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A cikk célja, hogy hasznos tájékoztatást nyújtson arról, hogyan kö-
ze|íti meg a Szövetség a védelmiipar jövőbeli szerkezetével kapcsolatos
közös problémákat. A tanulmányban 3 alapvetó kérdésre fogokösszpon-
tosítani. Először ís arra, milyen kihatással van avédelmiiparra és a katonai
beszerzésekre a nregváltozott biztonsági környezet. Szeretném érzékel-
tetni azokat a kihívásokat, amelyekkel a nyugativédeimiiparnak meg kell
bírkőznia. Másodszor, szeretnék beszélni a NATO-nak avédelmi beszer-
zések kapcsán betöltótt szerepéről, és vá3ril a NATO országok és Közép-
illetve Kelet_európai partnereink kőzötti szorosabb eryüttműködés ki-
látásairól.

Vegyük először is az új környezetet. Úgy gondolom, hogy mind-
annfunknak szembe kell néznünk a hidegháború befejezésének tőrté-
nelmi sikeréből adódó kihívásokkal és a mi feladatunk manapság katonai
erőink jelentős lecsökkentése, a katonai infrastruktúra racionalizálása,
ide értve a védelmiipart is. Röviden szeretném érákeltetni a NATO or-
szágokon belül végbemenő átstruktúrálás méreteit. Bizonyára tudják,
hory a Szövetségen belüli erőket a csak néhány éwel ezelóttihez képest
is ?5 %-kal fogják lecsökkenteni 1997-re. Uryanakkor sok Szövetséges
országszámára az egles csökkentések, saját hadierejük általános lecsök-
kentése sokkal közelebb fogjárni az 50 Vo-hoz. Akatonai erők mellett a
védelmi beszerzések forrási is már az 1980-as évek vége (1987_1988) óta
hanyatlóban vannak, és még csak nem is látszik ennek a folyamatnak a
vége. Az Egyesült Allamokban például, a kormány által a honvédelmi
eszközökrc fordított kiadások mértéke 1985 óta 50 vo-kal csókkent. és
ez a tendencia még mindíg tart. A legtóbb európai Szövetséges hasonló
helyzetben van.
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Az Európai Közösséghez tartozó NATO tagországok védeimi be-
szerzésekre fordított kiadásai csak az 7989-1997közötti három évben 15
%-kal csökkentek, és ez a tendencia máig is follatódik. Természetesen
ezek nem pusztán statisztikai adatok. A védelmi beszerzésekre fordított
összegek csökkentóse drámai hatást gyakorolt a nyugati védelmiiparra.
1990.júliusa óta az Egyesült Allamokban már 250 ezer védelmiipari mun-
kahely szűnt meg. Maga az amerikai kormány elórejelzése szerint az
1991-1997 közötti időszakban a védelmiipari munkahelyek számának
csökkenése elérheti a további 1 milliós értéket. 1 millió munkahely fog
elveszni!

Az Európa Tanács Brüsszelben úgy becsüli, hory 1995-re elvész az
aurópai védeimiiparban jelenleg még meglévó mu nki helyek 20 Vo -a. Íln
a magam részéről ezt az éríéket meglehetősen optimistának találom.

Ezek az adatok jellemzik, mi módon reagál a NATO tagországok
védelmiipara a megváltozott, új környezetre. -4 védelmiipar által alkal-
mazott straíé4iók: vállalatok egybeolvasztása, akvizíció, stratégiai társu-
lások, sőt a piacrólvaló esetenkénti kilépés is ide sorolható. Egy amerikai
tanácsadó cég által a közelmúltban elvégzett felmérés szerint a 9000 leg-
nagyobb védelmi szállító (vagyis azok a cégek. amelyeknek közvetlen
szerződésük van a Honvédelmi Minisztériummal) 15-80 Vo-a az évtízed
végéig vary egyesül, vagy kilép a védelmi piacról. Ez komoly következ-
ményekkel fog járni az eddig a védelmi szektorban foglalkoztatottak és
munkahe\eik számára. Az USA Honvédelmi Miniszterhelyettese, Dr.
Perry szerint 1998-ra az amerikai védelmi ipari bázis csak 3O Vo-a lesz
annak, amekkora a Reagan adminisztráció végén volt. Vagyis 10 év alatt
70 Vo-kal csökkenne az amerikai ipari bázis. Remélem ez kellőképpen
meggilágítJa azt a tényt, hogy minden országnak hasonló kihívásokkal kell
szembenézni.

A továbbiakban szeretném bemutatni, hogy a NATO országok kor-
mányai és iparvállalatai milyen tervekkel rendelkeznek a jövőre vonat-
kozóan.

Itt természetesen szólnom kell a konverzió kérdéséről is. Amikor a
piac beszűkűlesével kapcsolatos ipari stratégiákról beszéltűnk szándéko-
san nem említettem a konverziót. Ahely.zet az, hogy a nyugati védelmi-
ipar átszemeúse során, akár a na§l egyesülésekkor, mint a General
Electric, illetve a Martin Marietta esetében, akár az olyan traumatikus
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leépítések, mint a General Dynamics esetében, amely a Nyugat második
legnagyobb védelmiipari szállítójaként eladta teljes rakéta-és repülőgép-
gyártási tevékenységét, nem tettek kimondott erőfeszítéseket a polgári
piacoka való bejutás érdekében. Inkább arról van szó, hory az ipar meg-

próbál az alapvetó üzletágakra összpontosítani és megteremteni a "kirr-
hs tómeget", azt a versenybeli előnyhelyzetet, amely segítségével fenn-

maradhat a szűküló piacon is.

Ennek több oka is van. Elóször is, a védelmiipar tanult a polgári p!
acokra való bejutássat kapcsolatos korábbi kudarcaiból. Egy jól ismert
felmérés, melyet a McKinsey csoport végzeit, 8o vo,ra tette a múltbeli
védelmiipari kezdeményezések kudarc-arányát a nem védelmi üzleti te-
rületeken való versenyben.

A ryakorlatban nyugati égeknél naryon kevés példa van a tiszta
konverzióra, varyis a már mcglévó munkaeró és létezó gyártókapacitás,
illetve technológia átállítására polgári tevékenység folytatására.

Átalában a nyugati védelmiipari vállalatok azáltal próbálják a kato-

nai termeléstól való függőségüket némileg csókkenteni, hogy eryéb üz-
leti területekre is szert tesznek, amelyeket saját tevékenysógükön belül,
azt eryszerűen változatosabbá téve kezelnek. De ezek a próbálkozások
is gyakrabban végződnek kudarccal, mint sikerrel, mivel a védelmiipar
pont "rossz" kapacitásokat, '}ossz" erősségeket hoz az új vállalkozásba. A
vé<ielmiipar lcgfontosabb "tőkéje" a fejlett technológiák alkalmazása, jó
minóségű gyártáskapacitásai és a na§l rendszerintegrációs programokkal
kapcsolatos tapxztalatai. De ezsk az erősségek ugyanakkor a polgári
piacokon a védelmiipar gyengéit jclentik.

A védelmiipari termelés uglanis nem annyira költség-, mint inkább
terjesítmény-orientált. Varyis még ery kis minőségi fejlódés is, ha azáltal
erőfölén5,re Iehet szert tenni a harctéren, hatalmas értékű iehet avásárló,
varyis a hadsereg számáta.

Amásik problémát az jelenti, ho§ a védelmiipari vállalatok áwették
vásárlóik kultúráját, varyis igen elbürokratizálódtak, igen súlyos rexi-
költséggel dolgoznak, amit be kell számítani a vásárló számáía véEzetL
munkájukba.
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Ez igen érdekes, annál is inkább, mert a védelmiiparban a rexikölt-
ségeket már egészen a kezdetektőI, a kutatástól kezdve beszámítják. Az
áItalános kereskedelmi piacokon a rezsiköltségek beszámításáról csak
sokkal később lehet szó, amikor az adott cég megalapozta saját piacát és
megkezdte a profit termelését. Igy éveken keresztül ezek a villalatok
nem tudják rexiköltségeiket kompenzálni. A védelmiíparban üsszaté-
rülnek ezek a költségek, a vásárlókat terhelik ezekkel a kiadásokkaI egé-
szen a kezdetektől fogva, mert a gyakorlatban a kutatás és fejlesztós olyin
sokba kerül. Még egyszer, a n},ugati védelmiipar gyakran csak''kulturáli-
san " képtelen a kereskedelmi piacokon való sikeres versenyre.

De természetesen nem arról van szÓ, hogy az ipar kudarcot vallana.
Kormányaink általában csak igen korltáozott szerepet játszanak a jövő
ipari stratégiáinak kialakításában. A nyugati országok gaz.daságőban a
tőke és a munkaerő konverziója- és nevezzük ezt a gyártókapácitások
újrafelhasználásának - naglrrészt a piaci erők működésének függvénye.

Hadd mutassam be ezt egy példán. Korábban említcttem, hogy 1997-
re 1 millió munkahely fog megszűnni az amerikai védelmiiparban. Ez
hatalmas számnak tűnik uglan, de gyakorlatilag mógis kevesebb, mint
azoknak az amerikaiaknak a száma, akik a gazdasági élet egészét tekintve
egy hónap alatt munkanélkülivé lesznek, illetve megszűnnek munkanél-
küliek lenni. Vagyis, az amerikai piac képes felvenni havonta 1-1,5 millió
ember mozgását munkanélküliségből ki- illetve be.

A védelmiiparban foglalkoztatottak is várhatóan ennek a fluktuáló
munkaerőpiacnak lesznek részeivé. Még azok a NATO országok is, me-
lyek megtartották a védelmiipar feletti kormányellenórzést, illétve annak
állami tulajdonát, mint pl. Spanyolország ós bizonyos mértékig Francia_
ország is, fokozatosan rájönnek, hogy az ipari stratégiák tervezésének
képességét a piaci erők egyre inkább korlátok közé szorítják. A gyakor-
latban a tendencia az, hogl Nyugaton egyre inkább vége ielé közeledik
a ti§ztán nemzeti jellegű védelmiipari bázisok létjogosultsága.

Ez nem jelenti az(, hogy a NATO tagországok ne működnének
eryütt az iparral új struktúrák, új ipari szerkezetek kialakulásának előse-
gítésében. Egyénileg és közösen is, mint pl. Az Európai Közósség kere-
tein belül, azon fáradoznak, hogy lebontsák a polgári és katonai téchno-
lógiákközótti falat. Ez g5lakorlatilag az új amerikai kormány általkitűzött
egyik prioritás is, miszerint a kormány felügyelete alatt áIló technológiai

,],64



fejleszteseket elérhetőr,é kell tenni azipar számára, új és kreatív celokra
rendelkezésre kell bocsátani-

Ezek a kormánytlk szintén igen intenzíven összpontosítanak a kon-
verzió emberi vetületóre, vagyis a dolgozók átképzésére, olyan új képes-
sógek átadására, amelyek segítségével azok a fejlett készségek egy széle_
sebb piacán tudnak érvényesülni. Ezzel párhuzamosan nagy figyelmet
szentelnek a katonai lótesítmények, mint pl. bázisok. depók, légitámasz-
pontok, stb. újraíelhasználására, így van alapja annak, hoglr kooperációs
kcretek között számos konverziós témával kapcsolatban megosszuk ta-
pasztalatainkat.

A NATO törekvése az, hogy a konverzió lehessen a Közép_ és Ke-
iet-Európai országokkal való együttműködés kulcs-eleme. De ha ez( tud-
ják, akkor a NATO korlátaival is tisztában kcll, hogy legvenek.

A NATO nem egy finanszírozási intézmény, mint a Világbank, az
Európai Ujjászervezési és Fejlesztési Bank, vagy a Nemzetközi Valuta-
alap. Nincsenek rendelkezésre bocsátható erőforrásaink. Erősségünk
abban áll, hogy olyan állandó fórumot biztosítunk, ahol ezeket a kérdé-
seket és gondokat meg lehet beszélni, meg lehet vitatni. A NATo_nak
az a része, melyet én képviselek, a konverziótól !ényegesen eltérő kér-
désekre összpontosít. Mi, közös védelmi törekvóseink biztosítására mcg-
próbáljuk [enntartani a kritikus védelmiipari kapacitásokat.

A továbbiakban szeretnék néhány szót szólni a NATO szerepéről a
kormányok és a védelmiipar közötti együttműködés eló§egítéséről, vala-
mint az új, Közép- és Kelet-Európai partnereinkkel való szorosabb kap_
csolatok kilátásairól.

Először is tisztázni szeretnók mindenféle bizonytalanságot a NATO
szerepével kapcsolatban. Arról, hogy tulajdonképpen mi is a NATO, iI_
letve mi nem. Nem vagyunk központi beszerzési hatóság. A fegyveres
erők felszerelése továbbra i§ az egyes orságok felelőssége, amelyet or-
szágaink honvédelmi minisztériumai glakorolnak.

A NATO szolgáltatja azt a fórumot, ahol ezek az ors zágok az egyes
nemzeti teweket konkrét programok keretében, illetve közösen megál_
lapított katonai szükségletek kapcsán történő egyűttműkődés felé orien_
tálják. Célunk az eryüttműkódés, ami egybenjelenti katonai erőink kom-
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patibilitását is, va5ris a harctéren való hatékony eryüttműködáüket, és
olyan kooperációt szeretnénk, amely csökkenti mindannfunk számára
az ezeknek a céloknak az elérésével kapcsolatos költ§égeket. Ez soha
nem volt könnyű feladat és őszintén megmondva eddig nem is voltunk
valami borzasztó sikeresek.

Több mint40éü la§sú, dee5/enletes fejlődes áll mögöttünk, de tank-
jaink még ma sem hordozzák ugyan azt aíő- tegluerzetet, nem cserélhető
fel a bennük aikalmazott lószer, nem mindegyik repülógépünk tudja
ugyanazokat a rakétákat használni vary akár adatokat es információt ki-
cserélni. Számos olyan ok létezik, ami mind megnehezíti az eryüttműkó-
dest, de a legalapvetőbb ok az, hory országaink minderyikének megvan-
nak a maga e5réni érdekei, ahová beletartozik mind a sajátvédelmi ipara,
mind pedig az iPari stratégiái is.

Ennek ellenére 40 év alatt létrehoztunk számos oylan struktúrát,
amelyek a katonai eszközökkel kapcsolatos kutatási, fejlesztési és gyár-
tási kooperációt voltak hivatva elósegíteni. Ezeknek a struktúráknak a
csúcsán találhatók a feryverzeti fónökók, a NATO tagországok beszer-
zési főnökei. Evente kétszer Brüsszelben találkoznak, hogy felül-
vizsgálják a fegyverzeti kooperáció terén elért eredményeket.

Ennek a csoportnak a legutóbbi találkoója - amelynek elnevezése
röviden CNAD, vagyis Nemzeti Fegyverzeti |gazgatók Konferenciája -
októtrerben volt, csupán néhány hónappal ezelőtt. Ez alatt a vezető ies-
tület alatt több mint 200 szakértői csoport dolgozik kooperációs témá-
kon. Ezek a csoportok különbözó kérdésekkel foglalkoznak, a gyártási
minóségbiztosítástól, beszerzesi eljárásoktól és jogi problémáktól kezdve
a hadseregeink, haditengerészetünk és légierőnk érdeklódésére számot
tartható műszaki programokig.

Külön érdeke,s lehet talán az a tény, hory van ery ipari tanácsadó
c§oportunk amely biztosítja, hory a védelmiipari vállalatok képesek le-
gtenek rendelkezésre bocsátani az ehhez szükséges szakértelmüket. Rö-
viden, hatalmas mennlségú §zakértelem és védelmiipari tapasztaIat
gyű|t össze a NATO "esemyője" alatt. Nem igazán jól kezalt, de aáít
ds§ze§níjtött tap asztalatok Nagton büszke vagtok ata, hogl elmondha-
tom: ez a tapasztalt társaság jelenleg is azon dolgozik, hogy kibóvítse a
Közép- KelerEurópa kormányaival és iparával való kapc§olatokat és
eryüttműkirdést.
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194-ben elsőként védelmi beszerzésekkel kapcsolatos témák is §ze-

repelni fognak az É§zak-Atlanti Tanács munkatervében. (Ez eg5l olyan
teitület, amelyben Közép- illetve KelerEurópa minden kormánya részt

vesz). A NATO tagországok elkötelezettek a védelmi beszerzéssekkel
kapcsolatos tervezési, szervezési és lebonyo|ítási tenileteken folytatott
együttműködés kiterjesztése iránt.

Az ilyen együttműködés célja, vagris e5rík célja a kooperációs part-

neráliamok azon erőfeszítéseinek elósegítése, amelyek a védelmi terve-

zés átlátható á felelós, demokratikus ellenőrzésének bevezetaéíe ká,
nyrrlnak, mivel csak ery ilyen jellegű összpontosítás teremtheti meg a

siakmai együttműködés elméIyítéséhez szükséges infrastruktúrát.

Ezt azért is hangsúlyozom, mert a NATO struktúrákkal való össze-

es/eztethetőség nem csak műszaki szabványok kérdése, hanem eg5nittal

a uédelmi eróforrások kezelésével és a védelmiipari tervezéssel kapcso-

latos alapvetó elvek kérdése is.

Említést kell tennem arról, ho g ez az úl NATO kezdeményezés si-

kerének jelentős részét a Magyar Honvédelmi Minisztériummal végzett

első kíséileti programunknak köszönheti. Az elmúlt nyáron eddig első-

ként ery több- nemzetiségú NATo szakértói csoport utazott Budapest-
re, hogy megkezdje a védelmi beszerzés témájában a ryakorlati eglütt-
működést.

A NATO szakemberei a Magyar Honvédségnek, valamint a Hadi-
ipari Hivatalnak a képviselői olyan kérdéseket vetettek fel, mint pl. a
hosszú-tálri tervezési és döntéshozási struktúrák es rendszerek, prog-
ramirányítási technikák, védelmiipari szerzódések megkötésével kapcso-
latos eljárások és ezek jogi keretei. Ennek az elsó ryakorlati együttmű-
ködésnek az alapján 1994-ben további szakértői találkoóka kerül sor a

NATO országok és Maryarország között. A szakértői megbeszélések
egyik témája a maryar fél kezdeményezésére vetódött fel: ez a beszerzési
rendszer és a védelmiipar közötti kapcsolat. Mi a magunk részérőI sze,
retnénk a nyugati védelmiipart bevonni egy ilyen jellegű párbeszédbe és

remélem, hory az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium segítségével lehe-
tóségünk lesz megvitatni ezeket a kérdéseket a ma§Iar védelmiipar szak-
embereivel is.
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