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AZ EURÓPAI UNIÓBAN (ÉS EZEN BELÜL MAGYAROR-
SZÁGON) KIBONTAKOZÓ GAZDASÁGI TRENDEK KI-
HATÁSA A VÉDELMI KIADÁSOK ÉS KÉPESSÉGEK 

FEJLESZTÉSÉRE 

Absztrakt 
A cikk arra keresi a választ, hogy az európai és hazai gazdasági 
trendek mennyire támogatják a védelmi költségvetés növelése iránti 
igényeket. Honnan és hogyan lehet forrást találni az európai haderők 
képességeinek fejlesztésére? Európa a versenyképesség és az eu-
rópai társadalmi modell részéről kettős szorításban van. A helyzetet 
ráadásul nehezíti a tömeges migráció és a felerősödő terrorizmus 
kapcsán fellépő extra kiadási igények megjelenése. Ezen kihívások 
forrásigényei egymással szemben mind konkurenciaként lépnek fel. 
Ilyen környezetben nehéz dolga lesz megtalálni a költségvetéssel 
foglalkozó szakembereknek azokat a forrásokat, amelyek segítségé-
vel teljesíthetőek a védelmi kiadások növelésére tett ígéretek. Az e 
mögött álló folyamatokat és okokat mutatja be ez a cikk. 

Kulcsszavak: védelmi kiadás, védelmi képesség, Európai Unió, ver-
senyképesség, haderő-marketing  

1. Bevezetés 

Napjainkban egyre több helyről elhangzik az állítás, miszerint a je-
lenlegi világpolitikai folyamatok között tarthatatlan, hogy Európa, az 
Európai Uniós országok milyen alacsony összeget fordítanak nem-
zetgazdasági teljesítményükből haderejük fenntartására. A modern-
kori népvándorlás kialakulása (melyet csak tovább fog erősíteni a 
globális felmelegedés következtében élhetetlenné váló területek nö-
vekedése), a közel-keleti és maghreb-válságok sora, az orosz-ukrán 
konfliktus és Oroszország egyre erőteljesebb (és talán mondható, 
hogy egyre agresszívabb) nagyhatalmi politikája, az Iszlám Állam 
megjelenése és vele együtt a terrorizmus felerősödése, mind közvet-
                                                 
1  Dr. Taksás Balázs, e-mail: taksas.balazs@uni-nke.hu 
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lenül érinti térségünket. És kicsit távolabb az afrikai polgárháborúk, 
földrajzilag még távolabb a robbanásveszélyt hordozó távol-keleti 
gócpontok, s még távolabb az időben az erőforrásokért folytatott küz-
delem, mind-mind az európai haderők képességeinek növelése irá-
nyába ható tényezők. Ezt támasztja alá a legutóbbi Angela Merkel - 
Barack Obama megbeszélés után a német kancellár által adott nyi-
latkozat, miszerint fenntarthatatlan, hogy amíg a NATO észak-
amerikai tagállamai GDP-jük 3%-át fordítják katonai kiadásokra, ad-
dig Európában ez jóval alacsonyabb, például a legerősebb német 
gazdaság esetében csak 1,2%. Egyúttal megígérte, hogy Németor-
szág is növelni fogja kiadásait, s ez eléri majd GDP-jének 2%-át.2 

Sok minden mutat tehát a katonai kiadások növelésének irányába, 
de sok olyan tényezővel is szembesülünk, ami megnehezíti ezt. Mivel 
itt, a haderőn és hadtudományon belül mi inkább az előzőeket szok-
tuk hangsúlyozni, s ezért jól is ismerjük a (hon)védelmi kiadások nö-
velését alátámasztandó érveket, ebben az anyagban inkább a nehe-
zítő, akadályozó tényezőkre fókuszálnék. Azt mutatnám be röviden, 
hogy a jelenlegi európai és hazai gazdasági trendek között miért ne-
héz jelentősebben megemelni a védelmi kiadásokat. 

2. Visszatekintés a közelmúltra 

 Mielőtt azonban a jövőt elemeznénk, tekintsünk vissza egy kicsit a 
közelmúltra. Az 1. sz. táblázat a jelentős nyugat-európai országok, a 
legnagyobb közép-európai középhatalom, valamint hazánk GDP-
arányos honvédelmi kiadásainak3 értékét mutatja 1994-ben és 2014-
ben. 

Az Európai Unió jelenlegi tagállamai között nem találunk olyat, aki-
nek ne csökkentek volna védelmi kiadásai az elmúlt 20 évben. Ami 
egyrészről teljesen logikus, hiszen a hidegháború idején a két világ-
rend között egy esetlegesen kirobbanó „forró” háború potenciális fő 
hadszíntere Európa lett volna, s ezért az európai országok óriási tö-

                                                 
2  Merkel says Germany to give big boost to defense spending reuters.com 

2016.10.15. 
http://www.reuters.com/article/us-germany-merkel-defence-idUSKBN12F0JU 
(letöltve: 2016.10.25.) 

3  Honvédelmi vagy védelmi kiadások megnevezés alatt a cikkben a közvetlen 
honvédelmi kiadásokat, tehát a mindenkori (Hon)Védelmi Minisztérium költség-
vetését értem.  



527 

meghadseregeket tartottak fenn ebben az időszakban. A bipoláris 
világrend megszűnésével ez feleslegessé vált. Az európai haderők 
létszáma folyamatosan csökkeni kezdett, s a költségvetési kiadásokat 
hasznosabb, a társadalom jólétében jobban, közvetlenebbül megjele-
nő területekre csoportosították át. (Sokan kezdetben talán Francis 
Fukuyama híressé vált – és azóta saját maga által is tévedéssé nyil-
vánított – jóslatát is elhitték a történelem végéről, a konfliktusmentes 
időszak kezdetéről.) Mindezek alapján tehát logikus, hogy ez idáig 
csökkent Európában a nemzetgazdasági jövedelemből a haderőre 
fordított összeg. 

EURÓPAI VÉDELMI KIADÁSOK 1994-BEN ÉS 2014-BEN 
 1. számú táblázat 

 1994 2014 

Belgium 1,7% 1% 

Dánia 1,8% 1,2% 

Egyesült Királyság 3% 2% 

Franciaország 3,3% 2,2% 

Hollandia 2% 1,2% 

Lengyelország 2,3% 1,9% 

Németország 1,7% 1,2% 

Olaszország 1,9% 1,5% 

Portugália 2,2% 1,8% 

Spanyolország 2% 1,2% 

Magyarország 1,8% 0,9% 

(saját szerkesztés, adatforrás: SIPRI4,5) 

Azonban vegyünk észre néhány dolgot! Az egyik legfontosabb érv, 
amivel alátámasztják a védelempolitikusok azt, hogy a jövőben úgy is 
                                                 
4  https://www.sipri.org/databases/milex (letöltve: 2016.10.25) 
5  A magyarországi kiadásoknál a mi számítási módszertanunk szerint más érték 

(0,8) jön ki 2014-re, de az egységes mérési módszertan alapján történő össze-
hasonlíthatóság érdekében ebben a táblázatban a SIPRI adatait tüntettük fel 
hazánk esetében is. 
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növelni kell a védelmi kiadásokat, az európai terrorizmus felerősödé-
se. Látnunk kell azonban, hogy a vizsgált időszakban – az egész vi-
lágot megrázó 2001. szeptember 11-ikei Egyesült Államokban elkö-
vetett támadások mellett – több súlyos terrorcselekmény is történt 
Európában. A 2004-es madridi, valamint a 2005-ös londoni terrortá-
madás a kontinens addigi legsúlyosabb – ráadásul nem belső politikai 
vagy szakadár erő által elkövetett – eseményei közé tartozott. Mégis 
ezen cselekmények sem törték meg a haderőre fordított összeg reál-
értékének csökkenését. (Az Egyesült Királyság és Spanyolország is 
jelenleg kevesebbet fordít GDP-arányosan katonai kiadásokra, mint a 
terrortámadások előtt!)  

Mint ahogyan nem állította vagy fordította meg a csökkenő trendet 
az európai NATO tagállamok elhúzódó afganisztáni katonai missziója 
sem. (Ami mellett több különböző afrikai beavatkozást is végre kellett 
hajtani, különösen a brit és francia érdekeltségi területeken.) Arról 
lehet vitatkozni, hogy az afganisztáni konfliktus háborúnak tekinthető-
e vagy sem, illetve ha igen, akkor milyen háborúnak, az viszont vitat-
hatatlan, hogy komoly expedíciós képességek kialakítását és fenntar-
tását igényelte. (Pl. elképesztő logisztikai erőfeszítéseket a nagy tá-
volságú, rossz kommunikációs vonalakkal rendelkező szállításhoz, 
ellátáshoz.) Ezek az expedíciós képességek pedig köztudottan na-
gyon nagy sebességgel emésztik a kiadásokat. Mégis, az ISAF misz-
szió alatt is folyamatosan csökkent a részt vevő európai országok 
védelmi kiadása. 

Tehát röviden összefoglalva a múltat: sem az európai terrortáma-
dások, sem az expedíciós hadviselés okozta kihívások és kiadások 
nem állították meg a haderőre szánt költségvetési támogatás csökke-
nését Európában. Ebből azért a jövőre vonatkozóan is lehet követ-
keztetéseket levonni. 

3. Előretekintés a jövőbe 

Amennyiben most már tényleg szeretnénk növelni reálértéken, 
GDP-arányosan is a védelmi kiadásokat, azt – leegyszerűsítve – két-
féleképpen tehetjük meg. Mivel az állam jövedelmet nem állít elő, az-
az saját pénze nincsen, ezért mindenféle állami költségvetési kiadás 
forrásául a társadalmi jövedelem-újraelosztó rendszer, annak állam 
általi működtetése szolgál (1. ábra). 
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1. ábra. Az állami jövedelem-újraelosztó rendszer működése 
(saját szerkesztés) 

Az újraelosztó rendszer leegyszerűsítve úgy működik, hogy az ál-
lam pénzt von el (adók, illetékek, járulékok stb. formájában) a gazda-
sági szereplőktől. Itt különösen az értéket megteremtő vállalati szek-
torra, illetve az értékteremtésből (munka- és tőke-) jövedelmet szerző 
háztartási szektorra kell gondolni. Az így megszerzett jövedelmet az-
tán az állam a költségvetésen, illetve a költségvetésből ellátott felada-
tokon, nyújtott transzfereken keresztül visszajuttatja a gazdaságba, a 
gazdasági szereplőkhöz (megvédi, meggyógyítja őket, támogatja uta-
zásukat vagy éppen kutatás-fejlesztési tevékenységüket stb.) Azért 
újraelosztó rendszer, mert a visszaosztás más elosztásban történik, 
mint az elvonás. Valaki többet kap vissza, mint amit elvontak tőle, 
valaki kevesebbet. Az újraelosztás mértékét GDP-arányosan szoktuk 
mérni, azaz úgy, hogy megvizsgáljuk, a nemzetgazdaság által előállí-
tott értékből (GDP) mekkora százalékot von el (és juttat vissza) az 
állam. Minél nagyobb ez az érték, annál nagyobbak a gazdasági sze-
replők (adó)terhei, és annál nagyobb a köztük lévő jövedelem-
újraosztás mértéke. Ugyanakkor az is törvényszerűség, hogy minél 
nagyobb az újraelosztás mértéke, annál kisebbek az országon belül a 
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társadalmi és regionális különbségek. Ugyanis az állam ezen újrael-
osztáson keresztül (egészségügyi, oktatási szolgáltatások, szociális 
transzferek, infrastrukturális fejlesztések stb.) tudja a különbségeket 
kordában tartani, csökkenteni.   

A rendszer működéséből adódóan a honvédelmi kiadások növelé-
se kapcsán a következő kérdést kell feltennünk (nekünk is, de még 
inkább a döntéshozó politikusoknak): Mit (Kit) áldozunk fel a védelmi 
kiadások növelése érdekében? Ugyanis a haderőre fordított kiadások 
két módon növelhetőek: 

1. növeljük az újraelosztás mértékét; 
2. megváltoztatjuk az újraelosztás kiadási oldalának struktúráját. 

Az egyes változat azt jelenti, hogy a vállalatokra és a háztartásokra 
kell a korábbinál több terhet, GDP-arányosan (jövedelemarányosan) 
nagyobb adót kivetni. Ez rontja a vállalatok versenyképességét (mivel 
növeli költségeiket), rontja a háztartások életszínvonalát (mivel csök-
kenti a háztartásoknak fogyasztásra megmaradt összegét), viszont az 
így befolyt magasabb adóbevétel növelheti a GDP-arányosan a had-
erőre fordított összeget. 

A második változatban nem növeljük a vállalatok és háztartások 
terheit, hanem újrastrukturáljuk a költségvetés kiadási oldalát, azaz a 
honvédelmi kiadások növelése érdekében valamely más terület(ek)re 
(szociális terület, egészségügyi rendszer, oktatási rendszer, rendvé-
delem, egyéb közfeladatok és közszolgáltatások stb.) fordított össze-
get csökkentjük. Így amekkora összeget összességében elvonunk a 
többi területről, annyival növelhető a haderőre fordított összeg. Így 
GDP-arányosan ugyanakkora újraelosztás mellett (ugyanakkora adó-
teher esetén) növelhető a védelmi kiadás. 

Vagyis, amennyiben egy társadalmat a honvédelemhez fűződő 
preferenciájáról akarjuk megkérdezni, nem azt kell kérdeznünk, hogy 
„szeretne-e Ön erősebb hadsereget, több katonát stb.?”, hanem azt, 
hogy „Ön mennyivel hajlandó több adót fizetni azért, hogy legyen 
erősebb hadseregünk, több katonánk stb?”, illetve „milyen területekre 
fordított és mekkora állami kiadást csoportosítana át a (Hon)Védelmi 
Minisztérium részére?”. Ezen kérdésekre adott válaszokból derülne 
ki, hogy az adott országban milyen a társadalom viszonyulása a hon-
védelmi kérdésekhez. (Itt jegyzem meg, hogy a pontos szondázás az 
lenne, ha a döntéshozó politikusokat, parlamenti képviselőket is meg-
kérdezné az adott ország Védelmi Minisztériuma, csak az 1. kérdés-
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ben annyi változással, hogy „Ön mennyivel több adót lenne hajlandó 
kivetni a háztartásokra, vállalatokra a honvédelmi kiadások növelése 
érdekében?”.) 

A fenti két megoldáson kívül persze valaki megpróbálhat olyan vá-
laszt, javaslatot is adni, hogy adóemelés és átcsoportosítás nélkül is 
növelhető a haderőre fordított összeg, ha az európai országokban 
csökken a korrupció, az adóelkerülés mértéke, a feketegazdaság 
szerepe, nő az állami pénzek felhasználásának hatékonysága stb. 
Ezek nagyon népszerű válaszok, csak az a baj, hogy nem sok reali-
tás-érzék van bennük. A korrupció, a feketegazdaság, a hatékonyság 
(hatékonytalanság) mind-mind külső tényezőnek tekinthető olyan 
szempontból, hogy létezésük és mértékük a társadalmi attitűdből kö-
vetkezik. Tehát amennyiben változtatni szeretnénk rajta, a társadalmi 
attitűdöt kellene megváltoztatni. Az pedig nagyon hosszú és kitartó 
munkával érhető csak el, s egyáltalán nem megy egyik napról a má-
sikra. Így erre alapozni a honvédelmi kiadások növelését olyan, mint 
légvárat építeni.6  

3.1. Európa 

Az európai országok is a fenti két lehetőség közül választhatnak 
védelmi kiadásuk növelése céljából. Vagy növelik a vállalatok, háztar-
tások adóterheit, vagy más állami kiadási területről, más állami fel-
adatról csoportosítanak – tartósan – át összegeket.  

Európa – úgy általánosságban – azonban kettős nyomás szorítá-
sában (a versenyképesség és az európai társadalmi modell fenntar-
tásának nyomásában) szenved. Ezt mutatja meg a 2. számú ábra. 

Mindamellett, hogy az Európai Unió országai a világ szűken vett 
elitjébe tartoznak fejlettségük alapján, s egyes tagállamai élen járnak 
a technológiai fejlődésben is, az európai gazdaságokra egyre növe-
kedő versenyképességi nyomás nehezedik. Ennek egyik oka az, 
hogy vállalatainak adóterhelése világviszonylatban kiemelkedően 
magas, a másik ok pedig az, hogy a kutatás-fejlesztés, innováció és 
infrastruktúra-fejlesztés területén versenyhátrányba kerültek más – 
észak-amerikai és távol-keleti – fejlett gazdaságokkal szemben. 

                                                 
6  Természetesen lehet kisebb részsikereket elérni ezeken a területeken is (lásd: 

Magyarország a feketegazdaság elleni harcban az elmúlt években, ahogy arról 
a későbbiekben lesz is szó), de hirtelen, gyors és jelentős összegeket „felsza-
badító” változásról még senki sem hallott. 
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2. ábra. A honvédelmi kiadások növelése ellen ható tényezők 
Európában 

(saját szerkesztés) 

A kiemelkedően magas adók hátterében nagyobb részt az ala-
csony társadalmi különbségeken alapuló európai társadalmi modell 
magas állami újraelosztást igénylő fenntartása, kisebb részt a helyi 
(regionális), országos és európai uniós bürokrácia hármasságának 
fenntartásából (eltartásából) adódó teherviselés áll. Ez, a versenytár-
saknál magasabb adóteher két szempontból is rontja az európai vál-
lalatok versenyképességét. Egyrészről, a magasabb adó magasabb 
költséget jelent, így termékeik, szolgáltatásaik ára magasabb lesz, 
amivel mind a világ-, mind a belső piacon versenyhátrányba kerülnek. 
Másrészről, a magasabb adóteher forrásokat von el a kutatás-
fejlesztési és beruházási tevékenységük elől, így fejlődésben, techno-
lógiai előrehaladásban is elmaradnak más fejlett országból érkező 
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vetélytársaik mögött. Ebből a szempontból teljesen érthető az európai 
vállalatok magas adóterhek miatti panasza. 

Másrészt, az európai államok is elmaradtak infrastruktúra-
fejlesztésben és állami K+F-ben, innovációban más fejlett országok-
hoz képest. Ennek oka részben szintén az európai társadalmi modell 
fenntartásában keresendő, hiszen ennek állami kiadásai forrásokat 
vonnak el az előbbi tevékenységek elől. Márpedig ez a lemaradás 
tovább rontja az európai vállalatok versenyképességét. 

Viszont mi európaiak európaiként szeretjük élni az életünket. Ez 
azt jelenti, hogy: 

 nem viseljük a magas társadalmi és regionális különbsége-
ket (azaz itt a világ más részeinél magasabb szociális 
transzfereket és a piac működésébe jelentősebb állami be-
avatkozást látunk); 

 elvárjuk, hogy a társadalom tagjainak az állam biztosítsa a 
szorgalmuknak és tehetségüknek megfelelő társadalmi ér-
vényesülést születési helyzetüktől függetlenül (azaz ingye-
nes és magas színvonalú, regionális különbségektől mentes 
oktatás és egészségügyi ellátás a jellemző); 

 ugyanígy elvárjuk a jog-, élet- és vagyonbiztonságot, s ren-
geteg, máshol meg nem található jóléti funkciót.  

Ezek fenntartása viszont nagyon magas jövedelem újraelosztási 
mértéket, azaz magas adóterhelést igényel. Ráadásul, az Európai 
Unió létrejöttével egy Európán átívelő újraelosztó rendszer is műkö-
désbe lépett, amely azt biztosítja, hogy a szabad munkaerő- és tőke-
áramlás megszületésével ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a ke-
vésbé fejlett országok, régiók. Az európai kohézió erősítése így to-
vábbi újraelosztási terhet ró a gazdaság szereplőire (1. sz. ábra). Sőt, 
az eurózóna működésképtelensége jól rávilágított arra a közgazda-
sági törvényszerűségre, hogy közös monetáris politika és együttes 
valuta csak közös költségvetési politikával működtethető. Az 
eurózóna-jövedelem újraelosztó rendszerének Brüsszel-központosí-
tása ugyan még nem történt meg (és elég kérdőjeles, hogy meg fog-e 
történni), de a válság kezelése már így is további terheket ró az 
eurózóna – főleg annak versenyképes – tagállamaira.  

Ez a kettős szorítás nagyon nehézzé (és tegyük hozzá: kétséges-
sé) teszi az európai védelmi kiadások növelését. Egyértelmű, hogy a 
vállalatok adóterhei nem növelhetőek tovább. Amennyiben ugyanis 
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az európai vállalatok elvesztik versenyképességüket, úgy elveszítik 
piacaikat és bevételüket is. De akkor egyrészt a háztartások is el-
vesztik jövedelmüket, másrészt az államnak sem lesz miből elvonnia 
pénzt, következésképpen, az életszínvonal lassan vagy gyorsan, de 
biztosan lecsökken. Másrészt a mai globalizált világban azért sem 
lehet a vállalatok adóterheit megnövelni, mert manapság nagyon 
gyorssá és könnyűvé vált a nemzetközi tőkeáramlás. Azaz, amennyi-
ben az európai vállalatok adóemeléssel szembesülnek, úgy fognak 
védekezni ellene, hogy termelési folyamataikat villámgyorsan át fog-
ják helyezni a világ más – alacsonyabb adóterhelésű – pontjára. (Fő-
leg, ha ott is megtalálják a hasonló technológiai, infrastrukturális stb. 
körülményeket.) Ebben az esetben az államoknak megint csak nem 
marad kitől elvonnia adót.  

Ha a vállalatok adóterhelése nem növelhető Európában, akkor 
még mindig ott vannak a háztartások. Véleményem szerint azonban 
erősen kétséges, hogy hány politikus lenne arra hajlandó, hogy bé-
kében, a haderőre fordított összegek növelése érdekében emelje a 
háztartások adóit. Hiszen erősen kérdéses, hogy mennyire nyelnék le 
ezt az emberek, azaz hány olyan párt maradna hatalmon a következő 
választáson, aki ezt meglépte. (Itt szükséges felhívni a figyelmet arra, 
hogy mennyire fontos a haderő marketing-tevékenysége. Az embe-
rekkel meg kell értetni és el kell fogadtatni, hogy miért kell a védelmi 
kiadásokat növelni. Egy társadalomtól elzárkózó, a laktanyai környe-
zetében eléldegélő haderő sohasem fogja ezt elérni.) 

Összességében tehát Európában nem várható, hogy az újra-
elosztás mértékének növelése révén emeljük a védelmi kiadásokat. 
Ilyen esetben marad az újraelosztás újrastrukturálása, amely azon-
ban szintén nem könnyű. 

 Amennyiben az európai országok fenn akarják tartani életszínvo-
nalukat hosszútávon, a versenyképességi küzdelemben nem veszít-
hetnek pozíciót. A versenyképesség napjainkban kulcstényező (és 
egyre inkább azzá válik), e nélkül nincsen növekedés, de még stag-
nálás sem. Az államnak nem csak annyi a feladata a nemzeti ver-
senyképességgel kapcsolatban, hogy lehetőleg ne terhelje túl a válla-
latokat, hanem egyéb fontos kötelezettségei is vannak:  

 képzett munkaerő biztosítása magas minőségű, mindenki 
számára elérhető oktatáson keresztül,  

 az infrastruktúra fejlesztése, részvétel a kutatás-
fejlesztésben,  
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 a kis- és középvállalatok innovativitásának fejlesztése,  

 a technológia-diffúzió gyorsításának elősegítése,  

 egészséges munkaerő biztosítása a magas szintű preventív 
és gyógyító egészségügyi rendszeren keresztül,  

 hatékony és támogató, a kor színvonalának megfelelő tech-
nológiájú közszolgáltatások biztosítása stb.  

Ezekre a területekre egyszerűen nem költhetnek kevesebbet az 
európai országok, mert az biztosan rontaná a világgazdaság rendsze-
rében elfoglalt pozíciójukat. Ezen területekről nem valószínű, hogy 
átcsoportosítanának forrásokat a honvédelem számára.  

Így maradnak a szociális, jóléti területek, ahonnan az állam pénze-
ket csoportosíthat át védelmi kiadásainak növelésére. Ez viszont a 
hagyományos európai társadalmi modellel menne szembe, s a társa-
dalmi különbségek növekedését okozná. Van még az a lehetőség, 
hogy az állam saját magán spórol. Alacsonyabb létszámú bürokráciá-
val, magasabb színvonalú, hatékonyabb működéssel, vagy egyes 
állami funkciók feladásával, a piaci folyamatokba alacsonyabb mérté-
kű állami beavatkozással elérhető kiadások megspórolása, amelyek 
aztán átcsoportosíthatóak a haderő számára. Azonban ezek mind az 
állami szektor létszámának leépítésével járnak együtt (igazából minél 
nagyobb a csökkentés, annál nagyobb lehet a spórolás mértéke), s 
ezeket nem egyszerű végrehajtani. Jellemzően nagy az ellenállás, 
különösen azokban az országokban, ahol az érdekvédelmi (szak-
szervezeti) tevékenységnek jelentős a történelmi hagyománya és 
nagy a társadalmi beágyazottsága. Ráadásul, a társadalom többsé-
gével el kell azt is fogadtatni, hogy adott esetben az állam kivonul 
valamilyen feladatellátás mögül, és a piacra bízza azt. Márpedig a 
jelenlegi folyamatok éppen ellenkező irányba mutatnak. Az állami 
szabályozás vagy felügyelet egyre több helyen jelenik meg, s a tár-
sadalmi igény is növekszik ebbe az irányba. 

Egyáltalán nem könnyű tehát megtalálni azokat a területeket, 
ahonnan tartósan és állandó jelleggel átcsoportosíthatóak költségve-
tési kiadások a honvédelem területe felé. Ráadásul két újabb ellenha-
tó tényező is megjelent Európában: a tömeges migráció és a terro-
rizmus. Most lehet, hogy valaki meglepődik ezen a kijelentésen, de 
ha jobban belegondolunk, a tömeges migráció és a terrorizmus is a 
haderő képességeinek fejlődése ellen hat.  
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A terrorizmus elleni küzdelem ugyanis sok pénzbe kerül, de ez 
döntően nemzetbiztonsági feladatokat takar, így az erre fordított ösz-
szegek nem igazán a védelmi minisztériumnál és főleg nem a had-
erőnél fognak megjelenni, hanem természetszerűleg a nemzetbizton-
sági szolgálatoknál. Márpedig, ha növelni akarjuk (és növelni kell) a 
nemzetbiztonsági feladatok ellátására fordított összegeket, akkor 
ezeket az eddig leírt logika szerint kell valahonnan előteremtenie az 
államoknak. Vagyis valahonnan (valakitől) el kell venni. Így a nem-
zetbiztonsági tevékenység forrásigénye konkurenciaként lép fel a 
haderő igényeivel szemben. Az erősödő terrorista-fenyegetés tehát 
rontja a haderő képességnövelésének esélyeit.  

Hasonló a helyzet a tömeges migrációval is. Ugyan a migrációval 
keletkező válsághelyzet kezelésében részt vesznek katonai erők is 
(különösen az EU határországaiban), de ez is elsősorban rendészeti 
tevékenységnek tekinthető, így a növekvő forrásigény bejelentésénél 
az első sorban a belügyminisztériumok állnak majd, ezzel újra csak 
konkurenciát teremtve a haderőnek. Arról a még nagyobb forrás-
igényről nem is beszélve, amelyet az európai országokba tömegesen 
érkező menekültek szociális ellátása, munkaerő-piaci át- és tovább-
képzése, beillesztése jelent. Márpedig az európai társadalmaknak ezt 
végre kell hajtaniuk.  

Egyrészről, erre van egy belső késztetés is bennünk, hiszen az eu-
rópai társadalmi modellnek, az európai szolidaritásnak ez is része. 
Európában – különösen Németországban – a menekülteket nem fog-
ják életfogytiglan táborokba zárni vagy vagonokra felpakolva hazato-
loncolni, mert ez nagyon csúnya emlékképeket vetítene elő a múltból. 
És ezt mindenképpen el akarjuk kerülni.  

Másrészről, azért is fontos a beilleszkedés megteremtése szinte 
bármilyen áron, mert ha nem sikerül, akkor párhuzamos társadalmak 
alakulhatnak ki, ami pedig mindig a szervezett bűnözés, a fundamen-
talizmus, a terrorizmus melegágya. Ezért az európai társadalmak ha-
talmas összegeket fognak költeni a menekültkérdésre, amelyre a 
pénzt szintén elő kell teremteni valahonnan. Ezzel a menekültválság 
újabb akadályt, konkurenciát teremt a honvédelmi kiadások tartós 
növekedése elé.  

Ráadásul a menekültválság újabb, nem klasszikus műveleti felada-
tokat támaszt a haderő felé. Így lehet, hogy az államok megemelik 
ugyan a védelmi kiadásokat, de ezen új forrásokat el is viszik a plusz 
feladattal együtt járó kiegészítő költségek. És így a növekvő költség-
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vetés ellenére sem beszélhetünk az európai védelmi képességek nö-
vekedéséről. 

Amennyiben röviden külön-külön akarjuk megvizsgálni az EU na-
gyobb országait, akkor a következőket mondhatjuk. 

Németországban a gazdaság versenyképessége kiemelkedő, igaz, 
a vállalatok panaszkodnak a magas adóterhek miatt, így a tehervise-
lés valószínűleg tovább nem növelhető. Azonban ezen bevételszint 
mellett is a német költségvetésben van bőven mozgástér a védelmi 
kiadások növelésére.  

Az Egyesült Királyság jövője most teljesen kiszámíthatatlan, hiszen 
azt alapvetően a Brexit fogja meghatározni. Végül valóban lesz-e 
Brexit, és ha igen, akkor milyen, és milyenek lesznek ennek társa-
dalmi-gazdasági következményei. Ennek tükrében – bár a britekre 
jellemző a hosszútávú stratégiai tervezés és annak precíz végrehaj-
tása – nehéz bármit is mondani a brit haderő jövőbeni fejlesztési le-
hetőségeiről.  

Franciaország komoly növekedési problémákkal küszködik. A ret-
tentően rugalmatlan munkaerőpiac és a még európai szinten is ki-
emelkedő jóléti rendszer, valamint az azt fedező nagyon magas újra-
elosztás kifogta teljesen a szelet a francia hajó vitorlájából. Ezáltal 
erősen kérdéses, hogy mennyi fordítható védelmi képességek fejlesz-
tésére.  

Az európai szinten nagy létszámú haderőt fenntartó déli perifériás 
országok nagyon súlyos versenyképességi problémákkal küzdenek, s 
e küzdelemnek a vége nem látszik. Helyzetük elemzése hosszabb 
helyet követelne, azonban annyi leszögezhető, hogy mindenképpen 
szükséges lesz gazdaságuk költségszintjének további csökkentése. 
Ebben jelentős szerepet kell játszania az újraelosztás mértékének (az 
adók nagyságának) csökkentése. Így ezen országok állami szektorá-
nak egyre inkább össze kell majd húznia magát. (Amit ráadásul meg 
fog nehezíteni az erős szakszervezeti tevékenység.) Ezek mind a 
haderő-fejlesztés ellenében hatnak.  

Az északi tagállamok üzleti szektorának versenyképessége a vilá-
gon a legerősebb. Ezért is tarthatják fenn a világ legmagasabb jöve-
delem-újraelosztási rendszerét7. Azonban itt is kihívásokkal szembe-
                                                 
7  Világbank adatbázis közszektor témakör  

http://data.worldbank.org/topic/public-sector?view=chart  
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sülünk. A svédeknek a fajlagosan (népességarányosan) legnagyobb 
mértékű menekültnépesség fogadásával és beillesztésével kell meg-
küzdeniük, a norvégokat az alacsony világpiaci olajár, a finneket pe-
dig a pénzügyi-gazdasági világválság kitörése óta megrekedt gazda-
sági növekedés sújtja.  

3.2. Magyarország 

Röviden Magyarországról, a hazai gazdaság helyzetéről, annak jö-
vőbeni védelmiképesség-növelést támogató lehetőségeiről is ejtsünk 
néhány mondatot. A gazdaság és az állami költségvetés működésé-
nek törvényszerűségei itt is azonosak. Ha GDP-arányosan többet 
akarunk költeni védelemre, akkor vagy több adót kell beszednünk 
vagy valahonnan máshonnan kell elvonnunk támogatást. 

Visszatekintve láthatjuk8, hogy 2014-ig a honvédelem részesedése 
a GDP-ből folyamatosan csökkent. A Kormány az 1046/2012. (II. 
29.)9 és az 1273/2016.10 (VI. 7.) kormányhatározatok elfogadásával 
döntött ezen tendenciák megfordításáról. A kérdés ismét csak a szo-
kásos: honnan lesz erre pénz. 

A versenyképességet kutató és mérő nemzetközi szervezetek, az 
IMD és a WEF (World Economic Forum) jelentései11, valamint a hazai 
elemezések12 is azt mutatják, hogy Magyarország a nemzetközi ver-
senyképességi versenyben a régió országaihoz képest hátrányba 
került, amely sajnos már a jövedelem növekedésének ütemében, az 

                                                 
8  Pap Andrea: A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet kiadásainak alakulása a 

2005-2013. közötti időszakban In: Hadtudományi Szemle VIII. évfolyam, 3. 
szám, p.: 126-140. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Kar, Budapest, 2015. 

9  1046/2012. Korm. határozat a honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés 
feltételeink megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításáról 

10  1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat a honvédelmi kiadások és a hosszú távú 
tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források biztosításá-
ról 

11  Például: The Global Competitiveness Report 2016-2017 (szerk.: Klaus Schwab) 
Genova: World Economic Forum 2016. ISBN-13: 978-1-944835-04-0 

12  Csath Magdolna, Györpál Tünde, Nagy Balázs, Taksás Balázs: Speciális jelen-
tés az állami versenyképességet javító, vállalkozóbarátabb üzleti környezet ki-
alakításának lehetőségeiről In: Kaiser Tamás (szerk.) A jó állam nagyító alatt: 
speciális jelentések A-tól V-ig (az adóbürokráciától a versenyképességig). 208 p. 
Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2016. pp. 179-205. 
(ISBN:978-615-5680-19-9) 



539 

EU-átlaghoz történő konvergálás mértékében is meglátszik.13 Éppen 
ezért a versenyképesség kárára biztosan nem történhet Magyaror-
szágon védelmiképesség-növelés. 

Hazánk versenyhátrányának egyik oka pontosan a nagyon magas 
jövedelem újraelosztási arány. Az állam által kivetett adók jóval ma-
gasabb elvonást eredményeznek, mint a környező országokban.14 
Míg Magyarországon az elvonás értéke 2015-ben 48,5%-os volt, ad-
dig Szlovákiában csak 42,9%, Csehországban 41,3%, Lengyelor-
szágban 38,9%, Romániában, Bulgáriában és a balti államokban pe-
dig ennél is alacsonyabb.15 (Azaz, például Lengyelországban 100 
egység megtermelt jövedelemből átlagosan 10 egységgel kevesebbet 
vesz el az állam.) 

Ez a cégek szempontjából sem mindegy, amikor befektetési hely-
színt választanak. Ebből adódóan hazánk a védelmi kiadásainak jö-
vőbeni növelését semmiféleképpen sem fedezheti adónövelésből. (Az 
eddigi gazdaságpolitikai gyakorlat hangsúlya az eltérő szektorális 
adózáson volt.) A könnyen mozgó tőke ágazataiban (pl. feldolgozó-
ipar) az állam alacsony adókat határozott meg, hogy vonzó befekte-
tési célpontok legyünk. A piaci kilépési korláttal rendelkező ágazatok-
ban (pl. pénzügyi szektor, energiaszektor) a működő tőkét viszont 
jelentős adókkal sújtotta, hiszen ez úgy sem tudta elhagyni az orszá-
got. Ez a pénzügyi biztonság megteremtése szempontjából hasznos-
nak bizonyult, azonban hosszútávon nem tartható fenn, mert ezen 
szektorok elmaradt beruházásai később a fejlődés kerékkötőivé vál-
hatnak. Ráadásul az energiaszektor egy jelentős része már állami 
kézbe került, így a kiemelkedő adókulccsal csak saját magát sújtaná 
az állam.) 

Éppen ugyanezen okoknál fogva, a versenyképességi problémák-
ból kiindulva az újraelosztás kiadási oldalának átstrukturálása esetén 
nem lehet elvonni pénzeket a versenyképesség számára kulcsfon-
tosságú területekről (oktatás, egészségügy, infrastruktúra-fejlesztés, 

                                                 
13  Weinhardt Attila: Nyugat-Dunántúl felrobbant, Közép-Magyarország lecsúszott 

portfolio.hu 2016.10.17. 
http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/gazdasagfejlesztes/nyugat-
dunantul_felrobbant_kozep-magyarorszag_lecsuszott.238807.html (letöltve: 
2016.10.27.) 

14  Világbank adatbázis közszektor témakör http://data.worldbank.org/topic/public-
sector?view=chart  

15  OECD adatbázis a jövedelem újra-elosztás mértékéről 
https://data.oecd.org/gga/general-government-revenue.htm  
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kutatás-fejlesztési-, innovációs-, beruházási támogatások stb.)16 El-
lenkező esetben még jobban lemaradunk, amit szeretne mindenki 
elkerülni. Ezért a honvédelem számára átcsoportosítás csak más te-
rületekről jöhet. De például, mivel a tömeges migráció kezelése dön-
tően rendvédelmi feladat, így ezen terület a közeljövőben szinte biz-
tosan nem fog elvonást elszenvedni. (Ráadásul ki lehet mondani, 
hogy már hosszú-hosszú idő óta az a jellemző, hogy a Belügyminisz-
térium érdekérvényesítő ereje megelőzi a Honvédelmi Minisztériu-
mét.17)  

 
3. ábra. Az állam bevételeinek aránya a GDP-hez viszonyítva 

(saját szerkesztés, adatforrás: OECD) 

A honvédelmi kiadások növelése érdekében végzett költségvetési 
forrásátcsoportosítás esetleges lehetséges megoldásaihoz érdemes 
áttekinteni a magyar költségvetés kiadási oldalának szerkezetét, és 
összehasonlítani ezt a régiós versenytársakéval.18 Ebből az látható, 
hogy Magyarországon az állam jelentősen átlag felett költ általános 

                                                 
16  Így is a fejlett országok között mi költünk a legkevesebb közpénzt az oktatásra 

https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm  
17  Adatokkal alátámasztva: Az OECD országok között a GDP-arányos állami ki-

adások tekintetében 2014-ben a honvédelemnél 26.-ok voltunk (csak Izlandot, 
Luxemburgot, Írországot és Ausztriát előztük meg), a rendvédelemnél ezzel 
szemben a 10.-ek. 

18  OECD adatbázis a központi költségvetés kiadásainak megoszlásáról 
https://data.oecd.org/gga/central-government-spending.htm#indicator-chart  
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közszolgáltatásokra, gazdasági ügyekre és egészen kiemelkedően 
rekreációra, kultúrára, vallásra. (Ennek hátterében az erős államot, a 
piac felett erőteljes állami kontrollt igénylő társadalom, és ezt az 
igényt beteljesítő politika áll.) Így adott esetben ezek lehetnek azok a 
területek, ahol talán található valami mozgástér a honvédelmi kiadá-
sok növelésének irányába. (Bár ehhez az erős, beavatkozó államot 
igénylő társadalmi attitűdnek is meg kellene változnia.) 

 
4. ábra. A központi költségvetési kiadások megoszlása néhány kelet-

közép európai országban 
(saját szerkesztés, adatforrás: OECD)  

Természetesen, itt fel lehet hozni azokat az egyéb lehetőségeket is 
a védelmi kiadások növelésére, amelyeket az elmúlt időszakban a 
költségvetési folyamatok elemzésénél láttunk. Ugyanis a kormánynak 
a kiemelt gazdasági célként megfogalmazott pénzügyi stabilitás meg-
teremtése során sikerült két új többletforrást is szereznie a költségve-
tés támogatására. 

Az egyik – a Magyar Nemzeti Bank és a világgazdasági folyamatok 
hathatós segítségével – az állampapírok kamataiban bekövetkező 
hozamcsökkenés miatt lecsökkenő kamatkiadások által felszabadult 
összeg, a másik a feketegazdaság és az ÁFA-csalás elleni küzde-
lemben a pénztárgépek on-line bekötése, valamint az Elektronikus 
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Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer (EKÁER) bevezetése követ-
keztében megemelkedő adóbevételi összeg.  

Az államadósság lecsökkent kamatköltségén keletkezett megtaka-
rítás az MNB szakértői szerint 2015-ben 300 milliárd forintot, 2016-
ban 410 milliárd forintot tett (tesz) ki,19 míg a feketegazdaság ellen 
tett lépések a 2017-es költségvetési törvényjavaslat indoklása szerint 
2015-ben mintegy 550 milliárd forinttal növelték az adóbevételt.20 
Ezek a felszabadult források tették lehetővé az állam kiadásainak 
megnövelését bizonyos területeken. Ilyen például a fegyveres szer-
vezetek életpálya-modelljének beindítása.  

Ugyan a kamatkiadások csökkenésében van még tér – a szeren-
csés világgazdasági környezet további fennállása esetén –, és a je-
lenleg még mindig 20% feletti becsült részaránya21 kapcsán a fekete-
gazdaság elleni küzdelemben is lehet a gazdaságfehérítés terén to-
vábbi sikereket elérni, önmagában ezekre alapozva bízni a védelmi 
kiadások folyamatos GDP-arányos növelésében azért elég nagy – 
közgazdasági – bátorság.  

Ezekkel a tényekkel nem azt akartam jelezni, hogy a védelmi ki-
adások tervezett GDP-arányos növelése nem megoldható. Csak azt, 
hogy ennek forrásainak megtalálása komoly és nehéz tervező mun-
kát igényel majd a Nemzetgazdasági Minisztériumtól (továbbiakban: 
NGM), és ezt a munkát szilárd és tartós elkötelezettségnek kell alá-
támasztania a kormányzati szándék részéről. Azonban látható, hogy 
az NGM mostani vezetése nagyon jól és sikeresen menedzseli a 
költségvetési politikát, hiszen sikerült úgy megteremteni a pénzügyi 
stabilitást22, hogy közben több területre is biztosított többletforrást. Ez 

                                                 
19  Kicsák Gergely: Százmilliárdokat takarítunk meg a kamatokon portfolio.hu 

2015.09.15. 
http://www.portfolio.hu/gazdasag/allampapirpiac/szazmilliardokat_takaritunk_me
g_a_kamatokon.1.219443.html (letöltve: 2016.10.27.) 

20  Megvan a kormány új csodafegyvere portfolio.hu 2016.04.27. 
http://www.portfolio.hu/gazdasag/adozas/megvan_a_kormany_uj_csodafegyver
e.230942.html (letöltve: 2016.10.27.) 

21  Csomós Balázs, Kreiszné Hudák Emese: Zsugorodik a magyar rejtett gazdaság 
portfolio.hu 2015.10.29. 
http://www.portfolio.hu/gazdasag/zsugorodik_a_magyar_rejtett_gazdasag.22159
5.html (letöltve: 2016.10.27.) 

22  Csath Magdolna, Györpál Tünde, Nagy Balázs, Taksás Balázs: Pénzügyi stabili-
tás és gazdasági versenyképesség In: Kaiser Tamás (szerk.) Jó állam jelentés 
2016. Budapest: Dialóg Campus Kiadó 2016. pp. 54-75. 
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alapján lehet reménykedni (de nem elbizakodni) a védelmiképesség 
jövőbeni növelésének lehetőségében. 

Viszont figyelmeztetőleg azért az eddigiekhez hozzá kell tenni a 
2015-ös adatokat. 2014-ről 2015-re a Honvédelmi Minisztérium ki-
adása közel 40 milliárddal nőtt23, ami reálértéken is több mint 30 mil-
liárdos növekedés. GDP-részarány tekintetében ez 0,07%-os bővü-
lés, amely nincs messze a 1273/2016. (VI. 7.) kormányhatározatban 
megjelent 2017-től tervezett évi 0,1%-os emelkedési ütemtől. Mégis, 
ha megnézzük a kiadások szerkezetét, az látható, hogy arányaiban 
szinte semmivel sem jutott több fejlesztésre, mivel a felhalmozási ki-
adások aránya az összkiadásokon belül 12,2%-ról csak 12,7%-ra 
nőtt. Azaz, az extraforrást elvitte az a plusz feladat, amelyet a Magyar 
Honvédség a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggően ka-
pott.24 Így jelentősnek tekinthető fejlesztésre ebből nem jutott. (Kér-
dés az is, hogy a feladatból adódó készletfogyásokat mennyire sike-
rült feltölteni.) A Magyar Honvédségre a jövőben is új feladatok vár-
nak, mint például a jelenlegi állomány kétezer fővel történő tervezett 
megemelése, több tízezer tervezett tartalékos toborzása, felkészítése 
és kiképzése (majd kiképzettségének szinten tartása), katonai rend-
ész képesség továbbfejlesztése. Kérdés ezen új feladatok költség-
igénye, és az, hogy ezen költségigényen felül mennyi marad a meg-
emelt minisztériumi költségvetésből technikai képességek fejlesztésé-
re. Amúgy biztos vagyok benne, hogy a HM szakemberei már elké-
szítették ezeket a számvetéseket. 

4. Összegzés 

Európa – beleértve hazánkat is – a biztonsági kihívások mellett 
komoly versenyképességi és társadalmi kihívásokkal is szembesül. A 
fő probléma, hogy ezen kihívások forrásigényei egymással szemben 
konkurenciaként jelentkeznek. Mindegyikük kezelése a kihívásaikra 
történő válaszok megadása pénzt igényel, amellyel pedig az állam 
önmagában nem rendelkezik, hanem azt a gazdaság szereplőitől kell 
elvonnia. 

                                                 
23  A 2014-es költségvetés zárszámadási törvénye (2015. évi CLXXII. törvény a 

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tör-
vény végrehajtásáról), valamint a 2015.ös zárszámadási törvény-javaslata 
(T/12284. számú törvényjavaslat) alapján számolt összegek  

24  2015. évi CXLII. törvény, amely alapján a Hvt. 36. § (1) bekezdése kibővült a h.) 
ponttal 
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Éppen ezért a védelmi képességek erősítésére tett európai kijelen-
tések mögött nagyon szilárd elkötelezettségnek kell állnia, amelyhez 
komoly társadalmi támogatottságra is szükség van. Ugyanis nagyon 
könnyen előfordulhat, hogy a jövőben egy esetleg kevésbé szeren-
csés világgazdasági környezetben (újabb kisebb vagy nagyobb vál-
ságok megjelenésekor25) a politikusok a könnyebb elhajlás irányába 
fordulnak majd, és nem a jóléti kiadások visszafogásával reagálnak, 
hanem újfent a védelmi költségvetés lesz az áldozat (annak csökke-
nése vagy az ígért növelés elmaradása következtében). Ez csak ab-
ban az esetben nem lesz így, ha a politikusokat megválasztó társada-
lom nagyon elkötelezett a védelmi képességek fejlesztése iránt. S 
talán ez a legnagyobb tanulásága ennek a cikknek. Ugyanis ennek 
eléréséhez a haderőnek nagyon komoly önmarketinget kell folytatnia. 
Nem zárkózhatunk be a laktanyákba, és nem veregethetjük egymás 
vállát, hogy mi milyen nagyszerű szakemberek vagyunk, csak ugye 
nincs elég pénzünk. Európa minden haderejének ki kell mennie a kör-
leteikből és meg kell küzdenie a társadalmi támogatásért. Ez is egy 
verseny, csak a költségvetési pénzért. Ezt nehéz nekünk katonáknak 
megérteni, hiszen ellentmond annak az alapelvnek (amelyben főleg itt 
keleten mi szocializálódtunk), hogy egy haderő lényege a titkolódzás. 
Ugyanis, ha a társadalom nincs tisztában a képesség-fejlesztési igé-
nyeinkkel (mindig csak a szépet és a jót mutatjuk kifelé), akkor nem is 
lesz elkötelezett forrásigényünk támogatása mellett. De akkor a politi-
kusi elkötelezettség is gyengébb lesz (hiszen a választásokon az „X” 
behúzásánál a védelmi képességek fejlesztése nem fog számítani). 

De ez már nagyon messzire vezet. Ezzel külön érdemes lenne a 
(Hon)Védelmi Minisztérium(ok)ban dolgozó szakembereknek foglal-
kozniuk. Azzal, hogy hogyan lehet ezt az ördögi kört feloldani, ha egy 
haderőnek tevékenységéből adódóan mindig szüksége van valós 
erejének és képességeinek elrejtésére. Azonban, ha elrejti valós ere-
jét és képességeit, akkor elrejti a társadalom elől forrásigényét is. És 
ha a társadalom nincs tisztában a valós képességekkel, a fejlesztési 
igénnyel, akkor nem fogja azt szilárdan támogatni. De ha nincs szi-
lárd társadalmi támogatás, akkor az nem lesz meg a politikusok ré-
széről sem, és akkor – bármilyen kisebb probléma esetén – megint 
csak a haderő kerül ki vesztesen a forrásokért folytatott harcból. Vi-
szont így képességei tovább gyengülnek, amelyet még jobban titkol-
nia kell, s az ördögi kör kezdődik elölről, egy lefelé gyűrűző hatás-
ként. 

                                                 
25  Ráadásul az EU perifériás országaiban egyáltalán nem beszélhetünk a mostani 

válság elmúlásáról sem. Sőt annak vége sem látható. 
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