
Jürgen Schnell

A konfliktus-megelõzõ mûveletek költségtervezése

és hatékonyságának mérése

A téma megközelítéséhez elõször néhány elvi és módszertani megfontolást kívánt elõ-

vezetni.

A költségtervezéshez: aki a külföldi küldetés költségtervezésérõl kíván szólni, annak

elõször a „költség” fogalmát kell definiálni. Általában ilyen költségeken – a Bundes-

wehrben is – azokat a járulékos, kiegészítõ kiadásokat szokás érteni, amelyek a külde-

téshez kapcsolódnak. Így például a Bundeswehr külföldi bevételekhez kapcsolódó

2006. évi mintegy 900 MEuR többlet kiadásaiból több mint 90%-ot az afganisztáni, a

koszovói, a szomáliai és a Bosznia-Hercegovinai küldetések tettek ki. Ezek a számok a

küldetés 1 éves idõtartamára vetített költségvetési többletkiadásokat mutatják. Az

eredmény és a hatékonyság kérdéséhez meg kell vizsgálni, hogy a résztvevõk milyen

erõforrásokat használtak fel, mekkora a nettó szükséglet és mindez pénzben hová

könyvelhetõ el. Így amikor az a kérdés merül fel, hogy „mennyibe kerül a háború”

Koszovóban, Irakban vagy Afganisztánban azonnal fel kell tenni az ellenkérdést, hogy

milyen költségekre gondolt a kérdezõ. Ez azonnal további kérdések sorát veti fel. Így

ahhoz a kérdéshez, hogy mibe kerül a korlátozott háború vagy a katonai küldetés tisz-

tázni kell a költség fogalom tartalmát. Elsõsorban ide sorolhatók:

– azok a közvetlen katonai többletköltségek, amelyek nélkül az akció megvaló-

síthatatlan;

– azok az üzemgazdasági kalkulált költségek (értékcsökkenés), amelyek az ott

használt eszközökön jelentkeznek;

– az alapanyagok drágulásából és az elmaradó beruházásokból adódó nemzet-

gazdasági szintû költségek;

– az olyan pénzben ki nem fejezhetõ költségek, mint az emberáldozatok és

veszteségek.

Másodsorban figyelembe kell venni:

– csak egy résztvevõ állam költségeit vesszük számba, vagy az ellenfélét, illetve

az érintett harmadik félét is?

– a nemzeti jövedelemre gyakorolt hatásokat, illetve a rövid-közép- és hosszú

távú idõbeni kihatást is.

A fenti megfontolások alapján kijelenthetõ, hogy aki egy háborús mûvelet vagy egy

küldetés költségeirõl kíván szólni, vagy azt tervezni akarja, annak nagyon világosan

rögzítenie kell mit ért „költség” alatt.

Nagyon fontos szempont az a módszertan, amellyel a költségtervezés lényeges tényezõi

számbeavételre kerülnek. Az elõadó ezt a közvetlen katonai költségekre korlátozta és a

Bundeswehrben szokásosan alkalmazott eljárást használta.

Egy költségtervnek minden egyes költségelemet részletesen és idõbeli perspek-

tívájában kell tartalmaznia (személyi költségek, anyagok, szükséges beruházások,
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küldõ szolgáltatások stb.). Ezeket a komplex számításokat az információtechnológia

támogatja, így pl. a Bundeswehrben a KOLIBRI rendszer.

A költségtervezés magától értetõdõ célja a költségek lehetséges minimalizálása.

A különbözõ költségracionalizálási stratégiák közül négy olyan emelhetõ ki, amelyek

nemcsak a Bundeswehrben alkalmazhatók. Ezek a következõk: a támogató teljesítmények

szervezeti centralizációja, folyamatelemzés, pályáztatás és a piaci verseny, valamint

stratégia partnerség a gazdasággal.

A költségtervezés egy különös problémája az a bizonytalanság, amire a mûvelet

jövõbeni fejlõdésénél tekintettel kell lenni. A magángazdaságban különbözõ mód-

szerek és eljárások alakultak ki, amelyekkel ez a bizonytalanság figyelembe vehetõ.

Így pl. szokásos a költségeknek különbözõ (kedvezõ, kedvezõtlen, közepes) szcená-

riókra történõ megtervezése. A Bundeswehrben ezek az eljárások különbözõ okok

miatt csak korlátozottan alkalmazhatók. Ennek megfelelõen felvetõdik az a prob-

léma, hogy többletköltségek merülnek fel az eredetileg tervezetthez képest.

A fenti megfontolásokból adódó egyik alapvetõ követelmény, hogy a külföldi

missziók költségtervezéséhez egy meghatározott lépéseket tartalmazó módszertani el-

járást szükséges kialakítani. Ennek legfontosabb lépései egy mûvelet költségigényének

számvetéséhez a következõk: feladatszabás –› helyzetértékelés –› stratégiaválasztás –›

mûveleti terv készítés –› a szükséges képességek felmérése –› a meglévõ és a hiányzó

erõforrások felmérése (élõerõ, anyagok, infrastruktúra, külsõ szolgáltatás) –› egységár

vagy normaköltség hozzárendelése az erõforráshoz (repült óra, futáskilométer, hajó

üzemóra stb.) –› az erõforrás és a költségnorma szorzataként képzett pénzszükséglet ‹–

mindennek az iterációja (többszöri összevetése és fokozatos kiegyenlítése) amíg a

szükséglet és a rendelkezésre álló pénzeszköz összhangba kerül.

Ha felvetõdik a kérdés, hogy az eljárásnak melyek azok az elemei, amelyek a

legnagyobb hatással vannak az összköltségre, akkor a politikai feladatvállalás mellett

a stratégiai választást kell megnevezni. Ezért ennek a megválasztása különösen gon-

dos elõkészítést igényel.

Minden egyes mûvelet meghatározott képességeket igényel, ezért a következõ

lépés a hiányzó képességek meghatározása. Mindebbõl meghatározható a szükséges

személyek, anyagok, szolgáltatások stb. köre, majd ezekbõl az egységárakból és a nor-

maköltségekkel számítható a költségterv. Végezetül minden költségtervezésnek együtt

kell járni a racionalizálási és bizonytalansági tényezõket csökkentõ stratégiával.

A fentiek szerint végrehajtott költségtervezéshez két további megjegyzés fûzhetõ:

a) Az elsõ a költség-összehasonlításra vonatkozik

A Bundeswehr évente mintegy 7500 fõvel vesz részt külföldi küldetésben, amely

mintegy 900 M� kiadással jár. Ez 1000 fõre vetítve évente mintegy 120 M� kiadást

jelent. Azonban egyedül Afganisztánban ez az érték 175 M� /1000 fõre rúg évente. Ez

az „1000 fõs” átlagköltség mivel egy meghatározott mûveleti területen évente szá-

molni kell, és más országok vagy a szövetségi partnerek kiadásaival is összevethetõ

és egy összehasonlító elemzés, racionalizálási javaslat (Cost-Benchmarking) alapjául

szolgál. Ennek az elemzésnek természetesen részét kell képezni és összhangban kell

lenni a mûvelet szükségleteivel és fejlesztésével.
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Példa az afganisztáni küldetés 2001–2007. idõszakának mérésére 1. táblázat

1. Veszteségek

– az ISAF és a koalíció veszteségei:

kb. 800 fõ (ebbõl USA 500 fõ);

– civil veszteségek: több mint 8000 fõ

(ENSZ).

2. Katonai és politikai eredmények

2. a mûveleti területen:

– a talibán rezsim megbuktatása;

– al-Kaida bázisok felszámolása;

– a terület 80%-át az ISAF és az afgán bizton-

sági erõk ellenõrzik, a maradék 20% különö-

sen kockázatos (ENSZ);

– a szabad választások lebonyolítása és a nõi

jogok biztosítása;

– alkotmányos alapok lefektetése és a mûködõ-

képes állami szervezetek felépítésének kez-

dete (kormány, parlament);

– regionális stabilizációs programok és újjáépí-

tés (PRT);

– kb. 3 millió menekült visszatérése.

Az összesített mérleget a katonai missziót megelõzõen fennálló

és az aktuális helyzet összevetése adja.

b) A másik megjegyzés a béketeremtõ és békefenntartó mûveletek nemzetgazdasági hatására

vonatkozik.

Ezek a hatások két nézõpontból osztályozhatók. Az elsõ nézõpont a katonai többletki-

adásoknak a GDP-re gyakorolt közvetlen hatása. Ez a kérdés csak akkor válaszolható

meg, ha konkrét esetet ismertetünk és elemzünk. Németországban ez a hatás margi-

nális és nem mérhetõ. A 900 M� katonai többletkiadás évente a német GDP-nek csu-

pán 0,04%-át jelenti, amitõl akár el is tekinthetünk.

A GDP 1,2%-át kitevõ összes katonai kiadást tekintve fontosabb a másik nézõpont.

A gazdaságilag érzékeny nyugati ipari társadalmakban a jólétük szempontjából kü-

lönösen jelentõs elõfeltétel a biztonság, a stabilitás a nyitott piac és az alapvetõ sza-

badságjogok. A NATO és az EU a külföldi missziókkal ezeket az elõfeltételeket bizto-

sítja és ennek a nemzetgazdaságra alapvetõen pozitív hatása van. Ezért egy ilyen

misszió közgazdasági nézõpontból a jövõben kifizetõdõ beruházásnak tekinthetõ.

Természetesen ezt a pozitív hatást nehéz pénzben kifejezni és a GDP növekedésére

gyakorolt hatását megbecsülni.

Vegyük Afganisztán példáját. A Nyugat katonai intervenciója nélkül a talibán

rezsim nagy valószínûséggel megerõsödne, ami a nyugati társadalmakra gyakorolt

terrorista támadásokkal járna együtt, amiknek a társadalmi költségei vélhetõen igen

nagyok lennének. Ezeket a költségeket csökkentik a Nyugat kötelezettségvállalásai

és katonai mûveletei. Az így csökkenõ költségek nemzetgazdasági szinten jelentõs

hasznonként értelmezhetõk. Azonban ez a haszon pénzben csak igen nehezen fejez-

hetõ ki. Olyan tanulmány, amely a fenti gondolatmenetet Afganisztánra vonatkoz-

tatva, konkrét számokkal adná meg, jelenleg nem ismeretes. Ilyen elelemzés nehéz-

sége mindenekelõtt azon alapul, hogy módszertanilag a sok kölcsönös függésre

(interdependencia) kell figyelni, illetve a szükséges adatok csak nehezen és nagy bi-
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zonytalansággal nyerhetõk ki. Ezen a területen a közgazdászoknak még sok kutatási

lehetõségük van.

Néhány további megfontolás a missziók eredményességének, hatékonyságának mérésével

kapcsolatban:

A hatékonyságot kibõvített értelemben használjuk és a misszió költségeinek és a

küldetés eredményességének viszonyát értjük alatta. Magától értetõdõen minden

egyes küldetésnél keresni kell, hogy ez a viszony lehetõleg kedvezõ legyen közgaz-

dasági elveket is figyelembe véve. Itt elõfeltétel, hogy a költségeknek és misszió kato-

nai és politikai eredményességének egyaránt kidolgozott mérõszámai legyenek.

Ezután lehetséges, hogy a küldetés idõszaki és összesített mérlegét elkészítsük. Afga-

nisztán példájánál maradva ezt az eljárást a következõ táblázat mutatja.

A jövõbeni döntéseket megalapozó elemzés,

a mérõszámok és a mértékek változása az idõ függvényében

(Afganisztán példáján 2006/2007-re) 2. táblázat

A veszteségek és a költségvetési kiadások válto-

zása 2006/2007.

– ISAF és civil veszteségek – növekszenek;

– költségvetési kiadások – növekszenek

(csapatlétszám növekedés, pénzügyi

segély, rendõrkiképzés).

A katonai és politikai eredmények változásai a

mûveleti területen.

– az ISAF elleni támadások megháromszo-

rozódtak;

– az afgán biztonsági erõk elleni támadá-

sok megnégyszerezõdtek;

– az öngyilkos merényletek száma 130-ról

160-ra nõtt;

– a merényletek száma 5100-ról 6800-ra

nõtt;

– a talibán felkelés továbbterjedt;

– az afgán kormány kormányzóképessége

nem javult;

– a munkanélküliség nem csökkent

(kb. 30%);

– a kábítószer ültetvények terjeszkedtek;

– a kriminalitás és a korrupció nem csök-

kent;

– az ISAF-ba vetett bizalom csökkent (köz-

vélemény-kutatás).

Mi a teendõ? – a 2008-as bukaresti NATO-csúcs elõírja egy „Exit-Stratégia” kidolgozását

a szükséges mérõszámokkal együtt.

A táblázatban szereplõ mérõszámok és mennyiségek, valamint ezek idõbeli

változásai alapján feltételezhetõ, hogy az afganisztáni mûvelet eddig nem volt kü-

lönösebben hatékony. Gyanítható, hogy eddig Afganisztánban túl kevés erõforrást

vetettek/fektettek be, vagy ezeket az erõforrásokat helytelen stratégiával használ-

ták fel. Szemmel láthatóan a stratégiai erõforrás menedzsment területén vannak hi-

ányosságok. Olyan hatékonysági mérõszámok szükségesek, amelyek ezeket a hiá-

nyosságokat egyértelmûen kimutatják és ezután az erõforrások odairányíthatók,

ahol a kitûzött cél eléréséhez a leghatékonyabban járulnak hozzá. Mindez nem
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jelent mást, mint hogy a missziók számára szükséges egy professzionális stratégiai

kontrolling.

A katonai missziók hatékonyságáról csak azután beszélhetünk, ha létezik egy

világos és konzisztens politikai koncepció, amihez az összes szükséges erõforrást

megtervezik és hozzárendelik. A katonai és a nem katonai intézkedéseket már a kez-

detektõl egy közös, a nagy stratégiához illeszkedõ stratégiába kell összefogni és a

helyzetváltozásának megfelelõen flexibilisen és idõbeni késlekedés nélkül kell meg-

valósítani. Aki késõn jön, biztos vesztes.

Csaba Zágon

A logisztikai támogatást biztosító eszközök

és azok alkalmazása

A missziós feladatok ellátását támogató logisztika és kereskedelmi szállítási lánc meg-

felelõ biztonságát elérni a mûveleti területen a valódi kihívások közé tartozik. A bé-

kemûveletek sikere terén különös jelentõsséget kap a biztonság, pontosabban a

kikényszerített biztonság, hiszen azt mind a mûveleti zónában, mind pedig azon túl jel-

lemzõen csak ilyen módon lehet elérni.

A biztonsági kihívást itt éppen az okozza, hogy egy ellenõrzés alatt tartandó te-

rületet valójában is ellenõrzés alatt kell tudni tartani a mûveletben résztvevõ erõk-

nek, úgy hogy a biztonsági kihívásokra (különösen a mûvelet sikerére kockázatot je-

lentõ tényezõkre) érdemi befolyást lehessen gyakorolni. Ilyen terület pedig nem csak

a szûken értelmezett mûveleti zóna, vagyis ahol valójában a fegyveres mûveletek

zajlanak, hanem ennél sokkal tágabban értelmezett területrõl van szó.

Ez utóbbi értelmezés szerint ugyanis a logisztikai biztosítás szempontjából

kulcsfontosságú „mögöttes területen” is szavatolni kell azt a biztonságot, amely lehe-

tõvé teszi magának a logisztikai biztosításnak a megvalósítását, vagy a mûveletben

résztvevõ erõk, eszközök mozgása, átdiszlokálása során a kockázatot elfogadhatóan

alacsony szinten képes tartani. Különösen összetett kérdés az említett mögöttes terü-

letnek egy alacsony intenzitású aszimmetrikus konfliktus keretei közti értelmezése,

ahol nincsenek jól körülírható határok, vagy frontvonalak.

E cél érdekében alkalmazott egyik lehetséges módszer – amelyeket mind kato-

nai, mind pedig rendvédelmi mûveletek során gyakorta láthatunk –, hogy egyrészt a

tiltó-, korlátozó rendelkezések hatálya alá tartozó áruk (eszközök) szállítását igyekez-

nek akadályozni, vagy a már szállított árukat a forgalomból kiszûrni; másrészt pedig,

törekszenek az említett árukkal kapcsolatba hozható személyeket azonosítani, illetve

elfogni.

Az intézkedések is ennek megfelelõen három elkülöníthetõ irányban koncentrá-

lódnak az ellenõrzõ-áteresztõ pontokon:
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