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A cikk központi kérdése, hogy az innováció milyen hatással van a hadviselésre napjainkban és

az amerikai stratégiai gondolkodás szemszögébõl vizsgálja a hadviselés fejlõdését a környezet

és a technológiai fejlõdés változásainak tükrében. A szerzõ az új mûveleti koncepciókat, a har-

madik offset-stratégiát és annak kézzelfogható eredményeit elemezve megállapítja, hogy az

innováció a jövõ hadviselésének valóban kiemelkedõ összetevõje lesz, hiszen az a fél, amely

képes a jelenlegi komplex és rendkívül gyorsan változó környezethez gyorsabban alkalmaz-

kodni, jelentõs elõnyt élvez mindenki mással szemben.

Az utóbbi idõben a hadviselés alapelvei nem változtak, azonban a biztonsági kör-

nyezet
1

jelentõsen átalakult és sokkal komplexebb lett. A környezeti hatások, vala-

mint a technológiai fejlõdés jelentõs mértékben befolyásolták bizonyos csoportok vi-

selkedését és lehetõségeit, felértékelõdött a nem állami vagy irreguláris szereplõk je-

lentõsége,
2

ugyanakkor továbbra is fontos figyelmet kap a nagyhatalmak közötti

összecsapások kezelése,
3

tehát a hagyományos erõk szerepe sem csökkent. Ebben a

szélesebb spektrumú, folyamatosan változó dinamikus környezetben a haderõk arra

törekednek, hogy gyorsabb döntéshozatali folyamatokat, adaptívabb képességfej-

lesztési módszereket alkalmazzanak.

Ilyen környezeti viszonyok és biztonsági kihívások között csak akkor va-

gyunk képesek igazán sikeresek maradni, ha folyamatosan nyomon követjük és

feltérképezzük a megélt helyzetek kontextusát,
4

innovatív módon alkalmazko-

dunk ehhez a környezethez, folyamatosan törekszünk a partnerségi kapcsolatok

1 Például a miniatürizálás technológiák elterjedése, kibertér intenzív használata.

2 Az irreguláris csoportok fentiekhez adaptálódott struktúrája napjainkban lehetõvé teszi, hogy egyre

hatékonyabban felvegyék a harcot az állami szervekkel és folyamatosan új kihívásokat teremtsenek.

Rendkívül innovatív jelenséggel állunk szemben, amely azt eredményezi, hogy átgondoljuk az állam-

hatalmak által alkalmazott innovációs módszereket, a jelenleg meglevõ szervezeti struktúrákat, illetve

a döntéshozatali folyamatokat.

3 Strategic Foresight Analysis. NATO Allied Command Transformation, 2015. december.

http://www.act.nato.int/images/stories/media/doclibrary/160121sfa.pdf.

4 Ezt a folyamatot az FFAO (Framework for Future Alliance Operations) kiadvány ’Situational

Awareness’ kifjezéssel illeti. Internet: http://www.act.nato.int/ffao-report-2015.



fejlesztésére és felismerjük, hogy csakis a változás elfogadásával és a változó kör-

nyezetre adott adaptív reakciókkal érhetjük el a célunkat. Ebben a cikkben arra

szeretnék rávilágítni, hogy a megváltozott biztonsági környezetre milyen innova-

tív válaszokat ad az Egyesült Államok napjainkban és ez milyen hatást gyakorol a

hadviselésre.

Az innováció, mint téma nemcsak a legnagyobb költségvetéssel rendelkezõ

NATO-tagállamot foglalkoztatja, hanem a NATO egészében egyre nagyobb figyel-

met kap, várhatóan a NATO Varsói Csúcstalálkozó egyik központi elemeként buk-

kan majd fel és a 2017 elején, Budapesten megrendezésre kerülõ NATO Haderõ-át-

alakítási Konferencia kiemelt témája lesz. Ezen felül hatással lesz a közeljövõ hadvi-

selésére, nemcsak a technológiai fejlesztések és a képességfejlesztés területén, hanem

(ennek következtében) a hadviselés elveiben megjelenõ változásokban, az oktatás-

ban és képzésben, valamint a gyakorlatok megvalósításában is.

Cikkemben éppen ezért bemutatom az amerikai offset-stratégiai elképzelések törté-

netét, különös tekintettel a jelenleg is folyamatban lévõ harmadik offset-stratégiára. Ezt

követõen rávilágítok arra, hogy a civil innovációs tevékenységek hogyan kapcsolód-

nak ehhez a folyamathoz, illetve, hogy a Szilícium Völgyben már mûködõ innovatív

gondolkodás
5

milyen hatással lehet a közeljövõ hadviselésére, arra keresve a választ,

hogyan válhat versenyképessé egy bürokratikus szervezet a megváltozott környe-

zetbõl adódó innovációs verseny közepette.

Az amerikai offset-stratégia
6

Az amerikai hadviselési elvek és stratégia változása mindig is nagy hatással voltak a

nemzetközi környezetre különösképpen a Szövetség tagországaira. A nemrégiben

újból felélénkült érdeklõdés az úgynevezett offset-stratégiával
7

kapcsolatban, amely

annak idején elindította a nukleáris versengést. Így cikkem elsõ részében az amerikai

stratégiai gondolkodás szemszögébõl vizsgálom a hadviselés fejlõdését a környezet

és a technológiai fejlõdés változásainak tükrében.

Az elsõ offset-stratégia az második világháborút követõ években jött létre.
8
A máso-

dik offset-stratégia során az elemzõk felismerték, hogy jó eséllyel sor kerülhet egy nem

nukleáris, hagyományos összecsapásra, ahol a szovjet erõfölénynek köszönhetõen
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5 Ezzel a gondolkodásmóddal kapcsolatban rengeteg kiadvány és könyv jelent meg manapság és lehe-

tetlenség lenne valamennyit felsorolni. Bepillantást nyerhetünk ebbe a gondolkodásmódba az alábbi

cikk elolvasásával: http://www.intrapreneurshipconference.com/innovate-like-a-startup-its-all

-about-the-silicon-valley-mindset/

6 Az offset-stratégia összességében arra keresi a választ, hogy milyen minõségi fejlesztéseket (offset) kell

végrehajtani a haderõben ahhoz, hogy azok ellensúlyozzák az ellenfél hagyományos képességeinek

erõfölényét. Az amerikai offset-stratégia (más néven: Defense Innovation Initiative – DII) az innovációs

tevékenységeket reflektorfénybe helyezve próbálja meg az amerikai haderõ erõfölényét hosszú távon

biztosítani, éppen ezért jelentõs hatással van a költségvetésre, valamint a kutatási és fejlesztési projek-

tek irányaira.

7 Az amerikai védelmi minisztérium által készített feljegyzés a Védelmi Innovációs Kezdeményezésrõl (DII).

http://www.defense.gov/pubs/OSD013411-14.pdf

8 Eisenhower elnök idején a Project Solarium nevet kapta és az amerikai nukleáris technológiai elõnyt

igyekezett felhasználni. A szovjet nukleáris kutatás azonban idõvel felzárkózott.
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gyors páncélos manõverekre lehet számítani.
9

Ennek eredményeképpen jöttek létre

a nagyobb pontosságú fegyverrendszerek, fejlesztették a tüzérség képességeit a

célpontok felderítésének és a csapásmérés pontosságának javítására helyezve a

hangsúlyt.
10

1984 novemberében Bernard W. Rogers tábornok (SACEUR) javaslatára meg-

született a követõ erõk koncepciója,
11

amely új szervezeti felépítést eredményezett

az amerikai és NATO-erõkben és számos addigi hiányképességet orvosolni látszott.
12

A technológiai fejlesztések eredményeképpen
13

született meg az RMA-koncepció
14

is, amely sokáig uralkodó nézet volt
15

az amerikai katonai cselekvési változatok ki-

dolgozásakor konfliktushelyzetekben. A technológiai fölénybe vetett hit arra sarkall-

ta a döntéshozókat, hogy egyre inkább támaszkodjanak a technológiai fejlesztésekre

és az innovációra. Ez a megközelítés az Egyesült Államok haderõ-átalakításának

egyik alappillérévé vált.

A jelenlegi (harmadik) offset-stratégia Chuck Hagel védelmi miniszter kezde-

ményezése és a miniszter szavaival élve „ismételten megváltoztatja a játékszabályo-

kat”.
16

A stratégia alapelemeit két kutatóintézet
17

bevonásával dolgozta ki az ameri-

kai védelmi minisztérium és tartalmi elemeivel kapcsolatban egyre több részlet lát

napvilágot.
18

A stratégia nem csupán a technológiai fejlesztésekre koncentrál, hanem három

alapvetõ tevékenységet különböztet meg. Ezeket a tényezõket mutatom be részlete-

sebben cikkem további részeiben, amelyek a következõk:
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9 Robert Tomes, The Cold War Offset Strategy: Assault Breaker And The Beginning Of The RSTA Revolution.

http://warontherocks.com/2014/11/the-cold-war-offset-strategy-assault-breaker-and-the-beginning

-of-the-rsta-revolution/

10 A csapásmérés pontosságával kapcsolatban két programot érdemes kiemelni: az egyik az információs

képességeket fejlesztette (Coherent Emitter Location Testbed – CELT), a másik pedig a csapásmérés

pontosságát javította (Battlefield Exploitation and Target Acquisition – BETA). A fejlesztéseknek

köszönhetõen 1981-ben az akkori szovjet vezetés is átgondolta a beszerzésekkel kapcsolatos kon-

cepcióját.

11 Follow-On-Forces-Attack (FOFA) magyarul: követõ erõk támadása

12 Robert R. Tomes, U.S. Defense Strategy from Vietnam to Operation Iraqi Freedom: Military Innovation and

the New American Way of War, 1973-2003. (Routledge, 2007).

13 Olyan képességek jöttek létre, mint például az ISR, navigációs és ûrmegfigyelési rendszerek (GPS),

precíziós lövedékek és lopakodó technológiát alkalmazó repülõgépek.

14 A technológiai fejlesztések eredményeképpen vált uralkodóvá a Katonai Ügyek Forradalma

(Revolution in Military Affairs). A koncepcióval kapcsolatos eseményeket az alábbi weboldalon lehet

nyomon követni: http://www.comw.org/rma/

15 Steven Metz, James Kievit, Strategy and the Revolution in Military Affairs: From Theory to Policy. 1995. jú-

nius 27. http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/download.cfm?q=236

16 Chuck Hagel védelmi miniszter szavaival élve az offset stratégia „megváltoztatja a játékszabályokat”.

http://warontherocks.com/2014/11/a-game-changing-third-offset-strategy

17 A két kutatóintézet: Center for Strategic and Budgetary Assessments, http://csbaonline.org; és Center

for a New American Security, www.cnas.org

18 A legutóbbi részleteket Robert Work védelmi miniszter helyettes osztotta meg a Defense One 2015-ös

Konferenciáján, a Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon, a CNAS kutatóintézet által szervezett rendez-

vényen, 2015 decemberében, illetve az ACT által szervezett Alliance Revitalized konferencián. A cikk-

ben szereplõ információk e két elõadás, valamint Robert Worknak az ACT parancsnokával (Mercier tá-

bornok) folytatott személyes beszélgetésére támaszkodnak.



1. Technológiai fejlesztések. Olyan hosszú-távú kutatási és fejlesztési tervet hagy-

tak jóvá, amely meghatározza, milyen technológiai fejlesztésekre kerülhet

sor a jövõben.

2. Szemléletváltás. Egy fejlesztési tevékenység keretében igyekeznek a kaliforni-

ai Szilícium Völgybe települt sikeres innovatív vállalatok és a hagyományos-

tól eltérõ ipari képviselõk gondolkodásmódjának és szemléletének adaptáci-

ójára, amely a védelmi minisztériumban elõsegítené a belsõ mûködési költsé-

gek optimalizálását, illetve a beszerzési rendszer továbbfejlesztését.

3. Hadviselésre gyakorolt hatások. Mindezen változások azt eredményezik, hogy a

hadviselés módja is megváltozik a közeljövõben, éppen ezért új mûveleti

koncepciók fejlesztését és tesztelését kell tömegével végrehajtani gyakorla-

tok keretén belül, amelyeket idõvel beépítenek az oktatásba és a doktrínákba.

Fontos hangsúlyozni, hogy a stratégia sikeres megvalósításához a technológiai fej-

lesztéseken túl egyfajta szemléletváltásra is szükség van, illetve a fejlesztések hatás-

sal vannak a hadviselésre is, folyamatosan hatást gyakorolva az elvekre, a doktrínák-

ra, illetve a kiképzés és a gyakorlatok rendszerére.

A technológiai fejlesztések

A hosszú távú kutatási fejlesztési trendekkel kapcsolatban a harmadik offset-straté-

gia az elrettentés koncepcióját veszi alapul
19

és a Védelmi Tudományos Tanács meg-

határozta a fõbb irányvonalakat,
20

amelyek nagymértékben már folyamatban lévõ

kutatásokon alapulnak. A fenti irányvonalak öt területen eredményeznek komoly

fejlesztéseket a közeljövõben:

– Mesterséges Intelligencia és autonóm öntanuló gépek. Ezek olyan eszközök, ame-

lyek képesek elemezni nagy mennyiségû adatot is és elsõdleges céljuk a hib-

rid hadviselés során elõforduló jelek észlelése és kiszûrése, a stratégiai megle-

petés elkerülése. Ezek közé tartozik például az Útkeresés a Káoszban program.
21

Hasonló (jelenlegi technológiai problémákra választ keresõ) programok a

DARPA fejlesztései.
22
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19 A koncepción alapuló innovációs stratégia kidolgozásával 2015-ben a védelmi minisztérium hosszú

távú kutatási fejlesztési projektjének (LRDPP) vezetésével Steve Welbyt bízta meg. Az LRDPP megal-

kotásakor figyelembe vették a már folyamatban lévõ kutatásokat, illetve összevetették azokat a szin-

tén folyamatban lévõ A2AD ellen-intézkedésekkel kapcsolatos tanulmányokkal és végrehajtottak egy

stratégiai portfólió felülvizsgálatot.

20 DSB Summer Study: Strategic Surprise, 2015. július.

http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/2014_DSB_Strategic_Surprise.pdf

21 A program eredeti angol neve „Coherence out of Chaos”. Az NGA direktorral készített interjú 2015.

szeptember 14-én. http://www.c4isrnet.com/story/military-tech/isr/2015/09/14/nga-director

-balancing-open-source-and-analytical-chaos/72257022/

22 Két fejlesztést emelek ki ezek közül: Adaptive Radar Countermeasures (ARC)

http://www.darpa.mil/program/adaptive-radar-countermeasures; és Behavioral Learning for

Adaptive Electronic Warfare (BLADE)
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– Ember és gép közötti együttmûködés. E fejlesztések elsõdleges célja a döntéshoza-

tali folyamtok elõsegítése. Ilyen típusú együttmûködésre már jelenleg is van

példa (l. az F–35-ös repülõgép pilótasisakja
23

).

– Gépek által támogatott mûveletek. A gépek által támogatott mûveletek az ameri-

kai elképzelés szerint fontos elemét képezik a jövõ hadszínterének. Az auto-

nómia különbözõ szintjeit elérõ drónok (robotok) számos dilemmát felvet-

nek, ugyanakkor az amerikai védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a

kutatások lehetõvé teszik a gépek és az ember szorosabb együttmûködését a

közeljövõben (mint például a TALOS project
24

).

– Fejlett ember–gép közös egységek. A hadviselés fejlõdésére a „rajzás” koncepció
25

alkalmazásával egyre nagyobb hatással lesznek az olcsón, nagy mennyiség-

ben elõállítható autonóm gépek, amelyek használata beépül a doktrínákba és

a mindennapi mûveletek részét képezik.

– Hálózat alapú félautonóm fegyverrendszerek. Ezek elsõsorban azt a célt szolgálják,

hogy az emberi reagáló-képességét javítva (például egy kibertámadás esetén)

automatikus védelmet nyújtsanak.

A kutatási-fejlesztési trendekkel kapcsolatban érdemes hangsúlyozni, hogy a védel-

mi minisztérium elképzelései szerint ezek a fejlesztések már a közeljövõben (10 éven

belül) megjelennek a rendszerben. Bár technológiai fejlesztésekrõl van szó, de mégis

arra törekednek, hogy megõrizzék az emberközpontúságot és az emberi felügyele-

tet. Folyamatos fejlesztésekre törekszenek, hiszen a jelenlegi környezetben minden

új technológia hamarosan követõkre talál, így a versenyelõny megtartása érdekében

állandóan új képességeket kell fejleszteni és ez állandó versenyhelyzetet eredmé-

nyez. Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a soron következõ változások a jogi

környezet átalakítását teszik szükségessé és felvetnek számos morális problémát is,

amire szintén választ kell találniuk a döntéshozóknak.

Mivel a fejlesztéseket csökkenõ védelmi költségvetés keretei között kell végre-

hajtani, így nagy szükség van az ipari szereplõkkel való újszerû együttmûködésre,

illetve a beszerzési folyamatok és rendszerek felgyorsítására, ami végsõ soron a vé-

delmi minisztérium szervezeti kultúrájának megváltozását jelentheti.
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23 The F35 helmet: Unprecedented Situational Awareness.

https://www.f35.com/about/capabilities/helmet

24 A Tactical Assault Light Operator Suit egy komplex projekt, amely a médiában mint „vasember kosz-

tüm” híresült el. Jim Garamone. Special Operations Develops ‘Iron Man’ Suit, Amerikai Védelmi Mi-

nisztérium honlapja, 2015. január 28. http://www.defense.gov/News-Article-View/Article/604009

25 A koncepciót John Arquilla és David Ronfeldt könyve alapozta meg és azóta számos hadgyakorlaton,

illetve valós mûveletekben is tesztelték. John Arquilla, David Ronfeldt: Swarming: The future of

conflict. RAND corporation, 2000. A koncepció iránt érdeklõdõk számára szintén javaslom elolvasni

Sean Edwards, Swarming on the Battlefield: Past, Present, and Future (RAND, 2000) tanulmányát,

amely történelmi kitekintést nyújt.



A szemléletváltás

Az offset-stratégia nemcsak technológiai fejlesztésrõl, hanem sokkal többrõl szól.

Alapjában véve szemléletváltásra van szükség
26

annak érdekében, hogy a dinamiku-

san változó környezetben hatékonyan felvehessük a harcot az egyre adaptívabb

szembenálló felekkel.

A Pentagon által meghirdetett innovációs kezdeményezés egyik legérdekesebb

eleme a Védelmi Innovációs Kísérleti Központ (DIU-X),
27

amelynek megalakítása

mellett azért döntött a Pentagon 2015-ben, mert a Szilícium Völgyben települt, ha-

gyományostól eltérõ cégekkel és kutató intézetekkel sokkal közvetlenebb együttmû-

ködést szeretett volna kialakítani.
28

A DIU-X vezetõje (a védelmi miniszterre hivat-

kozva) kijelentette, hogy változtatni kell a kormányzati beszerzési, valamint kutatá-

si–fejlesztési rendszeren, ami nem egyszerû feladat.

Az ipar képviselõi között is számosan vannak, akik megkérdõjelezik a kezdemé-

nyezés életképességét. Mindezek ellenére törekednek arra, hogy felvegyék az innováci-

ós versenyt a szembenálló felekkel, áthidalják a kulturális eltéréseket (az ipar képviselõi

és a kormányzat között); felgyorsítsák a kutatási fejlesztési folyamatokat a kapcsolat-

rendszer kibõvítésével és inkubátorházak létesítésével; illetve javaslatokat gyûjtsenek a

bürokratikus akadályok lebontására. Az eddigi, héthónapos együttmûködés eredmé-

nyeképpen Aston Carter védelmi miniszter 2016 márciusában a Szilícium Völgybe láto-

gatott, ahol a hagyományostól eltérõ ipar képviselõivel tárgyalt.
29

Azt pedig, hogy újsze-

rû megoldásokra törekednek mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Eric

Schmidtet választották a Pentagon innovációs tanácsadó csoportjának elnökévé.
30

Szintén figyelemre méltó kezdeményezés, hogy kutatóintézetek és az amerikai

védelmi minisztérium közösen létrehoztak egy kezdeményezést,
31

amely már meg-

lévõ és a kereskedelemben kapható innovatív technológia felhasználásával és a kuta-

tási-fejlesztési folyamatok felgyorsításával próbál gyorsabb és olcsóbb technológiai

innovációs folyamatokat létrehozni.
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26 Ashton Carter védelmi miniszter rögtön hivatalba lépését követõen kinyilvánította, hogy a jelenleg

rendkívül innovatív és gyors adaptációs képességgel rendelkezõ ellenfelekkel szemben a védelmi

iparnak is fel kell vennie a harcot úgy, hogy megváltoztatják a kutatás és fejlesztés, valamint a beszer-

zés kultúráját, illetve tudatosan törekednek arra, hogy kis és közepes méretû cégekkel mûködjenek

együtt az új technológiai fejlesztések megvalósításakor.

27 Az eredeti angol kifejezés: defense innovation experimental unit.

28 Aaron Mehta, Carter Gets Strong Marks for Innovation Push; Challenges Remain, Defense News, 2016

március 5. http://www.defensenews.com/story/defense/innovation/2016/03/05/ash-carter-eric

-schmidt-innovation-push-san-francisco-rsa/81272708/

29 Aaron Mehta, At Silicon Valley Outpost, Carter Hears Pitches from Small Firms, Defense News, 2016

március 3. Internet: http://www.defensenews.com/story/defense/innovation/2016/03/03/diux-shark

-tank-silicon-valley-as-carter-small-firms/81244834/

30 Eric Schmidt, Google-Alphabet vezérigazgatója ezt követõen tanácsadóként is mûködik a védelmi mi-

niszter felé technológiai kérdésekben. Aaron Mehta, Google Executive Schmidt To Head New DoD

Advisory Board, Defense News, 2016. március 2.

http://www.defensenews.com/story/defense/innovation/2016/03/02/eric-schmidt-google-pentagon

-ash-carter-advisory-board/81194738/

31 A Technology Domain Awareness (TDA) az amerikai Center for Smart Defense (CSD) kezdeményezé-

sére indult meg. http://smartdefense.org, http://iac.dtic.mil/tda.html
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Ki kell emelni azt az eredményt is, hogy létrehoztak egy munkacsoportot,
32

amely az ipar befolyásos képviselõit tömöríti magába és azon lehetõségeket kutatja,

hogy a versenyszférában jelenleg is elérhetõ technológiákat hogyan tudja a védelmi

minisztérium eredményesebben hasznosítani. Ez a kutatás rendkívül fontos, hiszen

a védelmi minisztérium vezetõi is felismerték, hogy jelenleg már nem az államhata-

lom által szponzorált védelmi ipari kutatások fejlesztik a legújabb technológiát
33

(mint ahogy az az elmúlt években történt) hanem fordítva. A technológiai kutatások

eredményei pedig rendkívül gyorsan elterjednek és (mivel egyre olcsóbbak) így a

nem állami szereplõk számára is elérhetõek.

Az innovációs módszerekrõl írt könyvében Amy Wilkinson rámutat arra, hogy

azok, akik nyitott szemmel járnak, a legváratlanabb és legkedvezõtlenebb helyzetek-

ben is képesek lehetõségeket felfedezni. Ezen személyeket a szerzõ alapvetõen

három kategóriába sorolja.
34

Bár ezek a módszerek már egy ideje meghonosodtak a

vállalkozók körében és az amerikai Szilícium Völgyben teljesen átlagos ez a fajta

szemlélet, nagyon érdekes megfigyelni, hogy az innovatív fejlesztési módszerek

egyre inkább teret nyernek az amerikai hadiipari fejlesztési projektekben is. Az ame-

rikai egyesített vezérkar fõnöke, Martin Dempsey tábornok például nemrégiben azt

nyilatkozta,
35

hogy az amerikai haderõt soha nem kell egyenlõ eséllyel bevetni, ami

alatt azt értette, hogy a felkészítés folyamán a legjobb vezetõket kell oktatni, a kikép-

zés során a legfelkészültebb katonákat kell képezni és õket a legjobb felszereléssel

kell ellátni és mindebben az innovációnak kiemelten fontos szerepe van.

Ezek a folyamatok várhatóan hosszú távon befolyásolják az Egyesült Államok

technológiai fejlesztési és beszerzési elképzeléseit és kihatással lesznek a haderõ-át-

alakítására (transzformációs folyamat), illetve hatást gyakorolnak magára a hadvise-

lésre is, hiszen a technológiai fejlesztések és a szemléletváltás eredményeképpen ez

elkerülhetetlen.

Azt is érdemes kiemelni, hogy mint NATO-szövetséges ország, az Egyesült Álla-

mok figyelembe kívánja venni a Szövetség többi tagállamának lehetõségeit is. Erre

példa Robert Work védelmi miniszter helyettes legutóbbi beszéde,
36

amelyben arra

ösztönözte az ACT parancsnokát, hogy a fent említett innovációs folyamatokat és

elképzeléseket a lehetõ legszorosabb mértékben hangolja össze a Szövetség többi

tagországának erõfeszítéseivel és a NATO stratégiai parancsnokságon azóta is

komoly elõkészítõ munka folyik a NATO innovációs koncepció kialakítása és terjesz-

tése érdekében.
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32 A munkacsoport tagjairól részletes információk találhatóak a CNAS weboldalán:

http://www.cnas.org/creative-disruption.

33 Strategic Foresight Analysis, a NATO Allied Command Transformation kiadványa, 2015. december.

34 A nektármadár típusú ember már meglévõ ötleteket alkalmaz különbözõ területek között mozogva, az

építész típusú vezetõ teljesen új koncepciót alkot egészen az alapoktól kezdve, az integráló vezetõ típus

pedig már meglévõ koncepciók ötvözésével állít elõ újat. Amy Wilkinson, The Creator’s Code, Simon

and Schuster, 2015.

35 Jim Garamone, Dempsey Stresses Balance in the Fiscal 2015 Budget Request, American Forces Press

Service, 2014 február 24. Internet: http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=121702

36 Alliance Revitalized konferencia. 2015. december 15.



A hadviselésre gyakorolt hatások

A harmadik offset-stratégia részeként már jelenleg is több dokumentum áll rendelke-

zésre, amelyek bepillantást engednek a hadviselési elvek változásaiba és jövõbeni

irányaiba. Ben Fizgerald vezetésével egy Kreatív Bomlasztás címû tanulmány
37

a jelen-

legi technológiai trendeket vizsgálja és az eredményesség lehetõségeit kutatja egy

gyorsan változó környezetben.

Robert Martinage pedig egy másik tanulmányt készített Irány az új Offset Stratégia

címmel,
38

és ajánlásokat fogalmaz meg a képességfejlesztések és a technológiai fej-

lesztések jövõbeni irányaival kapcsolatban. A koncepció része a behatolás-védelmi és

a területvédelmi
39

képességek fejlesztésén alapul.

A Defense One tanulmánya pedig arra keresi a választ, hogy a legmodernebb

technológiai fejlesztések milyen hatással lehetnek a hadviselésre. A Hadszíntér 2050

tanulmányban
40

az utóbbi idõk konferenciái és tanulmányai következtetéseit foglal-

ják össze, egyúttal elérhetõvé téve a forrásanyagokat is. Az írás a mesterséges intelli-

genciát, a direkt energia fegyvereket (drónokkal kombinálva), a hozzáadásos nyom-

tatást (3D nyomtatás), a kvantum híradástechnikát, illetve a harcmezõn alkalmazott

elektronika újszerû energiaellátását jelöli meg a várható fejlõdés területeiként.

Kiemelt hangsúlyt kap a rajzás-koncepció alkalmazása a jövõben, amely radikálisan

megváltoztatja a jelenlegi katonai gondolkodást.

Zárógondolatok

Cikkemben arra szerettem volna ráirányítani a figyelmet, hogy a minden téren gyor-

san változó, globalizált világunk, a technikai fejlesztések felgyorsult üteme és nem

utolsó sorban, a biztonsági környezetünket apavetõen befolyásoló változások olyan

körülményeket teremtettek, amelyek megoldására ismételten új és innovatív megol-

dásokat kell találnunk.

A megoldások keresését az amerikai offset-stratégiák bemutatásával érzékeltet-

tem, amelyek szükségszerûségét mindig valamilyen, biztonsági környezetünket

alapvetõen befolyásoló változás hívta életre. Az elsõ offset gyakorlatilag elindította

a nukleáris versengés korszakát, a második megteremtette a precíziós eszközök
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37 A tanulmány eredeti angol címe: Creative Disruption. Ben Fitzgerald, Creative Disruption

Technology, Strategy and the Future of the Global Defense Industry, CNAS, 2014. június.

http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_FutureDefenseIndustry

_FitzGeraldSayler.pdf

38 Robert Martinage, Toward a New Offset Strategy: Exploiting U.S. Long-Term Advantages to Restore

U.S. Global Power Projection Capability, 2014 október 27.

http://csbaonline.org/publications/2014/10/toward-a-new-offset-strategy-exploiting-u-s-long-term

-advantages-to-restore-u-s-global-power-projection-capability/

39 Eredeti angol kifejezéssel Anti Access-Area Denial (A2AD). A behatolás-védelmi képességek célja,

hogy megakadályozzák katonai képességek telepítését egy adott területre. A területvédelmi képessé-

gek célja pedig a mozgásszabadság korlátozása az adott régióban.

40 Battlefield 2050: How Today’s Cutting Edge Technologies Are Shaping the Future of Warfare, Defense

One, 2015. december.
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kifejlesztésének lehetõségét. Mindezek hatalmas változásokat eredményeztek a ké-

pesség-követelmények, illetve az eszközök alkalmazása terén. Ne legyen kétségünk

afelõl, hogy a mostani, harmadik offset is gyökeres változásokat fog eredményezni

ugyanezen területeken, és mai, globalizált világunkban ez mindannyiunkat még fo-

kozottabban érinteni fog. Sem a Szövetség, sem a tagállamok nem tudnak kimaradni

e változások hatásai alól. Fontosnak tartom kiemelni, hogy e változások nem holnap

vagy holnapután történnek, hanem már napjainkban folynak és az elkövetkezõ 5–10 év

legnagyobb kihívását fogják jelenteni.

Igaz, hogy cikkemben csak az innovációval, mint az egyik kiemelt tényezõvel

foglalkoztam, de emellett a rugalmasság, az ellenálló és alkalmazkodó képesség, a

hibrid hadviselésbõl adódó kihívások kezelése is létkérdés lesz a jövõ szempontjából.

A mûveleti szerepvállalás mellett nagyon komoly szerepet kell szánni e kérdések

megválaszolására annak érdekében, hogy a közeljövõ konfliktusaiban is képesek le-

gyünk hatékonyan reagálni a felmerülõ (egyre bizonytalanabbnak és komplexebb-

nek tûnõ) biztonsági kihívásokra. Ezekkel a problémákkal egy következõ cikkemben

részletesen foglalkozni fogok.

Az innováció kapcsán arra szerettem volna ráirányítani a figyelmet, hogy az

nemcsak technológiai fejlesztésekrõl szól, hanem egy szemléletváltást is feltételez

(amelynek kapcsán a kulcsfontosságú szereplõk elfogadják annak szükségszerûség-

ét). Hatással lesz továbbá a közeljövõ hadviselésére, felfedezhetõ lesz a hadviselés el-

veiben megjelenõ változásokban, az oktatásban és képzésben, valamint a gyakorlá-

sok, gyakorlatok megvalósításában is.

Mit is jelent mindez? Mivel napjaink technológiai kihívásai rendkívül összetet-

tek, így a döntéshozóknak fel kell ismerniük, hogy saját szervezetükön kívüli partne-

rek bevonásával képesek csak átütõ eredményeket elérni. Különbözõ szervezeti kul-

túrák (hagyományostól eltérõ gondolkodású ipari szereplõk, kutatóintézetek és ka-

tonai szakértõk) összehangolt és együttes munkavégzésével lehet csak a célt elérni

(példa erre a Google-Alphabet bevonása a Pentagon innovációs munkájába).

Ebben a folyamatban az innováció a jövõ hadviselésének valóban kiemelkedõ

összetevõje lesz, hiszen az a fél, amely képes a jelenlegi komplex és rendkívül gyor-

san változó környezethez gyorsabban alkalmazkodni, jelentõs elõnyt élvez minden-

ki mással szemben.

Azt gondolom, hogy az újszerû gondolkodás ötvözése a jelenlegi, már meglévõ

rendszerekkel lehetõvé teszi, hogy az ötletek sokkal gyorsabban, a lehetõ legkölt-

séghatékonyabb módon valósulhassanak meg. Ugyanakkor az is látható, hogy a kü-

lönbözõ erõforrások és szándékok összehangolása egyáltalán nem könnyû feladat,

így várhatóan komoly kihívások elé állítja majd napjaink vezetõit.

A cikkemben hangsúlyozott szemléletváltási törekvések és a feltételek megte-

remtése azonban csak az elsõ lépés, hiszen ezt követõen a kísérletek eredményeit fel-

használva ezek a módszerek (a közös gyakorlatok és feladat-végrehajtás kapcsán)

hatással lesznek a Szövetség valamennyi tagországának haderejére, a képességfej-

lesztés, a haderõ-átalakítás és a beszerzési rendszereire és változásokat eredményez-

nek összességében a katonai gondolkodásmódban is. Mindez nem újszerû, hiszen a

technológiai változások a történelem folyamán mindig is hatást gyakoroltak a hadvi-

selésre. Ami megváltozott, az a sebesség. Minden felgyorsulni látszik, és éppen ezért
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van szükség a lehetõségek idõbeni feltérképezésére, az újszerû és innovatív gondol-

kodás meghonosítására a szervezeti kultúrában.
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