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Az alábbiakban összefoglaljuk és értékeljük az Amerikai Egyesült Államok titkos-
szolgálati koordinációs testületének (US Intelligence Community) a 2016-os évben 
jelentkező biztonsági kihívásokat áttekintő, James R. Clapper igazgató (Director of 
National Intelligence, DNI) által szignált és a washingtoni kongresszusnak 2016. feb-
ruár 9-i keltezéssel benyújtott jelentését.

A testület évente készíti el és mutatja be a kongresszusnak a jelentést, amelynek 
célja a politikai döntéshozók, a bűnüldöző szervek és más állami és nem állami sze-
replők segítése a várható nemzetközi eredőjű kihívások és kockázatok kezelésére 
való felkészülésben.

A dokumentum ismerteti az amerikai külpolitika főbb alapelveit, ugyanakkor a 
biztonságpolitikát helyezi a központba. A szerzők a kihívások tipológiai és földrajzi 
felsorolása mellett az Egyesült Államok szövetségi rendszerére is érvényes meg-
oldásokat javasolnak. Ezáltal felvértezi az Egyesült Államokat és szövetségeseit a 
következő években jelentkező kihívásokkal szemben, illetve jó esetben elősegíti azok 
megelőzését.

A jelentésből kiderül, hogy erősödnek az olyan biztonsági kihívások, mint a ki-
bertér fokozott sérülékenysége és a terrorizmus terjedése. Ugyanakkor továbbra is 
Oroszország és a militáns iszlám marad az Egyesült Államokra leselkedő legfőbb 
veszélyforrás. A menekültválság, illetve a tömeges migráció globális következ-
ményeket is hordozó, egyre növekvő politikai, gazdasági és társadalmi nyomást 
gyakorol – elsősorban – az európai államokra. A Magyarország szűkebb térségében 
megjelenő – különösen az Ukrajnához köthető – orosz ambíciókkal kapcsolatban 
a katonai képességek növelésének a szüksége fogalmazódik meg, amely egyben a 
magyar partnerség építő jellegű alakításának az esélyét is fokozza.

Globális kihívások

Kiberbiztonság és -technológia

Stratégiai áttekintés
Az innováció és az információs technológia növekvő mértékű igénybe vételének 
társadalmi következményei, illetve hatásai minden korábbinál szélesebb körűek 
és érzékelhetőbbek lesznek az amerikai titkosszolgálati közösség feladatának az 
ellátásában is. A minimális biztonsági és tesztelési követelményekkel gyártott be-
rendezések, valamint az egyre növekvő komplexitású információs hálózatok széles 
körben gyengíthetik mind a polgári infrastruktúrát, mind az amerikai kormányzati 
gépezetet. E trendek kihívásokat okoznak a kibervédelem és az operatív hírszerzés 
terén, ugyanakkor új lehetőségeket is teremtenek az amerikai hírszerzők számára.

http://www.dni.gov/files/documents/SASC_Unclassified_2016_ATA_SFR_FINAL.pdf
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A dolgok világhálója (Internet of Things, IoT)
Az elektromos hálózatra kapcsolt intelligens „kütyük” és háztartási berendezések, 
az „önjáró” gépkocsik növelik a hatékonyságot, az energiatakarékosságot és a ké-
nyelmet, ugyanakkor az ipari biztonságot vizsgáló szakértők szerint az új rendszerek 
jelentős része többek között az adatok biztonságát veszélyezteti. A jövőben a hír-
szerző szervezetek az azonosítás, a megfigyelés és helyzetmeghatározás, illetve a 
beszervezni kívánt személyek beazonosítása, valamint a hálózatokhoz és a felhasz-
nálók adataihoz való hozzáférés terén alkalmazhatják az intelligens eszközöket.

Mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI)
A mesterséges intelligencia az ún. „szűk”, azaz szakfeladatok elvégzésére (pl. 
beszédfelismerésre) alkalmas rendszerektől a – talán még évtizedek múlva meg-
jelenő – „általános” rendszerekig terjed. Az AI elterjedése következtében nő a 
kibertámadásoknak való kitettség, nehezebb a külföldi fegyver- és hírszerzőrend-
szerek beazonosítása, de emelkedik a balesetveszély és a munkanélküliség is. Az 
Egyesült Államoknak a mesterséges intelligencia kutatásában betöltött globális 
vezető szerepe mellett egyre jobban erősödik a külföldi államok tevékenysége is e 
téren.

A mesterséges intelligenciának a döntéshozatal során történő alkalmazása a 
kibertámadások és a befolyásolási kísérletek révén újfajta sebezhetőséget teremt. 
Ahogy azt már a világ megtapasztalhatta, a pénzügyi eszközök automatizált ke-
reskedelme miatt a hamis adatok és a váratlan algoritmusú viselkedések komoly 
tőzsdeingadozásokat okozhatnak. A mesterséges intelligenciára való támaszkodás 
jelentős előnyökkel jár a nem katonai ipar és a nemzetbiztonság terén is. Ugyan-
akkor az AI-rendszerek egy sor előre nem látható támadásnak, manipulációnak 
vannak kitéve.

Külföldi adatszerzések (Foreign Data Science)
A külföldi országok egyszerűen hozzáférést tudnak vásárolni az amerikai tudomá-
nyos kutatások eredményeit tartalmazó publikációkhoz az összesített tárgymutatók 
révén, de maguk is gyűjtenek adatokat a szociális médiából és a szabadalmi nyil-
vántartásokból.

Mesterségesen kiterjesztett és virtuális valóság
(Augmented Reality [AR] and Virtual Reality [VR])
A piacon már olcsón elérhetők az AR- és VR-rendszerek, felhasználóbarát, három-
dimenziós hangi és képi szoftverrel, s a bevezetésük 2016-ban várhatóan felgyorsul. 
Az AR kiegészítő kommunikációs lehetőségeket kínál (pl. virtuális avatárok révén) a 
felhasználóknak, illetve újfajta adatokat tesz elérhetővé (pl. arcfelismerés alapján), 
elkendőzve ezzel a valóságot. A VR az ember alkotta, de a valóságtól elkülönült 
környezetben való tapasztalatszerzést biztosít a felhasználóknak.
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Információforrás-védelem

Integritás
A jövő kiberműveletei növekvő mértékben törekednek majd az adatok manipulá-
lására, torzítására azok pontosságának, hitelességének és a rendszerekbe vetett 
bizalomnak az aláásása, valamint a döntéshozatal befolyásolása, illetve káros ter-
mészeti hatások generálása érdekében. A IoT-eszközök széles körű alkalmazása 
– pl. a közszolgáltatásokban vagy az egészségügyben – csak felerősítheti e hatá-
sokat.

A kínai katonai doktrína részét képezi a kiberműveleti megtévesztés, amely a 
szándékok és információk elrejtésére, illetve meghamisítására, az információs 
folyamatok és a közvélemény befolyásolására szolgál, és téves döntéseket ered-
ményezhet.

Infrastruktúra
A világ államai és hatalmi tényezői mindinkább felismerik infrastruktúrájuk sérülé-
kenységét és azt a tényt, hogy az aszimmetrikus hadviselésnek, támadásnak az 
egészségügy, az energia- és a pénzügyi szektor, a telekommunikáció, a közlekedés 
és a vízgazdálkodás fokozottan is ki van téve. Például az egészségügy digitalizá-
lódása olyan virtuális hálózatokba helyezi az egyént, amelyek hatásai még nem 
ismertek. E veszélyeket csak súlyosbítják a nagymérvű egészségügyi adatlopások, 
illetve az, hogy az amerikai beszállítói hálózat és a szolgáltatási infrastruktúra egyre 
inkább nemzetközivé válik.

2015 decemberében az egyik jelentős amerikai hálózati eszközöket gyártó cég 
forráskódjához fértek hozzá többször is ismeretlenek, sőt egy saját alapértelmezett 
jelszót is beépítettek a nemzetközi hálózatokhoz való hozzáférésük elkendőzéséhez.

Interoperabilitás
A legtöbb kormányzat törvényi úton, illetve új technológiák révén igyekszik szuve-
rén módon ellenőrizni az állampolgárai által használt információs hálózatokat, és 
hasonló törvényi előírásokat vezetnek be a cégek számára is, a biztonság, a ma-
gánszféra és a gazdasági megfontolások kiegyensúlyozására törekedve.

Számos ország alkalmaz majd új törvényeket és technológiai megoldásokat az 
információ cenzúrázására, az anonimitás korlátozására és az adatok nemzeti ha-
tárokon belül tartására. Ezek az intézkedések előreláthatólag korlátozzák az online 
mozgásteret, és növelik az amerikai cégek operatív költségeit, de nem várható az 
internet funkcionalitását veszélyeztető akadályok bevezetése.

Identitás
Az, hogy több államnak is megnőtt a nagyobb adathalmazok kiaknázására való 
képessége, növeli a hírszerzésnek a fontosabb adatok kezelésében betöltött sze-
repét. Az üzleti szereplők, a nagy cégek, amelyek nagymennyiségű adatot képesek 
begyűjteni, tárolni és feldolgozni a fogyasztókról, értékesíteni akarják majd azokat a 
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hazai és külföldi ügyfeleiknek. Egyes országok az elhárítási műveleteikhez aknáz-
zák ki a személyes adatokat.

Felelősségre vonhatóság
Javul az információbiztonsággal foglalkozó szakembereknek a kiberműveletek ész-
lelésére és az összefüggések beazonosítására való képessége, ami gyorsíthatja a 
felderítést ezen a téren. Az offenzív hírszerzés, a proxy szerverek, illetve fedőszer-
vezetek alkalmazása azonban továbbra is nehezíti az állami kiberműveletek sikerét.

Korlátok
A kibertér szereplőit a műveletek alacsony költsége, a rendszerek könnyű elér-
hetősége és a felelősségre vonás hiánya miatt nehéz elrettenteni a kémkedéstől, 
hekkeléstől.

Moszkva és Peking fontos geostratégiai eszközként tekint az offenzív 
kibertechnikákra, és fejleszteni fogja e képességeit, bár egyidejűleg mindkettő részt 
vesz az e technikák használatának korlátozására képes jogi keretekről folyó tárgya-
lásokban. Az utóbbi három év diplomáciai erőfeszítései révén sikerült lefektetni a 
kiberműveletek korlátozásának az alapjait. Az ENSZ kormányzati szakértőkből álló 
csoportjának (UN Group of Governmental Experts, GGE) a 2015-ös (Developments 
in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International 
Security című) jelentésében megfogalmazott normák alapján valószínűsíthető, 
hogy az államok inkább vállalnak a célpontokra vonatkozó korlátozásokat, s kevésbé 
támogatják a támadó műveletek tiltását. Példának okáért: a 2015-ös amerikai–kí-
nai kétoldalú megállapodás nyomán a G20-ak megállapodtak arról, hogy egyetlen 
ország se hajtson végre vagy szponzoráljon kiberkémkedést a gazdasági előny-
szerzés érdekében.

A kibertér veszélyforrásainak főbb szereplői

Oroszország
A jövőben határozottabban vet be kibereszközöket a politikai céljai érdekében. Tá-
madni fogja más államok fontosabb infrastruktúráját, és kémkedni fog akkor is, ha 
lelepleződik vagy a közvélemény heves tiltakozását váltja ki e tevékenysége. Az orosz 
kiberműveletek az amerikai érdekek ellen irányulnak, s egyszerre több stratégiai célt 
követnek: az ukrajnai és szíriai válságra vonatkozó orosz döntéseket elősegítő in-
formációszerzést, a műveleteknek a katonai és politikai célok érdekében történő 
befolyásolását, a kiberkörnyezetnek a váratlan eseményekre való felkészítését.

Kína
Sikeresen folytatja a kiberműveleteit az Egyesült Államok, illetve szövetségese-
inek kormányzata és vállalatai ellen. Peking szelektíven alkalmazza az ország 
belbiztonságát vagy a rezsim legitimációját – szerinte – veszélyeztető tényezők 
elleni kibertámadásokat. Az USA szoros figyelemmel fogja kísérni a 2015-ös 
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kétoldalú megállapodásuk kínai végrehajtását. A magánszektorban működő biz-
tonsági szakemberek folyamatos korlátozott kínai kibertevékenységet észleltek, de 
nem bizonyított az állami szponzorálás vagy a kiszivárogtatott adatok kereskedelmi 
célú felhasználása.

Irán
2015-ben Irán a biztonsági prioritásai érvényesítése, bizonyos események befolyá-
solása és ellentámadások végrehajtása érdekében kiberkémkedést és -propagandát 
folytatott az USA és térségbeli szövetségesei ellen.

Észak-Korea
Továbbra is képes és hajlandó lesz a politikai céljai érdekében végrehajtandó 
bomlasztó vagy romboló hatású kibertámadásokra. Dél-koreai vezetők arra a 
következtetésre jutottak, hogy Észak-Korea a felelős egy dél-koreai atomerőmű 
adatainak a nyilvánosságra kerüléséért.

Nem állami szereplők
A terroristák folyamatosan használják az internetet: szervezésre, toborzásra, pro-
pagandára, hírszerzésre, adománygyűjtésre és a műveleteik koordinálására. Egy 
újfajta taktika keretében az Iszlám Állam 2015-ben amerikai katonákról gyűjtött és 
terjesztett bizalmas adatokat a neten, hogy ellenük „magányos farkas” típusú táma-
dásokat provokáljon.

A bűnözők bonyolult kibereszközöket fejlesztenek és alkalmaznak többek között 
lopásra, zsarolásra és olyan tevékenységek megkönnyítésére, mint pl. a kábítószer-
kereskedelem.

Egyre hatékonyabbak és elterjedtebbek a felhasználóknak a saját adataikhoz 
való hozzáférését akadályozó „zsaroló vírusok”. Mind gyakoribb a rosszindulatú 
eszközök bevetése az állami és önkormányzati hálózatokkal szemben is.

Terrorizmus

Szunnita és síita erőszak
A szunnita erőszakos szélsőségesek száma a 1970-es évektől emelkedik, s már 
több taggal, csoporttal és eszközzel rendelkeznek, mint bármikor a történelem 
során. Az Iszlám Állam (ISIS) kalifátust hozott létre, és az elsődleges terrorista ve-
széllyé vált: a szervezet irányította a 2015. novemberi párizsi támadást, s az orosz 
repülőgépnek a Sínai-félsziget feletti lelövését is ők vállalták magukra. Az al-Káida 
is növelni kívánja a tevékenységét, annak ellenére, hogy az afganisztáni és pakisz-
táni infrastruktúrájának nagy része elpusztult. Szunnita militánsok veszélyeztetik 
2016-ban az USA és Európa biztonságát: terrorista merénylet jellegű támadások 
várhatóak részükről. 2014-ben 12, 2015-ben 60 szunnita terroristát tartóztattak le 
Amerikában, a mögöttük álló elsődleges szervező szintén az ISIS – a jelenség tehát 
növekvő dinamikájú. 2012 óta 35.000 külföldi, köztük 6.500 európai csatlakozott az 



E L E M Z É S E K

8 Barabás T. János, Berecz Marianne, Orosz Anna, Póti László, Ugrósdy Márton

ISIS-hez. A párizsi merénylet elkövetői között voltak olyan európaiak, akik Szíriá-
ból tértek haza. Megjelent tehát a migráció hordozta terrorveszély. Az ISIS globális 
hálózatot épít, uralják a líbiai Szirt városát, jelen vannak a Sínai-félszigeten, Nigéri-
ában. Az al-Káida is aktívabb lett, szövetségesei megjelentek Maliban, Jemenben, 
Szomáliában. 2016-ban erősödni fog a szunnita militánsok közötti együttműködés.

Továbbra is Irán marad a terrorizmus fő szponzora: síita szervezetek működnek 
Libanonban és a Közel-Keleten. A muzulmán terrorizmus új követői már otthonosak 
a kibervilágban, többnyire nagyvárosi környezetből jönnek, így várhatóan megug-
rik a jelenlétük a virtuális térben és a telekommunikációban. Új eszközöket fognak 
használni, pl. kódolt mobiltelefon-üzeneteket.

A terrorizmus jelentette kihívás jelentős marad, aminek fő oka a regionális 
konfliktusok továbbélése Csupán 2014-ben mintegy 60 millió ember menekült el 
otthonából az erőszak miatt. 2016-ban a terrortámadások mellett az ISIS propa-
gandájának a felfutását is tapasztalni fogjuk. A világhálón kódolt terrorista üzenetek, 
oldalak jelennek meg egyre nagyobb számban.

Tömegpusztító fegyverek és nonproliferáció

Komoly veszélyt jelent egyes nemzetállamok tömegpusztító fegyverek és hordo-
zóeszközeik gyártására vagy megszerzésére irányuló törekvése. A vegyi fegyverek 
állami és nem állami szereplők által történt szíriai bevetése bizonyítja e fenyegetés 
valós voltát. Az anyagok, technológiák és találmányok terjedése a globalizáció vi-
szonyai között sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá vált.

Az észak-koreai nukleáris és rakétaprogramok továbbra is komoly fenyegetést 
jelentenek az USA és Kelet-Ázsia biztonságára. A 2016. január 6-i, hidrogénbombá-
val végrehajtott kísérlet, illetve a 2007-ben bezárt yongbyoni reaktor újbóli üzembe 
helyezése is azt bizonyítja, hogy Észak-Korea a veszélyes technológiák fejlesztésére 
törekszik. Valószínű, hogy az ország heteken vagy hónapokon belül képes lesz a 
yongbyoni létesítmény fűtőanyagából plutónium kinyerésére. Észak-Korea megnö-
velte a ballisztikus rakétái hatótávolságát, -erejét és finomított a technológián is, s 
most egy olyan nagy hatótávolságú nukleáris rakétán dolgozik, amellyel közvetlen 
fenyegetést jelenthet az Egyesült Államokra. Phenjan célja az elrettentés, a nemzet-
közi presztízs és az erő diplomáciája.

A kínai hadsereg új rakétaerőt helyezett működésbe, és új önjáró és silórendszerek-
kel folytatja a fegyverzetmodernizálást. Az országnak a „második csapás” képességét 
biztosító új generációs rakéták a stratégiai elrettentés növelésére hivatottak.

Az Egyesült Államok az INF-szerződés megsértésének tartja, hogy Oroszország 
földi indítású robotrepülőt fejleszt. (Az USA és a Szovjetunió között 1987-ben meg-
kötött Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty [közepes hatótávolságú nukleáris 
erők szerződése] ugyanis megtiltotta az orosz félnek az 500 és 5500 km közötti 
hatótávolságú robotrepülők fejlesztését.) Oroszország szerint viszont a szerződés 
aláírása óta megváltozott a világ, ezért szükségesnek tartja adekvát fegyverzet-
rendszerek kifejlesztését.
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Szíria nem írta be vegyifegyver-programja valamennyi elemét a vegyifegyver-ti-
lalmi egyezménybe (Chemical Weapons Convention, CWC), és a Vegyifegyver-tilalmi 
Szervezet (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) által lét-
rehozott különleges ellenőrzési csoport munkája ellenére sem sikerült a hiátusokat 
és ellentmondásokat feloldani. Az OPCW tényfeltáró missziója megállapította, hogy 
a szíriai rezsim 2014 és 2015 folyamán több alkalommal is klórgázt vetett be az 
ellenzék ellen. Ugyanakkor nem állami szereplők is harci eszközként alkalmaznak 
vegyi anyagokat a térségben (pl. az Iszlám Állam Szíriában és Irakban).

Irán az átfogó akciótervben (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) a 
szankciók feloldásának az eszközét látja, de nem mondott le az atomprogram foly-
tatásának stratégiai céljáról, amelynek révén biztonsága, tekintélye és regionális 
befolyása növelésére törekszik. Egyelőre nem tudni, Irán végül a nukleáris fegyver-
zet fejlesztése mellett dönt-e, aminek nem lenne komoly akadálya. A közvetlenebb 
ellenőrzés lehetősége miatt kitolódott a hasadóanyag előállításának az ideje, és a 
nemzetközi közösség is hamarabb értesülhet bármilyen változásról. A Közel-Kele-
ten Teherán rendelkezik ballisztikus rakétákból a legnagyobb készlettel, s esetleges 
nukleáris fegyvere célba juttatásához azokat részesíti majd előnyben.

Génsebészet

A tény, hogy olyan országok is folytatnak génsebészeti kutatásokat, amelyek sza-
bályozása és etikai normái eltérnek a nyugati államokétól, megnöveli az ártalmas 
biológiai szerek és termékek előállításának a kockázatát. A kettős rendeltetésű 
technológiák széles körű elterjedése, alacsony költségei és fejlesztési ütemének 
növekedése, illetve a velük való tudatos vagy akaratlan visszaélés messzemenő 
gazdasági és nemzetbiztonsági következményekhez vezethet.

viláGűr és űrverseny

A technológiák elérhetőbbé válása és a magánbefektetések növekedése az 
innovációs folyamatoknak kedvez, ami gyorsuló ütemű változásokat eredmé-
nyez az űrszektorban. A szereplők száma növekszik, s várhatóan a következő 

években a mai 80 államnál többen vesznek részt aktívan az űrrel kapcsolatos te-
vékenységekben. Ez a költségek csökkenése irányába hat – többek között olyan 
területeken, mint a „big data” vagy az automatizálás –, és megkönnyíti a hozzáfé-
rést más, űreszközökkel támogatott technológiai alkalmazásokhoz is.

A külföldi kormányok le akarnak faragni az USA előnyéből, s bővíteni igyekeznek 
a katonai képességeiket, többek között a felderítés/hírszerzés, a kommunikáció és a 
navigáció terén. Oroszország és Kína folytatja katonai és kémműholdjai fejlesztését. 
Az orosz katonai vezetők nem rejtik véka alá, hogy nagyfelbontású képek készíté-
sére alkalmas és elektronikus felderítő műholdakat alkalmaznak a szíriai katonai 
műveleteik során.
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A polgári, kereskedelmi és katonai űrrendszerek használatával kapcsolatos fe-
nyegetés nőni fog, ahogy Oroszország és Kína egyre inkább képes lesz az amerikai 
űrrendszerek akadályozására, zavarására alkalmas űrfegyverrendszerek fejlesz-
tésére. A 2014-es orosz katonai doktrína megnevezi azokat az űrfegyverkezési 
képességeket, amelyek alapvető katonai fenyegetést jelentenek az ország számára. 
Oroszország és Kína valószínűsíthetően kettős rendeltetésű, ellencsapásra is alkal-
mas technológiákat tesztel a világűrben.

Várható, hogy a következő években folytatódik a műholdas kommunikáció és a 
globális navigációs rendszerek zavarására alkalmas elektronikus hadviselési esz-
közök terjedése és tökéletesedése. Orosz katonai tisztviselők elismerik a radarkép 
zavarására alkalmas eszközök telepítését, illetve az USA kém- és ballisztikus raké-
tavédelmi műholdjainak zavarására alkalmas lézerfegyverek fejlesztését.

Oroszország és Kína továbbra is törekszik a pályára állított műholdak meg-
semmisítésére alkalmas fegyverrendszerek fejlesztésére, ami növeli az amerikai 
műholdakat fenyegető kockázatokat. Kína valószínűleg haladást ért el a 2014 júli-
usában tesztelt, műholdak elleni fegyverrendszer fejlesztése terén, az orosz Duma 
pedig 2013-ban hivatalosan azt javasolta, hogy Oroszország folytassa e rendszerek 
kutatását és fejlesztését.

kémelhárítás

Az Egyesült Államoknak e téren 2016-ban is sokféle és összetett fenyegetéssel 
kell számolnia. Képességei, szándékai és műveleti területe alapján továbbra 
is Oroszország és Kína vezeti az USA számára fenyegetést jelentő államok 

listáját. Egyes dél-ázsiai, közel-keleti és latin-amerikai államok helyi, illetve regioná-
lis fenyegetést okoznak, pl. Irán és Kuba hírszerző és biztonsági szolgálata továbbra 
is elsődleges veszélynek tekinti az Egyesült Államokat.

A külföldi hírszerző szervezetek célkeresztjében az amerikai döntéshozó ap-
parátus és hírszerző szervek, valamint a védelmi, energetikai, pénzügyi és a 
kettős felhasználású technológiákkal kapcsolatos területen tevékenykedő válla-
latok és kutatóintézetek állnak. Az információs technológiák hozzáférhetősége 
növeli e fenyegetést mind gyorsaság, mind hatásfok tekintetébe. A nem állami 
szereplők, köztük a nemzetközi terrorista, illetve szervezett bűnözői csoportok és 
szervezetek hírszerzői képességeik fejlesztésére törekednek, humán, technikai és 
kibereszközökkel egyaránt.
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határokon átnyúló szervezett bűnözés

A határokon átívelő kábítószer-kereskedelem egyre nagyobb biztonsági fe-
nyegetést jelent az USA-nak, otthon és külföldön egyaránt. A mexikói 
drogkereskedők, az amerikai keresletet felismerve, 2007 óta jelentősen 

megnövelték az előállított heroin mennyiségét, sőt a hatásfokát is, a heroinnál 
harminc-ötvenszer erősebb fentanil hozzáadásával. De növelték az amerikai piac-
ra szánt metamfetaminok (speed) gyártását is. Az Andok-országok – elsősorban 
Kolumbia – kokaintermelésének további növekedése várható 2016-ban. Nőtt az 
alapvetően Ázsiából származó, ún. designer drogok mennyisége is. Az ENSZ több 
mint ötszázféle szert azonosított.

A határokon átnyúló szervezett bűnözői csoportok, illetve az adó- és más sza-
bályozásokat kikerülő vállalataik tartós, komplex és átfogó fenyegetést jelentenek 
a világon mindenütt a jólétre, az egészségre és a biztonságra, s veszélyeztetik az 
államok pénzügyi, biztonsági helyzetét és kormányozhatóságát is.

A profitra törekvő bűnözők a kormányzati tisztviselők megvesztegetésével, 
megfélemlítésével teremtik meg a tevékenységük számára kedvező környezetet. 
A külföldi szervezetek egyre inkább alkalmazzák az online információs rendszere-
ket a határok virtuális megsértésére, s így a bűnözők fizikai jelenlét nélkül hajtják 
végre a tiltott tevékenységeket. Növekszik – főleg az afrikai országokban – a vad-
kereskedelem, amelynek célja egyes csoportok politikai befolyásának a növelése 
és finanszírozása, valamint a fegyvervásárlás. Az elefántagyar és orrszarvúszarv 
iránti kelet-ázsiai kereslet következtében példátlan mértéket ölt az orvvadászat a 
szubszaharai Afrikában.

Az emberkereskedelem kihívást jelent a nemzetközi biztonság számára, s az 
emberek profitcélú kizsákmányolása minden országban előfordul. Az emberke-
reskedelem évente több tízmillió dolláros bevételt eredményez az olyan szervezett 
bűnözői és terrorista szervezeteknek, mint pl. az Iszlám Állam, az ugandai LRA (az 
Úr Ellenálló Hadserege) vagy a nigériai Boko Haram, amelyek szexuális kizsákmá-
nyolás és kényszermunka céljából hajtanak végre emberrablásokat. A második 
világháború óta rekordnagyságú – 60 milliós – migrációs hullám lehetővé teszi a 
sebezhető népesség fokozottabb kihasználását, és megsokszorozza a felnőtt és 
gyermek áldozatok számát.

GazdasáG és természeti források

A fejezet röviden érinti a globális gazdasági trendeket, és külön figyelmet szen-
tel a makrogazdasági stabilitás, az energia- és nyersanyagárak, illetve az 
Északi-sarki és globális felmelegedés összefüggéseinek.
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A szerzők 2015-ös adatokra alapozva elemzik a világgazdaság előtt álló kihívá-
sokat, és többek között megállapítják: a globális gazdasági növekedés – részben 
a kínai gazdasági bővülés lassulása miatt – várhatóan továbbra is mérsékelt lesz. 
Előzetes adatok szerint a világ átlagos GDP-növekedése a korábbi 3,4-ről 3,1 szá-
zalékra csökkent, annak ellenére, hogy a fejlett gazdaságok 2010 óta a legerősebb, 
közel 2 százalékos növekedést értek el. Az IMF januárban némileg csökkentette 
a fejlett és a fejlődő országoknak a 2016-os gazdasági növekedésére vonatkozó 
korábbi előrejelzésében szereplő értékeket.

Az Egyesült Államok szilárd teljesítménye és az, hogy számos európai államban 
ismét megindult a gazdasági növekedés, segíthet fellendíteni a fejlett gazdaságok 
növekedési rátáját, még akkor is, ha Európa továbbra is a görög adósságválság-
gal küzd. A kínai lassulás, különösen a nyersanyagigényes területeken, hozzájárult 
az energia- és nyersanyagárak 2015-ös világméretű csökkenéséhez. A magasabb 
amerikai növekedési arányra és kamatlábra vonatkozó kilátások ösztönzik a fejlő-
dő országokból való nettó tőkekiáramlást. A globális kereskedelem növekedésének 
lassulása nehezebb gazdasági környezetet teremt a fejlődő országok számára, és 
a helyzet tovább súlyosbodhat, amennyiben a Kereskedelmi Világszervezet (World 
Trade Organization, WTO) keretében folyó, illetve regionális kereskedelemliberalizá-
ciós törekvések megakadnak.

Energiaforrások és nyersanyagok

Az alacsony energia- és nyersanyagárak, gyenge gazdaságpolitikával és tékozló 
költekezéssel párosulva, számos országban – változó mértékben és intenzitással – 
negatív növekedést, a nemzeti valuta gyengülését, meredek inflációt és romló külső 
mérleget eredményeztek, továbbá a deficit visszaszorítása érdekében a költségek 
drasztikus lefaragására kényszerítettek egyes kormányokat. A jelentés külön kitér a 
latin-amerikai országok közül Brazíliára, Argentínára és Venezuelára, míg Afrikában 
Angolát, Nigériát, Ghánát, Libériát és Zambiát veszi nagyító alá. A Perzsa-öbölbéli 
exportőrállamok, amelyek általában komolyabb pénztartalékokkal rendelkeznek, a 
deficit jelentős növekedésével szembesülnek.

Az alacsony árak, illetve az észak-amerikai termelés jelentős növekedése az 
új források fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezések és a meglévő projektek 
kiterjesztése ellen hatott, többek között Brazíliában, Kanadában, Irakban és Szaúd-
Arábiában. Ez a kereslet normalizálódása esetén hiányt okozhat.

Az Északi-sarkvidéken a jégolvadás növekvő gazdasági lehetőségeket jelent a 
régió országai számára, ugyanakkor növeli a biztonságuk és természeti környeze-
tük iránti aggodalmukat. A mostoha időjárási viszonyok és a hosszú távú gazdasági 
törekvések eddig szorosabb együttműködésre késztették ezen államokat, a jég-
takaró visszahúzódása és a nyersanyag-kitermelési technológiák tökéletesedése 
azonban kockázatokat rejt magában, és versenyhelyzetet teremt, egyrészt a térség-
hez tartozó, másrészt az azon kívül eső államok között, főleg a tengeri utakhoz és 
készletekhez való hozzáférés tekintetében.
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A jelentés Oroszország fellépését, valamint katonai jelenlétének és kizáróla-
gos gazdasági térségének a növelésére, továbbá a kontinentális talapzat, illetve a 
hajóforgalom feletti ellenőrzés megszerzésére irányuló törekvéseit is taglalja. Az 
orosz–nyugati kapcsolatok további romlása esetén Moszkva egyoldalú lépésre 
szánhatja el magát, megtagadva a térség kapcsán érvényben lévő nemzetközi fo-
lyamatokat és egyezményeket.

humán biztonsáG

A jelentés a környezeti és klímaváltozás, az élet elleni erőszak, a társadalmi 
instabilitás, továbbá a világméretű népvándorlás következményeit és kocká-
zatait ismerteti, de különleges figyelmet szentel az egészségügynek is.

A szélsőséges időjárási viszonyok, a klímaváltozás, a környezet pusztulása, az 
élelem és víz iránti növekvő kereslet, a gyenge politikai válaszok és az alapvető 
infrastruktúrák kritikus állapota politikai instabilitáshoz, kedvezőtlen egészségügyi 
környezethez és humanitárius válságokhoz vezetnek, s 2016-ban tovább mélyíthe-
tik azokat.

A jelentés – a Meteorológiai Világszervezetre (World Meteorological Organization, 
WMO), valamint kutatók állításaira hivatkozva – a szélsőséges időjárási viszonyok 
súlyosbodását és az El Niñóhoz hasonló jelenségeket (trópusi ciklonokat, heves 
esőzéseket, hőhullámokat) prognosztizál a 2016-os évre, amelyek bizonyíthatóan 
az emberi tevékenység (üvegházhatás, nem megfelelő földművelés, stb.) következ-
ményei.

A 2015 decemberében Párizsban elfogadott klímamegállapodás, amely elisme-
ri az egyetemes fellépés szükségességét, politikai várakozást generál, mivel szinte 
mind a 194 aláíró állam ambiciózus és hosszú távú keretnek tekinti az egyezményt. 
Független klímaelemzők egy csoportja és Christiana Figueres, az ENSZ klímavál-
tozásért ügyekért felelős vezetője szerint azonban a jelenlegi nemzeti vállalások 
eredményeképpen legfeljebb 2,7 Celsius fokra mérsékelhető a hőmérséklet-emel-
kedés 2100-ig.

Az egészségügy terén a fertőző betegségek terjedése és az ellenintézkedések 
globális rendszerében mutatkozó hiányosságok továbbra is komoly veszélyt jelen-
tenek az USA nemzetbiztonságára. A globalizáció, valamint az emberek és állatok 
közötti kölcsönhatásoknak a talajgazdálkodás változásai következtében történt 
felerősödése meggyorsítja a betegségek régiókon átívelő terjedését, a nemzetközi 
közösség azonban nincs felkészülve a közös válaszadásra. Még számos fejlett és 
fejlődő ország sem képes olyan koordinált akciótervek végrehajtására, amelyekkel 
megakadályozhatják a fertőző betegségek terjedését, erősíthetik a globális járvány-
ügyi felügyeletet és a kórokozók elleni közös fellépést, gyorsabb információcserét 
tudnak folytatni, együttesen fejleszthetik a diagnosztikai eszközöket és dolgoz-
hatnak ki ellenintézkedéseket, valamint lehetővé tennék a személyek és anyagok 
biztonságos szállítását.



E L E M Z É S E K

14 Barabás T. János, Berecz Marianne, Orosz Anna, Póti László, Ugrósdy Márton

A jelentés az influenza különböző típusait, a korona-, ebola- és zikavírust emeli 
ki. Ez utóbbi várhatóan elterjed gyakorlatilag az egész világon, és 2016-ban 4 millió 
embert fertőzhet meg.

Az állatok élőhelyének a csökkentése és megváltoztatása (pl. farmgazdálkodás 
vagy urbanizáció céljából, különösen az ázsiai és afrikai kontinensen) hozzájárul 
az olyan új fertőző betegségek megjelenéséhez és széles körű terjedéséhez, ame-
lyekkel szemben az ember nem rendelkezik sem megfelelő immunválasszal, sem 
hatékony terápiával. Ez komoly veszély.

A jelentés külön kitér az emberek elleni atrocitások és az instabilitás összefüg-
géseire, s úgy ítéli meg, ez a veszély 2016-ban is jelentős marad. E tényezők között 
említi a gyenge kormányzás miatt kialakuló konfliktusokból, az erőszakos nem álla-
mi szereplők számának növekedéséből, e komplex kihívásokra adandó nemzetközi 
válaszok hiányából, továbbá a globális migráció felerősödéséből létrejövő ördögi 
kört. A szerzők hozzáteszik, hogy a gyenge globális növekedés, amely nagyrészt a 
lassabb kínai gazdasági bővülés következménye, tovább növeli a kockázatokat.

A szíriai polgárháború hosszú távú hatásai felerősítik a felekezeti ellentéteket 
Irakban, s a szíriaiak Törökországba, Jordániába és Libanonba, illetve onnan to-
vább, Európába menekülése regionális feszültségeket generál, és túlterheli az adott 
kormányokat.

Egyre erősödik az emberi jogi normák iránti elkötelezettség csökkenéséből 
eredő kockázat, mivel az autoriter rezsimek visszaszorítják az emberi jogok elvi és 
gyakorlati érvényesülését.

A jelentés külön alfejezetet szentel a globális népvándorlás kérdésének. Eu-
rópának nagy valószínűséggel 2016-ban is rekordszámú menekülttel és egyéb 
migránssal kell számolnia, hacsak az e történelmi mozgás hátterében álló okok-
ban nem következik be jelentős változás – ami nem valószínű. A migráció és a 
népvándorlás Ázsia, Afrika és a teljes amerikai kontinens számára is gondot fog 
okozni. Az ENSZ menekültügyi főbiztosának (United Nations High Commissioner 
for Refugees, UNHCR) adatai szerint a világon összesen 60 millió ember hagyta el 
az otthonát, közülük 20 millió menekült, 38 millió ún. IDP (kitelepített), s mintegy 2 
millió hontalan.

A gyenge határellenőrzés, a közlekedési útvonalakhoz és az információhoz 
való viszonylag könnyű hozzáférés, valamint a háborúk táplálják ezt a népván-
dorlást, amelynek erősödő tendenciája várhatóan továbbra is próbára fogja 
tenni a nemzetközi közösség válaszadási képességét. Ugyanakkor a fogadó, illetve 
tranzitországoknak nehézséget okoz a hatékony válaszok kidolgozása, illetve 
– egyes esetekben – a hazai közvéleménynek a migrációt kihasználó terroristáktól 
való félelmének a kezelése.

A jelentés rámutat, hogy az ENSZ 2015-ben kevesebb mint a felét kapta meg a 
globális segítségnyújtásra igényelt pénzügyi támogatásnak, s várható, hogy ez így 
lesz 2016-ban is.
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földrajzi réGiók

Európa

Kiemelt partnerek
A jelentés szerint az Európai Unió előtt álló kihívások a tömeges migrációs nyomás-
ból, a terrorizmus jelentette fenyegetésből, az egyre agresszívabb orosz fellépésből 
és a lassú gazdasági növekedésből erednek. A szerzők az integráció mélyülése 
helyett a nemzeti megoldásokat hangsúlyozó populista politika felerősödésével 
számolnak. A migrációs válság nyomán a schengeni övezeten belüli és a külső hatá-
rokon történő szigorításokat prognosztizálnak, miközben kiemelik, hogy az Európai 
Bizottság intése ellenére a szélsőjobboldali és populista politikai erők Európa-szerte 
kihasználják a migránsok befogadásával kapcsolatos társadalmi félelmeket, illetve 
számos uniós vezető a párizsi terrorcselekményekre hivatkozva épít kerítéseket a 
migrációs hullám feltartóztatása érdekében. Gazdasági tekintetben mérsékelt javu-
lás várható, Görögország viszont továbbra is komoly kihívást jelent az EU számára. 
A NATO-n belüli együttműködésben aktív európai részvételre és az európai álla-
mok hadi kiadásainak a stabilizálódására, illetve gyenge növekedésére számítanak 
a jelentés készítői. Az ukrajnai helyzet kezelése kapcsán a minszki megállapodás 
megvalósításának a támogatását jelölik meg uniós álláspontként, de rámutatnak a 
tagállamok közti véleménykülönbségekre is.

Balkán
Az etnikai alapú nacionalizmus és a gyenge intézmények továbbra is a Balkán de-
stabilizálásának az irányába hatnak. Bosznia-Hercegovina 20 évvel Dayton után 
is még mindig egy helyben toporog. Koszovóban tapasztalható előrelépés, de az 
albán és szerb lakosság közötti helyzet továbbra is feszült, míg Macedóniában az 
albánok és a macedónok közti feszültség kiéleződésével politikai válság fenyeget. 
A jelentés szerint a helyzetet hosszabb távon tovább ronthatja a menekültválság 
jelentette teher.

Törökország
A jelentés Törökországot lényeges partnernek tekinti az Iszlám Állam és a külföl-
di harcosok áramlásának a megfékezése terén. A kurdkérdésben a török kormány 
továbbra is a Kurd Munkáspárt (PKK), a szíriai Demokratikus Egységpárt (PYD) és 
annak fegyveres szárnya, a Népvédelmi Egységek (YPG) szerepét tartja problemati-
kusnak. Ez utóbbiaknak az Oroszországgal való együttműködése tovább bonyolítja 
a török vezetéssel való viszonyukat. Az oroszoknak a szíriai konfliktus kapcsán 
Bassár el-Aszad oldalán vállalt szerepét azért kifogásolja a török kormány, mivel 
ők a szíriai elnök eltávolítását a békemegállapodás alapvető feltételének tekintik. 
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Tovább növeli a török aggodalmakat az iráni–orosz együttműködés is, amely a 
jelentés értékelése szerint a síita–szunnita ellentét kiéleződésével és Törökország 
regionális szerepének aláásásával fenyeget. A menekültválság komoly gazdasági 
és szociális terheket ró az országra.

Oroszország és Eurázsia

Oroszország
Moszkva egyre inkább törtető külpolitikájának hosszú távú hatása lesz az orosz 
belpolitikára, a gazdasági fejlődésre és a védelmi iparra is. A romló gazdasági 
teljesítmény következtében a vezetés a belpolitikában a társadalmi feszültségek 
növekedésére számít, amely a 2016. szeptemberi parlamenti választásokat is ve-
szélyezteti. Vlagyimir Putyin a szíriai konfliktust és az Iszlám Állam elleni nemzetközi 
koalícióépítést Oroszország nagyhatalmi szerepének erősítésére és nemzetközi el-
szigeteltségének oldására használja fel. Moszkva a romló gazdasági teljesítmény 
ellenére is tartani fogja magát a törtető külpolitikájához. Ennek szerves részét képe-
zi az Ukrajna feletti orosz befolyás megtartása és Kijev integrációs kísérleteinek a 
blokkolása. Ezzel párhuzamosan Moszkva megsokszorozta az eurázsiai befolyása 
megerősítésére és minél több országnak az Eurázsiai Gazdasági Unióba történő 
bevonására irányuló erőfeszítéseit is. A gazdasági nehézségek nem gátolják Orosz-
országot a fegyveres erői modernizálásában. Új szintre emeli az információs 
hadviselést, amelynek célja a Nyugat diszkreditálása, az Oroszországgal kapcso-
latos konszenzus aláásása és annak promóciója, hogy az ország megkerülhetetlen 
globális szereplő.

Ukrajna, Belarusz és Moldova
A minszki megállapodások határidejének 2016-ra történt kitolása elősegíti a ren-
dezést. Kijev előrelépett a reformok terén, lendületesen kell továbbvinnie ezeket 
további kulcsterületeken is, beleértve az alkotmány módosítását is. Oroszország és 
a szeparatisták viszont lassíthatják a haladást, valamint a harcérintkezési vonal-
nál megmarad az eszkaláció veszélye. Belarusz tovább folytatja az egyensúlyozás 
politikáját: a szankció megszüntetése után szeretne jó pontokat szerezni a Nyu-
gatnál, de anélkül, hogy szembemenne Oroszországgal. Moldovára turbulens év 
vár, megmozdulásokra lehet számítani, az oroszoktól függő szakadár terület pedig 
gazdasági nehézségekkel fog szembenézni.

Kaukázus és Közép-Ázsia
Grúzia belpolitikai helyzete törékeny marad, a gazdasági nehézségek kihatnak az 
idei választásokra, az ország euroatlanti integrációs törekvése diszkreditálódhat. Az 
Azerbajdzsán és Örményország közötti konfliktus eszkalálódhat 2016-ban, a békés 
rendezés nincs napirenden. A közép-ázsiai országok fő félelme a szélsőségesek 
térnyerése, ami instabilitást eredményezhet, különös tekintettel az afganisztáni ko-
alíciós jelenlét visszaszorulására.
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Közel-Kelet és Észak-Afrika

A jelentés szerint Irak helyzete várhatóan idén sem stabilizálódik, az Iszlám Állam 
állandó fenyegetés marad 2016-ban is, noha katonailag vissza fog szorulni a most 
uralt területeiről. Irak vallási megosztottsága – amelynek kapcsán a jelentés szerint 
jelentős iráni felelősség is felmerül – és a síita fenyegetés miatt a szunniták egy 
része inkább elviseli majd az ISIS uralmát, ami megnehezíti a terrorszervezet legyő-
zését.

Szíriában az amerikai hírszerző közösség nem számít jelentős változásra: ér-
tékelésük szerint az orosz beavatkozás nem eredményez lényegi változásokat a 
csatatéren, ugyanis a légi csapásokból származó stratégiai előnyt a kimerült damasz-
kuszi kormány hadserege nem tudja majd győzelmekre váltani. A béketárgyalások 
kapcsán a jelentés nem bizakodó: a szerzők szerint tűzszüneti megállapodás nélkül 
a tárgyalások semmit sem fognak érni. A menekülthelyzet 2016-ban is aggasztó 
lesz; az amerikai elemzők a menekültek számának további emelkedésére számíta-
nak. Líbiában is marad a bizonytalanság, miközben az Iszlám Állam helyi szervezetei 
tovább erősödhetnek. A két líbiai kormány között továbbra sincs együttműködés, a 
gazdaság romokban hever, a terrorszervezet pedig kihasználja az országot sújtó 
káoszt. Az amerikai értékelés szerint Jemenben fennmarad a patthelyzet.

Irán kapcsán az elemzés kijelenti, a teheráni vezetés egyelőre tartja magát az 
atomalkuhoz, de az elemzők értékelése szerint Irán továbbra sem adta fel az atom-
fegyver elkészítésére vonatkozó tervét, és az ország idén is stratégiai kihívást jelent 
majd a közel-keleti amerikai érdekekre. Teherán fő célja az „ellenállás tengelyének” 
a fenntartása, a szaúdi és izraeli befolyás csökkentése, szövetségesei megerősí-
tése és az Iszlám Állam elleni harc fokozása. Ali Khamenei ajatollah továbbra is az 
Egyesült Államokat tartja hazája fő ellenségének, és az amerikai hírszerzők szerint 
ez a véleménye a jövőben sem fog megváltozni. Libanon és Egyiptom számára 
elsősorban a környékükön (illetve bizonyos esetekben a területükön) aktív terrorista 
csoportok jelentik a legnagyobb fenyegetést.

Dél-Ázsia

Afganisztán esetében is nehéz évre számítanak az amerikai hírszerzők: a tálibok 
megerősödését vetítik előre, miközben a kabuli kormány képtelen lesz megküzde-
ni a gazdasági válsággal és a hadurak hatalmával, az ország biztonsági helyzete 
pedig tovább romlik majd. Bangladesben az al-Káida okozhat problémákat, India 
és Pakisztán viszonyában pedig nem számítanak enyhülésre az amerikai hírszerző 
közösség tagjai.

Szubszaharai Afrika

A térségen belül elsősorban a polgárháborúkra, valamint az olajár miatt nehéz 
helyzetbe kerülő államokra koncentrál az elemzés. Külön kiemeli Nigériát, mert az 
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országgal kapcsolatosan az amerikai hírszerzés egyre inkább politikai és gazdasági 
válságra számít, tekintettel a központi költségvetés folyamatosan és drasztikusan 
csökkenő bevételeire, illetve a kormánynak az olajbevételeknek való kiszolgáltatott-
ságára. A Boko Haram, valamint más, az al-Káidához és az Iszlám Államhoz köthető 
terrorszervezetek befolyása főleg a szubszaharai régió északi felén lesz jelentős.

Latin-Amerika

A mexikói drogháborúk és a nehéz gazdasági helyzet miatt a jelentés készítői az 
Egyesült Államokba érkező migránsok számának emelkedését prognosztizálják; 
az elhúzódó szárazság legalább 3,5 millió embert érint majd Közép-Amerikában. 
Kubában fokozatos gazdasági átmenetre számítanak az elemzők, de a szegénység 
továbbra is meghatározó marad. Venezuelában az ellenzék decemberi választási 
győzelme után kiéleződhet a viszony a kormány és a reformerek között, miközben a 
gazdasági válság miatt a társadalmi feszültségek folyamatosan nőnek. Brazíliában 
a korrupciós ügyek és a gazdasági válság okoz nehézségeket, bár az ország min-
den erejével az olimpiára készül.

a jelentés értékelése

Az amerikai kormányzati dokumentum által azonosított fő globális biztonsági 
kihívás a kibertér sérülékenysége és a terrorizmus; a veszélyek fő forrását az 
orosz kormányzat politikája, valamint a muszlim militáns szervezetek jelentik. 

A szerzők szerint egy katonai kiberháborús veszély, illetve támadás esetén a szö-
vetséges államok is a védendők körében lennének, míg a gazdasági vonatkozásúak 
esetén inkább csak az Egyesült Államokra koncentrálnak.

A szerzők a fő kihívás elleni védekezési eszközül elsősorban az önműködő 
kibervédelmi rendszerek létrehozását, a diplomáciát, valamint a szövetségesek 
védelmi kapacitásainak az fejlesztését javasolják. Mindez az amerikai globális szu-
perhatalom erősítését szolgálná – hiszen amikor a világpolitikában a biztonsági 
témák fontossága növekszik, az a nagyhatalmaknak kedvez.

Az Oroszországgal foglalkozó részek azt sugallják, hogy az amerikai elemzők 
szerint a Kreml nem megreformálható. Demokráciával, a nyilvánosság eszközeivel 
nem lehet az orosz döntéshozókra hatni. Ez azt is jelentheti, hogy amíg Moszkva 
nem veszélyeztet életbevágó amerikai érdekeket, addig az Egyesült Államok nem 
katonai eszközökkel igyekszik Oroszország gyengítésére, a nemzetközi porondról 
való kiszorítására, elszigetelésére. Ebbe a tervbe illeszkedik az Oroszországgal jó 
kapcsolatot ápoló államok szankcionálása is.

Kína esetében a szellemi tulajdon elleni kémkedés jelenik meg a fő kihívásként, 
s nem az emberi jogok helyzete vagy az ország regionális ambíciói. Szembetűnő, 
hogy a Kína által generált biztonsági problémákat diplomáciai úton kezelhetőnek 
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tartják a dokumentum készítői, de Oroszország kapcsán hatástalannak ítélik a dip-
lomáciai próbálkozásokat. Kína további gazdasági növekedése összeegyeztethető 
az amerikai globális érdekkel, ugyanakkor annak lassulása negatív hatással lehet a 
világgazdasági folyamatokra.

Az USA európai partnerei – az EU/EGT- és NATO-tagállamok – tekintetében a 
jelentés a legfőbb összetartó és megosztó tényezőket emeli ki, amelyek döntően 
befolyásolják ezen országok együttes fellépési esélyeit. Az Európai Unió egységét 
és az integráció mélyítését érő nemzetállami kihívások kapcsán nem nevesít orszá-
gokat, de a kritikák alapján (pl. kerítésépítés, a migránsok befogadásával szembeni 
belpolitikai kampány) könnyen behatárolható azon uniós tagállamok köre, ame-
lyekre a bírálatok vonatkoznak. De érzékelhető az is, hogy a szerzők gyanakvóan 
tekintenek az Európa-szerte terjedő szélsőjobboldali és populista retorikára és po-
litikákra. Nem tesznek külön említést a Brexitről, noha a nyár eleji brit referendum 
fordulópontot jelenthet az európai integráció történetében. A jelentés e része kizá-
rólag Görögországot nevesíti, amelynek gazdasági problémái továbbra is komoly 
kihívást jelentenek majd a partnerek számára, miközben az európai országok is 
csak bizonytalan növekedési perspektívával rendelkeznek.

A menekültválság kezelése kapcsán a szerzők nem foglalnak állást a tekin-
tetben, hogy mi lehetne a megfelelő megoldás, ugyanakkor rámutatnak, hogy 
Törökországtól a Balkánon át egészen Európa nyugati feléig komoly biztonsági ki-
hívásként jelenik meg a tömeges migráció. Míg Törökország esetében elsősorban 
annak a gazdasági és szociális vetületeit emeli ki, addig a Balkán kapcsán már a 
destabilizáló hatásokra helyezi a hangsúlyt. Arra külön nem tér ki a jelentés, hogy 
az Európai Unió tagállamai által bevezetendő határvédelmi szigorítások milyen kö-
vetkezményekkel járhatnak a Balkánon.

A NATO-szövetségesek tekintetében a dokumentum az együttműködés erősö-
dését a közös fenyegetettség érzésre alapozza. Ami a védelmi kiadások változását 
illeti, európai szinten valóban megfigyelhető a kiadások csökkenésének jelentős 
mérséklődése, azonban az egyes tagállamok szintjén továbbra is nagyok az elté-
rések, és az európai tagállamok többsége esetében nem teljesülnek a NATO által 
kitűzött célok.

A Balkánon kialakult helyzetről készült rövid összegzés Bosznia-Hercegovinára, 
Macedóniára és Koszovóra koncentrál, noha a szociális és gazdasági problémák a 
többi ország (Albánia, Montenegró, Szerbia) esetében is kardinális kérdések. Nem 
tesz külön említést az orosz befolyásolási törekvésekről sem. Ez vagy azt jelen-
ti, hogy szerintük e törekvések elhanyagolhatóak, vagy annak nyugtázása, hogy a 
tradicionálisan oroszbarátnak tekinthető országok (pl. Montenegró és Szerbia) is 
számos alkalommal demonstrálták az euroatlanti elkötelezettségüket. A szerzők 
nem kezelik kiemelendő regionális kérdésként a radikális iszlám terjedését, ami 
leginkább a jelenség globális megközelítésének tudható be. A Balkán gazdasági 
eredetű biztonsági kihívásait Washington egyértelműen az európaiak felelősségi 
körébe utalja.
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A jelentés elismeri Törökország stratégiai szerepét, és a szíriai konfliktusban 
kiéleződött orosz–török viszony kiemelt szempontként jelenik meg az elemzés-
ben, bemutatva Törökország aggályait. Szó esik az orosz–iráni kapcsolatok és 
együttműködés erősödéséről is, ugyanakkor némileg túlzó lehet az az állítás, hogy 
Törökország a síita előrenyomulás veszélyeként értékeli azt.

A közel-keleti régióra vonatkozóan az elemzés elsősorban az Iszlám Állam jelen-
tette kihívást tartja kiemelkedőnek, noha az az Egyesült Államokra konkrét veszélyt 
csak korlátozottan jelent. Továbbra is kiemelt területet jelent a hírszerző közösség 
kutatásaiban az al-Káida, amelyről az utóbbi időben – főleg az ISIS kegyetlenségei 
és a szíriai válság miatt – Európában kevesebb szó esik. Azokban az országokban, 
ahol az USA az elmúlt évtizedben katonailag is beavatkozott, folyamatosan romlik 
a biztonsági helyzet, és idén is egyre nagyobb kockázatra számítanak. Iránnal kap-
csolatban a jelentés nem mondható túlzottan optimistának: a hivatalos washingtoni 
kommunikációval szemben a hírszerző közösség még mindig Iránra tekint az első 
számú regionális ellenfélként, noha az ISIS elleni küzdelemben a két ország egymás-
ra van utalva. A szerzők Észak-Afrika tekintetében is egyre nagyobb nehézségekkel 
számolnak, bár Egyiptom kapcsán csak a Sínai-félszigeten megjelent ISIS-sejteket 
jelzik kockázatként, s Abdel Fattáh esz-Szíszi tábornok rendszerét stabilnak tartják.

Afrika kapcsán meg kell említeni, hogy a jelentés csak a hagyományos (katonai 
és gazdasági) kockázati tényezőkkel számol, nem tér ki a belső menekültek (IDP) és 
a migránsok növekvő számára, sem a klímaváltozás, a vízhiány és a mezőgazdasá-
gi területek folyamatos degradációja miatt felkerekedő emberek tömegére.

Latin-Amerikát elsősorban a drogháború és az Egyesült Államokat érintő migrá-
ciós nyomás kapcsán említik meg, amelyek ellen az USA katonai erővel is megpróbál 
fellépni, segítséget és anyagi támogatást nyújtva például a kolumbiai kormánynak. 
Figyelemreméltó tény, hogy Mexikó csupán mint drogcsempészútvonal és mig-
rációs forrás szerepel a jelentésben, az ottani gazdasági és politikai nehézségek 
említése nélkül.

Hazánk szempontjából összefoglalásként elmondható, hogy amerikai part-
nerünk hozzánk hasonlóan és számunkra kedvező módon ítéli meg a migráció 
növekvő biztonsági kihívásait, az azt kivédő közös cselekvés szükségét. Magyar-
országot sehol sem nevesítik a szerzők, de áttételesen utalnak rá. Az amerikai 
hírszerző közösség általában is aggódik az európai migráns-/menekültválságra vá-
laszul megjelenő politikai szélsőségesség és populizmus miatt, de nem neveznek 
meg ilyen jellegű konkrét biztonsági kihívást, ami azt jelzi, hogy egyedi megoldáso-
kat keresnek majd az európai államokkal való kapcsolatokban. Az ukrajnai válsággal 
és az orosz ambíciókkal összefüggésben említik térségünk katonai képességei 
növelésének a szükségét, amely egyben esélyt jelent a magyar partnerség építő 
jellegű alakítására. A dokumentum nyitottan hagyja a térség NATO-tagállamainak 
az együttműködési lehetőségeit is – ezzel jelzi, hogy ezen a téren elvárnák a part-
nerektől érkező kezdeményezéseket.
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