgázt
cseppfolyós formában szállítva eljuttatják a fogyasztókhoz. Az eljárás során a
4 OPEC: Annual Statistical Bulletin, 2013, www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/
downloads/publications/ASB2013.pdf (a letöltés ideje: 2015. 02. 08.)
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metánt letisztítják, –173 °C-on cseppfolyósítják, tartályokba helyezik, speciális,
erre kifejlesztett hajókon szállítják, a célkikötőben lefejtik, visszagázosítják és a
vezetékbe táplálják. Magát a technológiát már a XX. század korai szakaszában
felfedezték, de csak a II. világháborút követően kezdett elterjedni. Az igazi áttörést az ezredforduló utáni gazdasági fellendülés hozta el. Erről a szállítási formáról azonban megállapítható, hogy magas költséggel jár, emiatt nem prognosztizálható, hogy a vezetékes gázt kiszorítaná. A teljes értéklánchoz szükséges
beruházások mintegy 7-14 milliárd dollárba kerülnek. (Kecse, 2010)
Jelentőségét az adja, hogy reális alternatívát nyújthat a gázfüggő államoknak
ellátásuk diverzifikálására. Az IEA felmérése szerint – a jelenleg építés alatt álló
új gázcseppfolyósító üzemek átadásával – a termelőkapacitások elérhetik a 400
milliárd m3/évet, és 2020-ra közel 600 milliárd köbméternyi termelőképességgel
számolnak. Abban mindenki egyetért, hogy 2020-ig a termelőkapacitások növekedni fognak, de ennek mértékéről már igencsak eltérő véleménnyel bírnak a
különböző szervezetek. Az IEA 15%-os növekedést vízionál, a Shell viszont csak
10-et, a Cedigaz még ennél is kevesebbet, csupán 8%-ot. Ma a világ gázellátásának 7%-át adja az LNG, és a nemzetközi földgáz-kereskedelem közel egynegyede bonyolódik cseppfolyós formában.
A földgázexportáló országok piaci helyzetük megtartása érdekében komoly
beruházásokat terveznek a szállítási infrastruktúrák fejlesztésébe. A gázszállítási
vonalakba 2035-ig 2,6 trillió dollárt fognak fektetni, aminek túlnyomó részét
gázvezetékek építésére fordítják. Tehát az előrejelzések azt támasztják alá, hogy
a földgáz szerepe – hatékonysága és relatív olcsó ára miatt – még évtizedekig
meghatározó lesz.
A palagáz megjelenése és kitermelése
Az eddig olvasott adatok a hagyományos vagy konvencionális, természetben is
lényegében azonos formában megjelenő nyersanyagokra vonatkoztak, amelyek
jellemzően tektonikus csapdákban felhalmozódott formában helyezkednek el.
Ám a 2000-es évektől a műszaki-tudományos és technológiai fejlődés, a konvencionális szénhidrogénkészletek földtani és ipari korlátozottsága és fogyása,
valamint a kőolaj és földgáz világpiaci árának drasztikus növekedése elősegí
tette, hogy a korábban már feltárt, ám csak gazdaságtalanul kitermelhetőnek
hitt nem konvencionális szénhidrogének mégis felkeltsék a gáz- és olajipari
nagyvállalatok étvágyát. Ilyen, nem hagyományos szénhidrogének a palaolaj
(shale oil), a homokolaj (tar sand oil), a palagáz5 (shale gas), a homokgáz, a
5 A pala finomszemcsés üledékes kőzet, amely gazdag forrása lehet a kőolajnak és a földgáznak.
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márgagáz (tight gas), a széntelepek metánja és a szénhidrogén-hidrátok.
(Lakatos, Szabó, 2007)
A XX. század végére különösen megnövekedett érdeklődés övezi a palaolaj
és a palagáz kitermelését, amelyek világpolitikai hatásuk révén nagy médiafigyelmet élveznek. Sajnos mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban
gyakran teljesen tévesen, megtévesztő megnevezésük miatt azonosítják az elsősorban pala vagy dolomit, esetleg aleurolit mészkő hajszálrepedéseiben előforduló, speciális technológiával kinyert palaolajat (shale oil vagy oil-bearing shale) a kerogének6 csoportjába tartozó kőzetféleségből, az olajpalából (oil shale)
hőkezeléssel vagy különböző kémiai eljárásokkal (pirolízissel, hidrogénezéssel)
előállítható olajjal. Kőzettani szempontból rokonságban állnak ugyan, és finomítással közel azonos folyékony szénhidrogén állítható elő belőlük, azonban le
kell szögezzük, hogy a kerogénekből előállított elsődleges szénhidrogén (pl.
olajpala olaja) nem azonos a kőolajjal, míg a palaolaj igen. Olajpala-kitermelő
üzemek már a XIX. században is működtek Európában, Ausztráliában, Északés Dél-Amerikában, és a kőzetből kinyert olajat fűtő- és kenőanyagként, illetve
lámpaolajként (petróleum) hasznosították. Aztán amikor a XX. században sorra
megnyíltak a kőolajmezők, különösen a Közel-Keleten, ahol ráadásul olcsóbban
lehetett felhozni a fekete aranyat, az olajpala visszaszorult. Előfordulása igen
korlátozott, de nagyobb mennyiségben megtalálható az Egyesült Államokban,
Mongóliában, Ausztráliában, Kínában, Európán belül pedig Franciaországban
és Észtországban van némi olajpala-kitermelés.7 Ennek a nyersanyagnak a világgazdasági jelentősége elhanyagolható, előfordulása pedig viszonylag ritka.
A palagázt – csakúgy, mint a palaolajat – elsősorban a földfelszín alatt másfél-két kilométer mélyen található palából nyerik ki, az üledékes kőzetben apró
tokokba, hajszálrepedésekbe zárt kőolajból és földgázból. Hiába fedezték fel már
évtizedekkel ezelőtt a palában raktározott energiahordozókat, nem tudták megoldani annak kitermelését. Ezért tényleges áttörést jelentett a palagáz-kitermelés
technikai feltételének megteremtése és fokozatos fejlesztése. A kőzet hajszálrepedéseiben található földgázt és kőolajat a hagyományos függőleges fúrással
nem lehet kitermelni, csak az erre speciálisan megalkotott vízszintes fúrás és a
6 A kerogén átmeneti állapot a szerves anyag és a szénhidrogének között. Fosszilis energiahordozók. A kőolaj és földgáz keletkezése, http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/~foldshe/telep07.htm (a
letöltés ideje: 2015. 04. 21.)
7 Észtország az egyetlen olyan állam, ahol az olajpalának nemcsak több évtizedes múltja, de máig
jelentős szerepe van, ugyanis ez az egyetlen számottevő belföldi energiaforrás a jelentős energiaimportra szoruló országban. Estonian Academy Publishers: The 3rd International Oil Shale
Symposium in Tallinn, www.kirj.ee/public/oilshale_pdf/2009/issue_3/oil-2009-3-349-356.pdf
(a letöltés ideje: 2015. 04. 10.)
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hidraulikus töréstechnika kombinációjával. Az eljárást ugyan már az 1940-es
években feltalálták, ám sokáig nem volt gazdaságos az alkalmazása, majd a hagyományos szénhidrogének árának növekedése miatt a technológiát az 1970-es
évektől kezdték el továbbfejleszteni. A palagáz-forradalom George Mitchell
(Mitchell Energy & Development) texasi mérnök nevéhez fűződik, az eljárást
mai formájában 1997 óta alkalmazzák.
A kőzet gyakori előfordulású (az összes kontinensen megtalálható), és óriási
mennyiségben áll rendelkezésre (3. ábra). A földfelszín 35 százaléka alatt általában relatív nagy mélységben megtalálható a pala. A jelenlegi ismeretek alapján
a Föld kőolajkészletének egyötöde, 345 milliárd hordó palából előállítható kőolaj és 7299 trillió (1012) köbláb földgáz van a világon. A kitermelés gazdaságossága nagyban függ a pala kőolaj- és földgáz-koncentrációjától, illetve attól,
milyen mélyen helyezkedik el.

3. ábra: A palaolaj és palagáz forrásai a világon (2013)8

8 U.S. Energy Information Administration: Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas
Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States,
www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ (a letöltés ideje: 2015. 04. 10.)
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Az új piac legmeghatározóbb szereplője épp a XX. század egyik legnagyobb kőolaj- és földgázimportőre, az Egyesült Államok. Az 1990-es évek közepéig kitermelhetetlennek hitt gázmezők óriás tartalékainak kitermelésével lett földgázexportőr, és a teljes éves földgáz-kitermelése már 2010 óta meghaladja az orosz
kitermelést. Az 1970-es évektől az amerikai kormány a palagáz iparág számára
kedvező adózást, valamint ösztönző programot hirdetett, és nagyszabású kutatási programba kezdett a nem hagyományos földgáz kitermelésének lehetőségeiről. Ennek hatására napjainkban több mint ötvenezer ilyen kút működik az
Amerikai Egyesült Államokban. Ezt követően a palagáz kitermelésére mutatkozó hajlam globális trendként jelent meg az ilyen forrásokkal rendelkező országok körében, bár az USA lépéselőnye óriási.
Az IHS gazdasági elemző cég 2012-ben közzétett tanulmánya szerint maga a
palagáz kitermelése 600 000 embernek adott munkát az Egyesült Államokban
2010-ben. A cég szerint ez a szám tovább növekszik, és 2035-re eléri az 1,6 millió főt. A kimutatás szerint az USA gázkitermelésének 27%-át adta 2010-ben a
palagáz, ami 2012-ben 34%-ra növekedett, míg 2015-ben ez elérte a 43%-ot,
majd 2035-re a teljes kitermelés körülbelül 60%-át adja a prognózisok szerint.
(Barnácz, 2013)
Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a hosszú távú energiaéhség egy időben elnyúló folyamat, és az erre irányuló felmérések azzal számolnak, hogy a
világban a jelenlegi lassú, a feltörekvő ázsiai országokban (Kína, India, Indonézia
stb.) valamivel gyorsabb növekedési tendencia lesz jellemző. (UN World
Economic Situation and Prospects 2014)
A palagáz hatása a világpiacra
A világ fogyasztása egyelőre nem igényli a megnövekedett mennyiségű fosszilis
energiahordozót, ebből kifolyólag túlkínálat alakult ki. A nyersanyagpiacon
2014 júniusában kezdett el fokozatosan csökkeni a kőolaj különböző típusainak
ára, amit a legtöbben azzal magyaráznak, hogy mostanra váltotta ki hatását az
USA palaolaj-kitermelése, ezzel párhuzamosan az európai termelés lassú, és a
kínai növekedés sem a várakozásoknak megfelelő ütemben nőtt.9
Az igazi fordulatot azonban az hozta, hogy a túlkínálatra reagálva az OPEC
egyelőre nem jelezte, hogy lassítani kívánja kitermelési ütemét. Sőt, a szervezet
tájékoztatása szerint a csoport tagjainak nem áll szándékában csökkenteniük a
9 A világgazdasági növekedés 2,1% volt 2013-ban a fejlett világban. Nagy kihívást jelent a megfelelő pénzügyi és monetáris politikai intézkedések végrehajtása, míg a feltörekvő gazdaságok
növekedése az elmúlt 2 évben lassult, kül- és belpolitikai okok miatt.
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kitermelést. Holott a 100 dollárnál alacsonyabb hordónkénti jegyzés több olajországban is költségvetési egyensúlytalanságokat okozhat, a hosszabb távon 80
dollár közeli ár pedig 200 milliárd dollár veszteséget okozhat éves szinten.
(Pápai, 2014) A szaúdi felső vezetés hivatalos indoklása szerint az OPEC hos�szú távon nem akar piacot veszíteni, és a kisebb palaolaj-termelőket kívánják
kiszorítani a piacról. (Bakó, 2014) A szervezet legdominánsabb tagja csak akkor lenne hajlandó a kitermelés visszafogására, ha más termelő államok is csatlakoznának a moratóriumhoz az OPEC-en kívülről. Valószínűleg a döntés hátterében az állhat, hogy Szaúd-Arábia el akarja kerülni, hogy megismétlődjön a
1980-as évekbeli incidens.10 Az is kérdésessé vált, hogy az OPEC teljes együttműködésben vajon képes lenne-e az olajár hatékony befolyásolására. Az exportpiac szereplőinek bővülésével ugyanis már nehezebb megjósolni az államok és a piac reakcióját.
Az elemzők gyakran politikai megállapodást vélelmeznek a háttérben.
Szerintük nem kizárt, hogy az Egyesült Államok is hozzájárult az OPEC döntéséhez, és ezáltal egy relatív kis áldozatért cserébe destabilizálni képes az orosz
gazdaságot. Az Egyesült Államok hosszú távon kívánja felhasználni a frissen
elérhetővé vált energiahordozókat. A belső iparág átmeneti szűkülése és a több
ezres elbocsátásokkal járó vállalati csődök járulékos veszteségnek mondhatók,
ám kérdés, meddig éri meg ezen az áron termelni az USA-ban. Persze az alacsony olajár nem kizárólag Oroszországra gyakorol komoly hatást: azok az országok vannak elsősorban bajban, amelyeknek a költségvetése az olajbevételektől függ. Iránnak és Venezuelának is 110-120 dolláros olajár mellett volna egyensúlyban a költségvetése, tehát a jelenlegi olajár mellett vagy nagy deficitjük lesz,
vagy komoly megszorítást kell végrehajtaniuk. Ugyanakkor ettől még téves az a
vélekedés, hogy ne érné meg nekik ilyen áron termelni és eladni az olajat. Mivel
a kitermelés folyó költségei általában alacsonyak, ezért még ilyen ár mellett is
bőven megéri nekik az előállítás. (Bakó, 2014)
A jelenség tehát egy hosszabb folyamat része, ahogy ezt az eddig eltelt idő is
bizonyítja. Az alacsony kőolajárak hosszú hónapokig fennmaradhatnak, hiszen
rövid távon sem a kereslet, sem a kínálat nem érzékeny az árakra. A termelők
ugyanis mindenképp kitermelik az olajat, mert már korábban kifizették a beruházási költségeket, és a fogyasztók sem fognak egyik napról a másikra hirtelen
lényegesen többet fogyasztani, mert alacsonyabb lett a benzin ára. Tehát nagy
ármozgások kellenek, hogy a keresletet és a kínálatot kiegyenlítsék. Az utóbbi
10 Akkor az történt, hogy Szaúd-Arábia kénytelen volt 10 millióról 3 millió hordó alá csökkenteni az olaj exportját, hogy az olajárat megtámassza, miközben a többi OPEC-tagállam
nem tartotta be az egyezséget. Aztán a szaúdiak ráeszméltek a becstelen haszonszerzésre, és
elárasztották a piacot olajjal, ami a kőolajárak zuhanását eredményezte.
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években 100-115 dollár volt az olaj hordójának világpiaci ára, míg 2015 elején
átlagosan 50-60 dollár kellett fizetni ugyanezért. Ennek fényében extrémnek tűnik a mostani ár, de hosszabb periódust vizsgálva már nem annyira vészesen
alacsony ez a szint, tekintve, hogy igen nagyok az ingadozások az olajpiacon.
(Bakó, 2014)
Az amerikai pala (és egyéb nem konvencionális szénhidrogének) kitermelése
óriási hatást gyakorolt a közvélekedésre, és egyúttal kedvelt befektetési célponttá
is vált. Ugyanakkor az amerikai „palaforradalom” jelentősen megnehezítette a
később csatlakozni vágyó, potenciális kitermelő országok helyzetét. A gazdasági
megtérülés sok esetben bizonytalan, viszont stratégiai szempontból kulcsfontosságú lehet, hiszen csökkentheti sok ország kitettségét. A legalapvetőbb dilemma
a palaipar felfutásával kapcsolatban, hogy nem oldja meg a fenntarthatóság
problémáját, csak időben kitolja annak következményeit, eltereli a figyelmet a
valós kérdésről.
Ráadásul a hidraulikus töréstechnika több reális és vélt környezetvédelmi aggályt is felvet, amelyekkel kapcsolatban megoszlik a közvélemény. Az tényként
kezelendő, hogy a gáz kinyeréséhez sok vizet és vegyi anyagot is felhasználnak.
Az Egyesült Államokban (Pennsylvania) előfordult, hogy a palagáz kinyerését
követően a földalatti vízkészlet metánnal, a gázkutak környékén az ivóvíz pedig
nátrium-kloriddal szennyeződött. Ebből kifolyólag az USA-ban több városban
(pl. New York), Európa-szerte pedig több országban átmenetileg vagy teljesen
betiltották a kitermelést.
Energiabiztonság az Európai Unióban
Az EU energiapolitikai helyzete
Ma az Európai Unió a világ energiafogyasztásának kb. 17 százalékát teszi ki, és
ezzel egyidejűleg a világ első számú energiaimportőre. Az unió naponta több
mint 1 milliárd euró értékben importál energiát, ami világviszonylatban is kimagaslónak mondható.
Az EU–28 teljes primer energiatermelése összesen 794 300 000 tonna kőolajjal volt egyenértékű (angolul: toe = tonne of oil equivalent) 2012-ben, ezáltal
folytatódott az általánosan csökkenő tendencia, ami az elmúlt években volt
megfigyelhető. Ez alól egyedül a 2010-es év kivétel, ebben az évben a kitermelés
növekedett a 2009-es szokatlanul nagymértékű visszaesést követően, ami a gazdasági világválsággal volt összefüggésben. Tízéves kontextusba helyezve az EU
primer energiatermelése 15,7%-kal volt alacsonyabb 2012-ben, mint egy évti-
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zeddel korábban volt. A termelésben mutatkozó általános csökkenő irány részben annak tulajdonítható, hogy a nyersanyagkészletek kimerülőben vannak és/
vagy a kitermelhető források a kitermeléshez szükséges költségek alapján nem
kellően gazdaságosak. (Eurostat, 2015)
A legnagyobb arányú energiatermelést a 2012-es mérési évben az EUtagállamok körében Franciaország érte el, részesedése a teljes termelés 16,8%-a,
őt követi Németország (15,6%) és az Egyesült Királyság (14,6%). Az elmúlt tíz
év fokozatos csökkenésében éppen a szigetországnak volt kulcsszerepe, ugyanis
tíz évvel ezelőtt még az EU energiatermelésének közel egyharmadát adta (a bővítéseket megelőző időszakban is az EU–28 adataira támaszkodik a felmérés).
A legmarkánsabb bővülést pedig Olaszország és Svédország produkálta (mindkettő 4,4 millió tonna kőolajjal egyenértékű többletenergiát termelt).
A megtermelt energia típusai széles palettán mozognak, a legnagyobb arányú
a nukleáris energiatermelés (28,7%); jelentősége különösen nagy Franciaországban,
Belgiumban és Szlovákiában (ezekben a tagállamokban a nemzeti termelés több
mint fele származik ebből a forrásból). Az EU–28 teljes primer energiatermelésének több mint egyötöde különböző megújuló energiaforrásokból (22,3%), másik
egyötöde szilárd tüzelőanyagokból (20,9%, nagyrészt szénből) tevődik össze, míg
a földgáz részesedése valamivel alacsonyabb volt (16,8%). A fennmaradó 8,9% a
kőolajtermelés aránya (4. ábra). (Eurostat, 2015)

4. ábra: Az EU–28 energiatermelése 2012-ben11
11 Eurostat: Production of primary energy, EU–28, 2012 (% of total, based on tonnes of oil equivalent), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Production_of_primary_energy,_EU- 28,_2012_(%25_of_total,_based_on_tonnes_of_oil_equivalent)_YB14.
png (a letöltés ideje: 2015. 04. 20.)
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Ugyanebben a vizsgálati intervallumban az energiatermelés növekedése kizárólag a megújuló energiaszektorba koncentrálódott. Ezen iparágban a növekedés
2002 és 2012 között – eltekintve a gazdasági világválság első éveiben tapasztalható recessziótól – permanensnek mondható, a teljes időszak alatt összesítve
81,3%. Ezzel szemben a többi energiahordozó esetében általános csökkenés volt
észlelhető, legnagyobb mértékben a kőolaj esett vissza (–53,5%), de szintén szignifikáns volt a kitermelés szűkülése földgázból (–35,4%) és szilárd tüzelőanyagokból (–20,7%) is. A legszerényebb csökkenést (10,9%) a nukleáris energia
szenvedte el.
Az EU belső viszonyainak részletesebb elemzése nélkül számba kell venni az
EU területén még megmaradt, nem nagy mennyiségű hagyományos fosszilis
energiatartalékokat, amelyek három országokban koncentrálódnak: Románia
600 millió, Olaszország 1,4 milliárd, az EU legnagyobb kőolaj-kitermelője, az
Egyesült Királyság 3 milliárd hordónyi kőolajjal rendelkezik, ami mindössze a
Föld készleteinek 0,2% teszi ki. Természetesen a rendelkezésre álló forrás geopolitikai helyzete, az adott ország nyersanyagszükséglete határozza meg igazi értékét. Románia kőolaj-kitermelése évről évre csökken, mégis máig ellátja az ország belső kőolajszükségletének egy jelentős részét, sőt az ország exportbevételekre is szert tett az elmúlt években. Az ország teljes kitermelési kapacitása 470
000 hordó/nap, ezzel szemben tényleges kitermelése 87 000 hordó/nap volt
2013-ban, napi fogyasztása pedig 215 000-188 000 hordó között mozog.
Összességében Románia energiafüggőségi rátája 23% körül alakul. (EIA,
Romania) Ezzel szemben a valamivel több energiát termelő Olaszország, amely
jelentős kőolajfinomító kapacitásokkal is rendelkezik, nettó napi 1,1 millió hordó kőolajimportra szorul, és a többi energiahordozót is figyelembe véve függőségi indexe 80%, amivel az ötödik legkitettebb ország a szervezetben. (Eurostat)
Az Egyesült Királyság a legnagyobb kőolaj- (és a második legnagyobb földgáz-)
termelője az Európai Uniónak. Kitermelése fokozatosan csökken, és már jelentős importra szorul, ezzel együtt is napi 576 000 hordó kőolajat tudott termelni
exportra. (EIA, UK)
Az itt leírt példák is tükrözik az unión belüli termelés, fogyasztás aránytalan
eloszlását, ami indokolttá teszi a hálózatok összekapcsolását. Energetikai megközelítésben az országhatároknak nincs jelentősége, sőt a hálózatok összekapcsolása jobb hatásfokot tesz lehetővé. Egy-egy nagyváros energiaellátása meghaladhatja egy nagyobb országrész energiafogyasztását, ezért a hálózatos megközelítés elengedhetetlen. Mindez alátámasztja, hogy gazdasági együttműködés
révén egyes sebezhetőbb tagállamok – vagy akár az egész EU – energiabiztonsága és az energiaárak szintje nagymértékben befolyásolható, javítható.
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Az energiabiztonság szempontjából az egyik legfontosabb kritérium a megfelelő mennyiségű és minőségű (megbízható) forrás biztosítása. Az EU–28 ennek az értékén úgy kíván változtatni, hogy kapacitásait összekapcsolja. Így például a norvég kőolaj vagy a dán földgáz – amennyiben ez gazdaságosan megoldható – szélesebb körben válna elérhetővé az EU-ban.
Az EU energiafüggősége
Összességében tehát a zsugorodó energiatermelés, különös tekintettel az egyes,
nehezen pótolható energiaforrásokra (pl. kőolaj) rákényszerítette az uniót, hogy
importforrásokkal csillapítsa az általánosságban lassan növekvő energiakeresletét. Az EU–28 energiaigénye 1995-ben 1669 millió tonna kőolajnak volt megfelelő, ez a szám 2012-re mindössze 13 millió tonnával nőtt. Az Európára jellemző csökkenő népesség, az energiahatékonyság növelése, a nehézipari üzemek nagyszámú bezárása és a sokáig fennálló magas energiaárak tehetők
felelőssé az energiafogyasztás visszafogott növekedéséért. Az Európa elmúlt 20
évére jellemző változékony gazdasági aktivitás ellenére a fogyasztásban mutatkozó volatilitás végig kismértékű volt, ami jelzi, hogy az unió energiafogyasztása
viszonylag kiegyensúlyozott, ahogy azt az 5. ábra is szemlélteti.

5. ábra: Az EU energiafogyasztása12

Az import mértéke a felhasználáshoz hasonló ütemben változott, a 2008-as évben tetőzött 1015 millió tonna kőolajnyi energiánál, azóta lassú csökkenő tendenciát mutat, de ennek oka főleg a gazdaság szűkülésével magyarázható, csak
12 Eurostat: Consumption of energy, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php/Consumption_of_energy (a letöltés ideje: 2015. 04. 24.)
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kisebb mértékben az EU intézkedéseivel. Összességében 2012-ben a behozott
energia meghaladta a 922,8 millió tonna kőolajjal megegyező szintet. A legnagyobb importra a legnépesebb EU-tagállamok szorultak, bár ez alól kivételt jelent az Egyesült Királyság és Lengyelország, a hagyományos fosszilis energiahordozóik miatt.
Vizsgálni kell a függőség energiahordozónkénti megoszlását is, ami a világ
energia-felhasználásának és a kontinens forráshiányainak fényében lényegében
semmi meglepő újdonságot nem tartogat. A legnagyobb arányú (90%) importra
kőolajból szorul az unió, ezt követi a földgáz (66%), majd az elsősorban a kelet-közép-európai országok energiamixében nagyobb arányt betöltő szén és
más, a szénnel egy csoportba tartozó szilárd tüzelőanyagok, mint a fa, tőzeg,
brikett, pellet (42%). A sort az ugyancsak szignifikánsnak mondható 40%-os
urán és egyéb nukleáris fűtőanyagok importja zárja.
Az unió egyik legnagyobb kihívása az 54%-os energiaimport-függőség, ami
a 28 tagállam egyéni arányában igen szerteágazó. Egyedül Dánia volt nettó exportőr az elmúlt évek során (2004 óta), ami alapján negatív energiafüggőségi
rátával rendelkezett. Észtország, Románia, a Cseh Köztársaság és Svédország
rendelkezett még 30%-nál alacsonyabb függőségi mutatóval, míg Málta, Luxem
burg és Ciprus szinte teljes mértékben a primer energia importjától függ.
Magyarország energiafüggése 52%-os volt az elmúlt évek statisztikáiban, így az
követi az uniós átlagot (6. ábra).

6. ábra: Az EU energiafüggőségi rátája tagállamonként 2012-ben13

13 Eurostat: Energy production and imports, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Energy_production_and_imports#Imports (a letöltés ideje: 2015. 04. 23.)
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Az energiabiztonság dimenzióinak ismeretében adódik a kérdés, hogy mennyire diverzifikált az országcsoport importpiaca, azaz hány ország osztozik a körülbelül 500 milliós piac energia-behozatalán.
Az Európai Unió nagymértékben függ egy relatíve szűk ellátói körtől, amiben az Oroszországi Föderáció szerepe megkerülhetetlen. Az EU biztonságos
energiaellátása veszélybe kerülhet, ha nagyarányú behozatal koncentrálódik viszonylag kevés partner kezében. Az EU–28 földgázimportjának több mint háromnegyede (76,8%) származik Oroszországból, Norvégiából és Algériából.
Hasonló a helyzet a kőolajimporttal, ennek 53,6%-a érkezett Oroszországból,
Norvégiából és Szaúd-Arábiából, míg a feketekőszén importjának 72,6%-áért
Oroszország, Kolumbia és az Egyesült Államok felelt 2012-ben. Összehasonlí
tásképpen: India kőolajimportjából Szaúd-Arábia, Irak, Irán, Líbia, Venezuela,
Kolumbia, Mexikó és még számos kisebb beszállító veszi ki részét. (EIA) Bár a
behozatali volumenük egyelőre viszonylag kicsi, megjelentek új partnerországok
a közelmúltban az európai piacon. Különösen a nigériai, azeri és kazah kőolaj,
továbbá a katari földgáz figyelemre méltó.
Nyugat-Európa már az 1980-as években importált kőolajat a Szovjetunióból,
de a kommunista rezsim bukása után fokozatosan nőtt az orosz export részesedése az európai energiaellátásban, és különösen az elmúlt 10-15 évben erősítette
meg pozícióit. Oroszország már 2002 óta az unió első számú ellátója kőolajból
és földgázból. Ezen túlmenően ma már Ausztrália (2004) és a Dél-afrikai
Köztársaság (2006) megelőzésével a feketekőszén-ellátásban is a dobogó legfelső
fokára került. A felhasznált kőolaj és a földgáz egyharmada, a szilárd tüzelőanyagok egynegyede származott Oroszországból 2012-ben. (Eurostat, 2014)
Az együttműködés a tagállamok közt tehát egyrészt szükségszerű, hiszen egy
stratégiailag kiemelten fontos kérdésben hasonlóan kiszolgáltatott kondíciókkal
rendelkeznek, másrészt a földrajzi közelség lehetővé teszi a hatékony és biztonságos energiatranszfer-rendszerek kiépítését, harmadrészt pedig az unió országai elkötelezettek a környezet védelme és az energiaellátás fenntarthatóságának
elősegítése mellett.
Az európai palaipar kilátásai
Az Egyesült Államokban lezajló „palaforradalom” az energiapiaci árak zuhanását hozta el az USA-ban és globális szinten is. Hatása továbbgyűrűzött Európára
is, a földgáz és a kőolaj ára az „öreg kontinensen” is csökkent. Ezenkívül az
Európai Unió számára kedvező stratégiai helyzetet teremt, hogy a szövetséges
USA potenciális ellátóországa lehet az EU-nak. Az USA palagázexportjának
fontos szerepet tulajdonítanak az EU és az Egyesült Államok közötti Szabad
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kereskedelmi Megállapodásban (TTIP) is. Ugyanakkor le kell szögezni, hogy
szakértők szerint az USA még hosszú távon sem lenne képes helyettesíteni az
oroszországi forrásokat. Viszont egy ország energiabiztonságához nagyban hozzájárul, ha saját fosszilis energiahordozókat tud bevonni ellátásába. Éppen ezért
számos tagállamban felmerült a nyersanyag kibányászásának terve.
A legtöbb elemző egyetért abban, hogy a palagáz előállítása Európában drágább lesz, mint az Egyesült Államokban, mivel az eltérő geológiai adottságokból
és az ellentmondásos társadalmi megítélésből adódóan nagyobb körültekintést
és több intézkedést igényel.
Így az már bizonyos, hogy a palagáz nem fogja megoldani a rövid távú energiabiztonsági kérdéseket, mivel csak a feltárási és infrastruktúra-kiépítési munkák is nagyjából 5-15 évet vesznek igénybe. Hosszú távon sem valószínű, hogy
ez Európa gázellátását önellátóvá teszi, de segíthet csökkenteni a gázárakat, és
nagyban hozzájárulhat a diverzifikációhoz.
Bár a jelenlegi adatok még nem igazán pontosak és felülvizsgálatra szorulnak, a Német Szövetségi Geológiai és Természeti Erőforrás Intézet 2013-as felmérése szerint Európa palagázkészlete mintegy 14 trillió köbméterre tehető. Ez
a hagyományos gázkészleteinek – ami 5,1 trillió köbméter – többszöröse. A feltárt készletek egy jelentős része gazdaságosan nem kitermelhető, és más nem
konvencionális energiahordozók, mint például a palaolaj kitermelése már mes�sze nem kecsegtet olyan jó kilátásokkal, mint a palagáz. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a lelőhelyek szétszóródva helyezkednek el, ezért az előzetes számí
tások alapján az unió maximum évi 4 milliárd köbméter palagázt lesz képes
előállítani 2020-ig. Ez a szám az USA-ban már most 70 milliárd. (Európai Par
lament, 2014) Nem beszélve arról, hogy az Amerikában bevált kőzetrepesztő
eljárások változtatás nélkül nem alkalmazhatók Európában.
Számos technológiai finomítás kidolgozása miatt is késik az európai palagáztermelés elindítása. A legnagyobb akadályozó tényezők mégis gazdasági jellegűek. Neves energiaügyi szakértők (Berman,14 Hughes15), szervezetek (Post
Carbon Institute, Energy Policy Forum) és befektetési bankárok szerint valójában a hitellufihoz hasonló átmeneti palagázőrület zajlik jelenleg az USA-ban (az
USA évente 42 milliárd dollárt költ a 7000 új palagázkút fúrására, miközben
2012-ben a kitermelt palagáz értéke 32,5 milliárd dollár volt). Ezért az európai
energiacégek nagyon körültekintően vágnak bele ilyen volumenű projektekbe,
pláne, hogy a világpiaci túlkínálat se kedvező. Az előrejelzések szerint az ameri14 Arthur Bergman több mint 30 éves tapasztalattal rendelkező geológus, energetikai szakértő,
tanácsadó.
15 J. David Hughes kanadai geológus, aki közel négy évtizedes szakmai múlttal rendelkezik.
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kai „palaforradalom” maximum még pár évig érezteti hatását a piacon, majd
lassan visszaáll az egyensúly, mert sehol a világon nem valószínűsíthető az amerikaihoz hasonló palakitermelési revolúció a közeljövőben.
A British Petrol szerint az USA optimális politikai, geológiai helyzete és fejlett infrastruktúrája révén rendkívül versenyképessé tudott válni a palaiparban,
ám Európában kizárt, hogy a következő húsz évben bárhol jelentős kitermelést
produkáljanak. Pedig előzetes információk szerint számottevő palagázkészletek
vannak több tagállam területén is: a legnagyobb mennyiségben Franciaországban
és Lengyelországban, illetve különösen gazdaságosan kitermelhető lenne a német palagáz. Továbbá Bulgária, Dánia, Németország, Spanyolország, Hollandia,
a balti országok, Románia, Magyarország és az Egyesült Királyság rendelkezik
még palagázmezőkkel.
A legtöbb feltárási engedélyt Lengyelországban adták ki, de hasonló tevékenységek kezdődtek Ausztriában (Bécsi-medence), Franciaországban (Párizsi-me
dence és Délkeleti-medence), Németországban és Hollandiában (Északi-tengeri
német medence), Svédországban és az Egyesült Királyságban is. Magyarországon
korábban amerikai cégek Makó térségében kezdtek feltárásokat.
A palagáz kitermelése környezetvédelmi szempontból ellentmondásos technológia, sok tagállamban erős civil tiltakozást váltott ki. Ezért a legtöbb országban eleinte betiltották a palagáz kitermelését, így Németországban, Franciaor
szágban, Hollandiában, Írországban, Olaszországban, Ausztriában, Spanyolor
szágban, Észak-Írországban, Bulgáriában, az Egyesült Királyságban és legutóbb
Skóciában is. Később sok helyen enyhítettek a tilalmon. Mára három meghatározó megközelítés vált általánossá. Vannak tagállamok, elsősorban Lengyelország
és az Egyesült Királyság, amelyek támogatják a palagáz kitermelését. A lengyel
kormány el is fogadta az új palagáztörvényt, amely az adminisztratív és szabályozási akadályok mérséklésével kedvez a befektetőknek, sőt 2020-ig adómentes
lesz a kitermelés. Több országban szigorúan tiltják, például Franciaországban.
Megint más tagállamokban óvatosságból egyelőre kivárják, hogy a tervezéshez
szükséges kellő információ és előrejelzés rendelkezésre álljon.
Az Európai Unió, tekintettel a tagállamok nagyon eltérő és rendkívül határozott álláspontjaira, központilag nem kívánja és nem is lenne képes betiltani a palagáz és palaolaj kitermelését. Az Európai Parlament szakértői apparátusa 2011-ben
A palagáz és palaolaj kitermelésének hatásai a környezetre és az emberi egészségre
címmel készített tanulmányt, amely szerint Európában ezek a fejlesztések az USAhoz képest több évtizeddel el vannak maradva. Továbbá 2012 novemberében két
határozatot adott ki, amely már konkrét állásfoglalást is tartalmazott.
A palagáz ipari és energetikai aspektusait vizsgáló határozat a tagállami szabályozás kidolgozását sürgeti, és az elérhető legbiztonságosabb és leginkább kör-
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nyezetbarát technológia alkalmazására hívja fel a tagállamok figyelmét. (Európai
Parlament, 2012) A környezeti hatásokat elemző határozat elsősorban a vízvédelemre helyezi a hangsúlyt. A tanulmány kifejti, hogy ha a negatív prognózis
ellenére a palagáznak nagy jelentőséget tulajdonítanak az EU energiaellátásában, az kontraproduktív lehet, mivel azt a benyomást keltheti, hogy a gázellátás
biztosított, miközben a fogyasztók felé azt az üzenetet kellene közvetíteni, hogy
takarékossággal, a hatékonyságot célzó intézkedésekkel csökkentsék ezt a függőséget. A parlament véleménye szerint a palagázban rejlő potenciál nem elég ahhoz, hogy érdemben befolyásolja az európai gázellátási helyzetet. Ám mind a
parlament, mind a bizottság által kiadott dokumentumok ajánlás jellegűek, kötelező jogi hatásuk nincs.
Konklúzió
Az Európai Unió hagyományosan defenzív energiapolitikája szempontjából a
szénhidrogéneket érintő világgazdasági folyamatok jelentős része pozitívnak
mondható. Ilyen pozitív hatás az energiaárak csökkenése, bár hosszú távon ennek gazdasági megítélése már vita tárgyát képezi, ugyanis a jelenség defláció
kialakulásához vezethet. A másik pozitív hatás, hogy a nem konvencionális
energiaforrások nagyobb arányú megjelenése új importforrások felbukkanását
eredményezi. Biztonsági szempontból kiemelt jelentőségű lehetne Európa számára az USA palagáz- és palaolajexportja, ám ez csak hosszú távon reális alternatíva, és az ellátás maximum kiegészítő szerepet fog játszani Európa energiabiztonságában.
Európa meghatározó mértékű saját, nem hagyományos fosszilis energiahordozó tartalékokkal rendelkezik. Ennek ellenére számos (geológiai, gazdasági,
politikai és társadalmi) akadályba ütközik ennek az iparágnak az európai felfutása. Összességében nem várható, hogy a következő 20 évben jelentős szerepet
kapjon ezeknek a szénhidrogének a kitermelése Európában.
Az unió egyik sarkalatos célkitűzése az importforrások diverzifikálása, mert az
elmúlt 10 évben ezen a téren nem történt jelentős előrelépés. Ráadásul Oroszország
rendkívüli módon megerősítette pozícióját, és erős gazdasági versenytársnak bizonyul a többi beszállító ország számára. Míg sok tagállam és szereplő gazdasági és
politikai szempontok alapján támogatja az Oroszországból való energiaimportot,
az ukrán válság nagymértékben rányomta bélyegét annak megítélésére. Ez a konkrét hatás érhető tetten a Déli Áramlat-projekt eltörlésében.
Az orosz források valószínűleg továbbra is – mind rövid, mind hosszú távon – meghatározó szerepet fognak játszani Európa ellátásában. Egyelőre a két
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fél egyaránt függ a másikkal való együttműködéstől, ezért a közeljövőben nem
lehet számítani éles irányváltásokra.
Mégis elég egyértelmű politikai üzenetet hordoz az európai energiaunió koncepciójának terve. Az ambiciózus célkitűzés megszületéséhez hozzájárult a nem
konvencionális szénhidrogének nagyarányú megjelenését kísérő optimizmus, a
diverzifikáció technikai feltételeinek fejlődése és természetesen az ukrán konfliktus politikai hatása is. Az energiaunió tervének megvalósulásával az EU
komplex választ adna Európa egyik legfeszítőbb kérdésére, az energiafüggőségre. Azonban ennek megvalósulása egyelőre számos politikai kérdés függvénye,
és nincs kizárva, hogy a koncepció egy felhígított formája valósul meg, ami nem
lesz képes az energiabiztonság effektív szavatolására.
A gazdasági előrejelzések és a piaci események alapján 2016-ban számítani
lehet fokozatos áremelkedésre a piacról távozó gazdasági szereplőknek (főként
amerikai vállalatok) köszönhetően, ám később is előfordulhatnak komolyabb
visszaesések.
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Fekete Csanád

A HIBRID HADVISELÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEI
Rezümé
A közelmúlt eseményei a figyelem középpontjába állították a hibrid hadviselés
problematikáját. Mindez viszont nem egy új keletű jelenség, mivel a Szovjetunió
összeomlása utáni időszakban elméletek egész sora jött létre annak érdekében,
hogy feltérképezzék a hadviselés terén bekövetkezett változások főbb jellegzetességeit. Írásomban a hibrid hadviselés elméleti kérdésein keresztül kívánom bemutatni a 21. század fegyveres konfliktusainak várható természetét.
Kulcsszavak: hibrid hadviselés, negyedik generációs hadviselés, jövő fegyveres
konfliktusai
Resume
The recent events put the problematics of hybrid warfare into the center of attention. This is however not a new phenomenon. Since the collapse of the Soviet
Union a whole series of theories emerged in order to explore the major characteristics of ever changing warfare. In this paper, i would like to introduce the nature of
armed conflicts in the 21st century through the theoretical questions of hybrid
warfare.
Keywords: hybrid warfare, fourth generation warfare, future of armed conflicts
Bevezetés
A közelmúltban többen felfigyeltek rá, hogy a hadviselés formái egybeolvadnak,
elmosva a határt a reguláris és irreguláris erők által birtokolt képességek között.
A hadviselési formák e fúzióját az olyan jelentős szerzők is megemlítették írásaikban, mint Colin S. Gray (2007), Max Boot (2013) és John Arquilla (2000).
Egyes szakértők véleménye szerint a konvencionális és nem konvencionális képességeket egyesítő új típusú hadviselés létrejöttéhez nagymértékben hozzájárult az Egyesült Államok nyomasztó katonai és gazdasági fölénye. Ennek értel-
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mében a Szovjetunió összeomlása után egyedül maradt szuperhatalomra és annak szövetségeseire nézve potenciális kihívást jelentő országok és nem állami
szereplők behatóan tanulmányozták azok társadalmi és katonai szervezeteit,
hogy megtalálják a sebezhető pontokat. Ezek feltérképezésével megalkották a
hadviselés egy új és halálosabb formáját,1 melynek leírására a kutatók egy része
bevezette a „hibrid hadviselés” fogalmát a 2000-es évek elején. A 2006-os libanoni háború, de mindenekelőtt a 2014-es ukrán válság az érdeklődés középpontjába helyezte a hibrid háborúk kérdéskörét, mely azóta a médiában és a
szakirodalomban egyaránt heves viták tárgyát képezi. Írásommal célom, hogy
a hibrid hadviselés elméleti kérdéseinek bemutatásán keresztül hozzájáruljak a
napjaink konfliktusai mögött meghúzódó tényezők és a vitatott fogalom jobb
megértéséhez.
A háborúk természetének néhány aspektusa és a hadviselés indirekt
megközelítése
A hibrid hadviselés fogalma azóta képezi vita tárgyát a kutatók között, amióta
William J. Nemeth megjelentette 2002-es tanulmányát. (Nemeth, 2002) Egyes
kutatók szerint a hibrid fenyegetések az irreguláris és aszimmetrikus hadviselés
leírására alkalmazott legújabb, ám jelentősebb tartalmi újítást nélkülöző fogalmai közé tartoznak. Az elmélet kritikusai emellett azzal érvelnek, hogy a fogalom túl absztrakt és általános ahhoz, hogy komolyan vehető legyen. Ezzel szemben az elmélet támogatói azt mondják, hogy a hibrid háborúk egy új mérföldkőnek tekinthetőek, melyben az alkalmazó fél a 21. század technológiáit és
telekommunikációs rendszereit ötvözi a hagyományos és irreguláris hadviselés
jellegzetességeivel, megvalósítva annak egy új és halálosabb formáját. Ahhoz,
hogy az elmélet hátterével foglalkozzunk, először szükséges a háború és a hadviselés fogalmának tisztázása. Ehhez a hadtudomány három meghatározó teoretikusa, Carl von Clausewitz, Szun-ce és Basil Henry Liddell Hart munkáinak
1 Az Oroszországi Föderáció fegyveres erőinek vezérkari főnöke, Valerij Geraszimov tábornok
2013-ban publikált cikkében behatóan foglalkozik a hadviselés terén bekövetkező változásokkal, melyek kapcsán megállapítja: az elmúlt konfliktusokban jelentősen megnőtt a nem katonai eszközök szerepe, és ezek hatékonysága meghaladja a fegyverek erejét. Az aszimmetrikus
hadviselés ezen új formájában a reguláris, irreguláris és félkatonai erőket rugalmas – direkt és
indirekt módszereket vegyítő – módon alkalmazzák. Sok szerző – köztük Rácz András – szerint a tábornok által írtak az úgynevezett „Geraszimov-doktrínában” öltenek testet, melynek
gyakorlatba történő átültetését a Krím félszigeten és Kelet-Ukrajnában kibontakozó események során figyelhettük meg. (Rácz, 2015)
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témát érintő megállapításait veszem alapul.2 A katonai szakírókat mindig is foglalkoztatta a háború természetének kérdése, erről az idők folyamán számos elmélet született. A XIX. század méltán híres katonai szakírója, Carl von Clausewitz
1832-ben megjelent, A háborúról című műve a mai napig meghatározónak számít a hadtudomány művelőinek körében.
Clausewitz művében a háború egy olyan definíciójának megalkotására törekedett, ami kortól és időtől függetlenül érvényes. Könyvében a szerző az alábbiakban adja meg annak definícióját: „A háború tehát erőszak alkalmazása, aminek célja, hogy az ellenfelet saját akaratunk teljesítésére kényszerítsük.” (Clausewitz,
2013, 39.) Clausewitz szerint a háború természete állandó, melyben az objektív
és a szubjektív elemek váltakoznak. Az objektív elemek tartalmazzák a háborúkat jellemző állandó tulajdonságokat – többek között az erőszakot, a lehetőségeket és a bizonytalanságot –, míg a szubjektív elemek – mint a katonai erő, a
doktrínák, a fegyverek valamint a működési környezet – folyamatosan változnak az idők folyamán. (Alexander, 2006) A háború tulajdonságait vizsgálva
Clausewitz azt egy kaméleonhoz hasonlította, melyet az úgynevezett „csodálatos hármasság” alakít, erről így ír:
„A háború tehát nem csupán egy valódi kaméleon, amely minden egyes konkrét esetben megváltoztatja valamelyest a természetét, hanem valamennyi megnyilvánulása szerint, a benne uralkodó tendenciák vonatkozásában egy rendkívüli
hármasság is. Ez utóbbi azt jelenti, hogy:
a) természetéből fakadó, veleszületett erőszakból, vak természetes ösztönnek tekinthető gyűlöletből és ellenszenvből;
b) valószínűség és véletlen játékából, amely a háborút szabad szellemi tevékenységgé teszi és
c) mint a politika eszközének alárendelt természetéből tevődik össze, miáltal a
háború a puszta értelem hatalmába kerül.” (Clausewitz, 2013, 55.)
Clausewitz értelmezésében a háború megvívásának alapja a nép, eszköze a
hadsereg, az elérhető cél pedig minden esetben politikai természetű. (Jobbágy,
2015) A háború tehát a mindenkori politika eszköze – „a háború nem egyéb,
mint a politika folytatása más eszközökkel” (Clausewitz, 2013, 54.) –, mely magán viseli annak jellegzetességeit. Amennyiben a politika „nagyszerűvé és hatalmassá válik”, a háború elnyerheti totális formáját. A porosz teoretikus szerint a
háború jellege komplex és változó, ugyanakkor annak természete állandónak
tekinthető. A háború lehetséges formáit illetően Clausewitz élesen elkülönítette
egymástól a direkt és indirekt hadviselést. Ezek közül az előbbi alkalmazása az
2 A témának gazdag szakirodalma van, amelynek kibontása véleményem szerint meghaladja
ezen írás kereteit, ezért célszerűnek láttam e három szerző munkásságára támaszkodni.
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ellenség megsemmisítése, míg az utóbbi az ellenség kifárasztása érdekében folyik, amint azt írja:
„A háború e kettős jellege egyrészt abból a célból származik, hogy az ellenfelet
legyőzzük – tehát hogy politikailag megsemmisítsük, vagy pusztán védekezésre
képtelenné tegyük, és a nekünk megfelelő békére megkötésére kényszerítsük – másfelől pedig mindössze abból, hogy birodalmának határain egyes területeket elfoglaljunk – tehát hogy ezeket a területeket megtartsuk, vagy békekötésnél hasznos
ütőkártyaként játsszuk ki.” (Clausewitz, 2013)
E felosztás a mai napig érvényes, melynek kapcsán megállapítható, hogy a
hibrid háborúkban keverednek a hadviselés direkt és indirekt formái. Clausewitz
a gerilla hadviselés kapcsán is fontos megállapításokat tett; ennek megjelenését
a francia forradalomból eredeztette. Véleménye szerint a forradalom átpolitizálta a tömegeket, jelentősen megváltoztatva a hadviselés addigi formáit.
A Clausewitz által felállított öt szempont máig a gerillaháborúk sikeres megvívásának alapvető kritériumait jelentik:
„1. A háborúnak az ország belsejében kell folynia,
2. ne egy katasztrófát követő döntés következménye legyen,
3. a hadszíntér területe legyen nagy,
4. a népnek támogatnia kell az intézkedéseket, valamint,
5. az országnak erősen átszegdelten és – hegyek, erők, mocsarak vagy a földműves jellege révén – nehezen járhatónak kell lennie.” (Clausewitz, 2013, 523.)
Egy másik szerző, az ókori Kína egyik legjelentősebb katonai teoretikusa,
Szun-ce is behatóan foglalkozott a háború természetének kérdéseivel. A háború
művészete című könyvében leírt elvek jelentős hatást gyakoroltak a hadviselés
fejlődésére, így a munkásságából levonható főbb tanulságok elengedhetetlenül
szükségesek napjaink hibrid háborúinak megértéséhez. A kínai szerző számos
olyan megállapítást tett, melyek a mai korban is maradéktalanul megállják a helyüket, nagy hatást gyakorolva az irreguláris és gerilla hadviselést sikerrel folytató későbbi parancsnokok – mint Mao Ce-tung, Vo Nguyen Giap tábornok vagy
Che Guevara – elgondolásaira.
Szun-ce szerint a hadviselés a megtévesztés művészete, melyben „azokon a
pontokon kell feltűnni, amelyeket az ellenség bármi áron meg akar védeni, s e helyekről át kell vonulni azokra, ahol aligha számítanak felbukkanásunkra. A hadvezér biztos lehet támadásai sikerében, ha csak a védtelenül hagyott helyeket támadja. A hadvezér biztos lehet a védelmi vonalai sikerében, ha csak olyan pozíciókat tart, amelyeket nehéz megtámadni.” (Szun-ce, 2006, 29.)
A hadsereg alkalmazásáról – mely kapcsán megállapítható, hogy a mai hibrid és a gerilla szervezetek által folytatott hadviselés nagyban hasonlít az általa
megfogalmazott elvekre – a kínai teoretikus az alábbiakat jegyzi meg:
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„A háború a csalás útja. Így aztán, ha képes is vagy megtenni valamit, azt mutasd, mintha képtelen lennél rá. Ha bevetnéd [seregedet], mutasd magad tétlennek. Ha közel vagy, mutasd, mintha távol lennél; míg ha távol vagy, mutasd magad közelinek. (...) Előnyöket kínálva csalogasd [az ellenséget]. [Csapatait] megzavarva, mérj rá csapást.
Ha jól felszerelt, készülj fel ellene!
Ha erősebb nálad, kerüld el!
Ha dühös, háborgasd, magad megalázva tedd őt dölyfössé!
Ha pihent, fáraszd ki!
Ha [csapatai] egységesek, ziláld szét!
Ott támadd meg, ahol készületlen!
Ott ronts rá, ahol nem is számít rá.
Ezektől függ a stratéga győzelme, melyeket semmi szín alatt nem szabad előre
kifecsegni.” (Szun-ce, 2006, 11.)
Ezen idézetekből is látható, hogy a kínai szerző a sikeres háború megvívásához
fontosnak tartotta az indirekt módszerek – mint a meglepetés, a manőverek, a
megtévesztés, valamint a terep sajátosságainak, a rugalmas szervezetnek és az
információk hatékony felhasználásának – alkalmazását, melyek a későbbi korok
aszimmetrikus hadviselési formáinak alapjait képezik.
Az írás terjedelme nem teszi lehetővé, hogy a háború és hadviselés terén alkotó többi klasszikus szerző munkáival részletesen foglalkozzam, azonban a
téma jobb megértése miatt szükségesnek tartom, hogy röviden kitérjek Basil
Henry Liddell Hart 1929-ben kiadott könyvére. Ebben a szerző kidolgozta a
stratégiai célok indirekt megközelítésének elvét, mellyel tovább bővítette
Clausewitz és más szerzők korábbiakban megfogalmazott gondolatait. Liddel
Hart az első világháború utáni tapasztalataiból ugyanis arra a következtetésre
jutott, hogy a frontális támadások szinte sohasem kifizetődőek.3 Helyette célszerű az úgynevezett indirekt megközelítés alkalmazása, melyben – Szun-ce
elveihez hasonlóan – a meglepetésre, a manőverezésre, a bekerítésre és a megtévesztésre kerül a hangsúly. (Campbell, MacDonald, 2002) A fő erőfeszítés az
ellenség egyensúlyi helyzetének megtörésére irányul mind pszichológiai, mind
fizikai értelemben. Mindez kisebb veszteséggel teszi lehetővé az ellenség legyőzését, szemben a frontális támadásra építő direkt megközelítés alkalmazásával.4
Liddel Hart elmélete a harcászati, hadműveleti és hadászati szintekre egyaránt
3 Az első világháborús tapasztalatokra vonatkozóan lásd bővebben: Kaló, 2015.
4 Írásomban terjedelmi okokból nem foglalkozom részletesen Liddel Hart ennek kapcsán kidolgozott maximáival. Ezekről bővebben: Liddell Hart, 2002, 515.
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érvényes, mely kapcsán fontos megemlíteni, hogy az utóbbi esetében a pszichológiai hatások még fontosabbakká válhatnak. A stratégia indirekt megközelítési módjáról alkotott elképzelés jelentős hatást váltott ki, mely tetten érhető a
németek villámháborús elgondolásaiban, továbbá korunk hibrid hadviselésében is megfigyelhető annak jelentősége. Liddel Hart 1967-es könyvében a stratégia indirekt megközelítésének általa már korábban megfogalmazott eszközeit
tovább bővítette, egy új koncepciót alkotva meg, melyről művében az alábbiakat írja:
„A nagystratégia – magasabb stratégia – szerepe ugyanis az, hogy koordinálja
és irányítsa a nemzet vagy az országcsoport minden erőforrását a háború politikai
célkitűzéseinek elérésére, amelyeket viszont az alapvető politika fogalmaz meg...
Mi több, a harcoló erő csupán egyik eszköze a nagystratégiának, mert ez utóbbi
számításba veszi és alkalmazza a pénzügyi, a diplomáciai, a kereskedelmi és, nem
utolsósorban, az etikai nyomás eszközeit is az ellenfél akaratának gyengítése érdekében. A jó ügy kard is, páncél is. Ugyanígy, a lovagiasság a háborúban roppant
hatékony fegyver lehet az ellenség ellenálló képességének meggyengítésében és a
saját morális erők fokozásában.” (Liddell Hart, 2002, 493.)
A nagystratégia koncepciója nagy hatást gyakorolt a stratégiai gondolkodásra, mely tetten érhető abban is, hogy napjaink – és várhatóan a jövő konfliktusaiban is – a nem katonai úton történő érdekérvényesítés egyre fontosabbá válik.
Mindez többek között a Liddel Hart koncepciójából sokat merítő korlátlan hadviselés elméletében is kifejezésre került, amit két kínai szerző, Qiao Liang és
Wang Xiangsui alkotott meg 1999-ben. (Liang, Xiangsui, 1999) Mindez szerintük a technológiai haladás következménye, mely révén a hadviselés új formái
hatékonyabb érdekérvényesítést tesznek lehetővé. E példákból is látható, hogy
napjaink fegyveres konfliktusai nem tekinthetőek pusztán katonai természetűnek: számottevő és bonyolult politikai, kulturális és társadalmi tényezők egyaránt kulcsszerepet játszanak bennük. Mindez jelentősen befolyásolja a fegyveres erők alkalmazhatóságát, ezért az elmúlt időszakban előtérbe kerültek az
olyan átfogó szemléletű stratégiák, amik az összkormányzati megközelítésre helyezik a hangsúlyt,5 melyek hatékonysága azonban számos kérdést felvet.6 Talán
ez is közrejátszik abban, hogy egyes vélemények szerint a nemzetközi béke és
biztonság rendszerét ért globális kihívások hatására újra kell értelmezni a békéről és a háborúról alkotott eddigi koncepciókat. (Hoffman, 2007) Az elmúlt két
évtizedben számos elmélet született ezen folyamatok leírására, melyek közül írá5 Ilyennek tekinthető Magyarország 2012-ben kiadott Nemzeti Biztonsági Stratégiája is. Erről
bővebben: Keszely, 2014.
6  Ezzel kapcsolatban Nathan Freier hosszasan értekezik cikkében: Freier, 2009.
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somban a – hibrid hadviselés egyfajta előfutárának számító – negyedik generációs hadviselést fogom bemutatni részletesebben.
A negyedik generációs hadviselés
A negyedik generációs hadviselés koncepcióját William S. Lind alkotta meg az
1989-ben megjelent A háború változó arca: A negyedik generáció felé című tanulmányában. Lind és munkatársai – tanulmányozva az 1980-as években világszerte végbemenő változásokat – egy olyan modell megalkotásához fogtak, amely
szakított a bipoláris világ geopolitikai szemléletű erőegyensúlyi koncepciójával.
Az egyik fő megállapításuk szerint a nemzetállamok elvesztették az erőszak feletti monopóliumukat. Ennek helyessége azóta számos esetben, többek között a
csecsen háborúk, a 2006-os libanoni háború vagy az Iszlám Állam által Irak és
Szíria területén folytatott háború kapcsán is igazolást nyert. Az elmélet mellett
érvelők szerint a konfliktusokra ható politikai, kulturális, társadalmi és gazdasági tényezők nagymértékben átalakították korunk hadviselésének jellemző vonásait. Úgy vélik, hogy a jövő aszimmetrikus hadviselése minden korábbinál átfogóbb és dinamikusabb lesz, melyben a globalizáció hatására jelentősen felértékelődnek a nem állami szereplők.7 A globális trendek kiegészülnek a már
meglévő regionális feszültségekkel, ami világszerte tovább növeli a konfliktusok
gyakoriságát és intenzitását. (Williamson, 2009) A negyedik generációs konfliktusokban – a háborúk első három generációjától eltérően8 – megszűnik a harcolók és nem harcolók, valamint a béke és a háború közötti határvonal.
A negyedik generációs elveket valló ellenfél decentralizált szervezeti, vezetés-irányítási és logisztikai rendszert alakít ki. Az általuk folytatott háborúkban
nem létezik jól elkülöníthető harctér, ezért a harctevékenység egyszerre folyik a
zsúfolt városokban és a virtuális hálózatokban. Ezek során az ellenség gyenge
pontjait célzó csapásokat annak teljes társadalmi és kulturális mélységében hajtják végre. Ennek következtében a támadások nem a szemben álló fél katonai
erejét, sokkal inkább a nem harcoló civileket, a demokratikus elveket és jogi kereteket, de mindenekelőtt az emberek elméjét veszik célba. Az erőfeszítések arra
irányulnak, hogy az ellenség erkölcsi erejének megtörése révén rábírják a politikai döntéshozókat akaratuk megváltoztatására, melynek keretében elhitetik ve7 Forgács, Kaló, Németh, 2015
8 Az elmélet szerint az egymást követő generációk alkalmazva a rájuk jellemző jellegzetességeket
dominánsakká válnak elődeikkel szemben, így mindig a fejlettebb hadviselési formát alkalmazó fél fog győzni, kihasználva a jobb fegyverzet, valamint a harceljárások és a szervezet terén
megmutatkozó fölényét. Erről bővebben lásd: Somkuti, 2012.
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lük, hogy stratégiai céljaik elérése nem lehetséges vagy a várható előnyökhöz
képest túl sok áldozattal járna.
A negyedik generációs hadviselés módszereit alkalmazó csoportok sokszor
nem viselnek egyenruhát, működésükre nem hatnak ki a nemzetközi jogi szabályok, valamint innovatív módon használják fel a fejlett technológiai vívmányokat. Mindezen tényezők hatására a második vagy harmadik generációs hadviselési elveket alkalmazó haderők nehezen tudnak alkalmazkodni a negyedik generációs konfliktusokban jelentkező kihívásokhoz.
A bipoláris világrend felbomlása körüli években a koncepció kevés figyelmet
kapott. További fejlődésének Thomas X. Hammes A háború evolúciója: A negyedik generációs hadviselés címmel megjelent 1994-es tanulmánya adott lökést.
(Hammes, 1994) Ezt követően Hammes további cikkekben és tanulmányokban
foglalkozott a kérdéssel, míg végül 2004-ben megjelent A parittya és kő – Had
viselés a 21. században című könyve. (Hammes, 2006) Az elmélet addigi legfontosabb következtetéseit összegezve további fontos megállapításokkal egészítette
azt ki, reflektálva a koncepciót ért kritikai hangokra.
A szerző szerint a 2001-ben bekövetkezett terrortámadások igazolták az elmélet helyességét, mely az iraki és afganisztáni események tükrében további tapasztalatokkal gyarapodott. Az első jelentős stratégiai változást véleménye szerint az hozta meg, amikor a negyedik generációs hadviselés módszereit alkalmazó csoportok megváltoztatták addigi stratégiájukat. A korábbiakban ugyanis a
katonai műveletek támogatására információs tevékenységet folytattak, majd a
technológia fejlődésének köszönhetően mindez felcserélődött, így napjainkban
a gerilla- és terrorista akciók csak kiegészítő szerepet játszanak. Mindez a felkelők szervezeteiben is jelentős változásokat hozott: komplex transznacionális
hálózatok épültek ki, melyek kihasználják a virtuális tér nyújtotta lehetőségeket.
(Hammes, 2007)
William Lind az elméleti vitába bekapcsolódva amellett érvelt, hogy a negyedik generációs hadviselés nem új jelenség, de visszatérést jelent a nemzetállamok kora előtti konfliktusokhoz, melyekben a kulturális tényezők meghatározóak voltak. A jövő háborúiban egyre nagyobb szerepet játszó nem állami
szereplők motivációi szerinte egyes esetekben túl fognak mutatni a háború
clausewitzi magyarázatán, igazolva a háború csodálatos hármasságát tagadó,
Martin van Creveld (1991) által megalkotott koncepciót. Mindezt azzal egé
szítette ki, hogy a negyedik generációs hadviselésben alkalmazott harceljárások nem tekinthetőek újszerűnek, azonban a tradicionális gerilla- és terrorista akciók ötvöződnek a modern technológiákkal, ami megnöveli azok hatékonyságát.
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„A negyedik generációs hadviselés jellegét nem az fogja meghatározni, hogy az
ellenség hogyan harcol, sokkal inkább az, hogy ki és miért küzd.” (Lind, 2004, 16.)
Az elmélet kritikusai, köztük Antulio Echevarria szerint annak kitalálói teljesen félreértelmezik Clausewitz háborúról alkotott modelljét, valamint rossz logikai sémát követve, szelektíven használják fel a történelmi példákat. Szerinte nem
egy új modellre van szükség, helyette inkább a globalizáció és az infokommunikációs technológiák társadalmakra gyakorolt hatásainak átfogóbb megértésével
kellene foglalkozni. Gray, csatlakozva a kritikusokhoz, kifejtette, hogy az állami
szereplők továbbra is a nemzetközi politikai rendszer meghatározó szereplői maradnak, amin nem változtat az, hogy egyes államok vesztésre állnak a nem állami
szereplőkkel folytatott erőegyensúlyi versenyben. Ezt alátámasztja az is, hogy az
olyan állami szponzorok nélkül, mint Irán, a különböző terrorista és irreguláris
csoportok nem rendelkeznének a céljaik megvalósításához szükséges eszközökkel és forrásokkal. (Williamson, 2009) Akár a kritikusokkal, akár az elmélet pártfogóival értünk egyet, az tagadhatatlan, hogy létező problémákra világítottak rá,
hozzájárulva a világban zajló folyamatok jobb megértéséhez. Az irreguláris hadviselés terén bekövetkező változások vizsgálata során Hoffman behatóan tanulmányozta a negyedik generációs hadviselés elméletét, melynek egyes elemeit felhasználta a hibrid hadviselés koncepciójának továbbfejlesztéséhez.
A hibrid és a negyedik generációs hadviselés elméletét összevetve számos
hasonlóságot fedezhetünk fel: mindkettő a Szovjetunió összeomlása utáni világban jelentkező új típusú biztonsági kihívásokra – többek között a globalizációra,
az extrémizmus terjedésére és a fejlett technológiák proliferációjára – reflektál.
Ezen túlmenően mindkét elméletben kiemelt szerepet kapnak a konfliktusokban részt vevő nem állami szereplők. Ennek kapcsán fogalmazódott meg viszont
az egyik legfőbb különbség is, mivel a jövőben jelentkező irreguláris fenyegetések kapcsán Hoffman arra a következtetésre jutott, hogy a negyedik generációs
hadviselés elméletének állításaival ellentétben számolni kell az Egyesült
Államokkal rivalizáló hatalmakkal történő konfrontációra. (Hoffman, 2009b)
Úgy vélem, hogy az elmúlt évek eseményei igazolták állítását.
A hibrid hadviselés elmélete
„A hadviselés formái közötti határvonalak elmosódnak, így tovább már nem illeszthetőek be takaros kis dobozokba. Számítani lehet rá, hogy a pusztítás újabb
eszközei és taktikái jelennek meg – az egyszerűbbektől a kifinomultabbakig –, melyeket egymással párhuzamosan alkalmaznak majd a hadviselés hibrid és a még
ennél is komplexebb formáiban.” (Gates, 2009)
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A hibrid hadviselés fogalma William J. Nemeth 2002-es tanulmányában jelent meg először, melyben a modern és premodern államok kulturális, társadalmi és katonai rendszereinek összevetésén keresztül részletesen bemutatja a hibrid hadviselés kialakulásának gyökereit. Úgy véli, a hibrid szervezetek kialakulásában a kultúra és az ideológia meghatározó szerepet kap, mivel az általuk
folytatott hadviselési forma gyökerei az államok előtti korszakig nyúlnak vissza.
Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy e csoportok csak a modern technológiák és
a mozgósítási elvek hatékony alkalmazásában különböztethetőek meg múltbéli
elődeiktől.
A hibrid szervezetekkel kapcsolatosan a szerző kiemeli, hogy azokat nem
kötik jogi normák és erkölcsi szabályok, ami jelentős előnyt biztosít számukra a
harctéren. Nemeth a modern hadseregeket elemezve több megállapítást tesz arról, hogy azok milyen hátrányokkal rendelkeznek a hibrid szervezetekkel szemben. Ezeket az alábbiakban foglalhatjuk össze: túlbürokratizált és lassú a döntéshozatali rendszer, ebből a lassú reagálási idő és rugalmatlanság következik.
További hátrány a technológiától való túlzott függés, a paradigmákban való
gondolkodásmód, végül pedig az innováció hiánya. (Nemeth, 2002) Mindez alkalmatlanná teszi őket arra, hogy hatékonyan tudják felvenni a harcot egy hibrid módszereket alkalmazó ellenséggel szemben.
A szerző átfogó megközelítése nagymértékben formálta a hibrid háború elméleti fejlődését, melyben a következő lépcsőfokot Frank G. Hoffman 2006-ban
megjelent tanulmánya jelenti, aki korábban behatóan foglalkozott az irreguláris
hadviselés új, komplex formáival, megvizsgálta a témát érintő újszerű koncepciókat – melyek közül az előző fejezetben említett negyedik generációs hadviselés
elmélete hatott rá leginkább –, felhasználva azok főbb megállapításait. A kutatásai során szerzett tapasztalatok alapján abbéli meggyőződésének adott hangot,
hogy a konfliktusok nagy és konvencionális, valamint kis és irreguláris kategóriákra történő felosztása túlzottan leegyszerűsítő, mivel napjaink és a jövő ellenségei a hadviselés különböző formáinak kombinációját fogják alkalmazni.
(Hoffman, 2007) A háborúk terén bekövetkező legfőbb változásokat a hadviselés különböző formáinak konvergenciájában látta. (Hoffman, 2009a)
Hoffman, az erről megfogalmazott definíciójában véleményem szerint megalkotta a hibrid hadviselés értelmezésének egyik legátfogóbb változatát:
„A hibrid fenyegetések a hadviselés számos formáját magukban foglalják, beleértve a konvencionális képességeket, irreguláris harceljárásokat és képződményeket, valamint a válogatás nélküli erőszakot alkalmazó terrorista akciókat és bűnözői tevékenységeket. Hibrid háborúkat egyaránt folytathatnak állami és a legkülönfélébb nem állami szereplők. Az egymástól elszigetelten működő egységek vagy
akár ugyanaz a csoport is folytathat »multimodális« tevékenységeket, de ezek álta-
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lános, műveleti, valamint harcászati irányítása és koordinálása a fő hadszíntéren
megy végbe, annak érdekében, hogy a szinergikus hatások bekövetkezzenek a konfliktusok pszichológiai és fizikai dimenzióiban. Ezen hatások a háború valamennyi
szintjén jelentkezhetnek.” (Hoffman, 2007, 8.)
Meglátása szerint a történelem során számos konfliktus tartalmazott reguláris és irreguláris komponenseket, azonban ezeket a legtöbb esetben különálló
hadszíntereken, egymástól elszigetelten harcoló katonai alakulatok alkalmazták.
A hibrid háborúkban az eddig külön hadszíntéren és szervezetben harcoló erőket egyesítik, így az irreguláris erők gyakran döntő jelentőségre tesznek szert. E
szervezetek létrejöttében kulcsszerepe volt a különböző állami szponzoroknak
– amint azt a Hezbollahnak vagy a kelet-ukrajnai oroszbarát szeparatistáknak
nyújtott iráni és orosz támogatás kapcsán láthatjuk –, melyek kifinomult fegyverrendszerekkel, anyagi forrásokkal, hírszerzési adatokkal, kiképzőkkel és politikai támogatással szűkíteni tudják riválisaik mozgásterét.
Tanulmányában Hofmann fel kívánta hívni a döntéshozók figyelmét a hibrid
hadviselés által jelentett komplex fenyegetésekre, melyeket szerinte a kiadott tábori kézikönyvek és stratégiai dokumentumok megemlítenek ugyan, de nem fordítanak rájuk kellő figyelmet. Pedig szerinte a hibrid szervezetek újszerű szervezeti
felépítése, mely a hierarchikusan felépülő politikai szervezetből és a decentralizáltan működő, hálózatalapú katonai szárnyból áll, kiegészül a fejlett technológiákhoz – titkosított kommunikációt lehetővé tévő berendezésekhez, informatikai eszközökhöz, valamint a kifinomult fegyverrendszerekhez – való hozzáféréssel, ami
jelentős kihívást hordoz magában. Mindezt tovább fokozza az alkalmazásra kerülő gerilla módszerek – az improvizált robbanóeszközök (Improvised Explosive
Device, IED) használata, a váratlan rajtaütések, és a merényletek szervezésének –
ötvöződése a reguláris erők tevékenységeivel. Ezek együttes hatásai a korábbiakban nem tapasztalt fenyegetések megjelenéséhez vezettek, melyekre szerinte nem
fordítanak kellő figyelmet a védelmi tervezés során. (Hoffman, 2007)
Az aszimmetrikus és gerilla hadviselés korábbi formáit folytató erőkkel
szemben a hibrid szervezetek a háború egy új és halálosabb formáját teremtik
meg. Ezek során megjelennek a különböző bűnözői tevékenységek, mint a drogés fegyvercsempészetbe való bekapcsolódás, a bankrablások vagy a kiberbűnözés, melyek kettős célt szolgálnak. Egyrészt biztosítják a háború fenntartásához
szükséges anyagi forrásokat – jó példa erre az Iszlám Állam által végrehajtott
bankrablások (Daragahi, 2014) –, másrészt pedig tovább rombolják a célország
államhatalmát és társadalmi stabilitását, ami segíti a hibrid módszereket alkalmazó fél által kitűzött célok elérését. Az erőfeszítések arra irányulnak, hogy a
konfliktust a lehető legtovább fenntartsák, megtörve ezzel az ellenség politikai
akaratát. (Hoffman, 2007)
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Elmélete igazolásához Hoffman elsősorban a 2006-os libanoni háború tapasztalatait használta fel, melyet a modern kori hibrid háborúk prototípusának
tart. Későbbi írásaiban behatóan foglalkozott az amerikai fegyveres erők fejlesztési irányait meghatározó iskolák hiányosságaival, melyek szerinte nem adnak
adekvát választ a jövőben jelentkező komplex kihívásokra. (Hoffman, 2009a)
A haderő szervezetével kapcsolatos hiányosságok kezelésére több javaslattal is
szolgál írásaiban. Ezekben megfogalmazza a stratégiai mozgékonyságra, a modularitásra és a rugalmasságra épülő haderő kialakításának fontosságát, melyek
továbbra is biztosítanák az Egyesült Államok fölényét a jövő fegyveres konfliktusaiban – amikben álláspontja szerint a hibrid hadviselés által jelentett kihívások fokozottan fognak jelentkezni. (Hoffman, 2006)
Az amerikai hadsereg haderőnemeit külön-külön megvizsgálva megállapította, hogy a koncepciók szintjén megkezdődött a komplex hibrid háborúra történő felkészülés, ám azok gyakorlatba történő átültetésére még nem került sor,
mivel az számos akadályba ütközik. A technológiaközpontú9 szemlélet még
mindig uralkodónak számít a stratégiai tervezés terén, mely Hoffmann szerint
költséges és felesleges programokat szülve képtelen kezelni a hibrid fenyegetések
jelentette kihívásokat. Hoffmann a tengerészgyalogságot elemezve megállapítja,
hogy az úttörőnek számít, mivel már az 1990-es években hozzákezdett az új típusú kihívásokra – így az irreguláris hadviselésre – való felkészüléshez.
Megjegyzi továbbá, hogy a tengerészgyalogság az általa alkalmazott elveknek –
expedíciós gondolkodásmód és rugalmas szervezeti rendszer –, valamint a „kis
háborúk” (Small Wars) során szerzett tapasztalatoknak köszönhetően rendelkezik a szükséges képességekkel, melyek a hibrid háborúk sikeres megvívásához
kellenek. Ezt a gondolatot viszont kiegészíti azzal, hogy ehhez a tengerészgyalogság mára elavulttá vált kézikönyvei és kiképzési módszerei, valamint a költséges – és Hoffmann szerint haszontalan – beszerzési programjainak (mint amilyen például a V-22 Osprey konvertiplán kifejlesztésére irányult) sürgős felülvizsgálatára van szükség. (Hoffman, 2006)
Annak ellenére, hogy a fentebb említett cikkei megjelenése óta eltelt némi idő,
véleményem szerint az azokban megfogalmazott problémák – némi előrelépés
dacára – a mai napig érvényesek maradtak. A hibrid hadviselés elmélete kapcsán
fontosnak tartom megemlíteni William Murray és Peter Mansoor 2012-ban megjelent könyvét, melynek címe: Hibrid Hadviselés – Harcok komplex ellenfelek ellen
az ókortól napjainkig. (Murray, Mansoor, 2012) A szerzőpáros azt próbálja meg
bizonyítani könyvében, hogy a hibrid hadviselés az ókortól fogva létező jelenség,
9 A ’90-es évektől kezdve kibontakozó hadügyi forradalomról (Revolution in Military Affairs,
RMA) részletesebben lásd: www.comw.org/rma/fulltext/overview.html
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melynek közelmúltbeli kategorizálása hibás megállapításokon nyugszik. Abból
indulnak ki, hogy a történelem során a különböző nagyhatalmak számos esetben
harcoltak olyan ellenfelek ellen, melyek a reguláris és irreguláris erők kombinált
alkalmazása révén próbálták meg semlegesíteni ellenségük konvencionális katonai fölényét. Ezen állítást kilenc történelmi példával illusztrálták, a rómaiak germániai hódításaitól egészen a vietnami háborúig.10 Úgy gondolják, hogy a hadviselés új formáinak megjelenése nem alakítja át a háborúk természetét, de a harcok során alkalmazásra kerülő eszközök és módszerek folyamatosan változnak.11
Megjegyezték azt is, hogy a történelmi példák igazolják a hibrid ellenfelek hatékonyságát, így az általuk bevetett irreguláris erők többek között jelentős nehézséget okoznak ellenségük logisztikai ellátórendszerének működtetésében. Példaként
a második világháború keleti hadszínterén működő partizáncsapatokat említették meg, melyek tevékenysége a németek mögöttes területein hátráltatta a
Wehrmacht előretörését. A németek minden erőfeszítésük ellenére sem voltak
képesek felszámolni a partizánokat, ami fontos tanulságul szolgál az irreguláris
erőkkel szemben folytatott harcok nehézségeiről.
A szerzők egyebek mellett kiemelik, hogy a nem hagyományos hadviselésre
alkalmas különleges műveleti erők fontos szerepet kaphatnak a hibrid háborúk
során, mivel képességeik lehetővé teszik számukra az irreguláris erők elleni hatékony fellépést. Ezen túlmenően ők is kiemelik e konfliktusok komplex kulturális és politikai hátterét, melynek megértése alapvető fontossággal bír a műveletek során. A hibrid szervezetek jelentette fenyegetésekről – melyek kezelése
meglehetősen nehéz egy konvencionális elvek mentén működő hadsereg számára – megjegyezték, hogy azokat általában jobb elkerülni:
„Ne harcolj hibrid háborúkban, csak ha az állam legalapvetőbb nemzeti érdekei forognak kockán.” (Murray, Mansoor, 2012, 308.)
A Hoffman által írt gondolatokra gyorsan felfigyeltek, így az olyan szerzők,
mint Jeffrey Cowan (2012), Shawn Brimley (2008) és Daniel Lasica (2009) amellett érvelnek, hogy a felkelők harceljárásai és korlátozott technológiai lehetőségei
a jövőben kiegészülnek a konvencionális haderőkkel és azok kifinomult fegyverrendszereivel. Mindez azt eredményezi, hogy a fenyegetések teljes spektrumára
10 A mű bevezetőjében utalnak rá, hogy egyes történészek és kutatók véleményével ellentétben
ők nem tesznek különbséget összetett és hibrid háborúk között, így annak eltérő megközelítésével próbálkoznak. Ennek kapcsán kifejtették, hogy szerintük a hibrid hadviselés kifejezés az
olyan konfliktusok jobb megértését segítheti, melyekben reguláris és irreguláris erőket alkalmaznak szimmetrikus és aszimmetrikus harcokban. (Murray, Mansoor, 2012)
11 Utalva ezzel a negyedik generációs hadviselés támogatóinak álláspontjára, mely szerint a háború természetét megváltoztatták a hadviselés terén bekövetkező változások, amik a technológiai fejlődés és globalizáció hatására alakultak ki. (Murray, Mansoor, 2012)
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kell felkészülni, melyhez a technológiai proliferáció és globalizáció által keltett
hatások járultak hozzá. A szerzők felhívják a figyelmet arra, hogy a konfliktusok
hibrid résztvevői a harcászati szinten bekövetkezett kudarcok ellenére képesek
stratégiai előnyt szerezni a konvencionális haderőkkel szemben. Ezért azt javasolják, hogy az erőfeszítések a hibrid szervezetek motivációinak és szándékainak
feltárására irányuljanak. David Sadowski és Jeff Becker közösen írt, 2009-es cikkükben megjegyzik, hogy a hibrid háborúkban jelentkező fenyegetések egymástól különálló kategóriaként12 való értelmezése nem segít e konfliktusok komplex
kihívásainak értelmezésében. A szerzők szerint a konfliktusok fizikai – ami azok
direkt megközelítése – és kognitív dimenziói – azok indirekt megközelítése – a
jövőben várhatóan összeolvadnak, mely a hibrid szervezetek rugalmas felépítése
révén lehetővé teszi számukra, hogy mindkét dimenzióban fölénybe kerüljenek a
konvencionális erőkkel szemben. (Sadowski, Becker, 2009)
Sok szerző – vitatkozva Hoffman és követőinek állításával – amellett érvel,
hogy a hibrid háború csak egyike az aszimmetrikus hadviselés kapcsán megfogalmazott elméleteknek, és nem hordoz magában olyan forradalmi gondolatokat,
ami indokolná annak beépítését a stratégiai dokumentumokba és katonai kézikönyvekbe. (Glenn, 2009) Felhozzák továbbá, hogy nem létezik egységes definíció a hibrid hadviselésre, ami tovább korlátozza annak használhatóságát. A kritikusok észrevételei fontos hiányosságokra hívják fel a figyelmet, rávilágítva az elmélet gyenge pontjaira. Véleményem szerint szükség van a hibrid hadviselést
leíró pontos kritériumrendszer13 kidolgozására, melyre a szerzők egy része kísérletet tett írásaiban.14 Mindez viszont oda vezetett, hogy a hibrid hadviseléssel fog12 Utalva ezzel a 2006-os négyéves védelmi felülvizsgálat (Quadrennial Defense Review, QDR)
által meghatározott fenyegetési kategóriákra. (Sadowski, Becker, 2009)
13 A kutatók döntő többsége egyetért abban, hogy minden hibrid konfliktus egyedinek tekinthető, ennek ellenére kimutathatóak bizonyos karakterisztikák, melyek segítségével megállapíthatóak olyan azonosságok, amik e háborúk sajátosságaiból fakadnak. Ezen tényezőket
figyelembe kell venni a műveletek tervezése során, alkalmazkodva a hibrid környezetben jelentkező, dinamikusan változó kihívásokhoz. Minderre szükség van, mivel egyes vélemények
szerint a hibrid hadviselés egy folytonosan változó és fejlődő koncepció, nem pedig egy merev
és kötött kategória.
14 A Cristopher O. Bowers 2012-es tanulmányában kidolgozott szempontok véleményem szerint megfelelő alapot nyújtanak a hibrid konfliktusok elemzéséhez. A szerző három fő változó
– a képesség, a csoport érettsége, valamint a környezet komplexitása – alapján vizsgálta meg a
különböző fegyveres csoportokat, melyek alapján eldönthetővé válik, hogy azok hibrid típusúnak tekinthetőek-e. A modellben található három fő változó további alváltozókra bomlik,
melyeket a finn származású Kari-Petri Oskari Huovinen tovább bővített egy 2013-ban megjelent tanulmányában. Az alváltozók kapcsán Huovinen megjegyzi, hogy azok nincsenek kőbe
vésve, sőt azok az idők folyamán szükségszerűen változhatnak. Erről bővebben: Bowers, 2012;
Houvinen, 2013.
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lalkozó kutatók jelentős része saját szempontrendszert alakított ki, nehezítve a
tisztánlátást. Mindez sajnálatos módon az egységes definíció hiányához vezetett,
ami nagymértékben megnehezíti a hibrid háború, fenyegetés és hadviselés fogalma által körülírt jelenség pontos meghatározását. Ennek ellenére véleményem
szerint a napjaink – és a jövő – háborúiban jelentkező komplex kihívásokat a
hibrid hadviselés modellje írja le a legpontosabban, egyesítve magában a különböző koncepciók főbb megállapításait, új szempontokkal bővítve azokat.15
Összegzés
Összességében megállapítható, hogy a hadviselés aszimmetrikus és indirekt
megközelítése a hadtudomány szerves részét képezi, mely már az olyan ókori
szerzők munkáiban is felbukkan, mint Szun-ce. Az elmúlt évszázadokban számos olyan konfliktus zajlott, melyben a szemben álló felek között jelentős aszimmetria állt fenn fegyverzetüket, szervezetüket és harceljárásaikat tekintve. Ilyen
helyzetben a gyengébb fél általában a hadviselés indirekt megközelítését alkalmazza, melynek során fő erőfeszítése az ellenség kifárasztására és ezáltal akaratának megtörésére irányul. E háborúkban a konfliktusok pszichológiai vetülete
még jelentősebb szerepet játszik, ami a technológiai fejlődés következtében napjainkban még fontosabbá vált, a kibertér és az eseményekről valós időben közvetítő globális média megjelenésével.
A napjainkban jelentkező új típusú fenyegetések kapcsán egyes szerzők arról
értekeznek, hogy át kell értelmeznünk a háborúval és a hadviseléssel kapcsolatos koncepcióinkat. A Clausewitz tanításait valló szerzők – mint Colin S. Gray –
viszont úgy gondolják, hogy a háború természete állandónak tekinthető, míg
jellege és az alkalmazásra kerülő módszerek folyamatosan változnak az idők folyamán. (Gray, 2010) A háború szerintük egy átfogó koncepció, mely magában
foglalja a hadviselés elveit, amik az idő múlásával folyamatosan formálódnak, az
erőforrások és a kitűzött célok függvényében. Egyes szerzők szerint a hadviselés
nem konvencionális formáinak alkalmazása lehetővé teszi a gyengébb fél számára, hogy a vele szemben álló fél összemérhetetlenül nagyobb katonai erejét
legyőzze, csapást mérve annak sebezhető pontjaira.16
15 Igaz ugyan, hogy pontos definíció nem létezik, de a legtöbb szerző a Frank G. Hoffman által
megalkotott definíciót tartja mértékadónak a hibrid hadviselés kapcsán. Ezen írásban én is az
általa megalkotott kritériumokat tekintem alapnak.
16 Erre már a hadtudomány ókori klasszikusa is rávilágított: „A háborúban ki kell térni az elől,
ami erős, és le kell csapni arra, ami gyenge.” (Szun-ce, 2006, 11.)
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Az elmúlt évek eseményei azt mutatják, hogy napjainkban sokszor az erősebb fél által folytatott hibrid háborúkban a reguláris és irreguláris hadviselés
módszereit együttesen alkalmazzák a politikai, gazdasági és diplomáciai nyomásgyakorlással, valamint az információs térben folytatott tevékenységekkel.17
Más szakértők – mint többek között John B. Alexander – véleménye szerint, bár
az erőszak továbbra is a háborúk szükséges velejárója lesz, de mára elvesztette
azt a monopóliumát, amit a múltban a hadviselés és a háborúk kapcsán birtokolt. Ez szerinte főként a technológiai fejlődés és az információs technológiák
térhódításának köszönhető, ami alapvető hatást gyakorolt a hadviselés és a háború természetére. (Alexander, 2006) Ezzel vitatkozva Gray kitart azon meggyőződése mellett, hogy a háború természete állandó, melynek kapcsán példaként említi azon teoretikusokat, akik a múltban úgy érveltek, hogy a légierő
megváltoztatja a háború természetét. „Nem vonható kétségbe, hogy a hadviselésre
jelentős hatást gyakorolt a légierő megjelenése, de a háborúk természetét mindez
aligha befolyásolta” – állítja ezzel kapcsolatban Gray. (2010, 6.) Mindebből látható, hogy az olyan új típusú fenyegetés, mint a hibrid hadviselés, átalakítja napjaink biztonsági környezetét, feszegetve a háború és béke kapcsán megfogalmazott hagyományos koncepcióinkat, komoly vitákat váltva ki a szakemberek között.
Egyesek szerint a hadviselés fejlődésének egy olyan új és meghatározó állomásához érkezünk, mely hasonló változásokkal fog járni, mint az atombomba
vagy a légierő megjelenése a korábbi korok harcterein. A Szovjetunió összeomlása utáni időszakban kialakult unipoláris világrendet napjainkban már nem az
erők paritásán nyugvó szimmetrikus kihívások fenyegetik. Megjelentek az olyan
új típusú kihívások, melyek kezelése túlmutat a kizárólag katonai eszközökön
nyugvó válaszadás lehetőségein. Ennek értelmében hatékony nemzetközi összefogásra van szükség, bevonva a különböző civil szervezeteket és kormányzati
szerveket.18 Ezen túlmenően a védelmi tervezés, valamint a kiképzés és a doktrínák szintjén is jelentős változtatásokra van szükség ahhoz, hogy a nemzetállamok alkalmazkodni tudjanak a megváltozott fenyegetések által jelentkező kiszámíthatatlan biztonsági környezethez.
Hoffman és mások megfigyelték a különböző hadviselési formák minden
korábbit felülmúló hatékonysággal megvalósított fúzióját, amire szerintük a korábbiakban nem volt példa. A hadviselés terén bekövetkező változáshoz szerintük elsősorban a globalizáció és a technológiai fejlődés hatásai járultak hozzá,
17 Mindez megfigyelhető az ukrán válság kapcsán, melyben az Ukrajnával szemben jelentős katonai fölényben lévő Oroszország folytat hibrid háborút szomszédja ellen.
18 Lásd részletesen: Boldizsár, 2014.
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melyek kihatottak a hidegháború utáni világban jelentkező válságokra. Ennek
következtében a konfliktusokban részt vevő nem állami szereplők olyan képességekre tettek szert, amivel korábban csak a nemzetállamok rendelkeztek.19
Ezen csoportokat támogatva az Egyesült Államokkal rivalizáló nagyhatalmak
– mint Kína és Oroszország – vagy esetleg a regionális ambíciókra törő hatalmak – például Irán és Észak-Korea – a jövőben hatékonyan tudják törekvéseiket
érvényre juttatni határaik mentén, biztosítva a hibrid fegyveres csoportok működéséhez szükséges fegyvereket, kiképzőket, technológiákat és forrásokat.
A közelmúltban minderre már sor került, miután Moszkva – hibrid háborút
indítva Ukrajna ellen – nyomás alá helyezte Kijevet, biztosítva akarata érvényesülését. Sokak szerint a példa ragadós lehet, kihívást intézve a területi integritásra és állami szuverenitásra épülő nemzetközi rendszer ellen, felrúgva az eddigi
játékszabályokat. Ennek már mutatkoznak jelei, egyes elemzések szerint Kína a
„krími” forgatókönyv megvalósításán dolgozik a Dél-kínai-tenger vitatott hovatartozású szigetei kapcsán. (Thränert, Zapfe, 2016)
Az elmúlt időszakban megfigyelhető, hogy a hibrid hadviselés jelentette fenyegetésre felfigyelve a NATO és az Egyesült Államok fokozta készültségét.
Ebből is látható tehát, hogy a hibrid háborúk az utóbbi idők fejleményeinek hatására kiléptek az elméletek világából, és megkezdődött az ellenük történő felkészülés.
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Németh József Lajos

A TRANSZATLANTI KAPCSOLATOK EGYES VITÁS
KÉRDÉSEINEK ÁTTEKINTÉSE NAPJAINKBAN
(2005–2016)20
Rezümé
A 2005–2016 közötti időszakban a transzatlanti kapcsolatok vitás, biztonságpolitikai jellegű kérdéseinek megítélésében a transzatlanti közösség meghatározó tagállamai esetében történtek elmozdulások, egyúttal a korábbról ismert problémák
mellett újabbak jelentek meg. Ennek ellenére továbbra is bizonyítottnak tekinthető
az, hogy a közösen vallott értékek és érdekek rendszere továbbra is stabil alapot
biztosít a partnerek közötti együttműködéshez. 2001 óta lényeges elméleti és gyakorlati elemként jelenik meg az ún. stratégiai kommunikáció, amely az egyes célcsoportok felé pozitív attitűddel jeleníti meg a transzatlanti kapcsolatokban kiemelt szerepet játszó Észak-atlanti Szövetség narratíváját.
Kulcsszavak: transzatlanti kapcsolatok, vitás kérdések, intenzitás
Resume
In the period 2005–2016 we can see shifts in the controversial transatlantic rela
tions, especially in the security policy related issues. At the same time in addition
to the previously known problems new ones have been added. However, it remains
to be proven that shared values and interests continued to provide a stable basis for
cooperation between the partners. Since 2001, the so-called strategic communication appears as a significant theoretical and practical element in transatlantic relations, which is playing a key role in the dissemination of the North-Atlantic
Alliance narrative towards specific target groups.
Keywords: transatlantic relations, debated issues, intensity

20 A téma a szerző által beadott habilitációs tézisek egyikének szövegszerű megjelenítésén alapul
azzal a célzattal, hogy a fenti téma a lehető legszélesebb közönséghez jusson el.
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Bevezető gondolatok
Napjainkban a transzatlanti kapcsolatok kimeríthetetlen témakört jelentenek a
kutatók számára csakúgy, mint a laikus érdeklődőknek. Ez nem is meglepő, hiszen ha csak a potenciális állami szereplők számát vesszük alapul, akkor is minimum 28 entitásról kell beszélnünk, amelyek az Észak-atlanti Szövetség (North
Atlantic Treaty Organization, NATO) tagjai. Ha ehhez, a teljesség igénye nélkül,
az aktuális témákat is hozzávesszük – a nemzetközi terrorizmus elleni harc, a
transzatlanti kereskedelmi megállapodás jelenlegi helyzete, az ukrajnai események, a szíriai polgárháború, környezetvédelmi kérdések, rakétavédelem, iráni
atomprogram stb. –, akkor érzékelhető, hogy a témakörben való eligazodás nem
lehet eredményes a történelmi folyamatok, a főbb metszéspontok és bizonyos
elvont tudományos eredmények nélkül. Nagyon tág megközelítésben a transzatlanti kapcsolatok évszázadok óta jelen vannak egyetemes gondolkodásunkban, s
ennek alátámasztására elegendő ennek legmeghatározóbb momentumára,
Amerika 1492-ben történt felfedezésére gondolnunk. Ezt követően egyre több
területen alakultak ki az európai hatalmak által dominált, elsősorban gazdasági
(koloniális) jellegű kapcsolatok az Atlanti-óceán keleti és nyugati partján, amelyeknek földrajzi szempontok alapján történő értelmezésekor a tárgyalt térség
északi és déli területeiről (lásd: Nyugat-Európa, Észak-Amerika, KözépAmerika, Dél-Amerika, Afrika) egyaránt beszélnünk kell.
A XVIII. század közepére egy sajátos rendszer alakult ki: az ún. „trianguláris
kereskedelem”, amelynek fő haszonélvezői – a rabszolgák munkaerejével kinyert, majd importált nyersanyagok egyre inkább ipari méretekben történt feldolgozása után elkészült késztermékek exportálása után – Nagy-Britannia,
Franciaország és más európai államalakulatok lettek. (Findlay, 1990) Ugyanakkor
erre az időszakra már komoly politikai jellegű elvárásokat fogalmaztak meg az
immár sokadik generációs telepesek (1620-tól a Mayflower kereskedőhajón utazó és partot érve letelepedő britektől számítva), akik – például, miután kéréseiket sorozatosan elutasították, felismerték, majd kihasználták az európai hatalmi
erőegyensúlyban rejlő kiskapukat – sikerrel vívták ki függetlenségüket (lásd:
1776, amerikai függetlenségi háború). A történelmi események mögé tekintve
megállapítható, hogy ekkora az amerikaiak által vallott politikai értékek és az
egyre markánsabbá váló nyugati és déli terjeszkedési érdekek annak a külpolitikai felfogásnak kedveztek, amely végül a Monroe-doktrínában (1823) öltött testet. (Tarján, 2015) Ezt követően a fiatal Amerikai Egyesült Államok (USA) számára a rendkívül gyors területi és gazdasági növekedés évtizedei következtek,
míg az európaiak a nemzetállamok kialakulásának eredményeivel, sérelmeik
látens kezelésével és érdekeik könyörtelen megvalósításáért küzdöttek. Az 1914-
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ben kirobbant „nagy háború”, az I. világháború azonban sajátos fordulópontot
jelentett mind az európaiak, mind pedig az amerikaiak számára.1 Ennek lényege
pedig nemcsak abban keresendő, hogy első alkalommal haltak meg amerikai
katonák az európai hadszíntereken vagy az USA ekkortól vált adósból hitelezővé, hanem abban is, hogy megjelentek a kollektív biztonság első csírái az amerikai javaslatra létrehozott Népszövetség (League of Nations) keretein belül. Ezek
a keretek azonban – a realitásokhoz képest túl távolinak tartott ideákon nyugvó
koncepció objektív és szubjektív hiányosságai miatt – eleve töredezettnek bizonyultak. Az 1920-as évek az európai államok számára a szélsőséges útkeresés
időszakának tekinthetők, s ez igaznak bizonyult a diktatórikus elveken nyugvó
Szovjetunió számára is. Az 1929-ben bekövetkezett (a 20. században az első
nyugati2) nagy gazdasági világválság elmélyítette a társadalmi problémákat,
aminek szinte egyenes következménye lett a nácizmus szélsőséges világnézetének megerősödése, amit az Egyesült Államok – az addig már szinte bevett gyakorlatnak megfelelően – az óceánpajzsok (Atlanti-, Csendes-óceán) védelmét
magáénak tudva, kisebb-nagyobb kritika hangoztatásával szemlélt.
A II. világháború kitörése újabb és minden addiginál súlyosabb világégést
eredményezett, egyúttal immár tartalmi értelemben is rákényszerítette a szövetségesekre a valódi együttműködést. Ennek egyik jelentős kiindulópontjaként az
Atlanti Chartát tartjuk számon, amit 1941 augusztusában Roosevelt amerikai
elnök és Churchill brit miniszterelnök írt alá.3 Egyben ez a momentum tekintendő a modern transzatlanti kapcsolatok alapkövének, így innen eredeztetjük a
politikai, a gazdasági, a társadalmi és a katonai területeken bekövetkezett és elmélyült együttműködést mint sajátos többdimenziós folyamatot az észak-amerikai és az európai államok között.
A II. világháború lezárása után bekövetkezett hidegháborús szembenállás
markáns módon jelentkezett a transzatlanti kapcsolatokban, egyúttal ez az
időszak tekinthető a kapcsolatok tágulásának és elmélyülésének is. Az elmúlt
25 évben pedig a bővülésnek és a korábban ismeretlen vagy kevésbé ismert biz-

1 Kiváló összefoglalást nyújt a stratégiai szintről: Kaló József: Az első háborús év a nyugati
hadszíntéren. In: Püski Levente, Kerepeszki Róbert (szerk.): A „Nagy Háború és emlékezete.
(Speculum Historiae Debreceniense 22.) Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet,
2015, 105–124. o.
2 Egyes szakértők a 2008-ban bekövetkezett gazdasági válságot a másodiknak tekintik.
3 Az Atlanti Charta, az elnök és a miniszterelnök közös nyilatkozata, 1941. augusztus 12., www.
bibl.u-szeged.hu/bibl/mil/ww2/doksi/k10812.html (a letöltés dátuma: 2015. december 20.)
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tonsági kihívások,4 kockázatok5 és fenyegetések6 megjelenésének lehettünk
szemtanúi.
Az Atlanti Charta aláírása óta eltelt háromnegyed évszázad számos biztonságpolitikai kihívást tartalmazott az egyre gyarapodó transzatlanti közösség számára, amelynek tagjai közös értékek és érdekek alapján cselekszenek együttes
fellépéseik során. Ez az ún. „atlantizmus”, amely a doktori értekezésemben megfogalmazott álláspontom szerint „olyan rugalmasan értelmezendő kapcsolatrendszert feltételez, amelyben az észak-amerikai és az európai államok által közösen vallott értékek, az alapjaiban azonos érdekek és a folyamatos és hatékony
együttműködés fenntartására irányuló szándék és erőfeszítés dominálnak”.
(Németh, 2007, 10.)
Ez a kapcsolatrendszer azonban nemcsak a szereplők közötti együttműködés
alapján írható le, hanem a köztük zajló nézeteltérések rendszerén keresztül is,
amelyre a „transzatlanti vita” elnevezést mint gyűjtőfogalmat használjuk. Ez a
vita nem egyetlen téma vagy esemény köré csoportosul (bár esetenként ez is előfordul), hanem meghatározott keretekben zajlik, amelyek leírására kiváló kiindulási dimenziókat kínál számunkra a biztonságpolitika, pontosabban annak
egyes dimenziói.
Nagyon lényeges azt is hangsúlyoznunk, hogy a nézeteltérések kezelése mind
a szereplők között, mind pedig a külső partnerekkel kapcsolatban kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az elhúzódó viták komoly erkölcsi és anyagi, valamint emberveszteséggel is járhatnak. Ennek egyik sarkalatos – a mai napig nagyon komoly vitákra okot adó – része a nemzetközi terrorizmusra adott válaszok, amely
napjainkra számos területen jelentős változásokat és új eljárásokat eredményezett. Az egyik ilyen a stratégiai kommunikáció, amelynek kulcsfontosságú eleme
4 „A biztonság egyes összetevőire ható olyan helyzetek és állapotok összessége, amelyek a veszélyek legalacsonyabb megnyilvánulási szintjein jelentkeznek, és azok eredője általában hátrányosan befolyásolja a belső/külső stabilitást, valamint hatással lehetnek egy adott régió hatalmi viszonyaira.” In: Berkáné Danesch Marianna (szerk.) – M. Szabó Miklós (szerk.) – Mező
András (szerk.): Katonai Terminológiai Értelmező Szótár. HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi
Kiadó, 2015. 338. o.
5 „A bizonytalanság kifejezője, a biztonság egyes összetevőire ható olyan helyzetek és állapotok
összessége, mely a veszélyek közepes megnyilvánulási szintjét jelenti, amely során a nemzeti
érdekek sérülhetnek, veszteségek keletkezhetnek....” In: Berkáné Danesch Marianna (szerk.) –
M. Szabó Miklós (szerk.) – Mező András (szerk.): Katonai Terminológiai Értelmező Szótár. HM
Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó, 2015. 348. o.
6 „Veszélyt kilátásba helyező v. kiváltó, kényszerítési törekvést kifejező magatartási forma, amely
károsodást, hátrányt, veszteséget okozó képesség tényleges, vélt v. deklarált birtoklásán alapul....” In: Berkáné Danesch Marianna (szerk.) – M. Szabó Miklós (szerk.) – Mező András
(szerk.): Katonai Terminológiai Értelmező Szótár. HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó,
2015. 156. o.
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a transzatlanti értékek és az adott politikai szándék megfelelő és hatékony eljuttatása az adott célcsoportokhoz.
Napjainkban Magyarország a transzatlanti közösség teljes jogú és aktív tagja,
s mint ilyen, számos kötelezettsége mellett olyan jogokkal élhet, amelyek elősegítik gazdasági fejlődését csakúgy, mint a biztonságpolitikai értelemben vett
érdekérvényesítését is. A fenti eredmények elérését – és a kihívások sikeres
kezelését – azonban hosszú folyamat előzte meg, hiszen hazánk az 1999-es
NATO-csatlakozást megelőzően már csaknem egy évtizeddel korábban, a
rendszerváltozás időszakában jelezte a transzatlanti közösséghez való csatlakozás szándékát. Álláspontom szerint az 1989–1991 közötti időszak tekinthető a
legmarkánsabbnak a hazai biztonságpolitikai gondolkodásban, nemcsak eredményei, hanem előzményei miatt is. További szűkítést végezve – és a magyar
haderőre mint eszközre koncentrálva – azt láthatjuk, hogy az említett időszakban a haderő már jelentős változások alatt áll, azonban ezek minőségi és meghatározó jegyeit további kutatásoknak kell feltárniuk.
A fentieket egybevetve egy olyan többdimenziós rendszer tárul szemünk elé,
amelyben a szereplőkön túl számos folyamat, megoldási kísérlet és konkrét eljárásmód alkot egy folyamatosan változó, átalakuló rendszert.
A vitás kérdések kiindulópontjai
2007-ben megvédett doktori értekezésem egyik célkitűzése az volt, hogy meghatározzam azokat a legfontosabb vitás kérdéseket, szereplőket és befolyásoló
tényezőket, amelyek biztonságpolitikai szempontból meghatározónak és folyamatosnak tekinthetők. További lényeges célkitűzésem volt az is, hogy elvégezzem a vitás kérdések intenzitásvizsgálatát. Az elmúlt években a fentieket alapul
véve folytattam kutatásaim, amelyek legfontosabb megállapításai a következő
alfejezetekben találhatók.
A legfontosabb vitás kérdéseket a biztonságpolitikai dimenziók alapján csoportosítottam, amelynek megfelelően beszélhetünk politikai, társadalmi, gazdasági, katonai és környezeti témákról. Az elmúlt időszakban végzett kutatásaim
kiegészültek a kibertérben zajló folyamatok tanulmányozásával. Ezekbe nemcsak különböző műveletek végzését értem bele, hanem például érzékeny adatok,
információk vétlen (?) vagy akaratlagos napvilágra kerülését is, valamint azok
hatását a transzatlanti kapcsolatokra.

83

Napjaink biztonsági kihívásai, veszélyei és fenyegetései
Az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, valamint
Németország változó szerepe 2007–2015 között
Folytatva a disszertációmban meghatározottakat, kiemelt figyelemmel kísértem
az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország, valamint
Németország viszonyát és magatartását, továbbá a NATO-n belüli vitákat.
A 2008-ban hivatalba lépett Obama-adminisztrációval szemben jelentős, pozitív attitűdökkel telített elvárásokat fogalmaztak meg az európai partnerek.7
Ennek egyik sarokpontja a terror elleni fellépés kapcsán remélt – a korábbi
Bush-adminisztráció felfogásától jelentősen eltérő – magatartásban volt keresendő. Lényeges elvárás volt az iráni atomprogram békés kezelése csakúgy, mint
különösen a transzatlanti kapcsolatokat jelentősen megterhelő iraki háború lezárása. Általában véve a közel-keleti rendezés egésze, annak minden aspektusával, komoly kérdésként jelentkezett. Gazdasági szempontból a kereskedelmi és
vámügyi területeken történő előrelépés is a politikai elképzelések között szerepelt, éppúgy, mint a környezetvédelmi kérdésekben történő határozott amerikai
szerepvállalásé. Oroszország „kordában tartása”, valamint a kínai gazdasági növekedésben rejlő kockázatok ugyancsak terítéken voltak. (Serfaty, 2009; Zaino,
2008; Friedman, 2008)
2015-ben, Obama második ciklusának végéhez közeledve az állapítható meg,
hogy a fenti elvárások közül csak nagyon kevés valósult meg az eredeti elképzeléseknek megfelelően. Bár a terrorizmus elleni háborúban történtek látványos és
különösen belpolitikai értelemben vett sikerek (például Oszama bin Laden likvidálása 2011-ben, az iraki háború lezárása, nagyméretű terrortámadás nem
történt az USA területén), mégis az Iszlám Állam felemelkedését sokan az amerikai vezetés számlájára írják. A célpontok megsemmisítésére használt katonai
drónok csapásmérései jelentős méreteket öltöttek, s bár az amerikai szárazföldi
erők nagyméretű alkalmazásától tartózkodott Obama (a különleges erőkre
ugyanez már nem mondható el), az előbbi komoly politikai problémákat okozott számára. Az iráni atomprogram békés kezelése sikernek tekinthető, ez
azonban nemcsak az amerikaiak érdeme, ugyanis ehhez együttes – a transzatlanti közösségen is túlmutató – fellépés kellett. (O’Hanlon, 2015)
Gazdasági szempontból komoly törést okozott az Amerikai Egyesült
Államokból kiindult 2008-as gazdasági válság, amely elmélyítette az amúgy
sem egységes Európai Unió belső problémáit. A Transzatlanti Kereskedelmi és
Befektetési Partnerség (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP)
7 Meg kell jegyeznünk, hogy általában véve a demokrata elnököket jobban kedveli az európai
közvélemény, mint a republikánus vezetőket.
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körül komoly viták alakultak ki, jól példázzák ezt az Európai Unión belüli konfliktusok. (Malmström, 2015) Az amerikai–orosz kapcsolatok jelentősen romlottak az elmúlt években (ugyanez mondható el az EU–orosz viszonyról is),
amelynek középpontjában a kelet-ukrajnai helyzet csakúgy fellelhető, mint a
szíriai polgárháború, de akár energiaügyi kérdések is. A 2015 decemberében
Párizsban megrendezett klímacsúcsot Obama jelentős fordulópontként értékelte, és hangsúlyozta az Amerikai Egyesült Államok felelősségét a továbblépésben. (Worland, 2015)
Álláspontom szerint – legfőképpen a hiányzó egészséges történelmi távolság
okán – még túl korai lenne messzemenő következtetéseket levonni az Obamaadminisztráció kül- és biztonságpolitikai öröksége kapcsán, azonban egyet tudok érteni azokkal a hazai szakértőkkel, akik a korábbi szövetségesi rendszer
előnyeit megtartó, de azon – a belső és külső korlátok okán – túllépő koalíciók
létrehozását prognosztizálták. (Balogh, 2011; Varga, 2013; Corvaja, 2015)
Doktori értekezésemben (2007) azt a megállapítást tettem, hogy „NagyBritannia számára a transzatlanti kapcsolatok egységes egészként jelennek meg: a
két hídfő közötti egyensúly fenntartásában az ország tevékeny szerepet játszik oly
módon, hogy annak eredményeként a közösség tagjai a jövőben is részesei lesznek
a kollektív biztonság és védelem által nyújtott előnyöknek”. (Németh, 2007, 58.)
A fenti megállapítás egyes elemeit azonban újra kell értékelnem csaknem egy
évtized távlatából, különösen azt figyelembe véve, hogy Tony Blair brit miniszterelnök és az akkor még hivatalban lévő George W. Bush amerikai elnök számos kérdésben egyetértettek és közösen cselekedtek. Ez utóbbi egyik legjelentősebb – és legtöbb vitát kiváltó – példája pedig Irak 2003-ban történt megtámadása volt, amit – aBlair által 2015-ben is elismert módon – a Szaddam Husszein
által előállított tömegpusztító fegyverek hamis (hiányzó) bizonyítékaira alapoztak. (Mullen, 2015) Bár Blair bocsánatot kért a támadás hibás előkészítése miatt,
de azért nem, amiért Szaddamot eltávolították a hatalomból.
Tony Blairt Gordon Brown követte a brit miniszterelnöki székben (2007–
2010), akinek a 2008-as gazdasági válság kezelése érdekében tett erőfeszítéseit
Obama is elismerte. Ugyanakkor szemére vetett olyan érzékeny kérdéseket,
mint a British Petrol (BP) birtokolta mélytengeri olajfúró platform által 2010ben a Mexikói-öbölben okozott súlyos környezeti katasztrófa vagy az 1988-as
Lockerbie-merényletet elkövető Abdelbaset al-Megrahi szabadon bocsátása
2009-ben. (Dumbrell, 2015)
Brown a 2010-es tavaszi választások eredményeként távozott, és II. Erzsébet
királynőtől David Cameron konzervatív politikus kapott felkérést a kormányalakításra, aki napjainkig – a 2015-ös választások után megkezdve a második
ciklusát – betölti a miniszterelnöki tisztséget. A 2010-es líbiai eseményekre a
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britek és a franciák sokkal határozottabban reagáltak, mint az amerikaiak, jóllehet a 2011-es – Kadhafi elmozdítását célzó – katonai beavatkozásban mindannyian tagjai voltak a létrejött koalíciónak. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy
egyes megközelítések (álláspontom szerint inkább spekulációk) alapján az
Obama-adminisztráció és az aktuális brit vezetés közötti problémák nemcsak a
hagyományos baloldali és jobboldali értékkülönbségekben keresendők, hanem
abban is, hogy az amerikai elnök erős antikolonizációs attitűdökkel rendelkezik,
s ennek egyik fő történelmi megtestesítője Nagy-Britannia. (Winter, 2015)
Az elmúlt évek folyamatait tanulmányozva úgy tűnik, mintha Nagy-Britannia
eltávolodott volna az amerikaiakkal ápolt „különleges kapcsolat” origójától.
Ennek részben oka lehet a brit haderő csökkentésére irányuló törekvések mellett
az is, hogy az elmúlt években a szigetországot jobban lekötik a belső problémák
és az „öreg kontinenssel” – de különösen az Európai Unióval – való politikai és
gazdasági csatározás. (Rothkoppf, 2015)
Franciaország szerepe a transzatlanti kapcsolatokban szinte mindig adott
okot vitára, ennek kapcsán elegendő csak Charles de Gaulle elnöki időszakára
gondolnunk, amelynek „csúcspontja” a NATO katonai szervezetéből történő kilépés volt 1966-ban. Doktori értekezésemben tett megállapításaim egyike az
volt, hogy „a franciák alapvetően rendelkeznek együttműködési készséggel a
transzatlanti kapcsolatokban, amely nem jelenti azt, hogy bármi áron követik az
amerikai elképzeléseket”. (Németh, 2007, 55.) Sőt, Irak 2003-as megtámadásakor
a Jacques Chirac vezette állam – Németországgal együtt – nagyon határozottan
ellenezte ezt az amerikai–brit lépést, tartva annak beláthatatlan következményeitől. Azonban meglepő módon a 2007-ben hatalomra jutott Nicolas Sarkozy
2009 márciusában visszavezette az országot a NATO katonai szervezetébe.
Ennek indokaként pedig azt hozta fel, hogy így több lehetőséghez jutnak a kollektív védelmi szervezet céljainak és műveleteinek formálásában. (Cody, 2009)
Fontos szempontként tekinthetjük azt is, hogy ekkora már jelentősen megváltoztak az Európát érintő és azon kívüli biztonsági körülmények is. Ne feledjük el
azt sem, hogy a 2008-as orosz–grúz háború politikai rendezésében egyértelműen Sarkozy játszotta a vezető szerepet, bár ez egyáltalán nem meglepő annak
tudatában, hogy 2008. július 1-től Franciaország töltötte be az EU soros elnöki
tisztét, amelynek során számos más feladattal is meg kellett küzdenie. (Giuliani,
2008) Sarkozy fellépését azonban nem mindenki nézte jó szemmel, sőt néhány
vélemény szerint a franciák tulajdonképpen az oroszok kottájából játszottak.
(Aver, 2011) Sarkozy 2010-ben Washingtonban tett látogatását barátságosnak és
előremutatónak értékelte az amerikai média. (Knowlton, 2010) 2011-ben
Franciaország tevékeny részese volt a NATO Unified Protector elnevezésű,
ENSZ-felhatalmazás alatt zajló műveletének. (Taylor, 2011)
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A 2012 májusában megválasztott Francois Hollande egy jó fél évvel később a
Maliban az iszlám szélsőségesek ellen megindított Szervál Művelet (Operation
Serval) során komoly amerikai – elsősorban hírszerzési – segítséget kapott, egyúttal az ott zajló műveletek nagy tanulsággal szolgáltak az amerikaiak számára
is. (Surkin, 2014)
Miután 2013 nyarán Hollande támogatást ígért az amerikaiak számára azt
követően, hogy az Aszad-rezsim vegyi fegyvert vetett be a szíriai polgárháborúban, John Kerry amerikai külügyminiszter Franciaországot a „legrégibb szövetségesnek” („oldest ally”) nevezte. (Lewis és Ackerman, 2013)
2014 szeptemberében Franciaország elindította katonai műveleteit (Opération
Chammal) az Iszlám Állam szíriai bázisai ellen, egyúttal saját koalíciót szervezve
csatlakozott az amerikaiak által vezetetthez.8 A 2015 novemberében Párizsban
elkövetett merényletek mérete és brutalitása után még többen gondolták úgy (ez
már a Charlie Hebdo elleni merényletnél is felvetődött), hogy ez volt Fran
ciaország (és Európa) „2001. szeptember 11-éje”, ezzel is referálva a transzatlanti kapcsolatokat alapvetően meghatározó, a terrorizmussal szembeni fellépés
kérdéskörére.
A Németországi Szövetségi Köztársaság (a továbbiakban Németország) is állandó, központi szereplőnek tekinthető a transzatlanti kapcsolatokban. 2007ben az alábbiakat állapítottam meg: „A jövőt illetően szinte biztos, hogy
Németország továbbra is kulcsszereplő lesz a transzatlanti kapcsolatok megerősítésének tekintetében, amelyben a nemzetközi terrorizmus elleni harc, a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása és a közel-keleti rendezés mind-mind
további felelősségvállalásra és a kommunikáció erősítésére ösztönzik majd az országot”. (Németh, 2007, 60.)
Győry-Barcsa Andrea a doktori értekezésében megállapítja, hogy az elmúlt
években az ország vitathatatlanul központi szereplővé lépett elő a transzatlanti
kapcsolatokban csakúgy, mint számos európai kérdésben. Ez a központi szerep
azonban kettős: egyrészt a transzatlanti közösség nagyra értékeli az ország gazdasági, politikai és – az elmúlt években növekvő, de még mindig visszafogott –
katonai műveleti hozzájárulását, ugyanakkor elvárná a vezető szerep (vagy legalább valami ahhoz hasonló) vállalását. Ez utóbbi pedig akadályozza és hátráltatja a NATO-ban történő hatékonyabb szerepvállalást, illetve az olyan súlyos
kérdések rendezését, mint a szíriai polgárháború. (Győry-Barcsa, 2014)
8 Chammal: Retour sur les dates clés de l’intervention militaire française au Levant. Francia
Védelmi Minisztérium on-line, www.defense.gouv.fr/operations/irak-syrie/chronologie/
chammal-retour-sur-les-dates-cles-de-l-intervention-militaire-francaise-au-levant (a letöltés
dátuma: 2015. december 22.)
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Németország elutasította a 2011-es líbiai beavatkozásban történő részvételt,
amely különösen azért volt „fájdalmas” és találgatásokra okot adó, mert a fenti
év januárjától az ország az ENSZ Biztonsági Tanács egyik nem állandó tagja lett,
és Guido Westervelle német külügyminiszter a „felelősség, megbízhatóság és elkötelezettség” elveit hirdette meg székfoglaló beszédében. (Brockmeier, 2013)
A szíriai polgárháború rendezésében való részvételt régóta halogatja a német
állam, azonban 2015 decemberében eldőlt, hogy mintegy 1200 fős katonai állományt(légierő) küldenek harctámogató mandátummal az Iszlám Állam ellen
szerveződött koalíció soraiba. (Connoly, 2015)
Az Egyesült Államok és Németország kapcsolatában komoly feszültséget
okozott az is, hogy az USA – a kiszivárogtatott dokumentumok alapján – hosszú
ideje kémkedett mind Angela Merkel német kancellár, mind magas rangú kormánytagok, de civil szervezetek után is. (Hall, 2015) Álláspontom szerint ezek a
lépések, bár mindenképp felvetik a bizalom kérdését, inkább belpolitikai szempontból jelentenek problémát, semmint az említett szereplők közti kapcsolatok
egészére nézve.
A fenti szereplőket összevetve az állapítható meg, hogy a transzatlanti kapcsolatokon belüli szerepük, elhelyezkedésük változott az elmúlt években. Ennek
egyes okai nem meglepőek, ha a belpolitikai eseményeket vesszük alapul, ugyanakkor történtek olyan külső regionális és globális változások, amelyek az elmozdulások további indokaként is felsorolhatók.
Az alábbi táblázatot a 2007-ben megállapítottak alapján egészítettem ki, az
elmúlt években figyelemmel kísért legfontosabb eseményeket alapul véve.
Álláspontom szerint egyes országokban bizonyos területeken történtek látványos elmozdulások. Ez különösen figyelemre méltó Franciaország esetében,
amelynél a leginkább érzékelhető az Amerikai Egyesül Államokhoz való közeledés. Véleményem szerint a britek az elmúlt időszakban kissé hátrébb léptek, de
még mindig az adott „hídképző” és egyensúlyozó sávban találhatók.
Németország az elmúlt időkben önállóbbnak (bátrabbnak) mutatkozott,
azonban ez még mindig kevés a partnerek szemében, különösen a meglévő képességeit ismerve és a potenciális lehetőségeit tekintve. (A táblázatban szürke
háttérrel jelöltem azt, ahol szerintem érzékelhető változás történt 2007-hez viszonyítva.)
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1. táblázat: A 2007–2015 közötti elmozdulás a transzatlanti kapcsolatok francia, brit és német
biztonságpolitikai megközelítéseiben (szerkesztette a szerző)

A transzatlanti kapcsolatok francia, brit és német biztonságpolitikai megközelítései
(összevetés a 2007-es és a 2015-ös megállapítások alapján)
Megközelítési
szempontok a
transzatlanti
kapcsolatokat
illetően

Franciaország

Nagy-Britannia

Németország

Év

2007

2015

2007

2015

2007

2015

A transzatlanti
kapcsolatokban
betöltött szerep
jellege alapján

konfrontatív

együttműködő

egyensúlyozó

hátrébb
lépő

kiegészítő
(követő)

közvetlen
felelősségvállalást
kerülő
(eltávolodó)

Európa „és/
vagy” USA

„vagy”,
egyértelműen
Európa
mellett

„és”,
inkább
Európa
mellett

„és”, inkább az
USA
mellett

„és”,
inkább az
USA
mellett

„és”, inkább
Európa
mellett

„és”, inkább
Európa
mellett

Céljai elérésének érdekében
alkalmazott
eszközök
skálája

teljes

a rendelkezésre
állóra
fókuszálva

részben
korlátozott

részben
önkorlátozott

jelentősen
(ön)korlátozott

gazdaságilag
korlátozatlan

Transzatlanti trendek (Transatlantic Trends)
A fenti elnevezésű közvélemény-kutatást a Németországban működő Marshall
Alapítvány (German Marshall Fund of the United States,GMF) vezetésével és
más közreműködő szervezettel kezdeményezték 2003-ban, amikor az első össze
foglaló jelentés megjelent.9 Az adatfelvétel célja az amerikai és európai közvélemény felmérése olyan kérdésekben, amelyek meghatározóak a transzatlanti kapcsolatokban. Doktori értekezésemben olyan témákat mutattam be, amelynek
kiindulópontja a 2003-as iraki beavatkozás volt, amely rendkívüli módon megosztotta a transzatlanti közösséget. (Németh, 2007, 70–77.)
Fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt években folyamatosan nőtt a felmérésben részt vevő országok száma: míg 2003-ban az EU hét tagállamát és az USA-t

9 Lásd: http://trends.gmfus.org/about/ (a letöltés dátuma: 2015. december 23.)
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mérték fel, addig a 2014-es kutatásban már jóval több országról (köztük Orosz
országról is) beszélhetünk.
2. táblázat: Résztvevő országok a „Transatlantic Trends” kutatásban a 2003–2014 közötti
időszakban (forrás: Transatlantic Trends, Key Findings, German Marshall Fund of the United
States, http://trends.gmfus.org/files/2012/09/Trends_2014_complete.pdf; a letöltés dátuma:
2015. december 23.)

Transzatlanti trendek
Év

Résztvevők

Európai partnerek változása

2002

USA + E6

Fro., Németo., Olaszo., Hollandia, Lengyelo., Nagy-Br.

2003

USA + E7

+Portugália

2004–2005

USA + E10

+ Töröko., Szlovákia, Spanyolo.

2006–2010

USA + E12

+ Bulgária, Románia

2011

USA + E13

+ Svédo.

2012

USA + E13 +
Oroszo.

+ Oroszo.

2013

USA + E12

Oroszo. nem vett részt

2014

USA + E11 +
Oroszo.

+ Oroszo., de Szlovákia nem vett részt

Amint látható, a felmérésben hazánk nem vesz részt, pedig lenne rá mód,
amennyiben a kutatás tetemes költségeit (kb. 25 000 euró) valamilyen szervezet
vállalná.
Az évenkénti eredményeket összevetve megállapítható, hogy a 2007 óta eltelt
időszakban jelentős változások következtek be a közvéleményben a különböző
kérdések kapcsán. Az is megállapítható, hogy időről időre megjelennek az aktuális, világpolitikai eseményeknek megfelelő kérdések, amelyeket – kevésbé meglepő módon – eltérően értelmeznek a felek.
A kutatás módszertani megközelítésben különbséget tesz az alábbi állandó
témák között:
• hogyan ítélik meg a transzatlanti kapcsolatok egészét;
• hogyan látják a résztvevők az Amerikai Egyesült Államokat;
• hogyan látják a résztvevők az Európai Uniót;
• mennyire fogadják el a résztvevők az egyes politikai vezetőket;
• mennyire érzékenyek a gazdaságpolitikára;
• mi az álláspontjuk Oroszország és Kína szerepéről;
• hogyan ítélik meg a transzatlanti biztonsági együttműködést.
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Az alábbi diagram azt a 2006 és 2014 közötti trendet mutatja be, amely arra vonatkozik, hogy a világpolitikai ügyekben az USA-nak vagy EU-nak kéne vezető
szerepet játszania.

1. diagram: A „Mely állam vezetését preferálja a világpolitikai ügyekben?” kérdésre adott
válaszok a 2006–2014 közötti időszakban (%-ban)10 (forrás: Transatlantic Trends, Key Findings,
German Marshall Fund of the United States, http://trends.gmfus.org/files/2012/09/
Trends_2014_complete.pdf; a letöltés dátuma: 2015. december 23.)

A fentiek alapján az alábbiakat állapíthatjuk meg:
1. Az iraki 2003-as amerikai beavatkozás jelentősen megnehezítette a transz
atlanti kapcsolatokat, s ez jól megmutatkozott abban, hogy az európaiak
nem szívesen látták a felelősnek tartott Bush-adminisztrációt világpolitikai
vezető szerepben. Ebben az időszakban az amerikaiak is jobban preferálták
az európaiak vezetését (vagy legalábbis a határozottabb fellépést). Másként
megközelítve ez azt is jelenti, hogy míg az európaiak jobban függetlenedni
akartak, addig az amerikaiak több felelősséget raktak volna rájuk.
2. Barack Obama 2009-es hivatalba lépésével jelentősen javult az amerikaiak
elfogadottsága, egyúttal csökkent az európaiak iránt támasztott hasonló
10 Hozzá kell tennünk, hogy a világpolitikai vezető szerepben választható volt még Oroszország
és Kína is.
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igény az amerikaiak részéről. Ez az időszak a közös fellépést előtérbe helyező intervallumnak tekinthető.
3. A 2013-as év eredménye nagyon érdekes abból a szempontból, hogy ekkor preferálták legkevésbé az amerikaiak az európai vezetést. Ennek okát
a gazdaságilag és politikailag széttagolt Európai Unióban látom, illetve abban, hogy az amerikaiak nagyobb mozgásteret szerettek volna Európához
képest. Az eredményekben komoly szerepet játszik Németország eltávolodása is az USA-tól.
A transzatlanti kapcsolatok számos kérdése kapcsolódik az Észak-atlanti
Szövetséghez. Ezek két típusra oszthatók: az egyik a szervezet létével való összefüggésekre koncentrál, a másik a NATO működésének egyes összetevőit tárgyalja. Így az első csoport vonatkozásában a felmérések állandó kérdései közé
tartozik az, hogy mennyire alapvetően szükséges a szövetség fenntartása a
transzatlanti közösség számára.

2. diagram: Az „Ön szerint még mindig alapvetően fontos a NATO?” kérdésre adott válaszok
megoszlása a 2002–2014 közötti időszakban (%-ban)11 (forrás: Transatlantic Trends, Key
Findings, German Marshall Fund of the United States, http://trends.gmfus.org/files/2012/09/
Trends_2014_complete.pdf; a letöltés dátuma: 2015. december 23.)

11 A fenti kérdést nem tették fel 2003-ban.
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A 2. diagram alapján megállapítható, hogy az iraki beavatkozás (2003) utáni
időszakban a NATO szükségességét kevésbé preferálták az európaiak. 2008-tól a
szervezet fontossága nőtt mindkét fél számára, azonban 2012-től csökkent az
elfogadottsága. Ez vélhetően azzal áll összefüggésben, hogy ekkora már nagyon
sok kritika érte a szövetséget az afganisztáni misszió sikertelensége miatt.
Érdekes megfigyelni ugyanakkor a török álláspont változását.
Az intenzitásvizsgálat újabb eredményei
A 2005–2006-os tanévben, az Amerikai Egyesült Államokban található Virginiai
Katonai Intézetben végzett kutatásaim során sikerült kimutatnom a transzatlanti vita intenzitásának alakulását a II. világháborútól kezdődően. Ehhez egy olyan
statisztikai módszert dolgoztam ki, amely a leggyakrabban előforduló, az adott
problémákat szemiotikai értelemben is jól jellemző kifejezéseket („transatlantic
debate: transzatlanti vita”, „transatlantic rift: transzatlanti hasadás”, „transatlantic shift: transzatlanti fordulat” és „transatlantic gap: transzatlanti szakadék/szakadás”) adott évben és adott forrásban (európai vagy amerikai) jelenítette meg
évenkénti megoszlásban. (Németh, 2007, 82–86.)
2012-ben a fenti intézményben végzett kutatásom során sikerült újabb adatokat kinyerni, amelynek alapján az alábbi járulékos trend rajzolódott ki.

3. diagram: A transzatlanti vita intenzitásváltozása 1975–2011 között (forrás: LexisNexis
adatbázis, adatfelvétel helye: VMI, USA, adatfelvétel ideje: 2012. október; szerkesztette:
a szerző)
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A 2006-ban lezárt adatoknál még az látszott, hogy a 2003-as iraki beavatkozás
okozta „sokkhatás” múlóban van, és a transzatlanti vita intenzitása csökken.
Azonban ez a csökkenés a 2000–2001-es időszak szintjét elérve – nagyon rövid
időn belül – két ciklust is mutat. Hozzá kell tennünk azonban azt is, hogy az elmúlt években a közösségi média lehetőségei révén számos új szervezet, csoport
jelent meg a transzatlanti kapcsolatokat értékelő, elemző vagy véleményező szerepkörben (például: www.atlantic-community.org/, www.transatlanticacademy.
org/, http://transatlanticrelations.org/ stb.).
A transzatlanti kapcsolatok aktuális vitatott kérdései
Az alábbi rövid felsorolásban – azok tartalmi ismertetése és a teljesség igénye
nélkül – csak azokat a legfontosabb vitás kérdéseket sorolom fel, amelyek napjainkban központi témaként merülnek fel a transzatlanti kapcsolatokban:
• a szíriai polgárháború és annak megoldása;
• az Iszlám Állam elleni harc;
• Oroszország és Kína szerepe és viszonya a transzatlanti közösség irá
nyába;
• a NATO jelenlegi szerepvállalása és jövőbeni feladatai (elrettentés és védelem?);
• migráció;
• energiapolitika;
• transzatlanti kereskedelmi megállapodás (köztük a már említett TTIP);
• a transzatlanti adatkezelés egyes kérdései (Google, Facebook stb.);
• a nemzetközi terrorizmus elleni háború/harc/küzdelem;
• Ukrajna és a kelet-ukrajnai harcok;
• gazdasági kérdések;
• fenntartható fejlődés;
• klímaváltozás;
• a regionális biztonság egyes kérdései.
A stratégiai kommunikáció jelentősége
A biztonságpolitikai értelemben vett stratégiai kommunikáció kialakítására és
alkalmazására tett első nagyméretű erőfeszítéseket a 2001-es terrortámadások
utáni időszakra datálhatjuk, amikor az amerikai vezetés felismerte, hogy a támadásokat megelőző években (évtizedben), a Szovjetunió felbomlását (1991) követően megszakadtak a korábbi kommunikációs csatornák. Ehhez természetesen
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az is hozzájárult, hogy az információs és infotechnológiai területeken robbanásszerű változások következtek be. (Németh, 2016)
Nagyon fontosnak tekinthető az is, hogy a hadászat és hadelmélet változásait nyomon követő hazai és nemzetközi szakértők az ún. „negyedik generációs”
hadviselés egyik kulcsfontosságú elemének tekintik a stratégiai kommunikációt.
Ahogy azt Somkuti Bálint doktori értekezésében megfogalmazta: „Korunk fegyveres konfliktusaiban nem is annyira a katonai morál megingása jelenti a problémát, hanem a társadalom hozzáállása, támogatása. Egy elhúzódó konfliktusban a
társadalom elveszítheti lelkesedését, és számtalan módon kifejezheti nemtetszését,
ezért a kinetikusnak nevezett katonai műveletek kommunikálása ugyanolyan fontos, mint a tényleges katonai sikerek elérése. Éppen ezért akár expedíciós műveletekben vesznek részt a fegyveres erők, akár belső konfliktusban, a folyamatos, tényszerű és érthető kommunikáció elengedhetetlen [kiemelés tőlem – NJL].”
(Somkuti, 2011, 95.)
Bár a stratégiai kommunikáció fogalmi összetevői állandóan vitatottnak tekinthetők, mégis napjainkra kialakultak annak a választott téma szempontjából
legfontosabb értelmezési keretei, eszközei, szervezetei és alkalmazásának szabályai.
Az értelmezési kereteket illetően érdemes összevetnünk egy 2013-as üzleti
jellegű megközelítést (a kifejezés egyébként az üzleti életből eredeztethető) és a
NATO által a jövő szövetséges műveletei kereteiben (Framework for Future
Alliance Operations, FFAO) megfogalmazott katonai befolyásoló tényezőket
(Military Implications, MI), amelyben a stratégiai kommunikáció kiemelt szerepet játszik. (Németh, 2016)
3. táblázat: Összevetés: a stratégiai kommunikáció jelentése (szerkesztette: a szerző)

Üzleti megközelítés (2013)

NATO-megközelítés (2015)

A stratégiai kommunikáció olyan vállalati és intézményi kommunikációs elemeket és/vagy eszközöket használ, amelyek a „cél- vagy kulcshallgatóság”
(célcsoport) körében kedvező véleményt alakít(hat)
nak ki a vállalati és intézményi célkitűzések lehető
leghatékonyabb elérése érdekében. (O’Malley, 2013)

„A stratégiai kommunikáció a szövetségi
narratíva fejlesztését, koordinálását és dis�szeminációját jelenti oly módon, hogy az
elősegítse annak katonai műveleteit és tevékenységeit, egyúttal növelje annak pozitív
hatásait az információs területeken, valamint ellensúlyozza az ellenség azon narratíváját, amely koholmányokon és megtévesztésen alapul.” (NATO, 2015)

A stratégiai kommunikáció eszközei közé a nyilvános diplomáciát, a civil és katonai közkapcsolatokat, az információs műveleteket és ennek egyes összetevőit
(például a lélektani műveleteket) sorolhatjuk. Az említett eszközök külön-külön,

95

Napjaink biztonsági kihívásai, veszélyei és fenyegetései
kombinálva vagy együttesen is alkalmazhatók aszerint, amilyen célcsoport(ok)
ról van szó, illetve annak alapján, milyen pozitív hatást kívánunk elérni. Az említett eszközök lényeges jellemzője az átfogó megközelítés (comprehensive approach) és az egyes missziókhoz kapcsolódó elvárások, így annak alkalmazása az
egyes hivatásrendek és szakértők közötti összehangolt együttműködést igényli
az adott (döntően sratégiai szintű) politikai vezető vagy parancsnok mint „karmester” vezetésével.

1. ábra: A stratégiai kommunikáció rendszere (2008) (forrás: USA Védelmi Minisztérium,
https://developingtomorrow.wordpress.com/2012/05/03/
getting-to-know-the-us-policy-of-strategic-communication/; a letöltés dátuma: 2015.
december 21.)

Az 1. ábra értelmezésekor érdemes példaként vennünk egy hangversenytermet,
amelyben egy szimfonikus zenekar játszik. A zenekar, amely tulajdonképpen a
stratégiai kommunikáció egyes eszközeit jeleníti meg, akkor kel életre és harmonizál, ha azt a karmester – azaz a parancsnok – megfelelően (hatékonyan és hatásosan) kezeli és hangolja össze. A siker pedig akkor érhető el, ha a meghívott
hallgatóság (szövetségesek, média, társadalom, támogatók), a semleges résztve-
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vők és a nem kívánt hallgatóság (ellenség) számára küldött üzenet harmonikus
és könnyen dekódolható. A sikert pedig a hallgatóság visszajelzései (feedback)
alapján értékelhetjük.
A területnek a NATO szempontjából (is) kiemelt jelentőségét jól példázza,
hogy 2013-ben Rigában megalakult a Stratégiai Kommunikációs Kiválósági
Központ (NATO Centre of Excellence dedicated to Strategic Communications),
amely számos publikáción és rendezvényen keresztül mutatja be a terület aktuális témáit és trendjeit. Hazánk jelen pillanatban – véleményem szerint sajnálatos módon – nem tagja a fenti szervezetnek.
Fontos hangsúlyoznunk azt is, hogy a stratégiai kommunikáció jelentősége
napjaink hibrid hadviselésében is megjelenik (lásd: Kelet-Ukrajna, Iszlám
Állam), de tetten érhető az egyes nagyhatalmak erőfeszítéseiben is (Kína,
Törökország, Oroszország).
Hazánk a transzatlanti kapcsolatokban (2011) – egy „semleges” időszak
bemutatása
Hazánk már a rendszerváltoz(tat)ás óta elkötelezett híve a transzatlanti közösséghez való csatlakozásnak: ennek leglényegesebb állomásait az 1999-es NATO-,
majd a 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozást tekinthetjük. Álláspontom
szerint az elmúlt évek egyik legmarkánsabb intervalluma a 2011. január 1. és
július 2. időszakra tehető. Ennek oka pedig két tényező: az Európai Unió soros elnöki teendőinek ellátása, illetve a „Transzatlanti Hét” elnevezésű, rendkívül magas
szintű programsorozat. (Németh, 2012)
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül kiemeltem pár olyan eseményt,
amelyek rámutattak arra, hogy a fenti időszakban milyen markáns irányokban
mutatkozott meg a magyar kül- és biztonságpolitika:
• A 2011. január 1. és június 30. közötti időszak legmeghatározóbb keretét
az Európai Unió magyar elnöki teendői adták, amelynek magyar nyelvű
Stratégiai Keretében lényeges elemként jelent meg: „A magyar elnökség
törekszik arra, hogy elmélyítse az Unió stratégiai transzatlanti kapcsolatait
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a Washingtoni Nyilatkozattal12 és a Toledói Közös Nyilatkozattal13 összhangban.”14
• Az időszak első fontos eseményén, 2011. január 13-án Martonyi János
külügyminiszter fogadta Philip H. Gordont, az Egyesült Államok külügyminisztériumának az európai és eurázsiai térséget felügyelő államtitkárát.15 A magyar külügyminiszter tájékoztatta az amerikai külügyi vezetőt
a magyar EU-elnökség előtt álló feladatokról, különös tekintettel a transz
atlanti együttműködés kiemelt kérdéseire, míg Philip H. Gordon megköszönte Magyarország hozzájárulását az afganisztáni NATO-misszióhoz,
és együttműködésünket példaként említette.
• Hende Csaba honvédelmi miniszter 2011. március 17-én Varsóba utazott,
és felszólalt a IV. Euroatlanti Biztonsági Fórumon, ahol kiemelte, hogy
Magyarország alapvető biztonsági érdeke a földrajzilag velünk határos
nyugat-balkáni térség országainak euroatlanti integrációja. A csatlakozni
kívánó nyugat-balkáni államok integrációs folyamatát az egész transzatlanti közösségnek támogatnia kell.16
• Martonyi János külügyminiszter 2011. április 4-én hivatalos látogatást
tett Berlinben, ahol az esti órákban a transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó Aspen Intézet és a berlini magyar nagykövetség szervezésében tartott esti előadásában a magyar uniós elnökség mottójának tekintett erős

12 Az ún. Transatlantic Declaration-t 1990-ben írták alá az USA és az (akkor még) Európai
Közösség képviselői. Ebben a közös értékek és érdekek mellett megfogalmazták a jövő lényeges stratégiai célkitűzéseit. A későbbi években ez képezte más, az említett felek (később
természetesen az EU) között létrejött megállapodások alapját. Lásd: http://eeas.europa.eu/us/
docs/trans_declaration_90_en.pdf (a letöltés dátuma: 2015. december 23.)
13 A Toledói Közös Nyilatkozatot (Toledo Joint Statement) 2010-ben adta ki az USA és az EU a
2009-ben meghiúsított terrorista támadás okán, amely egy transzatlanti járat megsemmisítését tűzte ki célul. A nyilatkozat azokat a közös elveket tartalmazza, amelyek a transzatlanti légiközlekedés biztonsága szempontjából elsődlegesek. Lásd: http://register.consilium.europa.
eu/pdf/en/10/st06/st06261.en10.pdf (a letöltés dátuma: 2015. december 23.)
14 Az Európai Unió Tanácsa 2011. első félévi magyar elnökségének programja, stratégiai keret,
www.eu2011.hu/files/bveu/documents/HU_PRES_EROS_EUROPA_HU.pdf (a letöltés dátuma: 2012. május 4.)
15  Martonyi János és Philip H. Gordon találkozója, www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/
hirek/martonyi-janos-es-philip-h-gordon-talalkozoja (a letöltés dátuma: 2012. május 4.)
16 Hende Csaba a IV. Euro-atlanti Biztonsági Fórumon, www.kormany.hu/hu/honvedelmi-mi
niszterium/hirek/hende-csaba-a-iv-euro-atlanti-biztonsagi-forumon (a letöltés dátuma: 2012.
május 4.)
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Európa kapcsán a kohéziós, az agrár- és az energiapolitika fontosságát
emelte ki.17
• A virtuális tér biztonságával foglalkozó uniós elnökségi konferenciát rendezett 2011. május 2-án, Budapesten a Honvédelmi Minisztérium, amelynek során dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter kiemelte: ahhoz, hogy
a kibertérhez kapcsolódó „fenyegetésekkel szemben megfelelően védekezhessünk, nemcsak megfelelő technikai fejlesztések és kiválóan képzett
szakembergárda szükséges, hanem széles körű együttműködés is az átfogó megközelítés (comprehensive approach) jegyében”. (Draveczki-Ury,
2011) Így nemcsak az Európai Unión belül szorosabb közös munkára van
szükség, hanem kiemelkedő a transzatlanti együttműködés jelentősége is.
• 2011. május 3-án Martonyi János külügyminiszter részvétnyilatkozatot
adott ki Ronald „Ron” Asmus18 haláláról, akinek elévülhetetlen érdemei
voltak abban, hogy hazánk 1999-ben csatlakozhatott az Észak-atlanti
Szerződés Szervezetéhez. A külügyminiszter szerint „életműve mindan�nyiunk számára a sikeres transzatlanti kapcsolatok örök példájaként
szolgál”.19
• 2011. június 25-én Orbán Viktor beszédet mondott a Kínai–Kelet-KözépEurópai Gazdasági és Üzleti Fórumon, Budapesten. Ebben kiemelte: „Az
új, megváltozott szabályok szerint működő világban minden eddiginél fontosabbak a jó és erős szövetségek és szövetségesek. Magyarország jelenleg is
több ilyen jó szövetség tagja, hiszen erősek a hagyományos európai és
transzatlanti szövetségek. Ahhoz azonban, hogy az ország most zajló megújulása sikeres legyen, ahhoz, hogy Magyarország végre tudja hajtani a kitűzött céljait, elsősorban a teljes gazdasági fordulatot, és valóban Közép-

17 Rendkívül sikeresnek értékelte a magyar európai uniós elnökség első három hónapját a német
külügyminiszter, www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/rendkivul-sikeresnek-ertekelte-a-magyar-europai-unios-elnokseg-elso-harom-honapjat-a-nemet-kulugyminiszter
(a letöltés dátuma: 2012. május 4.)
18 Ronald D. Asmus (1957–2011) a Clinton-adminisztráció helyettes külügyminisztereként elkötelezett híve volt a NATO keleti irányú bővítésének. Lásd: Appelbaum, Byniamin: Ronald
D. Asmus, Official Who Favored Expanded NATO, Dies at 53, New York Times on-line, 2011.
május 3., www.nytimes.com/2011/05/04/world/europe/04asmus.html (a letöltés dátuma:
2015. december 15.)
19 Ronald Asmus emlékére, www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/ronald-asmus-em
lekere (a letöltés dátuma: 2012. május 4.)

99

Napjaink biztonsági kihívásai, veszélyei és fenyegetései
Európa legstabilabb államává váljon, új típusú szövetségekre és új szövetségesekre is szükségünk van.”20
• 2011. július 7-én a külgazdasági szakdiplomaták részvételével megrendezett éves Külpiaci Értekezleten Martonyi János külügyminiszter kijelentette: „Európával intenzívek és kielégítőek Magyarország gazdasági kapcsolatai, és nagyon jók az EU irányába a magyar export mutatói. A közép-európai országokkal folytatott külkereskedelmünk pedig ezen belül még
gyorsabban növekszik. Azonban a világban vannak még komoly potenciált
magukban rejtő, Magyarország számára felfedezetlen és kiaknázatlan piacok. Nagy lehetőségek vannak elsősorban a transzatlanti kapcsolatokban,
melyeket eddig még nem használtunk ki kellőképpen. (...) Alapvető érdekünk fűződik ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok a jövőben erősödjenek.”21
Az előbbiekben már említett Transzatlanti Hét (2011. 06. 28. – 07. 01.) jellemzőit és eredményeit az alábbi csomópontokban foglalhatjuk össze:
• A hivatalos nyilatkozatok szerint „a transzatlanti hét megszervezésével
Magyarország Kormánya hazánk erős elkötelezettségét kívánja kifejezni a
transzatlanti kapcsolatok iránt, amelyeknek uniós elnökségünk során is
megkülönböztetett figyelmet biztosított”.22
• 2011. június 28-án Martonyi János külügyminiszter találkozott Kevin
McCarthyval, az amerikai kongresszus alsóháza, a képviselőház republikánus többségi frakciójának igazgatójával. McCarthy a következőket nyilatkozta a találkozóról: „Az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatok nagyon szorosak, és egyre erősebbé válnak.”23 Martonyi megerősítette, hogy továbbra is azok közé tartozik, akik hisznek a transzatlanti
kapcsolatok különleges szerepében.24 Egyúttal ezen a napon történt a
Ronald Reagan centenáriumi megemlékezés a Parlamentben.
20 
Kelet-Közép-Európa hídfőszerepet játszik a kínai-európai együttműködésben, www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/miniszterelnok/beszedek-publikaciok-interjuk/kelet-kozep-europa-hidfoszerepet-jatszik-a-kinai-europai-egyuttmukodesben (a letöltés dátuma:
2012. május 4.)
21 Sikeres politikával elkerültük a pénzügyi csődöt, www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/sikeres-politikaval-elkerultuk-a-penzugyi-csodot (a letöltés dátuma: 2012.
május 4.)
22 
Megkezdődött a Transzatlanti Hét, www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-mi
niszterium/kormanyzati-kommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megkezdodott-atranszatlanti-het (a letöltés dátuma: 2012. május 20.)
23 Washington és Budapest kapcsolatai nagyon szorosak, www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/washington-es-budapest-kapcsolatai-nagyon-szorosak (a letöltés dátuma: 2012.
május 6.)
24 Uo.
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• 2011. június 29-én az 1911-ben született és 2004-ben elhunyt Ronald
Reagan szobrát avatták fel a Szabadság téren, az amerikai nagykövetség
előtt. Az eseményen részt vett Hillary Clinton jelenlegi és Condoleezza
Rice volt amerikai külügyminiszter. Ugyancsak a fenti napon Orbán
Viktor miniszterelnök a Szépművészeti Múzeumban megrendezett Sza
badság-vacsorán bejelentette, hogy a kormány hagyományteremtő szándékkal Magyar Szabadság Díjat alapít a transzatlanti kapcsolatok elmélyítésében szerzett érdemek elismerésére. Az amerikai képviselőház republikánus frakcióvezetője, Kevin McCarthy által vezetett képviselőházi
delegációt fogadta Hende Csaba honvédelmi miniszter, aki a megbeszélésen kiemelte: „Megítélésünk szerint napjainkban is fontosak a szoros transzatlanti kapcsolatok. E közösség ereje éppen a közös értékek, a demokrácia
és a jogállamiság iránti elkötelezettségében rejlik.” A kétoldalú együttműködés területén a honvédelmi miniszter jelezte Magyarország elkötelezettségét hazánk afganisztáni NATO-vállalásainak teljesítésében. Emellett
elismeréssel szólt a Magyar Honvédség és az ohiói Nemzeti Gárda közötti szoros együttműködésről.25
• 2011. június 30-án volt a Tom Lantos Intézet ünnepélyes parlamenti megnyitója, amelyen Hillary Clinton amerikai külügyminiszter is részt vett.
• E napon Hillary Clinton amerikai külügyminiszter találkozott Orbán
Viktorral és Martonyi Jánossal, valamint a civil társadalom képviselőivel.
Hazánk helye és szerepe eltérő képet mutat ugyanakkor az egyes bilaterális kapcsolatokban, valamint az érzékeny politikai-gazdasági természetű vitákban (például viszony a Nemzetközi Valutalappal, az IMF-fel). Érzékelhető ugyanakkor
az is, hogy a transzatlanti kapcsolatok egyik legfontosabb szereplőjének tekintett
NATO-ban a szerepvállalásunkat nagyra értékelik a közösség tagjai, még akkor
is, ha a védelmi ráfordítások (2015-ben a GDP 0,85%-a) jelentősen elmaradnak
a tagállamok által vállalt 2%-tól.26

25 
www.honvedelem.hu/cikk/26675/amerikai-kepviselohazi-delegacio-a-honvedelmi-miniszteriumban (a letöltés dátuma: 2012. május 30.)
26  Defence Expenditures of NATO Countries (2008–2015), www.nato.int/nato_static_fl2014/
assets/pdf/pdf_2016_01/20160129_160128-pr-2016-11-eng.pdf#page=2 (a letöltés dátuma:
2016. február 15.)
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Összegzés
Az elmúlt időszakban számos újabb elemmel bővült a transzatlanti kapcsolat,
jóllehet a korábbi vitás kérdések egyes lényegi elemei nem változtak. Meggyő
ződésem szerint a transzatlanti kapcsolatok alapjai még mindig elég erősek ahhoz, hogy a felmerülő kihívásokat a partnerek hatékonyan kezeljék. Ugyanakkor
fontos hangsúlyozni, hogy a nemzetközi kapcsolatok dinamikája alapján a bizalom kérdésköre az elmúlt években ismét nagyon hangsúlyossá vált. Ez pedig
rendkívül fontosnak tekinthető mind a két-, mind pedig a többoldalú kapcsolatok tükrében.
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Szabó Albert

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÉDELMI KÉPESSÉGEINEK
ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TRENDJEINEK ÁTHATÓ ELEMZÉSE
Rezümé
Az elemzés központi kérdése az Egyesült Államok költségvetésének hosszú távú finanszírozhatósága, ennek kapcsán bemutatjuk a költségvetési zárolás (sequestration) folyamatát, annak okait és következményeit. A tanulmány elemzési keretét
az elmúlt pénzügyi évek összehasonlítása képezi, különösen 2013 és 2014, ahol
látványosan megjelennek a Pentagon kiadásainak törésvonalai. A dolgozat utolsó
fejezete az Obama-adminisztráció védelmi minisztereinek haderőcsökkentő intézkedéseit vizsgálja, bemutatva azokat a beszerzési és modernizációs programokat,
amelyeket az egyes politikai szereplők akadályoztak, illetve késleltettek. Végezetül
pedig a dolgozat alapos elemzést nyújt a várható katonai modernizációs és beszerzési folyamatokról. A vizsgált kérdések között szerepel az Egyesült Államok védelempolitikájában bekövetkező súlypontváltás dilemmája, amelyet erősít a forrásszűkösségből eredő bizonytalanság, nem utolsósorban pedig az ország nemzetközi
ambíciószintjének változásából eredő kérdések.
Kulcsszavak: védelmi tervezés, védelmi költségvetés, katonai modernizáció, megszorító intézkedések
Resume
The central question of the paper is the financial sustainability of the defense budget, therefore the reasons for and the processes of sequestration, as well as its consequences. By comparing the defense budgets of recent trends, the ‘adjustments’ initiated by the Pentagon are highlighted. Accordingly, the measures undertaken by the
Obama Administration’s defense ministers have to be examined, pointing out those
modernization and procurement programs that have thus been delayed or canceled.
In the end the paper provides a detailed analysis and thorough assessment of the
procurement and modernization programs. In addition to these, the gradual shift in
U.S. strategic focus that appears as a consequence of strengthening fiscal constraints
and the resultant uncertainty in defense planning, as well as the changing U.S. international level of ambition will be discussed throughout the paper.
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Bevezetés
A tanulmány az Egyesült Államok stratégiai célkitűzéseinek fényében rávilágít
az amerikai védelmi költségvetési megszorítások folyamatára, amely a gazdasági
válság hatására vált szükségessé. Bemutatja a megszorítások védelmi tervezésre
gyakorolt hatásait és azt, hogy a stratégiai dokumentumokban megfogalmazott
célokra milyen hatása volt az amerikai kormányzaton belül nagy vitát kiváltó
Budget Control Act-nek („Költségvetés-felügyeleti törvény”), valamint a „sequestration” (automatikus zárolások) folyamatainak. A következőkben a megszorító intézkedések végrehajtását a 2013-as pénzügyi év költségvetési javaslatának kialakítása alapján mutatom be, mivel ez kitűnően szemlélteti a költségvetési tervezés egyes anomáliáit, illetve nehézségeit. Jelen elemzés az amerikai
stratégiai védelmi kutatóintézetek tanulmányaira, elemzéseire és adataira támaszkodik, amelyek sok esetben rávilágítottak azokra a törésvonalakra, amelyek
igazán megnehezítették a védelmi tervezés egyes irányelveinek kialakítását és az
egységes stratégiai szemlélet költségvetési elemekké történő leképezését. Az ellentmondások bemutatásának céljával végezetül kitérek a 2013-as pénzügyi év
megszorításainak haderőnemi felosztásában található egyes pénzügyi tételekre
és e tételek hosszabb időtávon átnyúló trendjeire. Szintén megvizsgálom azt a
helyzetet, amikor a haderő finanszírozhatóságának kérdéseit felülírják a politika
által meghozott egyes döntések prioritásai.27
Költségvetési realitások az elmúlt 60 évben
Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk az Egyesült Államok védelmi költségvetésének alakulásáról, érdemes megvizsgálnunk a szövetségi állam védelmi kiadásainak történelmi hátterét, amihez a védelmi költségvetés második világháború óta
leírt pályáján tekinthetünk végig (lásd az 1. ábrát). Ezáltal a jelenlegi költségvetési realitásokat összevethetjük az Egyesült Államok hidegháborús korszakának

27 Erre vonatkozóan elméleti összefoglalóként lásd Forgács Balázs – Kaló József – Németh József
Lajos: Aszimmetrikus kihívások a haderő, az állam, valamint a társadalom viszonyában.
Hadtudomány, 25. évf. (2015) 1–2. szám, 106–110. o.
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Az Egyesült Államok védelmi képességeinek és költségvetési trendjeinek átható elemzése
kiadásaival, amikor a védelem és a lehetséges katonai konfliktus jelentősége
minden más kérdést felülírt.
A hidegháború alatt az államok legnagyobb aggodalmát a harmadik világháború kirobbanása jelentette, ezért az elsődleges biztonsági fenyegetést a korlátlan fegyverkezés jelentette. A katonai fenyegetettség a politikai enyhüléssel
szorult egyre inkább háttérbe, és a hidegháború végével egy biztonságosabb világ képe körvonalazódott – ugyanakkor ezzel együtt számos más fenyegetettséggel egészült ki. (A biztonsági környezet változása miatt újabb definíciókkal és
elméletekkel bővült a biztonsági tanulmányok diszciplínája is.)1 Azonban az
amerikai biztonságfelfogás több szempontból továbbra is a katonai fenyegetést
tartotta az elsődleges kihívásnak a Bush-kormányzat alatt, 2000 és 2008 között.
A tanulmánynak nem célja az amerikai hidegháborús költségvetés mélyreható elemzése, de szemléltetésképpen egy történelmi rangsor készítésével érdemes
összehasonlítani a hidegháborús trendeket napjaink védelmi kiadásaival.2 A védelmi költségvetés elmúlt 60 évét figyelemmel kísérve a rangsor negyedik helyére került a vietnami háború időszaka. Ez azért csak a negyedik helyen zárta az
amerikai védelmi költségvetési rangsort, mivel az 1960-as években a pénzügyi
évek átlaga nem haladta meg az 530 milliárd dollárt. A harmadik helyen áll az
1980-as évek reagani adminisztrációja, amely többek között kitalálta az Egyesült
Államok csillagháborús programját is. Ebben az időben a védelmi költségvetés
elérte a mintegy 570 milliárd dollár átlagot éves szinten, és ezzel a rangsor dobogós helyére került. A második helyen az 1950-es évek koreai háborúja áll,
amikor mai árfolyamra átszámítva a védelmi kiadások megközelítették az évi
620 milliárd dollárt. A nagyarányú költségvetési ráfordítást az akkori amerikai
nemzeti össztermék 12%-a tudta biztosítani. A képzeletbeli rangsor első helyén
azonban az iraki és az afganisztáni háborúk időszaka áll. A „szeptember 11. utáni korszak” költségvetése 2001 óta rohamosan emelkedett, végül 2008-ra több
mint 700 milliárd dolláros keretre nőtte ki magát. Ezzel pedig gyakorlatilag történelmi csúcson zárt a Bush-adminisztráció védelmi költségvetési politikája.
Érdemes továbbá összevetni az Egyesült Államok hidegháborús időszakát és
a mostani időszak költségvetési átlagainak különbségeit is. A hidegháborúban
egy átlagos pénzügyi év mai dollárárfolyamon nézve körülbelül 432 milliárd
dollár körül mozgott. Vagyis ezt az értéket összevetve a 2008-as pénzügyi évvel
megállapítható, hogy a hidegháborús költségvetési átlag körülbelül 64%-kal volt
1 Ide sorolhatók az ún. koppenhágai iskola képviselői, akik komplex módon definiálták a biztonságot. Ennek értelmében nemcsak a katonai fenyegetettség szemszögéből kell vizsgálni a
biztonság kérdését, hanem annál tágabb környezetben, öt „szektorban”: a politikai, gazdasági,
katonai, társadalmi és környezeti szektorban. Ezek csakis egyszerre és komplex módon értelmezhetőek.
2 A következő rangsor költségvetési adatai 2011-es dollárárfolyamon rögzített reálértékkel szerepelnek.
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alacsonyabb. A hidegháborús átlaggal összevetve a 618 milliárd dolláros mostani időszak költségvetési átlagát, 15%-os eltérést tapasztalhatunk, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok a hidegháború vége óta gyakorlatilag relatíve többet fizet a hadsereg fenntartására, mint bármikor azelőtt.
Fel kell tennünk végül a kérdést: a fentiek ellenére vajon miért lett annyira
meghatározó az a politikai vita az amerikai médiában, amely a kiadáscsökkentéseket drámai és tragikus kontextusba helyezte? Ennek megértése érdekében a
következőkben részletesen szó lesz arról, hogy a költségvetési javaslatokból,
majd elfogadott javaslatból hogyan lesz egy adott költségvetési évre vonatkozó
törvény.

1. ábra: Az Egyesült Államok védelmi kiadásainak reálértéken vett pénzügyi kimutatása
1948-tól 2011-ig

A költségvetési törvény elfogadásának lépései
Az Egyesült Államok költségvetésének elfogadásában három kulcsfontosságú szereplő vesz részt: az elnök, a Szenátus és a Képviselőház. Fontos leszögezni, hogy a
költségvetési törvényalkotás akkor működik jól, ha az említett politikai szereplők
legfontosabb céljuknak tekintik az általuk észlelt legobjektívebb döntés kialakítá-
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sát és végrehajtását. Azonban ezt megnehezíti a költségvetési konszenzus létrehozása, mivel a különböző partikuláris érdekeket is figyelembe kell venni.
Az amerikai költségvetésnek alapvetően két nagy kategóriája létezik: az egyik
a törvényhozás által kidolgozott kötelező (mandatory) kiadások halmaza, a másik az elnöki javaslatra vita során meghatározásra kerülő, úgynevezett diszkrecionális/eldöntendő (discretionary) kiadások halmaza. Az adott pénzügyi év
egyes tételeit mindig az aktuális kormány nyújtja be vitára, amit folyamatos politikai egyeztetések követnek. A költségvetés alapvető részét képezi a kötelező
kiadások kategóriája, ahol nem az elnök és a kormány terjeszti be a javaslatot,
hanem a törvényhozás dolgozza ki és határozza meg azt. Ilyen költségvetési tételeket jelent a társadalombiztosítás (Social Security) vagy az egészségbiztosítási
programok (például Medicaid és Medicare). A diszkrecionális kiadások területéhez tartozik például a közlekedés, a mezőgazdaság, a környezetvédelem és a
számunkra releváns védelem is, ahol csakis a kétpárti tárgyalások útján kialakított konszenzus mentén lehet törvényt hozni.
A hivatalosan október 1-jétől a következő év szeptember 30-ig tartó költségvetési évre vonatkozó törvényjavaslatot minden év februárjában az elnök nyújtja be vitára. (Ennek ellenére a 2015-ös pénzügyi évet némi csúszással, 2014.
március 4-én nyújtották be, ám ez ugyanúgy 2014. október 1-jétől 2015. szeptember 30-ig tartott; erről később külön szólunk.) A költségvetési javaslatot a
benyújtást követően a Szenátus és a Képviselőház áttekinti, és ezt követően megkezdik az egyeztetést. A két változat meghatározását követően a kidolgozott javaslatok különbségeit a két ház külön megvitatja, és azután meghatározzák a
költségvetési tételek felső határait. Az egyes tételek felső pénzügyi korlátai azokat a maximális összegeket jelentik, amelyek az adott pénzügyi év terveit és
programjait finanszírozzák. A pénzügyi tételek pontos sarokszámait azonban a
Szenátus és a Képviselőház különböző szakbizottságai határozzák meg, ez a folyamat mechanizmusát tekintve hasonló a magyar törvényhozás menetéhez,
amikor az egyes törvényeket külön szaktárcák, szakbizottságok vitatják meg.
Ennek értelmében az igazi politikai csatározások a kongresszusi vitákban jelentkeznek, ahol, ha nincs megállapodás, akkor újrakezdik a vitát egészen addig,
amíg nincsen megfelelő konszenzus.
Az egységes pénzügyi javaslat a legvégén az elnök asztalára kerül, amit ha
jónak talál, akkor a tervezetből költségvetési törvény lesz, ha nem, akkor újratárgyalják a javaslatot egészen október 1-ig. Ez a törvényalkotás tekinthető a
legideálisabb költségvetési ügymenetnek.
Szintén nehezíti a koherens megállapodás létrejöttét az amerikai államadósság, valamint az ezzel járó költségvetési hiány (deficit) kérdése, amit törvényben
rögzített felső határ szabályoz. A képviselőház törvényalkotói több csoportba
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oszlanak. Léteznek olyan csoportok, amelyek az adósságplafon felemelésében
látják a megoldást, és vannak, amelyek megszorításokban (például a diszkrecionális kiadások lefaragásában, így a védelmi képességek csökkentésében) gondolkodnak. Fontos azonban látnunk, hogy ezek a kérdések mindig törvénybe foglalt kereteket jelentenek, mivel az Egyesült Államok azon kevés országok egyikéhez tartozik, amelyek törvényben rögzítik a szövetségi kormány hitelkereteit és
államadósságának mértékét. Például ha az államadóság mértéke nem fedezi a
kívánt elképzeléseket, akkor újabb konszenzust kell kialakítani – például újabb
törvény elfogadásával –, mivel csak így lehet biztosítani a szövetségi állam fizetőképességét. Amennyiben ez elmarad, akkor fennállhat a fizetésképtelen pénzügyi állapot. Ennek ellenére a 2014-es pénzügyi évre vonatkozó javaslatokat
nem fogadták el 2013. október 1-ig, ezáltal a szövetségi kormánynak nem volt
kész pénzügyi törvénye, és gyakorlatilag fizetésképtelenné vált. Ez az úgynevezett „shut down” folyamat, a szövetségi kormányzás leállása.
Ebből is látható, hogy a költségvetési javaslat kialakításánál több tényezőt is
figyelembe kell venni, mellyel párhuzamosan akár egyszerre több törvény elfogadásáról is kell dönteni, ami tovább növeli a politikai konszenzuskeresés nehézségeit, akár hosszú időre bizonytalan állapotba sodorva az amerikai védelmi
tervezést, amely pénzügyi sarokszámok híján vagy változó költségvetési tételekkel szinte lehetetlen feladattal szembesül.
A Budget Control Act és a „sequestration” folyamat értékelése
A következőkben azon kormányzati döntéseket vizsgálom részletesen, amelyek
megpróbálták rendezni az elmúlt évek amerikai költségvetési vitáit. Ezt elsősorban a 2011-es Budget Control Act (Költségvetés-felügyeleti törvény) valamint a
„sequestration” (automatikus zárolások) folyamatának és a teljes Obama-időszak
költségvetési tervezésének levezetésével és elemzésével mutatom be. Ebben a folyamatban jól láthatóak azok az intézményi érdekütközések, amelyek végül torzították a döntések gyakorlati végrehajtását. A 2009-es és a 2013-as év közti időszak szenátusi játszmáit jól szemlélteti Robert Jervisnek az intézményi érdekek
érvényesüléséről szóló gondolata: „A szervezetek és a bennük dolgozó emberek
hajlamosak saját céljaikat követni a magasabb szintű célok helyett. Különösen erős
ez a tendencia, ha a felsővezetői szintek nem határozzák meg a hosszú távú stratégiai célokat.” Az amerikai (védelmi) költségvetési játszmákban az utóbbi években
nem a népképviselet mentén szerveződő érdekek érvényesültek, hanem sokkal
inkább az egyéni, partikuláris elképzelések jutottak többnyire érvényre. Ezek a
párharcok eredményezték azt a döntésképtelen állapotot a költségvetésben, hogy
egyik oldal sem tudott igazán koherens megállapodásra jutni a másikkal.
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Ahogyan az előzőekben is láthattuk, a politikai konszenzus kialakítása számos nehézséggel jár az Egyesült Államok költségvetési törvényeinek megalkotása során. Ezt tovább fokozza, hogy a második világháború óta az Egyesült
Államok történetében nemigen fordult elő, hogy költségvetési többlettel zárt
volna egy adott pénzügyi év, így a költségvetési deficit és az államadósság állományának további növekedése során az adósságfelhalmozás volt a jellemző. Így
2011-ben az amerikai gazdaságot elérte az a pillanat, amikor az adósságállomány túlnőtte a szövetségi állam bevételeit, vagyis újabb hitelek nélkül gyakorlatilag beállt volna az amerikai államcsőd. A kialakult helyzet miatt alapvetően
két döntési forgatókönyvet vehettek számításba a törvényhozó képviselők pártjai. Az egyik az adósságplafon felemelésével járó további hitelfelhalmozás, a másik lehetőség a politikailag sokkal érzékenyebb megszorítások.
Végül azt mondhatjuk, hogy a döntés valójában mindkét elképzelésnek engedett, mivel 2011. augusztus 2-án Obama elnök aláírta a Költségvetés-felügyeleti
törvényt (Budget Control Act of 2011). Ennek rendelkezései lényegében két
irányelvet határoztak meg, ahol egyszeri lépésként 2,4 billió dollár értékben
emelték meg az adósságplafont.3 A másik irányelv pedig a diszkrecionális kiadások maximális pénzügyi korlátait csökkentette 2012 és 2021 között. Ez a
gyakorlatban a kijelölt tízéves időszakban nem a költségvetési hiány csökkentését jelentette, hanem sokkal inkább az adósság-felhalmozás mértékét szabályozta. Az adósságplafon megemelésének további feltétele volt, hogy a Kongresszusnak
2012. január 15-ig meg kellett állapodnia egy összesen 1,2 billió dolláros deficitcsökkentésben. Ennek érdekében hozta létre a törvény a Költségvetésihiánycsökkentési Közös Bizottságot (Joint Select Committee on Deficit Reduction),
ismertebb nevén a Szuper Bizottságot (Super Committee), aminek elsődleges
feladata volt, hogy itt találjanak megfelelő megoldást az elkövetkező tíz évre vonatkozó, mintegy 1,2 billió dolláros hiánycsökkentésre.
Jelentős fejtőrést okozott a Kongresszusnak, hogy a megállapodásokat miként hajtsák végre 2012. január 15-ig.4 A törvény azonban arra is kitért, hogy ha
nem születik megállapodás az eredeti időpontig, akkor abban az esetben automatikusan érvénybe lép a költségvetés kiadási tételeinek csökkentése 2013. január 2-i időponttal. Ezt valóban jó előre látták a törvényhozók, mivel a csökken3  Elnöki jogköréből eredően az elnöknek lehetősége van arra is, hogy adott esetben a plafon további 500 milliárd dolláros megemelését szorgalmazza, amit a Kongresszus elutasíthat, azonban ez elnöki vétóval felülírható. Végső soron a Kongresszus kétharmados többséggel ezt is
felülbírálhatja.
4 Összehasonlításképpen: a 2012 és 2021 között minden egyes év védelmi költségvetéséből kieső
összeg meghaladja Japán 45 milliárd dolláros és jó eséllyel az Egyesült Királyság 52 milliárd
dolláros kiadásait.
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tések elosztásában az eredeti időpontig csakugyan nem sikerült megállapodnia
a Szenátusnak és a Képviselőháznak.5 Ezért külön törvény (American Taxpayer
Relief Act of 2012) elfogadásával újabb két hónnappal, 2013 márciusáig tolták ki
a döntést. Mivel azonban ez idő alatt sem sikerült megállapodásra jutni a törvényalkotóknak, 2013. március 2-án életbe lépett az előbbiekben kifejtett automatikus zárolás (sequestration). Ez azt jelentette, hogy 2013-tól 2021-ig további
1,1 billió dolláros kiadáscsökkentésre kerül sor. Ez a védelem területén a kijelölt
tízéves időszakra körülbelül 500 milliárd dolláros csökkentést jelentett, ami
némi túlzással az alap védelmi kiadások (base defense budget) egyéves kiesését
jelenteti. Ezzel egyidejűleg fontos hangsúlyozni, hogy ezek a csökkentések a
Demokrata párt programjait magukba foglaló „kötelező” (mandatory) költségvetési tételeket csak alig érintik. Ide tartoznak a társadalombiztosítási és egészségbiztosítási kiadások (Social Security, Medicaid, Medicare).
Az átfogó, „automatikus” kiadáscsökkentésekre a sequester/sequestration kifejezéseket használja a köznyelv és a média. Eszerint a költségvetési zárolások a
„fűnyíróelv” szerint (across the board cuts) valósulnak meg: minden költségvetési tételre egyenlő mértékben alkalmazva. Az azonban fontos különbség,
hogy a zárolások a gyakorlatban nem érintettek minden költségvetési területet,
csak a diszkrecionális kiadási tételeket (így a védelmi kiadásokat igen, de a társadalom- és egészségbiztosítási kiadásokat nem). Ezeken a területeken kongresszusi felhatalmazással 2013 és 2021 között valóban a fűnyíróelv szerint meghatározott mértékben csökkentik, „megvágják” a kiadásokat. A mindenkori
csökkentések mértéke végül attól függ, hogy mennyi a 2011-es Költségvetésifelügyeleti törvény évekre lebontott maximális pénzügyi korlátja és az elnök által benyújtott aktuális (például védelmi) költségvetési tervezet közötti különbség, mivel ennek alapján számolják ki, hogy pontosan milyen arányban kell
csökkenteni az egész védelmi költségvetést az adott évben.
Összegezve az amerikai védelmi kiadások hosszú távú trendjeit, megállapítható, hogy a Bush-adminisztráció alatt történelmi csúcsot értek el a védelemre
fordított kiadások, meghaladva még a hidegháborús időszak legintenzívebb
éveit is. Mivel az amerikai fiskális politika évtizedes hagyományaképpen folyamatos költségvetési hiány mellett az adósságfelhalmozás volt a jellemző, az

5 Leon Panetta akkori védelmi miniszter szerint a védelmi költségvetés csökkentésére vonatkozó tervek 2011 folyamán egyre borúlátóbb helyzetet mutattak. A folyamat kezdetén, 2011
áprilisában még 400 milliárd dolláros csökkentés volt várható, de a 2023-ig tartó időszakra
már 450 milliárd dollár csökkentést jeletek. Azonban egy hónappal később 492 milliárd dollárt
neveztek meg célként. Ez pedig jelentős nehézséget okozott a védelmi tervezésnek, mivel a
felhasználható források számadatai folyamatosan változtak.
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Egyesült Államok 2011-re, a gazdasági válság által súlyosbított környezetben jutott el a fizetésképtelenség közelébe.
Az elfogadott válságkezelő szabályozás – a Költségvetési-felügyeleti törvény,
az állam hitelfelvevő képességét és ezáltal az államháztartás fizetőképességét célzó törekvések, majd az automatikus zárolások – drasztikus megszorító intézkedéseket eredményezett, amelyek döntően a védelmi költségvetést érintették.
A 2013-as és 2014-es pénzügyi évekre vonatkozó rendelkezésekből azonban kiderül, hogy egyes területek – a politikailag érzékeny veterán- és személyi ügyek
– Obama elnök közvetlen ráhatására kivételt képeztek a fűnyíróelv alapján végrehajtandó forráskivonás alól. Ez jelentős mértékben felborította az eredeti
pénzügyi tervezést, és aránytalanságokat idézett elő a megszorításokban.
A következőkben részben azt vizsgálom meg, hogyan jelent meg mindez a
gyakorlatban, és a 2013-as, illetve 2014-es pénzügyi évek költségvetései alapján
milyen trendek jelezhetőek előre a haderőnemek fejlesztését, az egyes funkcionális területek finanszírozását illetően. Végül röviden értékelem, hogy a folyamatban lévő és tervezett haditechnikai modernizációs programokra mindez
várhatóan milyen hatással lesz, és ezzel összefüggésben várható-e az Egyesült
Államok katonai képességeinek csökkenése.
A 2013-as és a 2014-es pénzügyi év áttekintése
A költségvetési tervezést döntően meghatározó szempontok bemutatását követően a 2012 és 2021 közötti időszakra vonatkozó védelmi alapköltségvetés tervezett alakulását, valamint a 2013-as és a 2014-es költségvetési évek további kiadásait vizsgálom. A kiadások tágabb kontextusba helyezését követően összefoglalom a védelmi kiadások csökkentésének és a washingtoni védelmi
tervezésnek a katonai képességekre gyakorolt, rövid távon várható hatásait.
Ennek módszertana a 2013-as költségvetésben várt megvonások és az ettől eltérő, a 2013-as és a 2014-es költségvetésben megjelenő költségvetési tételek összevetésén alapszik. Az előrejelzés készítése során a védelmi kiadások csökkentésének lehetséges következményeit rövid és hosszabb távon egyaránt értékelem.
A 2013-as költségvetési év értékelése
Ahogyan az előbbiekben már utaltam rá, a védelmi tervezés folyamata nagyban
függ a hozzá párosított források kiszámítható jellegétől. A gyakorlatban azonban a védelmi tervezés költségvetése mégsem lett kiszámíthatóbb, sőt sokkal
inkább bizonytalanná vált az utóbbi években. A bizonytalanságot növelte az elő-
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ző fejezetben röviden bemutatott Költségvetési-felügyeleti törvény beiktatása,
mivel elfogadása nem tudott alternatívákat kínálni a Szenátus és a Képviselőház
számára. A megszorítások eredetileg 2013. január 2-án léptek volna életbe, de a
kongresszusi viták elhúzódásával a kívánt határidőn belül ez nem történt meg.
Obama elnök és Chuck Hagel védelmi miniszter is azt hangsúlyozta, hogy a
megszorítások életbelépését ki kell még tolni pár hónappal, hogy ne nehezítse
meg az amerikai védelmi tervezés még folyamatban lévő beszerzési folyamatait.
A helyzetet súlyosbította, hogy nem állt rendelkezésre semmilyen további terv
sem, amely képes lett volna rendezni a megszorítások elosztását. 2013 januárjában, a megszorítások hatályba lépésének előestéjén végül a kongresszus elfogadta a 2012-es American Taxpayer Relief Act (ATRA) intézkedéseit, a törvény pedig eltolta a megszorítások hatályba lépését 2013. március 1-re. A védelmi forrásokat végül a 2013-as költségvetési év megszorításainak életbe lépésével 37,2
milliárd dollárral csökkentették. A megszorítások a pénzügyi év 5. hónapjában
kezdődtek, ami azt eredményezte, hogy a védelmi minisztériumnak a megszorításokat az év maradék 7 hónapjában kellett végrehajtania.
Az Obama-adminisztráció által javasolt 2013-as pénzügyi év költségvetési
javaslata három jól elkülöníthető pénzügyi tételből áll. Az első ilyen keret a haderő felhasználásának teljes spektrumát lefedő, 525,4 milliárd dolláros védelmi
alapköltségvetés. A második költségvetési tétel az ehhez hozzáadódó, kötelező
érvényű, 6,3 milliárd dolláros „egyéb felhasználású” pénzügyi alap. A harmadik
pedig a tengeren túli műveletek 88,5 milliárd dolláros kiadásai. Ezek a keretek
összesen 620 milliárd dollárban határozták meg a védelmi minisztérium diszkrecionális költségvetési kereteit. A védelmi alapköltségvetésre szánt források
525,4 milliárd dolláros összege azonban még mindig megközelítőleg 56,7 milliárd dollárral volt magasabb, mint a 2011-es Költségvetési-felügyeleti törvény által előírt elvonások.
Az Egyesült Államok védelmi költségvetésére jellemző azonban, hogy számos más, egyébként a védelemhez köthető költségvetési tételt a Pentagon hatáskörén kívül számolnak el. Ezek között szerepelnek a nukleáris létesítmények
biztonságával kapcsolatos, a különböző belbiztonsági és egyéb védelemhez kötethető kiadások, a nyugdíjjárulékok tételei, valamint nem utolsósorban a veteránok gondozásának és ellátásának költségei is. Ezeket a plusz pénzeket nem a
Pentagonnál, hanem más minisztériumok vagy hivatalok költségvetésének részeként számolják el. Ennek értelmében az Energiaügyi Minisztérium fennhatósága alá került a nukleáris létesítményekkel kapcsolatos költségvetés, amelyet
19,4 milliárd dollárban határoztak meg. Az egyéb védelmi, de részben már a
belbiztonsághoz köthető kiadások 7,7 milliárd dolláros költségvetése a
Belbiztonsági Minisztériumhoz került. Azonban az igazán nagy kiadással járó
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egyéb tételek, mint a nyugdíj és a veteránok kérdése a katonai nyugdíjpénztárhoz és a veteránügyekért felelős hivatalhoz kerültek. A katonai nyugdíjak költségvetését 67,2 milliárd dollárral, a veteránok költségvetését pedig 137,7 milliárd dollárral fogadták el.
Az egyes kiadási tételek súlyának érzékeltetésére: ezek a költségek nagyságrendekkel nagyobb forrást igényelnek, mint mondjuk a tengeren túli műveletek
egyéves költsége.6 Ha mindkét tételt összeadjuk, akkor körülbelül 204,7 milliárd
dollárt kapunk, ami megközelítőleg eléri a Pentagon védelmi alapköltségvetésnek 40%-át. Látható, hogy a védelmi kiadások tételei, valamint a más minisztériumokhoz köthető keretek szövetségi szinten a 2013-as pénzügyi évben együttesen elérték a 852 milliárd dollárt, ami pedig a teljes szövetségi költségvetés
23%-át jelentette.
A szövetségi állam védelmi költségvetésének értékelése során nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 2013-as pénzügyi év védelmi alapköltségvetésének eltéréseit, mivel itt jelennek meg leginkább a katonai személyzetre, a működtetésre,
valamint az üzemeltetésre, a karbantartásra és a különböző fegyverrendszerek
beszerzésére, modernizációjára fordított forráscsökkentések. Ahogy korábban
már utaltam rá, a 2011-es Költségvetési-felügyeleti törvény rendelkezései szerint
a csökkentéseket egységes arányban kell véghezvinnie a különböző szerveknek.
Ennek végrehajtása azonban politikai szempontból roppant kényes feladatnak
ígérkezett. Obama elnök 2013. augusztus 9-én arról tájékoztatta a Kongresszust,
hogy a katonai személyi kiadások (például a személyi állomány csökkentése által) továbbra is mentességet fognak élvezni, még a 2014-es pénzügyi évben is.
Vagyis mindenképpen enyhíteni kívánta a katonai személyi kiadások megszorításait, amivel azonban jelentősen felborította a megszorítások elosztását. Ennek
alakulását a következő ábra is jól szemlélteti, mivel látható, hogy az egyes keretek hogyan tértek el az előző évhez képest, és hogy a 2013-as tervezés alapján
hogyan képzelték el haderő finanszírozását 2017-ig.
A trendek és a költségvetési keretszámok összehasonlítása alapján, a védelmi
alapköltségvetés kb. 7%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez a csökkenés leginkább a beszerzések területén (az ábrán: Proc.) és a katonai beruházásokban
(az ábrán: Milcon.) figyelhető meg: átlagosan 14 és 23%. A személyi kiadások
(az ábrán: Milpers.) finanszírozása 7%-kal lett kevesebb az előző évnél. A kutatás-fejlesztési kiadások (az ábrán: RDT&E) tétele pedig 3%-kal lett kevesebb,
míg a működtetési és a fenntartási költségvetés (az ábrán: O&M) 4%-kal csök-

6 A Department of Veterans’ Affairs kiadásai arányaiban 64,2%-kal nagyobbak, mint a tengeren
túli műveletek kiadásai.
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kent. Ezek alapján látható, hogy a legnagyobb csökkentés a beszerzések és a katonai beruházások területén jelentkezett.
Ugyanakkor fontos, hogy megvizsgáljuk az egyes haderőnemek közötti költségvetési különbséget is. A 2012-es Védelmi Stratégiai Irányelveket követően röviden már szóba került a haderőnemek közötti finanszírozás változása. A haderőnemek közötti változó forráselosztás a jövőben főként a légi és haditengerészeti erőkre való fokozódó támaszkodást segítheti, mivel az ázsiai, illetve a
csendes-óceáni térség prioritása kapcsán ezek a haderőnemek válnak fontosabbá. Az 1. táblázatban látható az egyes pénzügyi évekre várható költségvetési
bontás haderőnemek szerint, az előző pénzügyi év értékeivel összehasonlítva.7
Eszerint a legkiemelkedőbb forrásmegvonás a szárazföldi erőket éri, amely a
2013-as pénzügyi évben elérte a 8,9%-os csökkentést. A légierőnél ez 5,8%-os, a
haditengerészetnél és tengerészgyalogságnál pedig 4,3%-os csökkenést mutat.
Ez a tendencia a 2013-as javaslatok alapján tovább folytatódik a következő pénzügyi évben is.
1. táblázat: A haderőnemek közötti működtetési költségek milliárd dolláros elosztása 2013tól a 2017-es pénzügyi évig (FY: Financial Year, költségvetési év)

FY 2013

FY 2014

FY 2015

FY 2016

FY 2017

Szárazföldi erők:

134 489
(–8,9%)

132 047
(–9,7%)

130 052
(–9,0%)

12 854
(–9,7%)

128 628
(N/A)

Haditengerészet:

155 609
(–4,3%)

153 009
(–6,3%)

156 701
(–4,6%)

154 909
(–5,7%)

155 917
(N/A)

Légierő:

139 920
(–5,8%)

144 569
(–5,8%)

144 206
(–6,2%)

146 734
(–6,5%)

147 432
(N/A)

Egyéb:

101 774
(–5,4%)

101 473
(–7,3%)

102 706
(–8,9%)

103 544
(–7,6%)

102 880
(N/A)

Az ún. „nem védelmi költségvetések”8 szintén változatlanok maradtak, mely
források azonban aránytalanul magasak a Pentagon védelmi alapköltségvetéséhez képest, mivel a nem védelmi keretek a teljes védelmi költségvetés közel
40%-át teszik ki. A haderő költségvetésében mért leghangsúlyosabb csökkentést
a katonai beszerzések és beruházások szenvedték el. Ez gyakorlatilag az infra7 A számok a 2012-es dollárárfolyamot mutatják, ezért már benne van a becsült infláció mértéke is.
8 Ide sorolható a már az előbbiekben kifejtett atomenergia kérdése, a belügyi biztonság költségei,
valamint a veteránok kiadásai és a katonai nyugdíjjárulékok.
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struktúra megújulásának lassulását eredményezi, mivel számos tervbe vett építkezést és karbantartási munkálatot töröltek vagy állítottak le. A katonai beszerzések területén is több programot állítottak le. További megvonásokra került sor
a katonacsaládoknak járó juttatások és a szolgálati lakások forrásainak körében.
Emellett a kiképzés, az egyéni utazási keretekre szánt összegek és a támaszpontok kényelemnövelését szolgáló infrastruktúrák, illetve a katonai infrastruktúra
karbantartásai általában is kárát látták a megszorításoknak. A haderőnemek között a csökkentések legnagyobb vesztese a szárazföldi haderőnem lett. Érdemes
hangsúlyozni, hogy a változások a Védelmi Stratégiai Irányelvek prioritásait követték, és ehhez párosul az is, hogy a fejlesztési források túlnyomó része szintén
a haditengerészethez és légierőhöz került.
Összességében tehát a katonai beszerzések, a karbantartási képességek, valamint a napi rutinfeladatok elvégzésén látszik meg leginkább a költségvetési elvonások hatása a 2013-as pénzügyi évben. A csökkentések az Egyesült Államok
számára komoly katonai képességvesztéssel nem járt.
A 2014-es költségvetési év vizsgálata
A következőkben az Obama-adminisztráció 2014-es költségvetési éve alapján a
védelempolitikáról szóló keretszámokat, valamint az azutáni költségvetési trendeket fogom részletesen áttekinteni. 2013. április 10-én Obama elnök a Fehér
Házban tartott sajtótájékoztatóján ismertette a 2014-es pénzügyi év költségvetési javaslatának legfontosabb keretszámait. Ebben ígéretet tett, hogy a következő
évben is igyekszik támogatni az amerikai társadalom helyzetét javító szociális
intézkedéseket, valamint az Egyesült Államok haderejének jövőjét. Ez azonban
– ahogyan az előzőekben is láttuk – nem kevés politikai vitát követően valósulhatott meg.
A 2014-es költségvetési javaslat elfogadásában az igazi áttörést Paul Ryan és
Patty Murray szenátorok költségvetési megállapodása jelentette. Ez vezetett a
2013-as kétpárti költségvetési törvényjavaslat kidolgozásához, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy politikai alkuk árán a pártok megegyeztek a 2014es és a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetési zárolások egy részének
eltörléséről, ezzel együtt 2022-re és 2023-ra egy 23 milliárd dolláros költségvetési keret kitolásával biztosították a költségvetési törvény elfogadását. Ennek
a törvénynek az elfogadása enyhített a 2014-es és a 2015-ös pénzügyi évek során a védelmi költségvetésre nehezedő nyomáson. Obama elnök csak ezt követően, 2013. december 26-án tudta aláírni a 2014-es költségvetési évre vonatkozó költségvetési javaslatot, ami az elfogadott törvénnyel együtt egyben két évre
biztosította az Egyesült Államok költségvetését. A következőkben a 2014-es
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pénzügyi év vizsgálata során – az előző pénzügyi évekhez hasonlóan – sorra
veszem azokat a költségvetési keretszámokat, amelyek beigazolják vagy megcáfolják a várt – a Költségvetés-felügyeleti törvény és a zárolások által eredetileg kiszabott – megszorítások valós méreteit.
A védelmi alapköltségvetés tervezett alakulását a 2012 és 2021 közötti időszakra vonatkozóan a 2. táblázat mutatja be. Itt rögtön észrevehető a hosszú távú
trendekben, hogy az abszolút értelemben vett csökkenés valójában elmarad, és
sokkal inkább a növekedés üteme csökken. Ennek értelmében a várt megszorítások gyakorlatilag egyre jobban enyhülnek, vagyis az Egyesült Államok költségvetése az elvártnál sokkal pozitívabb eredményt mutat. Azaz nagyobb lesz a
többletkiadás, ezáltal a költségvetési hiány, mint a 2011-ben jóváhagyott.
2. táblázat: Az Egyesült Államok haderejére fordított források milliárd dolláros trendjei
2012 és 2021 között

A 2014-es pénzügyi évben a Pentagon alapköltségvetését 526,6 milliárd dollárban határozták meg, ami 1,2 milliárd dollár csökkenést jelent az előző évhez
képest. A Pentagon többi diszkrecionális költségvetési tételéről is elmondható,
hogy a csökkentés a vártnál szintén alacsonyabb. A tengeren túli műveletek
költségvetése 79,4 milliárd dollárral szintén alig változik, ami a 2014-es afganisztáni kivonulást tekintve még mindig relatíve magasnak mondható. Ezzel a
költséggel és az előbb említett védelmi alapkiadással együtt a védelmi minisztérium teljes költségvetése elérte a 612,5 milliárd dollárt, ami az előző költségvetési évhez képest 7,7 milliárd dollárral lett kevesebb.
Azonban ha a teljes védelmi költségvetést akarjuk vizsgálni, beleértve a
„nem védelmi” költségvetési tételeket is, akkor a 2013-as pénzügyi évhez képest a várt megvonások ellenére az év gyakorlatilag gyarapodott. Ennek az az
oka, hogy a veteránok és a nyugdíjterhek költségei 12,3, illetve 18,2 milliárd
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dollárral nőttek. Ezekkel a növekedésekkel érte el a 2014-es védelmi költségvetés a 875,2 milliárd dolláros keretet, ami az előző pénzügyi évvel összevetve
23 milliárd dollárral emelkedett. (Ez az 1-es és 2-es melléklet kereteinek összehasonlításában érzékelhető.)
A megvonásoknak a 2014-es pénzügyi év költségvetésére gyakorolt hatásairól szólva a következő számokat érdemes kiemelni: a Pentagon 110 milliárd dolláros beszerzési programjai 9,9 milliárd dollárral csökkentek. Az összesen 69,6
milliárd dolláros kutatási és fejlesztési programok költségvetését 6 milliárd dollárral, a működési költségeket pedig 20,3 milliárd dollárral csökkentették.
A haderőnemek közül a haditengerészet 173 milliárd dolláros erőforrásait 10,7
milliárddal, a szárazföldi erők 179 milliárd dolláros költségvetését pedig 7,6 milliárddal csökkentették. A légierő esetében ez a két összeg 154 és 10 milliárd dollárra tehető.
A 2011-es Költségvetés-felügyeleti törvény és Obama elnök alapelvei tükrében négy alapvető pontban lehet összefoglalni a 2014-es pénzügyi év haderőre
vonatkozó megvonásait. Először is elmondható, hogy várhatóan nem lesznek
támaszpontbezárások, másodszor nem lehet senkit elbocsátani az egyenruhás
állományból, valamint nem lehet csökkenteni az egyenruhás állomány fizetését,
továbbá nem lehet teljes egészében törölni semmilyen beszerzési programot.
A relatív értelemben vett csökkentésnek két tényezőjét kell kiemelnünk, amelyek hatással vannak a haderőtervezésre. Az egyik a forrásmegvonásokkal járó
beszerzési programok eltörlése vagy elhalasztása. Ez legfőképpen a katonai eszközpark felszereltségét és egyúttal a fegyveres erők egyéni felszerelését befolyásolja. A csökkentések másik tényezője a személyi állomány létszámában, a hadgyakorlatok megszervezésében és a végrehajtásában keresendő.
A megvonások várható tendenciái és hatásai
Ahogyan arról már szó volt korábban is, Obama elnök, valamint Chuck Hagel
védelmi miniszter mindent megtett annak érdekében, hogy fenntartsák a haderő jelenlegi létszámát. Azonban Ray Odierno tábornok, az amerikai szárazföldi
erők vezérkari főnöke többször is jelezte, hogy a kiadáscsökkentések hosszú távon mindenképpen csökkenteni fogják azt. A haderő csökkentése elkerülhetetlen folyamat, mivel a személyi kiadások a védelmi alapköltségvetés 40-45%-át
teszik ki. Fontos továbbá leszögezni azt is, hogy a létszámok kapcsán lehet a
leggyorsabb és legeredményesebb csökkentést véghezvinni, legyen szó bármelyik haderőnemről is. Az egyes amerikai kutatóintézetek eltérő becslései a szárazföldi haderő hivatásos állományának 2015-ös létszámát 380 000-450 000
főre, a haditengerészet hivatásos állományát pedig 150 000-183 000 fő körülire
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becsülik. (Bővebben lásd a 3. mellékletet.) Ez összesen 430 000-490 000 főre jön
ki a jelenlegi 510 000-hez képest.
Ugyanakkor 2014. márciusi sajtóértesülések szerint arra is lehet számítani,
hogy a felső vezetés az iraki és afganisztáni háborúk előtti katonai létszámot tekinti a legideálisabbnak, ami pedig 440 000-450 000 közöttire tehető. Viszont
amennyiben tényleg drasztikus megvonásokra kerülne sor, akkor ennél még
alacsonyabb szintre, 420 000-re csökkenne a haderő teljes létszáma. Az eredeti
megállapodások szerint 2017-ig a kiadáscsökkentésektől függetlenül is 490 000re csökkentik a haderő teljes állományát, vagyis a létszámcsökkentésekre a 2015ös pénzügyi évben mindenképpen sor kerül. Viszont arról sem szabad megfeledkezni, hogy a haderő létszámának bizonyos mértékű csökkentése további
költségekkel jár, mivel egyes szövetségi törvények előírják, hogy a leszerelt katonának pluszjuttatásban kell részesülnie, főképp akkor, ha részt vett már valamilyen háborúban.
A haderőstruktúra kapcsán az is megfigyelhető, hogyan változott az amerikai
dandárharccsoportok száma és felállása is. Az amerikai haderő a 45 dandárharccsoportot 33-ra csökkenti. Egyelőre 12 dandárharccsoportot szüntetnek meg,
majd erőforrásaik egy részét a maradék 33-ba integrálják. Azonban 2014 februárjában készített kongresszusi tanulmányok azt vetítették előre, hogy 2019-re a
420 000 fős haderőt 24 dandárba osztják el. Ennek értelmében 2019-re már 24re csökkentik a dandárharccsoportok számát. 2016 végére mind a páncélos,
mind a lövész dandárharccsoportokat kiegészítik egy harmadik manőverzászlóaljjal, valamint egy további műszaki, illetve tüzér zászlóaljjal is.
Chuck Hagel 2014. márciusi sajtónyilatkozatában azt is hangsúlyozta, hogy a
légierő és a haditengerészet beszerzései csakis hosszú távon értelmezhetőek.
Jelenleg és a jövőben is nem a kiöregedett vagy újra üzemkész állapotba hozott
U-2-es vagy az A-10-es repülőgépekre fordítják a forrásokat, hanem sokkal inkább az innovatív beruházásokat támogatják. Ennek ellenére a haditengerészeten belül nagyon sok beszerzési program került veszélybe az elmúlt hónapok
sajtóértesülései szerint; az említett veszélyek közé sorolható például az amerikai
repülőgép-hordozók végső számának kérdése. A CVN-71-es (USS Theodore
Roosevelt) és a CVN-72-es (USS Abraham Lincoln) repülőgép-hordozók üzemanyag-utántöltő rendszereinek felújítása várhatóan késni fog, ami hatással lehet
ezen eszközök rotációs helyzetére, és vélhetően elmarad a következő, CVN-79
kódjelű repülőgép-hordozó megrendelése is. Ugyanakkor 2016-ra kivonják a
CVN-73-as (USS George Washington) repülőgép-hordozót, ezzel a hordózók
számát még a 2011-es Költségvetés-felügyeleti törvény költségvetési korlátai
esetén is 9 körülire becsülik. Így vélhetően nem kerül sor az LPD–25-ös kódjelű,
San Antonio osztályú csapatszállító dokkhajó és az LHA–6-os helikopterhordo-
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zó deszanthajó megépítetésére. A csökkentések továbbra is érintik, illetve továbbra is csúsztatják a DDG–51-es, Arleigh Burke, valamint a DDG-1000 osztályú rombolók fejlesztését, beszerzését. Egyes hírek szerint a partközeli hadihajókat és az újabb Virginia osztályú tengeralattjárók beszerzési programjait is
elérheti a csökkentések hatása. Az SSBN(X) elnevezésű tengeralattjáró-osztály
első példányának építési munkálatai kapcsán közel egyéves csúszás állhat fenn.
A légierő és a haditengerészet kötelékében szolgálatot teljesítő haditechnikai
gépipart érintő forráscsökkenések főként a Boeing KC-46-os és a KC-130-as légi
utántöltő repülőgép beszerzési programját, valamint az F–35-ös csapásmérő vadászbombázók beszerzéseit és a tengerészgyalogság és a légierő kötelékében
szolgálatot teljesítő V-22-es Osprey típusú, billenőmotoros repülőgépek beszerzéseit érintik. A fenti tételek mellett a költségvetési megvonások érinthetik a
Hellfire levegő–föld rakéták számát is. A szárazföldi erők esetében az M109
Paladin típusú önjáró tüzérségi lövegek és az M88A2-es páncélozott csapatszállító járművek beszerzését akadályozhatják meg a kiadáscsökkentések.
A 2014 áprilisában közétett 2015-ös védelmi költségvetési tervezet 2016 és
2019 közötti, a haderőre vonatkozó beszerzési adatainak legfontosabb megállapításai a következők. A szárazföldi haderőn belül mind a Blackhawk, mind az
Apache helikopterek száma csökkeni fog, ami 61 és 67 darabot jelent géptípusonként. Ez összesen közel 2,4 milliárd dolláros költségvetési megtakarítást
eredményez. A tengerészgyalogságnál csökkeni fog a CH-53-as szállítóhelikopterek száma és a H-1-es harci helikopterek fejlesztései; ezek körülbelül 1,3 milliárd dolláros megtakarítást jelentenek. A haditengerészetnél csúszni fog a DDG51-es romboló, valamint a Virginia osztályú SSN tengeralattjáró beszerzése,
mindösszesen 4,3 milliárd dollár megtakarítást eredményezve. Csökkentik a
P-8A Poseidon felderítő repülők számát 8 darabbal, és szintén 2-vel kevesebb
F–35C típusú Joint Strike Fighter vadászgépet vásárolnak, ami 1,2 milliárd megtakarítást jelent. A légierő kötelékében az előbbiekben már említett KC-46 légi
utántöltők száma 5-tel, az MQ-9 Reaper pilóta nélküli felderítők száma 38-al
csökken. 10-zel kevesebb MC-130J szállító repülő és 15-tel kevesebb F-35A típusú vadászrepülőgépet rendelnek meg, amivel 4,9 milliárd dollárt takarítanak
meg. További elemzések szólnak arról, hogy körülbelül 200 A-10-es harckocsi-elhárító vadászgépet vonnak ki az idei évben, valamint 10 000 fővel csökkentik az aktív katonai állomány egyéb társadalombiztosítási kedvezményeit.
A fentiekből kiderül, hogy 2015-ben és 2016-ban, vagyis jelenleg érintik leginkább a csökkentések az eszközparkot, bár ezek a megvonások arányait tekintve nem tekinthetők annyira tragikusnak, amennyire a média ezt bejelentette.
Azt is hozzá kell tenni, hogy az eszközparkot érintő csökkentések csak akkor
valósulnak meg, ha a kiadáscsökkentések folytatódnak 2014-ben és azt követő-
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en. A jelek szerint a megvonások trendjei az előző évekhez képest – ugyan az
eredeti szándékkal ellentétesen, de – egyre kedvezőbb úton haladnak.
2012 és 2021 között a 2011-es Költségvetés-felügyeleti törvény a megvonásokban 977,34 milliárd dollárt tűzött ki célként, ezzel ellentétben a 2014-es
pénzügyi költségvetési tervben ez 577,22 milliárd dollárra redukálódott. Vagyis
a várt megszorítások gyakorlatilag 59%-kal csökkentek. Nem csoda tehát, hogy
a 2013 márciusában kezdeményezett kényszerű megszorítások nem igazán éreztetik hatásukat. A védelmi kiadások megnyirbálásából eredő félelmek akkor válnak megalapozottá, ha a zárolások valóban folytatódnak; azonban ha mégis bekövetkeznek, vélhetően akkor sem eredményeznének tarthatatlan állapotokat.
Vegyük például a DDG-51-es romboló kérdését! Egy Arleigh Burke osztályú
romboló esetleges kivonása, leszerelése nem jelentene túl nagy kockázatot, különösen annak tükrében nem, hogy a haditengerészetnek az osztályon belül további 62 romboló áll rendelkezésére, legalább egy tucat további ilyen hajó megépítését tervezik, és lassan kész a Zumwalt DDG 1000-es típusú, legújabb generációs romboló is.
Adott esetben a megszorítások hosszú távon eredményezhetnek nagyobb
költségvetési anomáliákat, de jelenleg Washington erőkivetítési képességeit a
vártnál sokkal enyhébb módon befolyásolják. Az Egyesült Államok globális pozíciójának kérdésére, ahogyan ez a 2014-es négyéves védelmi felülvizsgálatból is
kiderül, nem a tényleges védelmi költségvetési megvonások jelentik az elsődleges veszélyt, hanem sokkal inkább a védelmi tervezésre ezzel együtt gyakorolt
bizonytalanság. A védelmi tervezés költségvetési oldaláról az egyik legfontosabb
kritérium a források kiszámíthatósága és azok jól eltervezett elosztása. Amikor
a Szenátuson és Képviselőházon belüli költségvetési viták egyre jobban elhúzódnak, az gyakorlatilag szervezeti válságot indukál az egész tervezési folyamaton
belül, amihez tovább párosul a sajtó olykor túlságosan szubjektív álláspontja,
ami erősíti a partikuláris érdekek előtérbe kerülését.
A költségvetési megszorítások értékelése és azok hatásainak vizsgálata tekintetében érdemes szem előtt tartanunk Graham T. Allison külpolitikai döntéshozatalának modelljét. Az Egyesült Államok haderejében az ún. „szervezeti magatartás” modellje érvényesül, mivel minden elöljáró a saját álláspontját és érdekét próbálja előtérbe helyezni a többiek rovására. Ez a folyamat pedig instabillá
teszi a szervezeti környezetet, és téves következtetéseket produkálhat, mivel gyakorlatilag az a terület kapja a legtöbb forrást, ahol a partikuláris érdekek a legkedvezőbb helyzetet teremtik elő, azaz ahol a legsikeresebben lobbiznak.
Összességében a vizsgált 2013-as és 2014-es költségvetési elemek azt mutatják,
hogy a 2011-es Költségvetés-felülvizsgálati törvény és az automatikus zárolások
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eredményeként elrendelt megszorítások eddig a haderőnemek közül legnagyobb
mértékben a szárazföldi erőket sújtották, és ez – összhangban az állam biztonsági stratégiáival is – valamelyest több mozgásteret hagyott a légierőnek, a haditengerészetnek és a tengerészgyalogságnak. Várhatóan a haditechnikai modernizációs programok, illetve azok csökkentése is követi ezt a mintát a következő
években.
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a megszorítások részeként
elrendelt költségcsökkentéssel ellentétben a védelmi kiadások ugyan csökkentek, de a csökkenés arányaiban kisebb volt, mint az előirányzott, és egyenlőtlenül oszlott meg a védelmi szektor költségvetési tételei között. Ennek oka egyrészt az, hogy a védelmi szervezetek megfelelő lobbierejének köszönhetően kisebb megszorításra került sor, illetve egyes tételeket későbbre toltak a tízéves,
hosszú távú költségvetési tervciklusban. Másrészt pedig Obama elnök sikeresen
védte meg a politikailag érzékeny kiadási tételeket, így például a haderőlétszámot és a veteránoknak biztosított forrásokat.
Összefoglalás és következtetések
Az Egyesült Államok védelmi költségvetésének legfrappánsabb magyarázata
Bernard Brodie gondolatával írható le leginkább: „Nincs és valószínűleg soha
nem lesz elegendő pénzünk ahhoz, hogy mindent megvegyünk, amit tényleg fel
tudnánk használni a védelmünk érdekében. A döntések, melyeket meg kell hoznunk, akkor is nehezek és fájdalmasak lennének, ha katonai költségvetésünk a jelenlegi kétszerese lenne.” Tanulmányomban azt az aktuális helyzetet vizsgáltam,
amely Brodie gondolatával éppen ellentétes: a 2011-et követő költségvetési megszorítások időszakát, ennek jellemzőit és hatásait.
Az Egyesült Államok védelmi költségvetése a 2001-et követő egy évtizednyi
folyamatos és lendületes bővülést követően reálértéken gyakorlatilag nagyobbra
nőtt, mint a történelem során valaha is. Ezt a folyamatot akasztották meg a biztonsági környezet reálpolitikai és percepcionális változásai, Obama elnök hatalomra kerülése és az elmúlt évtizedek kétségtelenül legsúlyosabb gazdasági válsága. Írásomban az Egyesült Államok védelmi költségvetési tervezési vitáit vizsgáltam ebben az egyszerre átalakuló külső és belső kontextusban. Az értékelés
során a 2013-ban életbe léptetett költségvetési korlátok, automatikus forrásmegvonások és zárolások, illetve az elfogadott 2014-es védelmi költségvetés közt feszülő belső ellentmondásokra, azok következményeire hívtam fel a figyelmet.
Mivel az amerikai fiskális politika évtizedes hagyományaképpen folyamatos
költségvetési hiány mellett az adósságfelhalmozás volt a jellemző, 2011-re, a gaz-
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dasági válság által súlyosbított környezetben jutott el az Egyesült Államok a fizetésképtelenség közelébe. Az elfogadott válságkezelő szabályozás – a Költségvetésifelügyeleti törvény, az állam hitelfelvevő képességét és ezáltal az államháztartás
fizetőképességét célzó törekvések, majd az automatikus zárolások („sequestration”) – drasztikus megszorító intézkedéseket eredményeztek, amelyek jelentős
mértékben a védelmi költségvetést érintették.
A 2013-as és 2014-es pénzügyi évekre vonatkozó rendelkezések vizsgálatából
azonban kiderül, hogy egyes területek – a politikailag érzékeny veteránügyek és
a személyi vonatkozású ügyek – Obama elnök közvetlen ráhatására kivételt képeztek a fűnyíróelv alapján végrehajtandó forráselvonás alól. Ez jelentős mértékben felborította az eredeti pénzügyi tervezést, és aránytalanságokat idézett
elő a megszorításokban.
A 2011-es Költségvetés-felülvizsgálati törvény és az automatikus zárolások
eredményeként elrendelt megszorítások a haderőnemek közül legnagyobb mértékben a szárazföldi erőket sújtották, és – összhangban a stratégiai hangsúlyeltolódással – valamelyest több mozgásteret hagytak a légierőnek, a haditengerészetnek és a tengerészgyalogságnak. Várhatóan a haditechnikai modernizációs programok, illetve azok csökkentése is követi ezt a mintát a következő években.
A 2013-as és 2014-es években elfogadott költségvetések a vártnál – és a médiában
megjelenőnél – jelentősen kisebb forráselvonást tartalmaznak ezen a téren is.
2013 decemberében – azaz nagyjából 9 hónappal a zárolások életbe lépése
után – máris enyhítették az elvonásokra vonatkozó 2011-es kvótákat: a 2014-es
és 2015-ös évekre vonatkozóan közel az eredeti megvonások felével. A 2012 és
2021 közötti költségvetési megvonások a 2011-es Költségvetés-felügyeleti törvényben még 977,38 milliárd dollárt tettek ki, a 2014-es költségvetési törvényhez kapcsolódó tízéves, hosszú távú pénzügyi terv azonban már „csak” 577,22
milliárd dollár megvonást tartalmaz.
Az elmúlt két év tapasztalata azt mutatja, hogy a megszorítások részeként elrendelt költségcsökkentéssel ellentétben a védelmi kiadások ugyan csökkentek,
de a csökkenés arányaiban kisebb volt, mint az előirányzott, és egyenlőtlenül
oszlott meg a védelmi szektor költségvetési tételei között.
A végrehajtott forráselvonás legfontosabb következményeképpen csökkent
az erők készenléte, a kiképzés intenzitása, a rotációk száma, és akadozhat a napi
rutinfeladatok végrehajtása. Várhatóan a haderő létszámát is csökkenteni kell,
ugyanis a jelenlegi 510 000 fős létszámot nem szükséges és pénzügyileg nem is
lehetséges fenntartani – a csökkentés mértéke azonban még kérdéses. Hasonló
képpen, csökkentéseket láthatunk a haditechnikai modernizáció szinte minden
területén, ezek azonban nem igazolják a médiában és politikai közbeszédben
megjelenő vészjósló „értékeléseket”. A végrehajtott és előre jelezhető csökkenté-
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sek 2014-ben még nem érintik az Egyesült Államok globális erőkivetítési képességének fenntartását, és eddig nem is okoztak komolyabb kapacitásveszteségeket az Egyesült Államok fegyveres erejében.
A gazdasági válság által indukált forrásmegvonást övező költségvetési viták
legnagyobb kockázatát jelenleg nem a – mértékében még az enyhítéssel is jelentős – forráselvonás jelenti a védelmi szféra és a fegyveres erők számára, hanem
az a tervezési bizonytalanság, ami jelenleg is még az egész folyamatot jellemzi.
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MALIBÓL JELENTIK
Rezümé
Az évtizedes hagyományokra visszatekintő mali konfliktus csak a 2012-ben bekövetkezett ismételt eszkaláció során kapott nagy sajtóvisszhangot világszerte. Az
északi országrészből induló tuareg felkelés és azt ezt követő puccs menetrendszerű
lezajlását azonban ez alkalommal egy erőteljes radikális iszlamista jelenlét is fűszerezte, amely okot adott a nemzetközi közösség aggodalmára. Az országban több
nemzetközi misszió is indult, és Magyarország is érdeklődve kell, hogy tekintsen a
nyugat-afrikai országban zajló eseményekre, hiszen az EUTM Maliba hazánk is
delegált katonákat. Éppen ezért ez a cikk az ország jelenlegi helyzetét hivatott bemutatni.
Kulcsszavak: Afrika, Mali, Magyarország, EUTM, terrorizmus
Resume
The decades long legacy of the Malian conflict only got a greater share in the news
in 2012 after the reescalation of it. This time the usual Tuareg insurgency from the
north and the coup after it were spiced with a heavy radical Islamist attendance,
which gave reason to the international community’s worst fears. More international missions were established in the country and Hungary must be also interested
in the events in the West-African country, because we delegated soldiers to the
EUTM Mali. Because of this, this article is dedicated to draw a picture about the
current situation in Mali.
Keywords: Africa, Mali, Hungary, EUTM, terrorism
A konfliktus eredete
Maliban a tuareg népesség és a déli országrészben élő fekete lakosság közötti
konfliktus évtizedes hagyományokra tekint vissza, melybe a gyarmati idők is besorolhatóak. A kolonizáló francia erők az ország déli területein már letelepedett
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lakosságot részesítették előnyben az északi sivatagos területek nomád életformát
követő, kereskedelemmel foglalkozó tuareg népcsoportokkal szemben. Így a déli
országrész történelmileg is előnyösebb helyzetben volt az urbanizációt és az infrastrukturális fejlesztéseket illetően.
Az 1960-ban bekövetkezett függetlenné válás utáni kormányzat megtartotta e
részrehajló hagyományokat, és az ország déli részébe koncentrálta a befektetéseket, a fejlesztéseket, valamint a nemzetközi segélyek nagy részét. A kirekesztő gazdaságpolitika mellett azonban szerepet kapott a letelepedésre kényszerítés, valamint a korábbi bevételi forrásoktól való megfosztás (a kereskedelem korlátozása, a
korábbi állattartó gazdálkodás erőszakos megszüntetése a tevecsordák elpusztítása
által) is. A független mali kormány politikájába ugyanis nem illett bele a nomád
életmódot folytató tuareg közösség. (Bondersholt, Gyldenholm, 2012, 3.)
Ez a bánásmód késztette a tuaregeket arra, hogy felvegyék a harcot a déli kormányzattal egy saját autonóm terület létrehozása érdekében. Az első tuareg felkelésre gyakorlatilag a függetlenné válás után 3 évvel került sor, hiszen a már
jelenlévő marginalizáló politika mellett Mobido Keita, az akkori elnök baloldali
politikájába sem illett bele a népcsoport. A közel két évig tartó felkelést brutálisan leverték, majd katonai kormányzatot hoztak létre az északi országrészben. A
következő felvonás csak 1990-ben következett, amikor egy hosszabb aszályos
időszakot követően a Maliba érkező segélyeket egyenlőtlenül osztották el az
északi és a déli országrészek között, természetesen ismét a fekete-afrikai népesség javára. A felkelés lezárásakor, 1992-ben kötött békeszerződés azonban nem
volt sikeres, hiszen gyakorlatilag egyből az aláírása után újabb harcok indultak
az Azawad9 felszabadításáért. Ezek 1996-ig tartottak, amikor létrejött a bamakói
kormány és a tuaregek közötti harmadik békeszerződés is. Az ekkori elnök,
Alpha Oumar Konaré által áhított békét azonban elsöpörte a 2002-ben Amound
Toumani Touré által vezetett katonai puccs. Így ismét kiújultak a harcok a tuaregek és a kormányerők között. A következő békeszerződést 2006-ban írta alá a
felkelők egy része, de a bizalmatlanság miatt más csoportok tovább folytatták a
harcokat. A felkelés teljes lezárására 2009-ben került sor. (Besenyő, 2013)
Az Azawadért folytatott küzdelem tehát valóban egy több évtizede zajló folyamat, amelyet szinte már jogosnak is gondolhatunk, hiszen a rendre bekövetkező felkelések az előző harcok lezárása után megkötött békeszerződések be
nem tartásából erednek, és az északi területek továbbra sem részesültek, részesülnek az országba befolyó nemzetközi segélyekből, melyet az infrastruktúra
9 Az Azawadi Köztársaság a tuareg elképzelések szerint a teljes népcsoportot magába foglaló önálló állam. Területe Mali és Burkina Faso északi részéből, Niger északnyugati területeiből, Líbia
délnyugati csücskéből és Algéria délkeleti tartományaiból álló, közel 2 millió km2.
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fejlesztésére, kutak fúrására, egészségügyi és oktatási létesítmények építésére
kellene felhasználni a rendkívül elmaradott északi sivatagos területeken. (Be
senyő, 2013)
A legutóbbi felkelés kirobbantó oka tehát a 2009-es békeszerződés be nem
tartása volt. 2012-ben a tuaregek ismét felvették a harcot az Azawad autonómiájáért. A harcok januárban, Menaka elfoglalásával kezdődtek. A bamakói kormány válaszlépései azonban nem bizonyultak elegendőnek, illetve félresikerültek, hiszen a felkelés elfojtására bevetett, sivatagi hadviselésre és felkelésellenes
műveletek végrehajtására kiképzett katonai egységek nagy része a sivatagi körülményeket jobban viselő tuaregekből állt, akik megtagadták a saját népcsoportjuk elleni fegyveres küzdelmet, és gyakorlatilag azonnal átálltak a felkelők oldalára. (Marsai, 2013)
A déli országrészben márciusra akkora lett a feszültség a kormány tehetetlensége miatt, hogy egy Bamakóhoz közeli laktanyában, a fővárostól megközelítőleg 10 km-re elhelyezkedő Katiban a politikai vezetés és Amound Toumani
Touré elnök erőszakos leváltását tervezték meg, amelyet március 22-én sikeresen végre is hajtottak Amadou Haya Sanogo százados vezetésével. A puccs azonban nem hozta meg az új katonai vezetés által várt sikereket, sőt, immár a déli
lakosság is egyre nagyobb elégedetlenséggel szemlélte az országban zajló eseményeket, illetve a nemzetközi média is bekapcsolódott az események követésébe.
A déli országrészben bekövetkezett változások miatt a tuaregek északon zavartalanul folytatták az előrenyomulást, és áprilisra az addig vezető csoportosulás, az
MNLA1 kijelentette, hogy elérték az elfoglalni kívánt terület déli határát.
(Besenyő, 2013, 13.)
A harcok során feltűnt kisebb, radikális iszlamista nézeteket valló csoportok,
mint az AQIM,2 a MUJAO,3 valamint az Ansar al-Din4 azonban áprilisban át1 
Mouvement National pour la Libération de l’Azawad: Nemzeti Mozgalom az Azawad
Felszabadításáért.
2 Al-Qaeda in Maghreb. Az AQIM egy algériai központú dzsihádista csoport. Már 2003-ban
megkezdte működését Mali északi részén. 2007-ben, az al-Káidához való hivatalos csatlakozás
után kapták meg jelenlegi nevüket. A csoport, melynek vezetője Abdelmalek Droukel, 2012ben erősítette meg hatalmát Észak-Maliban, kihasználva az országban uralkodó rendezetlen
viszonyokat. Az AQIM soraiban Afganisztánt, Irakot megjárt veteránokat vagy más műveleti
területen tapasztalatot szerzett, jól kiképzett fegyvereseket találunk. NCTC: Counterterrorism
2013 Calendar, Al-Qa‘ida in the Lands of the Islamic Maghreb (AQIM), www.nctc.gov/site/
groups/aqim.html (a letöltés ideje: 2013. 09. 25.)
3 MUJAO: Mouvement pour le Tawhîd et du Jihad en Afrique de l’Ouest; Movement for Oneness
and Jihad in West Africa.
4 Iyad Ag Ghali 2011-ben hozta létre az iszlamista terrorszervezetet; www.dw.de/mali-islamistgroup-ansar-dine-on-us-terror-list/a-16692076. (a letöltés ideje: 2013. 07. 20.)
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vették a felkelés vezetését, és tovább nyomultak előre a déli országrész felé. 2013
januárjában már Sévarét és ezzel Bamakót fenyegette az előrenyomulás. A bamakói kormányzat csak ekkor fordult külső segítségért, Franciaországot kérték
meg a felkelés leverésére. A január 10-én érkezett meghívólevelet rendkívül
gyors beavatkozás követte, hiszen a francia csapatok már másnap megkezdték
az Operation Serval működtetését az országban. A francia beavatkozás gyorsasága azt igazolja, hogy a művelet tervezését már jóval korábban megkezdték,
mintegy számítva Bamakó meghívólevelére. Ez a beavatkozás vonzotta be az
országba a különböző nemzetközi szervezetek által működtetett missziókat.
(Marsai, 2013)
Nemzetközi szerepvállalás
A francia beavatkozás
A nemzetközi szerepvállalás kezdetének a francia beavatkozás megindulását tekinthetjük. A 2013. január 11-én elkezdődött Operation Serval gyors sikereket
ért el: megállította az iszlamisták előrenyomulását, akiket valóban a meglepetés
erejével ért a jól szervezett összhaderőnemi válaszlépés, habár már a harcok első
napján sor került egy olyan eseményre, amely óvatosságra intette a beavatkozó
francia erőket: az iszlamisták lelőttek egy francia helikoptert, amely csapataik
felkészültségét jelezte az intervenciós erőknek. A francia csapatok január 30-ig
visszafoglalták az összes kulcsfontosságú települést, Gaót, Kidalt és Timbuktut.
Ezzel lezártnak tekinthetjük a harcok első szakaszát, amelyet egy rövid hadműveleti szünet követett az újjászerveződés időszakára.
Ez a pár nap elegendő volt az iszlamista csapatok számára is, hogy újragondolják az intervenciós erőkkel szembeni eljárásaikat. Így a február második felében megindult Operation Panther már egy összeszedettebb, felkészültebb ellenféllel kellett szembenézzen. Ekkora a harcok már Mali északi régiójában, az
Iforas-hegységben folytak, amely kedvező terepnek bizonyult a felkelők számára. Nemcsak a nehéz terep, de a közeli határszakasz is az iszlamistáknak kedvezett. A hegységben végrehajtott járőrök így nemegyszer súlyos harcokká alakultak az ismerős terepen védekező iszlamista fegyveresekkel szemben; vagy éppen
kudarcba fulladtak az ellenfél szem elől tévesztése miatt. Az Operation Panther
így felemás eredményekkel zárult március 25-én, köztük a francia fél számára
elfogadhatatlan veszteségekkel, amelyek a művelet ismételt újragondolására
késztették a francia vezetést. Az ezt követő időszakban nem beszélhetünk nagy
átfogó műveletről a térségben, csak kisebb feladatok, műveletek végrehajtására
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kerül sor, amelyek között megtalálhatunk megfigyelői feladatokat, felderítést
vagy a fellelt fegyverlerakatok felszámolását célzó műveleteket, illetve a Tessalit
régióban is folytatódtak a műveletek.(Marsai, 2013)
A különböző, rövidebb műveletek időszaka egy elhúzódó, afganisztánihoz
hasonló helyzetet eredményezett az ország északi régiójában, illetve az
Operation Panther befejeződése után, a visszafoglalt területeken már nemcsak
az iszlamista csoportok fegyveresei okozhattak fejtörést a francia erőknek, hanem az időközben radikalizálódott lakosság is. (Vecsey, 2013) A helyzet megoldása érdekében és a nagy kiterjedésű, nyitott, jobbára a sivatagban elhelyezkedő határok miatt az eredetileg csak Maliban zajló műveletet 2014. augusztus
1-jén kiterjesztették a térség további 4 országára, Burkina Fasóra, Csádra,
Mauritániára és Nigerre is. Az immáron 5 országot érintő művelet az Operation
Barkhan nevet kapta. A műveletet két, a térségben működő francia misszió
egybeolvasztásával indították: az Operation Epervier és az Operation Serval
erőit összevonták és újjászervezték az erőforrások racionalizálása érdekében.
Az öt ország közreműködésével létrehozott egység lehetővé teszi, hogy a francia erők a határok átlépésével hathatósabban vehessék fel a versenyt az iszlamista csoportokkal. (Vecsey, 2014)
Az AU és az ENSZ missziói
A nemzetközi szerepvállalás az országban már jelenlévő francia erőkre támaszkodva kezdődött meg, hiszen az Operation Serval végezte a hadszíntéri felkészítést az újonnan érkező nemzetközi missziók állománya számára. Az Afrika
Unió5 missziója, az AFISMA6 2013 januárjában kezdte meg erői telepítését az
országba. A misszió jogalapja a 2085-ös ENSZ BT határozat volt.
Az AFISMA tervezett létszáma több mint 9000 fő volt, ám a telepített erők
létszáma áprilisban még mindig csak mintegy 6300 fő volt. Fontos megjegyezni,
hogy a misszió az 5 tervezett ECOWAS-dandár egyikét kívánta delegálni az országba. A telepítés a kiképzésbeli hiányosságok miatt rendkívül lassan zajlott,
hiszen a misszióban felajánlott katonákat ki kellett képezni sivatagi hadviselésre,
és biztosítani kellett számukra a megfelelő felszerelést is. A kiképzésbeli hiányosságok mellett az afrikai haderők jellemzően elavult technikai eszközei sem
5 Afrika Unió: 53 tagállama van. Székhelye Etiópia, Addisz-Abeba. A szervezet célja a tagállamok közötti diplomáciai, politikai kapcsolatok erősítése, az együttműködés segítése különböző területeken, különös tekintettel az egészségügy, az élelmezés, valamint a honvédelem és
a belbiztonság területén; http://biztpol.corvinusembassy.com/?module=corvinak&module_
id=4&cid=114. (a letöltés ideje: 2013. 09. 23.)
6 African-led International Support Mission to Mali.
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járultak hozzá a misszió sikeréhez. Az AFISMA vállalása szerint a mali haderőtől kellett volna átvennie a feladatokat az ország északi részében, majd támogatni annak haderőreformját, olyan feltétellel, hogy az országban választások útján
hatalomra jutott, civil, demokratikus kormányzat működik. (Peaceau.org, 2013)
Végül a finanszírozási nehézségek miatt került át a misszió MINUSMA7 néven
az ENSZ fennhatósága alá 2013. július 1-jén. A nemzetközi szervezet azonnal
megnövelte a tervezett létszámot 12 000-re. (Nyulász, 2013)
A misszió felállításáról 2013. április 25-én döntöttek. (Un.org, 2013)
A MINUSMA mandátuma jelenleg 2016. június 30-ig szól. Feladatai a tűzszüneti egyezmények támogatása, megfigyelése, az aláírt béke- és egyesítési megállapodás támogatása, a civilek védelme, az ország stabilizálása, az emberi jogok
terjesztése és védelme, humanitárius segítségnyújtás, az ENSZ-misszióban
résztvevők védelme, valamint a kulturális javak megőrzése. A misszió katonái
támadó műveletekben nem vehetnek részt, csak önvédelemre jogosítja fel őket a
mandátum. (ENSZ BT 2227, 2016, 6.) A júliusban megalakult ENSZ-misszió
szintén súlyos létszámhiányokkal küzdött, feltöltésében külön gondot okozott a
mintegy 1200 fős nigériai kontingens kivonulása, amelyet a Nigériában történt
iszlamista felkelés miatt hívtak haza. (Nichols, 2013) A misszió létszáma jelenleg
11 948 egyenruhás, valamint 1401 civil. (UN Facts and Figures)
Maliban az elmúlt időszakban a folyamatos nemzetközi katonai jelenlét és a
működő missziók ellenére is megnövekedett az al-Káida kötődésű szervezetek
által végrehajtott támadások száma. Az országban tevékenykedő MINUSMA
nem rendelkezik olyan erőteljes terrorellenes mandátummal, amely lehetővé
tenné számára kialakult helyzet kezelését, így az ENSZ-tisztviselők és a bamakói
kormány közös felhívására, amely egy terrorellenes erő létrehozására irányul, az
Afrika Unió jelenthet megoldást. A szervezet júliusban hozhat döntést arról,
hogy a régió országaiban megnövekedett terrorfenyegetésre való válaszlépésként egy terrorellenes csoportot állít fel. Ezzel a csoporttal nemcsak a Maliban
kialakult helyzetet kívánja kezelni, hanem Burkina Fasóra, Csádra és
Elefántcsontpartra is kiterjedne a működési területe. Az előzetes tervek szerint
egy, 2013-ban Kongóba küldött speciális ENSZ-alegység mintájára szeretnék
felállítani a csoportot, de egyes tisztviselők szerint számításba kell venni az
olyan példákat is, mint a Szomáliában tevékenykedő AMISOM vagy a Nigériában
a Boko Haram ellen küzdő nemzetközi erők. A misszió megindításának legnagyobb visszatartó ereje várhatóan a financiális nehézségekkel lesz összefüggésben, hiszen az AU nyilatkozata alapján nem feltételezhető, hogy pénzelni tudná
egy hasonló szerepvállalás megindítását. (Maasho, 2016)
7 Multidimensional Integrated Stabilization Force.
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Az EU-misszió
Az ENSZ mellett az EU is megjelent az új, hozzá közeli hadszíntéren. Az európai
közösség fő motivációja egy új iszlamista bástya kialakulásának megakadályozása volt, ezért már egy 2012-ben megtartott tárgyaláson számításba vette egy
esetleges kiképzőmisszió felállításának a lehetőségét. (Nyulász, 2013) Az EU és
Mali között 2013. április elején született megállapodás a misszió feladatrendszeréről, mely szerint az EU vállalta a mali haderő felkészítését, kiképzését, valamint szakértői tanácsadást. A misszió célkitűzései között szerepel az ország demokratikus rendjének visszaállítása, a hatóság hatalomgyakorlásának visszaállítása és segítése az ország egész területén, valamint a szervezett bűnözés és a
terrorizmus visszaszorítása, semlegesítése. (Eeas.europa.eu, 2013)
Az EU 2013 áprilisában megkezdte az EUTM Mali telepítését az országba,
melyet a hónap végéig végre is hajtott. Az eredeti mandátum 15 hónaposra korlátozta a misszió időtartamát, de hamar kiderült, hogy ez az idő nem lesz elegendő a vállalt kiképzési feladatok végrehajtására. Így a misszió mandátumát
2014. április 15-én 24 hónappal meghosszabbították. (Consilium.europa.eu,
2014) Az új időpont sem bizonyult elégségesnek, így 2016 májusától kezdődően
újabb 24 hónappal hosszabbodott meg az EUTM Mali mandátuma az országban
(Eutmmali.eu: 2016.).
Az eredeti mandátum alapján az EUTM Mali 4 zászlóaljharccsoport kiképzését vállalta, de hamar kiderült, hogy ez nem lesz elég, és egy mandátumhos�szabbítás után a kiképzendő alegységek száma megváltozott: a második időszakban már 8 zászlóalj kiképzésére tett vállalást az EU, valamint a tapasztalatok
alapján megkezdődött az addigi kiképzési rendszer reformja is, amely több szinten is bevezetett újításokat. (Vecsey, 2015, 4.)
A kiképzés először a majdani oktatói állomány számára kezdődött meg, melyet az Operation Serval tartott az EUTM állományának. Ennek befejeztével az
első mandátum ideje alatt a következőképpen folyt a kiképzés: a háromhetes
alapkiképzést egy négyhetes, a speciális felkészítéseket is magában foglaló ciklus
követte. Ebben az időszakban zajlott a szakaszok összekovácsolása, valamint a
szakfeladatok ellátására kijelölt állomány külön felkészítése, amely a későbbiek
folyamán problémát is jelentett, hiszen a szakaszok egységét megbontották a
speciális felkészítésben részesülők kiemelésével. A következő szakfelkészítések
zajlanak minden harccsoport esetében: mesterlövész, műszaki/EOD,8 TACP,9

8 Explosive ordnance disposal.
9 Tactical air control patrol.
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INTEL,10 tüzér, logisztikus, különleges műveleti. A harmadik és egyben utolsó
háromhetes ciklus a század és zászlóalj összekovácsolásának időszaka volt.
(Interjú: Zámbori, 2013) A második mandátum ideje alatt ez a kiképzési rend
annyiban módosult, hogy a parancsnokok is külön tanfolyamrendszerű felkészítést kaptak. Több kísérlet történt a tanfolyamok integrálására a tizenegy hetes
felkészítés időtartamába, de a parancsnokok kiemelése a felkészítésből nem bizonyult sikeresnek. A kiképzők megfigyelése alapján ezeket a parancsnokokat
nem fogadta el a beosztott állomány. Így a második mandátum ideje alatt a
harccsoportok felkészítése mellett megindultak a szakasz- és századparancsnoki
tanfolyamok is, illetve a TTT-program, a mali kiképzők számára megindított
tanfolyam. Emellett a tizenegy hetes felkészítésen részt vett zászlóaljak egy ismétlő felkészítést is kaptak, amelyre az északi országrészben történt alkalmazásuk után került sor. (Interjú: Holczer, 2014) A misszió a harmadik mandátumában különös hangsúlyt akar helyezni a parancsnokok felkészítésére. (EUTM
Mali, 2016) A kiképzők a francia kiképzési rendet követik, amelynek alapján
négy nap elméleti és egy nap gyakorlati felkészítés tervezhető egy hétre, valamint a fennmaradó két napról a harccsoportok saját hatáskörben döntöttek.
(Interjú: Zámbori, 2013)
Az EUTM Mali jelenlegi összlétszáma 580 fő, melyből 200 fő csak a kiképzéssel foglalkozik, míg a fennmaradó erők a közelbiztosításért, illetve a kiszolgáló támogatásért felelősek. A katonák 28 országból érkeztek, melyből 23 EUtagállam.11 A misszió parancsnoksága Bamakóban települt, a kiképzők a koulikorói katonai főiskola bázisán vagy – a zászlóaljak számára tartott kiegészítő
tréningek ideje alatt – más laktanyákban hajtják végre feladataikat, de kizárólag
az ország déli területein. A misszió nem vehet részt harctevékenységben. (EUTM
Mali, 2015)
A magyar részvétel
Magyarország a misszió felállításáról szóló tárgyalások során kifejezte azon
szándékét, hogy kontingenst delegáljon Maliba. 2013. február 13-án Dublinban
született meg a végleges döntés, amely szerint hazánk 15 főben maximalizálta az
10 Intelligence.
11 A részt vevő országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, az Egyesült Királyság,
Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Hollandia, Lettország, Litvánia,
Luxembourg, Magyarország, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovénia,
Spanyolország és Svédország, illetve Grúzia, Moldova, Montenegró, Szerbia és Svájc. EUTM
MALI: EU Training Mission in Mali, http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/
eutm-mali/pdf/factsheet_eutm_mali_en.pdf. (a letöltés ideje: 2015. 01. 24.)
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egyszerre a műveleti területen tartózkodó magyar katonák létszámát. Ennek
megfelelően a magyar katonák felkészítése még februárban megkezdődött, hogy
a tervezett feladattól függően, három hullámban, februárban, márciusban, majd
a mesterlövész-kiképző csoport áprilisban átcsoportosításra kerülhessen a műveleti területre. Az első magyar váltás 10 fős volt, amely 1 összekötőből, 6 mesterlövész-kiképzőből, valamint 3 fő egészségügyi személyzetből állt. A mesterlövész-kiképző csoport egy kis késéssel érkezett a műveleti területre, de még
időben el tudta kezdeni az első zászlóalj kijelölt katonáinak felkészítését. A 6 fős
kiképzőcsoportot az első elképzelés szerint a portugálokkal váltásban adtuk volna, de a harmadik váltás már egy vegyes csoport volt. A két nemzet felváltva
adja a csoportparancsnokot. (Besenyő, 2014) Jelenleg négy magyar katona szolgál a mesterlövész-kiképző csoportban.
A csoport feladata a zászlóaljharccsoportok 27 mesterlövész katonájának kiképzése. Ez a feladat a nyelvi korlátok miatt nem kezdődött zökkenőmentesen.
Először a csoporttal dolgozó tolmácsnak meg kellett tanulnia a szakterminológiát ahhoz, hogy megfelelően tudja fordítani az angolul tartott előadásokat az
állománynak, hiszen az EUTM Mali zömében katonai végzettséggel nem rendelkező tolmácsokat foglalkoztatott. Emellett azonban az eltérő kulturális környezet is nehezítette a mali katonák felkészítését, illetve az írástudatlanság is
problémát jelentett egyes esetekben, habár a kiképzőcsoport maga válogathatta
az alkalmasnak ítélt jelölteket. A kiképzők elmondása alapján a rájuk bízott katonák érdeklődőek voltak, de további problémaként említették meg a felkészítés
idejének rövidségét. A szakfelkészítési ciklus után a katonák eredeti alegységeikbe való integrálása során is szükség volt a magyar katonák segítségére, akik
mintegy századparancsnoki mentorként jelentek meg, hogy az újonnan megszerzett képességeket a parancsnoki állomány megfelelően ki tudja használni a
gyakorlati alkalmazás során is. (Interjú: Zámbori, 2013)
A kiképzések végrehajtásának legnagyobb gyakorlati problémája a kiképzőcsoportok állományának elmondása alapján eleinte a megfelelő lőtér hiánya
volt, amelyet csak a harmadik kiképzőcsoport hazajövetelekor adtak át. (Interjú:
Holczer, 2014) Ezenkívül nehezítette a kiképzési célok elérését az a tény, hogy a
mali haderő – mint a legtöbb afrikai ország hadereje – elavult és rossz állapotban lévő fegyverzeti anyaggal, illetve haditechnikai eszközökkel rendelkezik, valamint a lövészetek során problémát okozott a rossz minőségű lőszer is. (Interjú:
Zámbori, 2013)
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A mali békefolyamat
2012 óta jelentős konszolidáción ment keresztül a biztonsági helyzet Maliban,
azonban nem jelenthető ki, hogy problémamentessé vált az ország. Jelentős lépés volt a békeszerződés létrejötte, amelyre 2015. június 20-án került rá az utolsó aláírás az Azawadi Mozgalmak Koordinációjának12 képviselője által.
(Allafrica.com, 2015. 12. 28.) Jelenleg a legnagyobb kihívást ennek a békeszerződésnek a foganatosítása jelenti. Az ENSZ attól tart, hogy a békeszerződés kudarcba fulladhat, amennyiben az aláíró felek nem készítenek egy tervet a még
megoldatlan ügyek végrehajtásának időrendjéről. (UN.org, 2016. 05. 03.)
A 2015-ös békeszerződés aláírása egy hosszú tárgyalási folyamat eredménye.
Ez gyakorlatilag 2012 decemberében kezdődött, amikor Dioncounda Traore tárgyalóasztal mellé ültette az MNLA-t és az Ansar al-Din-t. Ekkor csak egy tűzszüneti megállapodás aláírására került sor. A Burkina Fasó-i tárgyalásokat nagyban nehezítette az a tény, hogy mindössze egyetlen dologban értettek egyet a
tárgyaló felek, mégpedig abban, hogy be kell szüntetni az ellenségeskedést. A
tárgyalásokat tovább nehezítette az Ansar al-Din részéről tapasztalható bizalmatlanság, valamint az, hogy az MNLA célja egy autonóm tuareg terület megalapítása volt. (Oumar, 2015) A Burkina Fasó-i tűzszüneti megállapodást követően
azonban a nemzetközi erők 2013-as megérkezésével befagyott a tárgyalási folyamat. (Allafrica.com, 2013. 03. 12.) A francia kormány felszólításának eleget téve
azonban még ebben az évben tárgyalóasztalhoz ültek a felek. Ennek eredménye
egy 2013 júliusában kötött egyezmény volt, amely lehetővé tette a demokratikus
választások megtartását Maliban. A megállapodást később az MNLA felfüggesztette, betartásának nehézségeire hivatkozva. (Dw.de, 2015. 05. 23.)
A júliusi megállapodást követően majdnem egy évig semmilyen előrelépés
nem történt a békekötési folyamatban. A felek 2014 májusában ültek ismét tárgyalóasztalhoz, melynek eredménye egy újabb tűzszüneti megállapodás volt.
(Un.org, 2015. 05. 23.) Ez már elegendőnek bizonyult a béketárgyalások megkezdéséhez Algírban. Az első eredmény a 2014 júniusában aláírt Algíri
Nyilatkozat volt, melyben az Észak-Maliban tevékenykedő tuareg csoportosulások kijelentették, hogy a további cselekményeiket a bamakói kormánnyal összhangban fogják végrehajtani. Ezt követően a tárgyaló felek aláírtak egy megállapodást, melyben elfogadják Mali területi integritásának sérthetetlenségét.
(Securitycouncilreport.org, 2014) A béketárgyalások csak ekkor, egy bizalomerősítő kölcsönös túszcsere után kezdődhettek meg 2014 júliusában. (Reuters.
com, 2015. 05. 22.) Az első ciklus feladata a béketárgyalások menetének meg12 Coordination of the Azawad Movements (CMA).
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szerkesztése volt, továbbá egy nyilatkozat a tárgyalófelek közötti ellenségeskedések megszüntetéséről. (Securitycouncilreport.org, 2014) A béketárgyalások második szakasza a kezdeti nehézségek ellenére eredményesen zárult, hiszen a felek egyetértettek, hogy az állam világi és központosított vezetéssel rendelkezik,
és a különböző jogköröket regionálisan kell gyakorolni, valamint a kulturális
sokszínűség fontosságában, habár az intézményi kereteket illetően nem sikerült
megegyezésre jutni. A harmadik szakasz gyakorlatilag a békeszerződ és miniszteri szinten való elfogadtatását célozta meg, így a tárgyalók októberben elhagyták Algírt, hogy a dokumentumot elfogadtassák a küldő szervezetekkel. A negyedik szakasz már a békeszerződés pontosítását és véglegesítését célozta meg,
amely után ismételten a küldő szervezetekkel való tanácskozási periódus következett. (minusma.unmissions.org, 2014) A már 2015 januárjában megkezdődött
ötödik tárgyalási ciklus a legkényesebb kérdések megoldására irányult, amelyek
között szerepelt egy limitált tuareg autonómia lehetősége is. (Reuters.com, 2015.
02. 19.) A békeszerződést a mali kormány 2015. május 15-én, az Azawadi Moz
galmak Koordinációja 2015. június 20-án írta alá. (Allafrica.com, 2015. 12. 28.)
Az ország jelenlegi biztonsági helyzete
A 2015 júniusában aláírt békeszerződés azonban nem jelentette a támadások teljes megszűnését, hiszen az ország területén több radikális csoport is tevékenykedik. Ezen tárgyalások időszakában volt ideje az újjászerveződésre, amelyet ki is
használtak. Ennek következményeképpen immáron nem csak a szervezetek központjául is szolgáló északi régióban tudnak különböző erőszakos cselekményeket
végrehajtani a lakosság és a jelen lévő békefenntartó erők ellen, hanem az ország
egész területén vagy akár Mali határain kívül is. A radikális iszlamista csoportosulások némelyike az al-Káidával, illetve akár az Iszlám Állammal is kapcsolatba
hozható. Az elmúlt időszakban az ezen szervezetek által elkövetett cselekmények
közül csak néhány példát emelnék ki: 2014. augusztus 7-én egy mali hotelből 3
pilótát raboltak el, majd rövid fogva tartás után kivégeztek őket, váltságdíj követelése nélkül. 2015. január 8-án egy svájci nőt raboltak el timbuktui otthonából.
Február 12-én feltételezhetően iszlamista militánsok támadták meg a kidali
ENSZ-bázist, valamint április 16-án szintén Mali északi részében elraboltak 3
Vöröskereszt-dolgozót. (Reuters.com, 2016. 05. 03.)
A június óta tartó időszak legfontosabb eseménye az egész világot megrázó
párizsi terrortámadás után két nappal, annak mintájára és vele összefüggésbe
hozhatóan következett be Mali fővárosában, Bamakóban november 20-án. A 20
halálos áldozatot követelő támadást egy hotel ellen követték el. A halálos áldo-
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zatok mellett a támadók mintegy 170 főt túszul ejtettek, akiket sikerült kiszabadítani. (Farge, 2016) A civil célpontok mellett az ENSZ-erők is fokozottan ki
vannak téve a radikális szervezetek támadásainak. 2016. május 18-án egy csádi
ENSZ-katonákat szállító jármű ellen hajtottak végre támadást, melyben 5 katona életét vesztette, három társuk megsérült. Velük együtt idén már 12-re nőtt a
MINUSMA halottainak száma. (Brice, 2016)
Fontos tény, hogy a francia erők március 2-án egy spanyol nemzetiségű
al-Káida-parancsnokot öltek meg, tehát itt is megfigyelhető a nyugati harcosok
beáramlása. (Reuters.com, 2016. 05. 03.) Emellett folyamatosan érkeznek hírek
a különböző radikális szervezetek kötelékébe tartozó tagok elfogásáról, mint
például Yacouba Toure letartóztatásáról, aki az Ansar al-Din egy régebbi tagja.
Feltehetően ő látta el fegyverrel, lőszerrel és gránátokkal a Maliban és Burkina
Fasóban októberben elkövetett támadások elkövetőit. (Diallo, Diarra, 2016)
A támadások a segélyszerveteket is érzékenyen érintik. Április végén tüntetők tettek tönkre egy kifutópályát, ahonnan korábban segélyszállítmányokat indítottak útnak a nehezen elérhető északi településekre. De nem ez az egyetlen
eset, amelyet a különböző segélyszerveztek ellen követnek el. Rendszeresek az
autólopások, útrongálások, valamint az IED-k13 is, de a szervezetek dolgozói
sincsenek biztonságban, hiszen gyakoriak a térségben az emberrablások is.
Láthatjuk tehát, hogy az országban zajló események még mindig megkívánják a
békefenntartó erők jelenlétét Maliban. (Guilbert, 2016)
Ezen események mellett azonban fontos hangsúlyozni azt is, hogy a biztonsági helyzet folyamatosan stabilizálódik az északi országrészben, amelynek eredményeképpen már „csak” mintegy 52 000 menekült van az országon belül, valamint 143 000 fő a környező országokban. Ez nagyjából a konfliktus csúcspontján elért számok felét teszi ki. (Guilbert, 2016)
A békeszerződés tehát önmagában nem volt elegendő az ország biztonsági
helyzetének szignifikáns javításához. Mali északi részén továbbra is gyakoriak a
nemzetközi erők, a segélyszerveztek és a lakosság ellen elkövetett támadások.
Azonban ezen erőszakos cselekmények mellett is észrevehető egyfajta javuló
tendencia, habár a biztonsági helyzet rendkívül törékeny, és nagyban veszélyezteti a radikális szervezetek működése is.

13 Improvised Explosive Device.
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Összegzés
A hosszú történelmi múltra visszatekintő konfliktus, amely 2012-ben ismét eszkalálódott, a végéhez közeledni látszik, hiszen 2015. június 20-án sor került a
békeszerződés megkötésére. Ez egy hosszú tárgyalási folyamat sikeres lezárásának tekinthető, amelyet a szkeptikusok mindössze a felek időhúzásának tartanak. Történelmileg is igazolható ez a bizalmatlanság, hiszen Mali történetének
hatodik békeszerződését fogalmazták most meg. Az ország egységének és belbiztonságának visszaállításához ez megfelelő alapot teremt, ám nem elegendő
biztosíték. Az aláíró feleknek biztosítaniuk kell a szerződés foganatosítását ahhoz, hogy nyugodtabb körülmények között nézhessenek szembe a már most jelentkező új kihívásokkal. Az országban ismét felerősödött a radikális iszlamista
csoportok tevékenysége, amely nemcsak a helyi lakosságot és a Maliban tartózkodó békefenntartókat veszélyezteti, de hatással lehet a környező országok biztonsági helyzetére is, hiszen a radikális iszlamista szervezetek is nemzetközivé
váltak az al-Kaida és az Iszlám Állam megjelenésével támogatóként. A korábbi
időszakokban is tapasztalható volt a radikális szervezetek közötti információcsere, de ez napjainkra hatványozottabbá vált.
A francia beavatkozás is jelentős evolúción ment keresztül az Operation
Serval megindítása óta. A gyors sikerek magabiztossá tették a francia erőket, habár voltak intő jelek arra vonatkozóan, hogy a szemben álló fél nem egy rosszul
szervezett, alulképzett csoport. A gyors sikerek után egy kvázi patthelyzet alakult ki az országban, melynek megoldására különböző rövid műveleteket indítottak. A jelenlegi megoldás egy több nyugat-afrikai ország együttműködését
igénylő művelet lett, az Operation Barkhan, amely amellett, hogy sikeresen tud
fellépni az eddig a határok mentén „bújócskázó” iszlamista erőkkel szemben,
racionalizálta a térségben állomásozó francia katonai erők létszámát is.
A francia művelet mellett a békefenntartókra is szükség van az országban,
amely a mandátumok újbóli hosszabbítását vonja maga után, valamint igényli a
tapasztalatok gyors feldolgozását és gyakorlatban való alkalmazását. A már
meglévő erők mellett új misszió is várható a térségben, melyet a mali kormány,
valamint ENSZ-tisztviselők kezdeményezése alapján az Afrika Unió hozzájárulásával indítanának meg. Így várhatóan mandátumot hosszabbít a MINUSMA.
Az ENSZ-misszió feladatai idomulnak az ország biztonsági helyzetében beállt
változásokhoz is, és egyre több megfigyelő, illetve civil részese a missziónak.
Az EUTM Mali harmadik mandátumában szintén várható az eddigi feladatrendszer megváltozása, hiszen az alegységek kiképzése immár véget ért. Az EUmisszió jelenléte Maliban azonban felveti Magyarország további érdekeltségét a
misszióban. Az első két mandátum során hazánk mesterlövész-kiképzőcsopor-
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tot delegált az országba. A feladatrendszer változása azonban e csoport szükségtelenné válását is vonhatja maga után. Amennyiben ez bekövetkezik, kérdéses
lesz, hogy Magyarország tervezi-e más beosztások megszerzését, feltöltését ezen
a műveleti területen.
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