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 Egy lépés előre, két lépés hátra? (1.) 

Összefoglaló: Az elmúlt években a horvátországi védelmi szektort két, egymással 
ellentétes tendencia jellemezte. 2017-től – több éve tartó csökkenést követően – újra 
növekedésnek indult a védelmi kiadások szintje, és több eszközbeszerzési projekt 
is megvalósult vagy a megvalósulás szakaszába lépett. Ugyanakkor a védelmi ki-
adásokra vonatkozó adatokat jelentősen torzítja, hogy a horvát kormány 2019 óta 
a 1991–1995-ös háború veteránjainak a nyugdíját is oda számolja el, és átfogó, 
koherens képességfejlesztési tervről a gyakorlatban továbbra sem beszélhetünk.

A jelenlegi kormányzat legfontosabb védelmi beruházása, a Horvátország által 
már régóta tervezett harcirepülőgép-beszerzés 2019-ben meghiúsult, majd a ko-
ronavírus-járvány okozta gazdasági válság miatt ismét elhalasztották. A kétrészes 
írás célja a horvát védelmi kiadásoknak és a helyi haderő eszközfejlesztéseinek a 
vizsgálata: az elsőben a kiadások alakulását elemzem a NATO-vállalások tükrében, 
a második témája pedig a haderő fontosabb eszközbeszerzései, különös tekintettel 
a légierő harcirepülőgép-tenderére.

Kulcsszavak: Horvátország, haderőfejlesztés, védelmi kiadások, NATO-vállalások

Abstract: In the last few years, the defence sector in Croatia can be characterised by 
two contrary tendencies. On the one hand, the defence spending increased in 2017, 
for the first time after several years of cuts. Moreover, several defence development 
projects were implemented or entered in implementation stage. On the other 
hand, the defence spending data is being distorted by the fact that from 2019, 
pensions and benefits paid to the veterans of the 1991–1995 war are included in 
the military spending figures communicated to NATO by the Croatian government. 
In practice, there is still no systematic and consistent capabilities development plan 
to modernise the Croatian military. The most important development project of the 
present Croatian government, a long-delayed tender to renew its supersonic fighter 
plane fleet concluded unsuccessfully in early 2019 and was postponed indefinitely 
due to the economic effects of the coronavirus pandemic. In this two-part paper 
the current issues of the defence spending and the capabilities’ development 
will be analysed: in the first part the trends of defence spending in light of NATO 
commitments, while in the second one the major equipment procurements, with 
particular emphasis on the fighter jet tender of the Croatian Air Force.

Keywords: Croatia, armed forces development, defence spending, NATO 
commitments

BEVEZETÉS

A horvát védelmi kiadásokat az elmúlt tíz évben jellemző fő trendek nem vá-
laszthatók el sem az évtized első felének elhúzódó recessziójától, sem pedig 
a NATO felé tett vállalások szerepétől. Horvátországban 2009 és 2014 között 
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minden évben csökkent a GDP, a gazdaságpolitika prioritását pedig a költségvetési 
konszolidáció jelentette, a védelmi kiadások így érthetően háttérbe szorul-
tak. A kiadásoknak a GDP-hez viszonyított aránya 2016-ban érte el a mélypontját: 
NATO-adatok szerint 2010-es árakon számolva a GDP 1,21 százalékát fordította 
védelemre az ország.

A védelmi kiadásokra vonatkozó – azt a GDP 2 százalékában meghatározó – NATO-
ajánlás a 2014-es ukrajnai válságot követően kapott újra kiemelt fontosságot: az 
abban az évben tartott walesi NATO-csúcson formális vállalást (Defense Investment 
Pledge) is tettek a tagállamok. Ennek részét képezte az is, hogy a védelmi költ-
ségvetésüknek legalább a 20 százalékát eszköz- és felszerelésmodernizációra, 
valamint kutatás-fejlesztésre költik. A kérdés még inkább előtérbe került a Trump-
adminisztráció hivatalba lépése után: az új amerikai elnök különös hangsúlyt 
fektetett a NATO-n belüli tehermegosztás felülvizsgálatára, azaz az európai NATO-
szövetségesek által befizetett összegek növelésére.

A 2016 végén hivatalba lépett Andrej Plenković kormánya prioritásként kezel-
te a védelmi kiadások növelését, az ebben a periódusban született két stratégiai 
dokumentum (a 2017-ben elfogadott Nemzeti biztonsági stratégia és a 2018-as 
Stratégiai védelmi felülvizsgálat) is célul tűzte ki a 2 százalékos GDP-arányos kiadá-
si szint mielőbbi elérését, illetve a képességfejlesztés felgyorsítását. Erre vonatkozó 
formális határozatot azonban a kabinet csak 2018 júniusában, a NATO brüsszeli 
csúcsértekezlete előtt hozott, és sokáig adós maradt a vállalások eléréséhez szük-
séges konkrét tervek elfogadásával is.

A koronavírus-járvány kitörése és az azt kísérő gazdasági válság alapjaiban „ír-
hatja át” a védelmi kiadásokra és a haderő fejlesztésére vonatkozó kormányzati 
elképzeléseket Horvátországban is. Az elemzés első részében ezek közül azt mu-
tatom be, hogy a NATO-vállalások tükrében hogyan alakult a védelmi költségvetés 
a Plenković-kormány hivatali ideje alatt. Ennek érdekében két kérdéskört veszek 
górcső alá:

• Milyen kormányzati elképzelések születtek a vizsgált időszakban a védelmi 
kiadások növelésére, és hogyan befolyásolták a döntéseket a NATO-elvárá-
sok?

• Hogyan befolyásolhatja a koronavírus-járvány okozta gazdasági válsághely-
zet a védelmi kiadások alakulását Horvátországban?

A jelen elemzésben a fontosabb katonai eszközbeszerzésekre csak érintőlege-
sen utalok, amennyiben az a téma szempontjából releváns, a bővebb vizsgálatukra 
a második részben kerül sor.

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=HR&name_desc=false&view=chart
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180709_180710-pr2018-91-en.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
https://www.total-croatia-news.com/politics/15035-croatian-defence-budget-to-reach-1-23-percent-of-gdp-in-2017
https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2018/04/strategy_18012018.pdf
https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2018/06/spo_2018.pdf
https://obris.org/hrvatska/vlada-obveza-daljnjeg-povecanja-obrambenog-proracuna/
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A POLITIKAI KÖRNYEZET
ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK KÉRDÉSE

A Plenković-kabinet védelmi miniszteri tisztségét betöltő Damir Krstičevićcsel 
szemben – különösen a védelmi szektoron belül – kezdetben magasak 
voltak a várakozások. Ezt részben a miniszter szakmai és politikai profilja 

indokolta (aki a hadsereg tábornoki karából való 2000-es nyugdíjazása óta a HDZ 
egyik fontos biztonsági és védelmi szakpolitikusának számított, valamint a párton 
belüli helyzete, „hátországa” is kellően erős volt ahhoz, hogy az elképzeléseit meg 
tudja valósítani), részben pedig az, hogy elődjének, Josip Buljevićnak a tevékeny-
sége még azt figyelembe véve is sikertelennek minősíthető, hogy a posztot (az 
Orešković-kormány tagjaként) csak néhány hónapig töltötte be.

Az új miniszter hivatali ideje alapvetően három szakaszra osztható: az első évben 
sikerült a nemzeti biztonsági stratégia régóta húzódó megújítása, valamint kiírták 
a vadászrepülőgépek vásárlására irányuló, már a kétezres évek közepe óta terve-
zett tendert is. A 2018-as évet a Stratégiai védelmi felülvizsgálat sikeres lezárása 
mellett számos vitatott döntés (például az, hogy a kormány az Izrael által eladásra 
felkínált, még az 1980-as években gyártott, azóta felújításon átesett F–16 Barak 
gépeket hirdette ki győztesként a vadászgéptenderen) és a minisztériumon belüli 
feszültségek növekedése jellemezte. 2019-ben előbb – máig sem teljesen tisztázott 
körülmények között – kudarcba fulladt az F–16-osok beszerzése, majd nyilvános-
ságra került, hogy a védelmi minisztérium az 1991–1995-ös háború veteránjainak 
fizetett nyugdíjakat és juttatásokat a védelmi költségvetés részeként számolja el a 
NATO-nak benyújtott adatokban. Ráadásul a kormány csak azt követően publikálta 
a védelmi kiadások GDP-n belüli 2 százalékos arányának elérésére vonatkozó ter-
vét, hogy a decemberi londoni NATO-csúcs előtt azzal kapcsolatban gyakorlatilag 
ultimátumot kapott.

Krstičević minisztériumának döntéshozatalára eddig általában jellemző volt 
(különösen egyes beszerzések kapcsán) az ötletszerű, ad hoc döntés, a konkrét 
elképzelések gyakori változtatása, az átfogó tervezés hiánya, illetve korlátozott vol-
ta, valamint a transzparenciára vonatkozó kormányzati szándékok és kijelentések 
ellenére a kiadások nem kellő áttekinthetősége is.

VETERÁNNYUGDÍJAKKAL A NATO-VÁLLALÁSOKÉRT?

Noha a NATO módszertana szerint a védelmi kiadásokba a nyugalmazott 
katonák számára kifizetett nyugdíjak és egyéb juttatások is beszámítha-
tók, a horvát védelmi kiadások szintje mégis egy 2019 tavaszán meghozott 

kormánydöntésen alapuló „kreatív könyvelés” révén növekedett meg jelentős mér-
tékben. Az ország 2019-ig csak a nyugalmazott hivatásos katonák nyugdíjait és 

https://obris.org/hrvatska/kad-racuni-dodu-na-naplatu/
https://obris.org/hrvatska/ne-ponovila-se-obrambena-2016-godina/
https://obris.org/hrvatska/kad-racuni-dodu-na-naplatu/
https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2018/04/strategy_18012018.pdf
https://www.morh.hr/wp-content/uploads/2018/06/spo_2018.pdf
http://novilist.hr/Komentari/Blogovi/Zalede-Jasmina-Klarica/Zasto-Krsticevic-zeli-stare-avione-zamijeniti-starim-avionima
https://www.total-croatia-news.com/politics/20696-tensions-grow-in-defence-ministry
https://obris.org/hrvatska/nato-i-obrambena-izdvajanja-rh-na-prvu-loptu-i-trajnu-stetu/
https://obris.org/hrvatska/nato-i-obrambena-izdvajanja-rh-na-prvu-loptu-i-trajnu-stetu/
https://www.total-croatia-news.com/politics/39242-nato
https://www.total-croatia-news.com/politics/39983-defence
https://obris.org/hrvatska/nabava-uh-60m-2336-milijuna-za-pdv/
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_171356.htm
https://obris.org/hrvatska/nato-i-obrambena-izdvajanja-rh-na-prvu-loptu-i-trajnu-stetu/
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juttatásait tüntette fel a védelmi költségvetésén belül, az 1991–1995 közötti háború 
veteránjainak fizetett, a hivatásosok nyugdíjánál sokkal jelentősebb összeget kitevő 
juttatást azonban nem. Azokat az 1997-ben létrehozott veteránügyi minisztérium 
(Ministarstvo hrvatskih branitelja) kiadásai között szerepeltették. A 2018-as védel-
mi kiadásokra vonatkozóan 2019 márciusában közzétett NATO-becslések szerint 
a veteránnyugdíjak beszámítása következtében a horvátok GDP-arányos kiadása 
1,30-ról 1,71 százalékra emelkedett. A NATO a veteránnyugdíjak beszámításával 
felülvizsgálta a 2014 és 2017 közötti kiadások idősorát is, ahol az értékek a GDP 
0,41–0,44 százalékára tehető növekedést mutattak. Horvátország ezáltal – leg-
alábbis papíron – közelebb került a 2 százalékos NATO-vállalás teljesítéséhez.

A horvátok lépése azonban két, a jövőre nézve is súlyos következménnyel járt. 
A személyi kiadások aránya, amely addig is jóval meghaladta a NATO által javasolt 
50 százalékot, az elmúlt években – a veteránnyugdíjak beszámítása óta – még 
tovább, 71–79 százalékra emelkedett. Ráadásul drámaian lecsökkent a horvát vé-
delmi költségvetésen belül a modernizációra fordított kiadások aránya is: ez utóbbi 
a 2019. márciusi NATO-adatok szerint a 2014 és 2018 közötti időszakban 5,56 és 
9,45 százalék között alakult, szemben a walesi 20 százalékos célkitűzéssel. A 2018-
ra vonatkozóan becsült magasabb érték tartalmazta az abban az évben sikeresen 
lezárt vadászgéptenderhez kapcsolódó kezdeti kiadásokat is.

A vadászgépbeszerzési projekt meghiúsulása miatt a NATO által 2019 novem-
berében közzétett 2018-as tényszámok még a becsülteknél is szomorúbb képet 
mutattak: kiderült belőlük, hogy Horvátország a védelmi kiadásainak mindössze 
3,37 százalékát fordította eszközbeszerzésre és modernizációra, s ezzel a NATO-n 
belül az utolsó lett. A végleges adatok szerint a teljes védelmi költségvetés GDP-hez 
viszonyított aránya még a veteránnyugdíjakkal együtt is 1,59 százalékra csökkent a 
korábbi 1,71 százalékról. (A horvát védelmi kiadások 2014 és 2019 közötti idősorát 
az 1. táblázat tartalmazza.)

Mint arra Igor Tabak horvát katonai elemző rámutatott, a „kreatív könyvelés” 
következtében Horvátország számára sokkal nehezebbé vált a védelmi kiadásokon 
belül mind 20 százalékos eszközbeszerzési és modernizációs, mind pedig az 50 szá-
zalékos személyi költségarányra vonatkozó NATO-vállalás elérése.

Egyrészt a korábbiaknál jóval nagyobb mértékben kellene növelni az eszköz-
beszerzésre fordítandó összegeket annak érdekében, hogy a veteránnyugdíjakkal 
megnövelt védelmi költségvetésen belül elérjék a 20 százalékos célkitűzést. Más-
részt még ennél is nagyobb problémát okoz majd a személyi költségek 50 százalékos 
részarányának az elérése: az vagy a veteránnyugdíjak csökkentése révén lehetsé-
ges, ami politikailag nehezen kivitelezhető (különösen egy jobbközép, HDZ vezette 
kormány számára), vagy a bérköltségek nagyarányú visszafogásával, ami viszont a 
hivatásos állomány esetleges pályaelhagyása miatt nem lenne célravezető.

https://obris.org/hrvatska/nato-i-obrambena-izdvajanja-rh-na-prvu-loptu-i-trajnu-stetu/
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_03/190314-pr2018-34-eng.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_11/20191129_pr-2019-123-en.pdf
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_11/20191129_pr-2019-123-en.pdf
https://obris.org/hrvatska/nato-i-obrambena-izdvajanja-rh-na-prvu-loptu-i-trajnu-stetu/
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„NATO-ULTIMÁTUM”
ÉS A VÉDELMI KIADÁSOK NÖVELÉSÉRE IRÁNYULÓ 

KORMÁNYZATI ELKÉPZELÉSEK

A veteránnyugdíjak beszámításán kívül a horvát kormány 2019-ben sokáig 
adós maradt a walesi csúcson elfogadott vállalások teljesítésére vonatkozó 
döntésekkel is. A NATO-országok védelmi minisztereinek 2019. október 24–

25-i találkozóján Horvátország gyakorlatilag ultimátumot kapott, hogy ismertesse, 
miként kívánja teljesíteni a walesi kritériumokat. A megbeszélést követően Damir 
Krstičević védelmi miniszter nyilvánosan elismerte, hogy hazája  ilyen konkrét terv-
vel még nem rendelkezik. A tervezetet a minisztérium végül a 2019. decemberben 
tartott londoni NATO-csúcsot megelőzően, december 2-án jelentette be.

A „Memorandum a Horvát Köztársaság védelmi kiadásairól” címet viselő do-
kumentum szerint a horvát védelmi kiadások 2024-ben érik el a GDP 2 százalékát, 
továbbá a ország jelentősen növeli a modernizációra és az eszközbeszerzés-
re fordítandó összegeket, amelyek szintén 2024-re tennék ki az összes katonai 
kiadás 20 százalékát. A kormányzati elképzelés szerint a jelenlegi 6,7 milliárd ku-
náról (885 millió euró) 9,4 milliárd kunára (1241 millió euró) emelkedne a katonai 
kiadások összege. Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy a mai értékbe beletartozik az 
1991–1995-ös háború veteránjainak a nyugdíja és egyéb juttatásai is (körülbelül 
1,7 milliárd kuna).

A horvát Obris.org katonai és biztonságpolitikai portál három jelentős kockáza-
ti tényezőre mutatott rá a memorandumban foglaltak teljesítésével kapcsolatban. 
A dokumentumban szereplő kormányzati tervek jelentős optimizmust tükröznek 
a jövőbeni gazdasági körülményekre vonatkozóan (az elkészítéskor nyilvánvalóan 
nem volt még látható a koronavírus-válság miatti jelentős gazdasági visszaesés); 
a megvalósításuk nagyobb részben a 2020-as választás után hivatalba kerülő kor-
mány feladata lenne; valamint a kormányzat a 2 százalékos GDP-arányos vállalást 
részben a veteránoknak kifizetett – jelentős mértékű – eddigi juttatások beszámí-
tásával (vagy egyenesen további növelésével) kívánja elérni.

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY GAZDASÁGI HATÁSA
A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

Sajnos nem kellett sokat várni, hogy beigazolódjon az Obris szerzőinek de-
cember végi jóslata: a koronavírus-járvány következtében kibontakozott 
gazdasági válsághelyzet a védelmi tárca költségvetését is alaposan „átírta”. 

Az átcsoportosítások első, áprilisi „csomagjában” a költségvetése 6,5 százalékát 

https://www.total-croatia-news.com/politics/39242-nato
https://www.youtube.com/watch?v=U9XoxNGMpN0
https://obris.org/hrvatska/rh-bez-plana-ulaganja-u-obranu-i-modernizaciju/
https://obris.org/hrvatska/nato-i-predizborni-financijski-optimizam-u-rh/
https://obris.org/hrvatska/nato-i-predizborni-financijski-optimizam-u-rh/
https://obris.org/hrvatska/nato-i-predizborni-financijski-optimizam-u-rh/
https://www.total-croatia-news.com/politics/39983-defence
https://obris.org/hrvatska/nato-i-predizborni-financijski-optimizam-u-rh/
https://obris.org/hrvatska/nato-i-predizborni-financijski-optimizam-u-rh/
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(346 millió kuna) vonták el a védelmi minisztériumtól; a megszorítások az eszközbe-
szerzéseket és a modernizációt is több ponton érintették. 2020. április 2-án Andrej 
Plenković miniszterelnök bejelentette, hogy a gazdasági helyzet miatt a kormány a 
vadászgépbeszerzést határozatlan időre elhalasztja, az arra vonatkozó, 2019-ben 
újra kiírt tendert pedig visszavonja. Ezáltal a horvát haderő legfontosabb moderni-
zációs projektje vált – legalábbis egyelőre – a koronavírus-válság „áldozatává”.

A jelenlegi gazdasági válságnak a horvát védelmi kiadások alakulására, illetve 
a haderő modernizációjára gyakorolt hosszabb távú hatása kapcsán csak talál-
gathatunk. A Franjo Tuđman elnöksége alatt még egyfajta „szent tehénként” kezelt 
hadsereg az ezredforduló óta több esetben lett a költségvetési elvonások és meg-
takarítások kézenfekvő, politikailag kevéssé kockázatos alanya, mint ahogy ezt a 
2008–2009-es világgazdasági válság idején láthattuk. Az akkori tapasztalatok 
szerint a katonai költségvetés csökkentése esetén Horvátországban és Szlovéni-
ában is a modernizáció és az eszközbeszerzés vált a fő „áldozattá”. Éppen ezért 
a – csökkenő – védelmi költségvetésen belül a személyi kiadások arányának a to-
vábbi növekedésére lehet számítani. Különösképpen azért, mert a veteránnyugdíjak 
csökkentése politikailag nem kivitelezhető, főleg nem egy HDZ vezette kormány 
számára. Mivel a horvát költségvetésben a következő időszakban a gazdaság 
revitalizálása, illetve a horvát GDP-ben oly fontos szerepet betöltő turizmust ért ka-
tasztrofális károk enyhítése élvez majd prioritást, könnyen lehetséges, hogy a már 
határozatlan időre felfüggesztett vadászrepülőgép-beszerzés mellett más, akár je-
lentősebb védelmi fejlesztések is újra a költségvetési „sor végére” kerülnek.

KÖVETKEZTETÉSEK

Mint korábban arról szó volt, a Plenković-kormány hivatali ideje a védelmi 
szféra szempontjából csak részben jelentett előrelépést a Milanović- és az 
Orešković-kormányokéhoz képest. A biztató tendenciák ellenére a jelenlegi 

kormánynak sem sikerült megoldást találnia a vadászrepülőgép-flotta megújításá-
nak 15 éve húzódó kérdésére, valamint továbbra is hiányzik a horvát haderő átfogó, 
koherens fejlesztésének a víziója. Az elmúlt évek fejleményei alapján az sem látszik 
világosan, hogy mennyire erős a védelmi kiadásoknak a NATO által ajánlott struk-
túrában történő fenntartható növelésére való politikai akarat.

Megítélésem szerint a horvát védelmi kiadásoknak az utóbbi évekbeli változá-
sának az elsődleges mozgatórugója a külső (NATO-, illetve amerikai) elvárásokban 
keresendő, és a Szerbia és Horvátország közötti diplomáciai csörték (például a má-
sik ország védelmi miniszterének a nemkívánatos személlyé nyilvánítása) ellenére 
sem beszélhetünk egyfajta szerb–horvát fegyverkezési verseny kibontakozásáról. 
Erre utal az is, hogy a horvát kormány a veteránnyugdíjaknak a védelmi kiadásba 
való beszámításával, tehát egyfajta „kreatív könyveléssel” is igyekszik növelni a ka-
tonai kiadásai GDP-arányos összegét, ekként megkönnyítve a NATO és különösen 
is az amerikaiak erre vonatkozó elvárásainak való megfelelést.

https://obris.org/hrvatska/prvi-proracunski-rezovi-morh-najvise-u-skarama/
https://obris.org/hrvatska/obrambeni-proracun-prva-runda-rezova/
https://www.total-croatia-news.com/politics/42566-fighter-jets
https://www.total-croatia-news.com/politics/15035-croatian-defence-budget-to-reach-1-23-percent-of-gdp-in-2017
https://www.total-croatia-news.com/business/42284-coronavirus
https://www.total-croatia-news.com/politics/27804-serbia-declares-croatian-defence-minister-persona-non-grata
https://www.vecernji.hr/vijesti/kolinda-grabar-kitarovic-kupujemo-borbenu-eskadrilu-1137833
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KKI
E L E M Z É S E K

 Egy lépés előre, két lépés hátra? (1.) 

Nem szabad szem elől tévesztenünk azt sem, hogy 2020-ban parlamenti vá-
lasztásokat rendeznek Horvátországban, és nem látható előre, hogy a jelenlegi 
kormány esetleges választási veresége utáni, a jelenlegi ellenzék pártjaiból kikerülő 
új kormány milyen változtatásokkal, hangsúlyeltolódásokkal képzelné el a hadse-
regfejlesztés és -modernizáció programját.

1. táblázat
A védelmi kiadások fontosabb indikátorai 2014 és 2019 között

Év
Kiadás (millió kuna,

a veteránnyugdíjakkal 
együtt)

A GDP százalékában 
(a veteránnyugdíjakkal 

együtt)

A GDP százalékában
(a veteránnyugdíjak 

nélkül)
2014 6113 1,84% 1,40%
2015 6057 1,78% 1,35%
2016 5696 1,62% 1,21%
2017 6120 1,67% 1,27%
2018 6068 1,59% 1,30%
2019 6683 1,68% -

https://obris.org/hrvatska/rh-i-nato-pale-maske-s-financijskih-podataka/
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_11/20191129_pr-2019-123-en.pdf

