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Сажетак
Развој европске безбедносне и одбрамбене политике
ЕУ захтева постојање индустријске и технолошке
базе наоружања, која би европским војним снагама
обезбедилаодговарајућувојнуопремуиовладалатех
нологијама неопходним за очување кредибилитета
европскогодбрамбеногсистема.Образовањеевропске
војнеиндустрије је,дакле,неопходануслов заразвој
безбедноснеполитикеЕУ.Отудајеисврхаовогчлан
кадаукаженаперспективеевропскевојнеиндустри
је, јер без одговарајућих стратешких капацитета,
ЕУ не може деловати као политичка и стратешка
сила.Анализајенајпреусмеренанапроцесконсолида
цијенационалнихвојнихиндустријадржавачланица
ЕУ,каоинапокушајеевропеизацијевојнеиндустрије
(1). Запажа се да се процес реструктуирањаодвија
спороидајеевропеизацијаобухватиланекесекторе
овеиндустрије,докунекимсекторима јошувекни
језапочетпроцесприближавањанационалнихвојних
индустрија. Затим се анализирају главнетешкоће у
процесу европеизације војне индустрије, које се, пре
свега,огледајууодсуствувољедржавачланицаЕУда
превазиђунационалнеинтересе(2).Отудајеевропска
војна индустрија «заробљена» у сукобу националних
интересаилогикетржишнеекономије.Преваганаци
оналнихинтересанијебезпоследицапоразвојевроа
тлантскесарадње,јерјеевропскаиндустрија,овако

* Научни сарадник у ИПС, Београд
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ослабљена,изложенапритисцимаидоминацијиаме
ричкевојнеиндустрије,штоуспоравањенразвој(3).
Кључне речи: европска војна индустрија, индустриј
скаитехнолошкабазанаоружања,реструктуирање,
евроатлантскасарадња.

1.«ЕВРОПЕИЗАЦИЈА»ВОЈНИХИНДУСТРИЈАДРЖАВА
ЧЛАНИЦАЕУ

Вој на ин ду стри ја или ин ду стри ја на о ру жа ња има по се бан ста-
тус у од но су на дру ге сек то ре ин ду стри је. Овом ин ду стри јом до-
ми ни ра др жа ва као је ди ни ку пац, и при ступ тех но ло ги ји вој них 
до ба ра пред ста вља је дан је од ви тал них еле ме на та вој не спо соб но-
сти др жа ва. Ути цај др жа ве на вој ну ин ду стри ју мо же се оства ри ти 
на раз ли чи те на чи не. Та ко, др жа ва мо же да од ре ђу је тех но ло шки 
раз вој, струк ту ру и ве ли чи ну вој не ин ду стри је, што јој омо гу ћа ва 
да упра вља уну тра шњим тр жи штем и кон тро лом из во за. По сле-
ди ца ове по ве за но сти је изо ло ва ност вој не ин ду стри је од ло ги ке 
тр жи шне еко но ми је1). У по след њих че тр де сет го ди на, вој не ин ду-
стри је европ ских др жа ва су ре зул тат њи хо вих ин ди ви ду ал них по-
ли ти ка. Ме ха ни зми не кон ку рент не ре гу ла ти ве, стра не кла сич ним 
тр жи шти ма – то је би ла тен ден ци ја у ве ћи ни европ ских др жа ва 
(Фран цу ска, Ита ли ја, Ве ли ка Бри та ни ја, Швед ска, Шпа ни ја), са 
из у зет ком Не мач ке2). Ипак, ни је се ра ди ло о пот пу ној под ре ђе но-
сти вој не ин ду стри је др жав ној кон тро ли: ре ци проч на за ви сност је 
у прак си огра ни ча ва ла сло бо ду др жав ног од лу чи ва ња, ко ја се огле-
да ла у при ти сци ма ко је су пред у зе ћа вр ши ла на по ли тич ке од лу-
чи о це ка да се ра ди ло о из бо ру од ре ђе не опре ме или про из во ђа ча3).

Де ве де се тих го ди на, ме ђу тим, до ла зи до пре о бра жа ја у од но су 
из ме ђу др жа ве и вој не ин ду стри је. Овај сек тор ин ду стри је пре ста-
је да има «спе ци фи чан» ка рак тер и све ви ше по ста је део тр жи шне 
еко но ми је и за ко на кон ку рен ци је. Овај фе но мен на зван је «банали
зацијавојнеиндустрије»4), и по ја вио се под ути ца јем два фак то ра. 
1)  Ke ith Har tley, « Cri se de l’in du strie de l’ar me ment et re con ver sion au sein de l’Union 

européen ne », in Ro land De Pe nan ros (dir.), Reconversiondesindustriesd’armement:crise,
adaptationsectorielleetdéveloppementrégional, No tes et Etu des do cu men ta i res n°s 5020-
21, 1995, p. 96.

2)  У Не мач кој, вла да не рас по ла же зна чај ним ин стру мен ти ма ка ко би ути ца ла на ко мер-
ци јал ну ак тив ност пред у зе ћа. 

3)  Jean-Paul Hébert, « Ar me ment : le choc de l’Euro pe », RAMSES, 1999, p. 241. 
4)  Frédéri que Sac hwald, « De fen ce In du stry Re struc tu ring : the End of an Eco no mic Ex cep ti-

on ? », LesNotesdel’IFRI, n°15 bis, 1999, p. 9.
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Пр во, ра ди се о тех но ло шкој екс пан зи ји ци вил ног сек то ра, ко ји је 
као по сле ди цу имао сма ње ње ин ве сти ци ја у сек то ру вој ног ис тра-
жи ва ња и раз во ја, и све ве ће окре та ње ка ци вил ном сек то ру. Дру го, 
сма ње ње вој них бу џе та др жа ва чла ни ца ЕУ, а по себ но де ла бу џе та 
ко ји се од но си на вој ну опре му, до во ди до по ве ћа ња тро шко ва у 
про из вод њи оруж ја, и до сма ње ња бро ја про гра ма за про из вод њу 
оруж ја. По сле ди це ова квог раз во ја би ле су не по вољ не за пред у зе-
ћа, јер би од су ство уче шћа у не ком про гра му при си ља ва ло пред у-
зе ћа да на пу шта ју вој ни сек тор5). 

Ба на ли за ци ја вој не ин ду стри је до во ди до сма ње ња уло ге др жа-
ве у овој обла сти. Др жа ва је при ну ђе на да ре де фи ни ше свој од нос 
са вој ном ин ду стри јом, и да по др жи про цес при ва ти за ци је, бу ду ћи 
да сма ње ње на ци о нал ног бу џе та ви ше не мо же да бу де до вољ но за 
раз вој вој не ин ду стри је. Та ко је вој на ин ду стри ја за хва ће на ло ги-
ком тр жи шне еко но ми је, у ко јој је пре ва зи ђен мо дел на ци о нал ног 
пред у зе ћа «при ко ва ног» за на ци о нал ну те ри то ри ју и усло вље ног 
др жав ним по руџ би на ма. Убу ду ће, ни јед но пред у зе ће ко је де лу је 
ис кљу чи во на на ци о нал ној осно ви не мо же би ти кон ку рент но у 
Евро пи. Та ко при су ству је мо удру жи ва њу на ци о нал них пред у зе ћа, 
а за тим, од 1998. го ди не, и њи хо вом гру пи са њу на европ ском ни-
воу. Ре зул тат ове ево лу ци је је сма ње ње бро ја ак те ра и раз вој тран-
сна ци о нал них пред у зе ћа ко ја оба вља ју де лат но сти ка ко из вој ног 
та ко и из ци вил ног сек то ра.

Ипак, за раз ли ку од САД-а, где је про цес кон со ли да ци је вој-
не ин ду стри је био по др жан од стра не вла де кроз усва ја ње од го ва-
ра ју ћих фи нан сиј ских ме ра, уче шће европ ских др жа ва у про це су 
кон со ли да ци је вој не ин ду стри је на европ ском ни воу – ко је је би-
ло нео п ход но због по сто ја ња пред у зе ћа из раз ли чи тих др жа ва и 
раз ли чи тих про пи са – би ло је све де но на по ли тич ке ме ре, док су 
фи скал не ме ре за при бли жа ва ње пред у зе ћа из о ста ле. Због то га је 
европ ска вој на ин ду стри ја још увек «рас пар ча на» у про це су тран-
сна ци о нал не кон со ли да ци је. Та ко ђе, ње на ком пе ти тив ност и сна га 
су сма ње ни услед до ми на ци је аме рич ког тр жи шта. Бр зи на про це-
са кон со ли да ци је вој не ин ду стри је раз ли ку је се по сек то ри ма. У 
обла сти вој не аеро на у ти ке и елек тро ни ке, ре струк ту и ра ње је нај-
ви ше на пре до ва ло, и до ве ло до гру пи са ња пред у зе ћа нај пре на на-
ци о нал ном, а за тим и на европ ском ни воу. На су прот овом сек то ру, 

5)  Bur kard Schmitt, « De la co opéra tion à l’intégra tion : les in du stri es aéro na u ti que et de défen-
se en Euro pe », CahierdeChaillot, n° 40, 2000, p. 8.
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у обла сти ма коп не не и по мор ске ин ду стри је још увек ни је за по чет 
про цес тран сна ци о нал не кон со ли да ци је. 

1.1. 1.1. Област вој не аеро на у ти ке и елек тро ни ке
Сек тор вој не аеро на у ти ке и елек тро ни ке за у зи ма до ми нант но 

ме сто у европ ској вој ној ин ду стри ји. Ра ди се о сек то ру ко ји има 
ду гу тра ди ци ју са рад ње ме ђу европ ским зе мља ма. На и ме, 60-тих 
го ди на про шлог ве ка, ве ли ки тро шко ви у про из вод њи на те ра ли су 
европ ске др жа ве да ме ђу соб но са ра ђу ју у про из вод њи ци вил них и 
вој них ави о на. Та ко је у дру гој по ло ви ни 60- тих до шло до раз во ја 
про гра ма са рад ње из ме ђу европ ских др жа ва око про из вод ње ра ке-
та AS-30 (Не мач ка, Хо лан ди ја, Ве ли ка Бри та ни ја), фран цу ско-не-
мач ких ра ке та Хот (Hot), Ми лан (Mi lan) и Ро лан (Ro land), ави о на 
Ја гу ар (Ja gu ar) и бри тан ско-фран цу ског хе ли коп те ра Пу ма (Pu ma), 
као и про гра ма из ра де ави о на Тор на до (Tor na do) из ме ђу Фран цу-
ске, Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је6).

Сек тор вој не аеро на у ти ке и елек тро ни ке је од стра те шке ва-
жно сти за европ ске зе мље, ка ко због раз ло га на ци о нал не без бед но-
сти, та ко и због еко ном ског и тех но ло шког раз во ја. Ре струк ту и ра-
ње овог сек то ра је би ло нео п ход но услед по ја ве но вих тех но ло ги ја 
и кон ку рент ног окру же ња (САД), те је ини ци ја ти ва по те кла од 
Фран цу ске, Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је. Ме ђу тим, овај про цес 
ни је про те као без те шко ћа, јер су бри тан ска и не мач ка при ва ти зо-
ва на пред у зе ћа од би ја ла да се фу зи о ни шу са др жав ним пред у зе-
ћи ма, док су у Фран цу ској, Шпа ни ји и Ита ли ји нај ве ћа ин ду стриј-
ска пред у зе ћа би ла у др жав ном вла сни штву. Пр ви про је кат ко ји се 
ти цао ства ра ња за јед нич ког пред у зе ћа EADC (Euro pean Aero spa ce 
and De fen ce Com pany) био је не у спе шан услед не сла га ња око ак-
ци о нар ске струк ту ре пред у зе ћа и кон тро ле ње го вог де ло ва ња7). 
Дру ги про је кат, ко ји се од но сио на ства ра ње тзв. EADS-а, по ка зао 
је да по сто је озбиљ не раз ли ке ме ђу европ ским др жа ва ма. На и ме, 
док су се пре го во ри око ства ра ња но вог пред у зе ћа од ви ја ли из ме ђу 

6)  Ви де ти Pi er re De Ve stel, « Les marchés et les in du stri es de défen se en Euro pe : l’he u re des 
po li ti qu es ? », CahierdeChaillot,n° 21, 1995.

7)  EADC је тре ба ло да бу де пред у зе ће ко је би оку пља ло шест парт не ра: фран цу ски Aéro
spatiale, бри тан ски BAE, не мач ки DASA, шпан ски CASA, швед ски Saab и ита ли јан ски 
Finmeccanica. Ме ђу тим, ком про мис ни је мо гао да бу де по стиг нут око пи та ња ак ци-
о нар ске струк ту ре из ви ше раз ло га. Нај пре, про цес при ва ти за ци је ни је био оства рен 
у окви ру Aéro spa ti a le, CA SA и Fin mec ca ni ca. За тим, по сто ја ле су зна чај не раз ли ке у 
ак ци о нар ској струк ту ри код пред у зе ћа ко ја су већ при ва ти зо ва на (BAE, DA SA, Sa ab). 
Ко нач но, парт не ри су има ли по де ље на ми шље ња око де ло ва ња пред у зе ћа: DA SA и 
Aéro spa ti a le же ле ле су да пре ба це ак ци је на но во пред у зе ће уз мо гућ ност кон тро ле над 
њим, што ни је би ло при хва ће но од стра не BAE и Sa ab-а.
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не мач ког пред у зе ћа DA SA (Da i mler Chrysler Aero spa ce) и бри тан-
ских пред у зе ћа BAE и GEC, фран цу ска вла да је ини ци ра ла гру пи-
са ње пред у зе ћа за про из вод њу елек трон ске опре ме и ра ке та Matra
Technologie са Aérospatiale, што је до ве ло до ства ра ња фран цу ског 
пред у зе ћа MatraAérospatiale. Овај раз вој до га ђа ја усло вио је по-
вла че ње Ве ли ке Бри та ни је из пре го во ра са Не мач ком, и усме ра-
ва ње на на ци о нал но гру пи са ње ко је је до ве ло до обра зо ва ња BAE
Systems-а. Ово је, с дру ге стра не, убр за ло гру пи са ње пред у зе ћа на 
европ ском ни воу, јер су се не мач ки DA SA и шпан ски CASA(Con-
struc ci o nes Aero na u ti cas SA) фу зи о ни са ли и обра зо ва ли пр во тран-
сна ци о нал но пред у зе ће у Евро пи у овој обла сти. Ко нач но, овом 
пред у зе ћу се при дру жио и фран цу ски MatraAérospatiale, и на тај 
на чин обра зо ван јеЕвроп ски кон зор ци јум за из ра ду ва зду хо пло ва, 
вој не и све мир ске опре меEADS (Euro pean Aero na u tic De fen ce and 
Spa ce Com pany).

EADS и бри тан ски BAESystems су два глав на ак те ра у обла-
сти вој не и ци вил не аеро на у ти ке. За раз ли ку од BAESystems-а ко-
ји је пре вас ход но ори јен ти сан на вој ни сек тор (70% ак тив но сти), 
де ло ва ње EADSа усме ре но је, пре све га, на ци вил ни сек тор (76% 
ак тив но сти). EADS по се ду је мно го број не фи ли ја ле: ово пред у зе-
ће по се ду је 80% ка пи та ла Ер ба са (Air bus), ко ји је је дан од нај зна-
чај ни јих свет ских про из во ђа ча ци вил них ави о на. Ер бас је за ду жен 
за раз вој пут нич ких ави о на А380, А 330. У вој ној обла сти, Ер бас 
има во де ћу уло гу у раз во ју но вог европ ског тран спорт ног ави о на 
А400М. EADS по се ду је и 100% ка пи та ла Еуро коп те ра (Euro cop ter), 
свет ског про из во ђа ча хе ли коп те ра ко ји за у зи ма пр во ме сто на тр-
жи шту ци вил них и вој них хе ли коп те ра у Евро пи. У обла сти ра кет-
ног на о ру жа ња, EADS, BAESystemsи Фин ме ха ни ка (Fin mec ca ni ca) 
су 2001. го ди не обра зо ва ли пред у зе ће MBDA (Ma tra Bae Dyna mics 
Ale nia), ко је се на ла зи на дру гом ме сту у све ту по про из вод њи ра-
ке та, од мах иза аме рич ког пред у зе ћа Рај те он (Raytheon)8). У обла-
сти све мир ске опре ме, EADS по се ду је 100% ка пи та ла пред у зе ћа 
Астри јум (Astri um), пр вог у Евро пи и тре ћег у све ту по про из вод-
њи све мир ске опре ме. Ово пред у зе ће има во де ћу уло гу у раз во ју 
но вог европ ског про гра ма за са те лит ску на ви га ци ју Га ли лео (Ga-
li leo).

8)  BAE Systems и EADS има ју 37,5% ка пи та ла овог пред у зе ћа, а Фин ме ха ни ка 25%.
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Вој не и ци вил не ак тив но сти EADS-а су не ус кла ђе не, јер се ово 
пред у зе ће пре вас ход но осла ња на ак тив но сти Ер ба са, ко је пред-
ста вља ју две тре ћи не ак тив но сти овог кон зор ци ју ма, док се у вој-
ном сек то ру EADS на ла зи тек на осмом ме сту у све ту, иза BAE 
Systems-а и фран цу ског Та ле са (Tha les). Ипак, кон зор ци јум на сто-
ји да сма њи удео Ер ба са на 50% до 2020. го ди не, ја ча њем по сло ва-
ња у обла сти на о ру жа ња и вој не и све мир ске опре ме, уто ли ко пре 
што је Ер бас у 2007. го ди ни имао бли зу 900 ми ли о на еура гу бит ка, 
у од но су на бли зу 600 ми ли о на у 2006. го ди ни.

EADS пред ста вља пред у зе ће ко је има сло же ну струк ту ру, јер 
је 34% ка пи та ла овог пред у зе ћа на бер зи (Па риз, Франк фурт, Ма-
дрид), док је 60% ка пи та ла у вла сни штву хол дин га ко ји др же не-
мач ки и фран цу ски ак ци о на ри у јед на кој про пор ци ји. Не мач ки део 
од 30% др жи пред у зе ће DA SA, док је 30% ак ци ја у вла сни штву 
фран цу ске др жа ве. Та ко ђе, шпан ска вла да по се ду је 5,5% ак ци-
ја пре ко пред у зе ћа ко је је у ње ном вла сни штву. Ова ком плек сна 
струк ту ра по ка зу је да је те шко обра зо ва ти тран сна ци о нал ну гру пу 
од пред у зе ћа ко ја су од стра те шке ва жно сти за др жа ве. Нај пре, ра-
ди се о тран сфе ру тех но ло ги је, као и пи та њу из во за. За тим, ускла-
ђе ност опе ра тив них по тре ба је нео п ход на за ре а ли за ци ју вој них 
про гра ма у ко ји ма EADS уче ству је. Та ко нпр. по сто је те шко ће у 
ре а ли за ци ји про гра ма европ ског тран спорт ног ави о на A-400M, 
јер је Ер бас од био да из сво јих фон до ва фи нан си ра про грам, те је 
ње го ва бу дућ ност усло вље на бро јем на ру че них ави о на. Због очу-
ва ња на ци о нал ног ути ца ја у упра вља њу пред у зе ћем, уве де на је 
ком плек сна ду ал на струк ту ра упра вља ња ко ја је укљу чи ва ла два 
се ди шта (у Фран цу ској и Не мач кој) и два из вр шна ди рек то ра. Ова 
двој на, не мач ко-фран цу ска упра вљач ка струк ту ра је, пре ма не ки-
ма, глав ни узрок про бле ма са ко ји ма се су о ча ва Ер бас, те је у то ку 
2007. го ди не и уки ну то двој но упра вља ње.

За раз ли ку од EADS-а, бри тан ски BAE Systems, ко ји је на стао 
фу зи јом два на ци о нал на пред у зе ћа - GEC Mar co ni-ја (GEC Mar co ni 
Elec tro nic Systems) и BAе-а (Bri tish Aero spa ce) - пред ста вља при-
мер ви зи је раз во ја европ ске вој не ин ду стри је за сно ва не на гру пи-
са њу на ци о нал них пред у зе ћа и сти ца њу стра них пред у зе ћа. BAE 
Systems је ли дер бри тан ске вој не ин ду стри је, и има зна чај ну уло гу 
у тран са тлант ској са рад њи. Ово пред у зе ће је на че твр том ме сту у 
све ту по про из вод њи ави о на и на тре ћем по про из вод њи све мир-
ске опре ме. Фран цу ски Та лес пред ста вља тре ћег зна чај ног ак те ра 
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у обла сти европ ске вој не аеро на у ти ке и елек тро ни ке, и на ла зи се 
на сед мом ме сту у све ту у обла сти вој не ин ду стри је. 

1.2. 1.2 Коп не на и по мор ска ин ду стри ја
У сек то ри ма коп не не и по мор ске ин ду стри је ре струк ту и ра ње 

се од ви ја знат но спо ри је не го у сек то ру вој не аеро на у ти ке и елек-
тро ни ке. Уоч љи ва је и раз ли ка из ме ђу ова два сек то ра: док је у 
по мор ској ин ду стри ји за по чет про цес кон со ли да ци је, коп не на ин-
ду стри ја је на мар ги ни овог про це са.

Коп не на ин ду стри ја за пад но е вроп ских др жа ва је под ути ца-
јем два зна чај на фак то ра на кон хлад ног ра та. Пр во, ра ди се о пот-
пи си ва њу Спо ра зу ма о кон вен ци о нал ним сна га ма из ме ђу НА ТО-а 
и Вар шав ског пак та 19. но вем бра 1990. го ди не, ко ји је сту пио на 
сна гу 17. ју ла 1992. го ди не, и пре ма ко јем су се др жа ве пот пи сни це 
спо ра зу ме ле да у зна чај ној ме ри сма ње коп не ну и ва зду шну вој ну 
опре му на европ ском кон ти нен ту. Дру го, на коп не ну ин ду стри ју 
ути цао је и про цес ре струк ту и ра ња вој них сна га. Европ ске мо дер-
не вој не сна ге су тран сфор ми са не у ма ње, мо бил ни је сна ге, опре-
мље не ла ким на о ру жа њем, са ци љем де ло ва ња из ван на ци о нал не 
те ри то ри је. Ова ре ор га ни за ци ја вој них сна га зна чи ла је не са мо 
сма ње ње вој не опре ме већ и из ме ну вр сте опре ме у од но су на ону 
ко ја је ко ри шће на то ком хлад ног ра та. Упра вља ње кри за ма под ра-
зу ме ва стра те шки тран спорт, опре му за кон тро лу и ко му ни ка ци-
ју, хе ли коп те ре, и огра ни че ни број си сте ма ар ти ље ри је и тен ко ва. 
Ове из ме не по ста ви ле су но ве иза зо ве пред коп не ну ин ду стри ју, 
при мо ра ва ју ћи је да ра ци о на ли зу је сво ју про из вод њу, уз уво ђе ње 
но вих тех но ло ги ја.

За раз ли ку од сек то ра аеро на у ти ке и елек тро ни ке, сек тор коп-
не не ин ду стри је је у пот пу но сти окре нут ка вој ној про из вод њи. 
Уз из у зе так не ко ли ко пред у зе ћа ко ја су се ори јен ти са ла, на кон 
хлад ног ра та, на про из вод њу ци вил них и вој них про из во да, ве ћи-
на ком па ни ја у овој обла сти оста ла је ве за на ис кљу чи во за вој ну 
про из вод њу9). Услед сма ње ња вој них бу џе та ко је је пра ће но и сма-
ње њем на ци о нал них по руџ би на, коп не на ин ду стри ја «па ти» од ви-
шка про из вод ње и са мим тим и по ну де10). Та ко ђе, док не ке гра не 

9)  При ме ра ра ди, не мач ка ком па ни ја Krupp Gmbh, као и швед ска ком па ни ја AB су се 
ори јен ти са ле на ци вил но-вој ну про из вод њу - Jan Joel An der sson, « Cold War di no sa urs 
or hi-tech arms pro vi ders ? The West Euro pean land ar ma ma nets in du stry at the turn of the 
mil le nu im », OccasionalPaper, n° 23, 2001, p. 8.

10)  Hélène Mas son, LaconsolidationdesindustriesdedéfenseenEurope.Etaprès? No te de la 
Fon da tion Ro bert Schu man, Pa ris, 2003, p. 20.
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ин ду стри је као што су про из вод ња хе ли коп те ра, ле ти ли ца, ра ке та, 
оста ју ак тив не у про из вод њи, не ке «тра ди ци о нал не» гра не ове ин-
ду стри је, као што су про из вод ња ар ти ље ри је, оклоп них во зи ла и 
му ни ци је по ка зу ју зна ча јан пад у про из вод њи.

Упр кос чи ње ни ци да коп не ну ин ду стри ју од ли ку је мно-
штво про из во ђа ча, по след њих го ди на за по чет је про цес гру пи са-
ња пред у зе ћа на на ци о нал ном ни воу, ко ји има за циљ да из гра ди 
кон ку рент ну и ја ку ин ду стри ју, ко ја је спо соб на да вла да но вим 
тех но ло ги ја ма. Ово гру пи са ње је нај пре ре а ли зо ва но у не мач кој 
и бри тан ској коп не ној ин ду стри ји. У Не мач кој, ре струк ту и ра ње је 
до ве ло до обра зо ва ња три ве ли ка пред у зе ћа: RheinmetallDeTec, 
KraussMaffeiWegmann (KWM) и Diehl11), ко ји су за тим за по че ли 
са рад њу са бри тан ским, скан ди нав ским и швај цар ским коп не ним 
ин ду стри ја ма. У Ве ли кој Бри та ни ји, три ве ли ка пред у зе ћа на ста ла 
су на кон ре струк ту и ра ња коп не не ин ду стри је: Alvis, GKN и Vickers. 
Пред у зе ће Alvis је глав ни про из во ђач ла ких оклоп них во зи ла.

За раз ли ку од Не мач ке, Ве ли ке Бри та ни је, па и дру гих европ-
ских др жа ва12), ре струк ту и ра ње коп не не ин ду стри је у Фран цу ској 
се од ви ја ло спо ро и не без те шко ћа. По ред GIAT Industries (Gro-
u pe ment In du striel des Ar me ments Ter re stres), глав ног про из во ђа ча 
це ло куп не опре ме за коп не ну ин ду стри ју, по сто је и две ком па ни је 
за про из вод њу оклоп них во зи ла, а то су Panhard и RenaultTrucks13). 
Ипак, упр кос зна чај ној уло зи GI AT-а у коп не ној ин ду стри ји, овај 
ги гант остао је на мар ги ни и ни је ус пео да се гру пи ше са европ-
ским парт не ри ма, пре све га због фи нан сиј ске си ту а ци је и ста ту са 
др жав ног пред у зе ћа14). 

11)  Пред у зе ће KraussMaffeiWegmann де лу је у обла сти оклоп них во зи ла, и по зна ти су 
по про из вод њи Ле о пар да. Diehl про из во ди му ни ци ју сред њег и ве ли ког ка ли бра, док 
RheinmetallDeTec про из во ди му ни ци ју, си сте ме на о ру жа ња - Frédéric Fos se, Ro ger He-
i li gen stein, « L’in du strie européen ne des ar me ments ter re stres, pa no ra ma et per spec ti ves »,
L’Armement, n° 78, 2002, pp. 47-48. 

12)  У Ита ли ји, це ло куп на про из вод ња је у ру ка ма два пред у зе ћа: Otobreda (гру па Fin me-
ca ni ca) и Iveco (гру па Fi at), док је у Шпа ни ји глав ни про из во ђач у коп не ној ин ду стри ји 
пред у зе ће SantaBarbaraSistemas.

13)  Пред у зе ће Panhard је фи ли ја ла гру пе PSAPeugeotCitroën, и ње го ва ак тив ност ве за-
на је за про из вод њу ла ких и сред њих оклоп них во зи ла гу се ни ча ра. Пред у зе ћа Renault
VéhiculesIndustriels и Volvoсу се гру пи са ле 2001. го ди не и обра зо ва ле RenaultTrucks 
- Yves Fro mion, Jean Di e bold, Rapportd’infirmationdéposéparlaCommissiondeladéfen
senationaleetdesforcesarméessurlasituationdeGIATIndustries, As semblée na ti o na le 
française, 2002, p. 52.

14)  Ова ква си ту а ци ја че сто је до во ди ла до од лу ка ко је су би ле ли ше не еко ном ске и ин-
ду стриј ске ло ги ке. Нпр. про па ли су пре го во ри са бри тан ском ком па ни јом Vic kers око 
обра зо ва ња пред у зе ћа ко је би се ба ви ло про из вод њом те шких оклоп них во зи ла.
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Пред у зе ћа у обла сти коп не не ин ду стри је ни су ус пе ла да се 
гру пи шу на европ ском ни воу. Ви ше раз ло га је у осно ви ова кве си-
ту а ци је. Пр во, ра ди се о ин ду стри ји са ду гом тра ди ци јом, у ко јој 
је др жа ва при сут на на раз ли чи те на чи не, што оте жа ва тран сна ци-
о на ли за ци ју ових пред у зе ћа. Дру го, ре струк ту и ра ње коп не не ин-
ду стри је мо ра би ти пра ће но за јед нич ким про гра ми ма и ускла ђи ва-
њем по тре ба европ ских др жа ва, што до са да ни је био слу чај бу ду ћи 
да се ра ди о раз је ди ње ној ин ду стри ји15). По сле ди це не хо мо ге но сти 
ове ин ду стри је су ви ше стру ке: обим про из вод ње је огра ни чен, а 
из во ри за раз вој но вих тех но ло ги ја не до вољ ни, што чи ни пред у-
зе ћа др жа ва чла ни ца ЕУ не кон ку рент ним у од но су на аме рич ка 
пред у зе ћа. Ипак, у по след ње вре ме на зи ру се по че ци кон со ли да ци-
је европ ске коп не не ин ду стри је са обра зо ва њем за јед нич ких пред-
у зе ћа, тзв. jointventure. Та ко су се Rhe in me tall, Kra us Maf fei и Al vis 
удру жи ли и обра зо ва ли пред у зе ће ARTEC за про из вод њу оклоп-
них во зи ла за тран спорт тру па (MRAV/GTK). У по чет ку се ра ди ло 
о три пар тит ном про гра му из ме ђу Фран цу ске, Не мач ке и Ве ли ке 
Бри та ни је, али се Фран цу ска на кра ју по ву кла из овог про јек та16).

Као и у коп не ној ин ду стри ји, и у по мор ској ин ду стри ји за по-
чет је про цес кон со ли да ци је пред у зе ћа на на ци о нал ном ни воу. У 
Ве ли кој Бри та ни ји, глав ни ак тер у по мор ској ин ду стри ји је BAE 
Systems, ко ји за у зи ма цен трал но ме сто у обла сти бор бе них си сте ма 
у Евро пи. У ње го вом вла сни штву је 49% STN Atlas-а, не мач ког ли-
де ра у обла сти про из вод ње вој них под мор ни ца, а део је и jointven
tureа AMS, за јед но са ита ли јан ском Але ни јом (Ale nia). Не мач ка 
по мор ска ин ду стри ја је ве о ма раз ви је на у обла сти кон вен ци о на лих 
под мор ни ца. При ме ра ра ди, HDW(Ho waldtswer keDe utscheWerft
AG), ко ји се фу зи о ни сао са швед ским Kockums Naval Systems, 
свет ски је ли дер у обла сти под мор ни ца. Дру ги зна ча јан ак тер у не-
мач кој по мор ској ин ду стри ји је TKW (Thyssen-Krupp Wef ten). Ова 
два ли де ра су се фу зи о ни са ла 2004. го ди не, и образовалa TKMS 
(Thyssen Krupp Ma ri ne Systems). Овом фу зи јом, Не мач ка је за вр ши-
ла про цес кон со ли да ци је сво је по мор ске вој не ин ду стри је. У Ита-
ли ји и Шпа ни ји, глав на пред у зе ћа су Fincantieri и Izar, док је у 
Фран цу ској глав ни ак тер у по мор ској вој ној ин ду стри ји DCN (Di-

15)  Bur kard Schmitt, « L’ar me ment ter re stre do it s’or ga ni ser », LaTribune, le 14 juin 2004.
16)  An drew Ja mes, « L’évo lu tion de la co opéra tion fran co-bri tan ni que en ma tiè re d’ar me ment : 

du Ja gu ar au fu tu re por te-avi ons », in Jean-Paul Hébert, Jean Ha mi ot (dir.), Histoiredela
coopérationeuropéennedans l’armement, CNRS Edi ti ons, Pa ris, 2004, p. 106.
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rec tion des con struc ti ons na va les)17), чи ји је ста тус спе ци фи чан, јер 
се ра ди о је ди ном по мор ском кон струк то ру у Евро пи ко ји је под 
над ле жно шћу др жа ве. Овај ги гант је раз вио парт нер ства ка ко на 
те ри то ри ји Фран цу ске (Tha les, Chan ti ers de l’Atlan ti que, Tec hni ca to-
me), та ко и у Евро пи (са Izar-ом у обла сти под мор ни ца, са Fin can-
ti e ri-јем у окви ру про гра маHorizon). Осим DCN-а, дру ги зна ча јан 
ак тер у фран цу ској по мор ској ин ду стри ји је про из во ђач елек трон-
ске опре меThales, ко ји је ме ђу свет ским ли де ри ма у обла сти со-
нар них си сте ма. У то ку 2002. го ди не, DCN и Thales обра зо ва ли су 
пред у зе ће Armaris за ду же но за про гра ме у обла сти рат них бро до ва 
и по мор ских бор бе них си сте ма. 

По след њих го ди на, за па жен је од ре ђе ни по мак у раз во ју европ-
ске по мор ске ин ду стри је, са раз во јем за јед нич ких по ду хва та и ком-
па ни ја у од ре ђе ној гра ни ин ду стри је, или ве за них за по себ не про-
јек те или про из во де. При ме ра ра ди, Finmeccanica и BAESystems 
обра зо ва ли су пред у зе ће AMS у обла сти бор бе них си сте ма и опре-
ме, док су Фран цу ска и Ита ли ја обра зо ва ле кон зор ци јум за ре а ли-
за ци ју фре га та Horizon. Та ко ђе, DCN, Izar, HDW и Fincantieri са-
ра ђу ју у оба сти кон вен ци о нал них под мор ни ца. Ви ше про гра ма је 
за по че то из ме ђу европ ских др жа ва у обла сти по мор ске ин ду стри-
је. Осим по ме ну тог про гра ма Horizon, Шпа ни ја, Ве ли ка Бри та ни-
ја и Хо лан ди ја су раз ви ле про грам фре га те TFC (Tri la te ral Fri ga te 
Co o pe ra tion). Ме ђу тим, упр кос овим про јек ти ма, европ ска по мор-
ска ин ду стри ја оста је раз је ди ње на. Би ло је по ку ша ја да се офор ми 
европ ски ли дер у по мор ској ин ду стри ји, ко ји би био по пут EADS-а 
у обла сти аеро на у ти ке и елек тро ни ке. Пред ви ђе но је да Фран цу ска 
и Не мач ка бу ду но си о ци овог про јек та, та ко што ће, с јед не стра не, 
фран цу ски DCNи Thales офор ми ти за јед нич ко пред у зе ће, док ће, 
са дру ге стра не, не мач ки ThyssenKrupp и HDW би ти фу зи о ни са ни. 
Ипак, овај пред лог је оста вљен по стра ни, и пред ност је да та кон-
со ли да ци ји на ци о нал них ак те ра, де ли мич но и због те шко ћа ко је би 
пра ти ле обра зо ва ње европ ског пред у зе ћа у обла сти по мор ске вој-
не ин ду стри је. На и ме, на ци о нал ни ак те ри још увек ни су спрем ни 
да се фу зи о ни шу на европ ском ни воу. На про тив, европ ске др жа ве 
су ве о ма ве за не за соп стве не ин ду стриј ске ка па ци те те у по мор ској 
ин ду стри ји. Ве ћи на европ ских вла да пре све га ку пу је до ма ће про-
из во де, јер по мор ски сек тор има из ра же ни на ци о нал ни ка рак тер. 
Основ ни иза зов је, да кле, да се пру жи пред ност за јед нич ким вој-
17)  Be nja min Gal le zot, « Pa no ra ma de l’in du strie na va le mi li ta i re européen ne »,L’Armement, 

n° 79, 2002, pp. 35-37.
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ним про гра ми ма ко ји би омо гу ћи ли при бли жа ва ње европ ских по-
мор ских ин ду стри ја.

2.ТЕШКОЋЕУРАЗВОЈУЕВРОПСКЕ
ВОЈНЕИНДУСТРИЈЕ

Кон ку рент ност јед не вој не ин ду стри је у ве ли кој ме ри усло-
вље на је ис тра жи вач ким про јек ти ма ко ји омо гу ћа ва ју овла да ва ње 
са вре ме ним тех но ло ги ја ма и њи хо ву при ме ну. Овај сек тор је углав-
ном фи нан си ран од стра не др жа ва ко је ком па ни ја ма одо бра ва ју 
кре ди те. У европ ским др жа ва ма, за раз ли ку од САД-а, при су ству-
је мо сма ње њу ин ве сти ци ја у обла сти ис тра жи ва ња и раз во ја. При-
о ри тет је дат по бољ ша њу вој них ка па ци те та на кра так и сред њи 
рок, има ју ћи у ви ду зна чај не не до стат ке у про јек ци ји европ ских 
вој них сна га и обла сти ко ман де и кон тро ле. Ова тен ден ци ја би ла је 
пра ће на по ве ћа ном про из вод њом опре ме на у штрб сред ста ва нео-
п ход них за ула га ње у ис тра жи ва ње и раз вој. Сма ње ње сред ста ва 
за ис тра жи ва ње и раз вој у вој ној сфе ри до во де, с јед не стра не, до 
сма ње ња спо соб но сти ин те гри са ња тех но ло шке ино ва ци је у опре-
му, и, с дру ге стра не, до аси ме три је у пре го во ри ма на тр жи шту на-
о ру жа ња у ко рист пред у зе ћа ко је све ви ше овла да ва ју са вре ме ним 
тех но ло ги ја ма18).

Тех но ло шка ауто но ми ја ЕУ је нео п хо дан услов за раз вој 
јед не кон ку рент не европ ске вој не ин ду стриј ске и тех но ло шке ба зе. 
У том сми слу, нео п ход на је са рад ња европ ских др жа ва у обла сти 
ис тра жи ва ња и тех но ло ги је, по себ но има ју ћи у ви ду на ци о нал-
на бу џет ска огра ни че ња. То по себ но ва жи за про гра ме у обла сти 
вој не аеро на у ти ке, ко ја је од од лу чу ју ћег зна ча ја за стра те шку и 
так тич ку мо бил ност вој них сна га. Ме ђу тим, при су ству је мо ду пли-
ра њу на ци о нал них про гра ма у обла сти бор бе них ави о на. Европ-
ске др жа ве по се ду ју три бор бе на ави о на: Грипен (Gri pen), Рафал 
(Ra fa le) и Еурофајтер (Euro fig hter). Док су Грипен и Рафалпро-
сте кли из на ци о нал них про гра ма (Швед ска и Фран цу ска), Еуро
фајтер је ре зул тат са рад ње из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је, Не мач ке, 
Ита ли је и Шпа ни је. Исто вре ме ни раз вој три про гра ма бор бе них 
ави о на19) ука зу је на во љу др жа ва про из во ђа ча да по др же, пре све га, 
на ци о нал не ка па ци те те за про звод њу и ула га ња у ис тра жи ва ње и 
18)  Re naud Bel la is, « Le rôle cro is sant du sec te ur privé dans la R&D de défen se : une mu ta tion 

ap pro priée ? », Arès, vol. XXI, n° 53, 2004, p. 41.
19)  Про гра ми за про из вод њу ави о наЕуро фај тер и Ра фал лан си ра ни су 1985. го ди не, док 

је про грам за про из вод њу ави о на Гри пен за по чет 1980. го ди не.
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раз вој. Ду пли ра ње про гра ма у овој обла сти до во ди до кон ку рен-
ци је из ме ђу вој них ин ду стри ја др жа ва чла ни ца ЕУ уме сто њи хо-
ве са рад ње и за јед нич ких ула га ња. Услед ве ли ких фи нан сиј ских 
ула га ња, др жа ве су при ну ђе не да про из во де ма ли број бор бе них 
ави о на. При ме ра ра ди, про грамЕурофајтерпред ви ђа про из вод њу 
620 ави о на, про грам Рафал294 ави о на из ме ђу 2014. и 2020. го ди-
не, док је швед ска вла да пред ви де ла 203 ави о на Грипен до 2007. 
го ди не. Ду пли ра ње про гра ма по сто ји и у обла сти про из вод ње хе-
ли коп те ра, тен ко ва, ра ке та, рат них бро до ва, без пи лот них ле ти ли ца 
и бор бе них бес пи лот них ле ти ли ца. Да кле, са рад ња је огра ни че на 
на очу ва ње на ци о нал ног ин ду стриј ског ка па ци те та и спре ча ва ње 
из во за тех но ло шких ино ва ци ја. Та ко ђе, на ци о нал ни мо ти ви за уче-
ство ва ње у не ком мул ти на ци о нал ном про гра му су раз ли чи ти, док 
бу џест ка огра ни че ња че сто при мо ра ва ју др жа ве да мо ди фи ку ју 
сво је пр во бит не по зи ци је у окви ру не ког про гра ма. Ово ни је без 
по сле ди ца по фи нан си ра ње за јед нич ких про гра ма, по себ но ка да 
је у пи та њу про грам европ ског тран спорт ног ави о на A400M. Овај 
про грам пред ста вља зна ча јан ко рак у раз во ју без бед но сне по ли-
ти ке ЕУ, а по себ но је ори ги на лан на по љу фи нан си ра ња. На и ме, 
ме то да ко ја је усво је на за фи нан си ра ње овог про гра ма је ино ва-
тив на на ви ше на чи на. Пр во, ра ди се о на сто ја њу да се ра ци о на-
ли зу је ко нач на це на ави о на, ка ко би се из бе гла по де ла про гра ма 
на фа зе из во дљи во сти, раз во ја и про из вод ње. Дру го, фи нан си ра ње 
овог ави о на од ба цу је прак су на ме та ња Ер ба су свих фи нан сиј ских 
тро шко ва ве за них за са мо фи нан си ра ње раз во ја ави о на. На и ме, др-
жа ве уче сни це су оба ве зне да за кљу че из ме ђу се бе уго вор, ко ји 
ће ја сно утвр ди ти фик сне тро шко ве и тро шко ве про пор ци о нал не 
бро ју на ру че них ави о на20). Ме ђу тим, фи нан си ра ње овог про јек та 
ни је без те шко ћа. Та ко је 2001. го ди не ита ли јан ска вла да на ја ви ла 
по вла че ње из овог про гра ма, иако се оба ве за ла да ће у на ред них 
два де сет го ди на фи нан си ра ти 212 ави о на по це ни од 80 ми ли о на 
еура. Ова си ту а ци ја по го до ва ла је САД-у, ко је су од мах пред ло-
жи ле европ ским зе мља ма ку по ви ну њи хо вих тран спорт них ави о на 
C-130J, што је ита ли јан ска вла да и при хва ти ла. 

У окви ру про гра ма Еуро фај тер, при ме њен је прин цип те ри то-
ри јал ног фи нан си ра ња, ко ји пред ви ђа да др жа ве уче сни це пла ћа ју 
ак тив но сти ко је се оба вља ју на њи хо вој те ри то ри ји. Ме ђу тим, про-

20)  Jean Jo a na, Andy Smith, « Du co u ple fran co-al le mand à une no u vel le En ten te cor di a le : la 
Fran ce dans le pro gram me A400M », in Frédéric Cha ril lon (dir.), « L’européani sa tion de la 
défen se », LesChampsdeMars, n° 16, 2005, p. 141.
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грам је у ве ли ком за о стат ку. При ме ра ра ди, из ра да ави о на пред ви-
ђе на за 1998. го ди ну оства ре на је тек 2003. го ди не. У по ре ђе њу са 
на ци о нал ним про гра ми ма, пе ри о ди из ра де не ких де ло ва Еуро фај-
те ра су знат но ду го трај ни ји21). Сек тор про из вод ње ра ке та та ко ђе 
је при мер са рад ње европ ских др жа ва ко ји по зна је мно ге те шко ће. 
Овај сек тор по ста је све ви ше зна ча јан, на ро чи то у вре ме ну са вре-
ме них ме то да вој ног де ло ва ња. При ме ра ра ди, са рад ња у окви ру 
про гра ма ASRA AM (Advan ced Short-Ran ge Air-to-Air Mis si le) ра ке-
те крат ког до ме та «ва здух-ва здух», ко ја је за по че та кра јем 70-тих 
го ди на про шлог ве ка из ме ђу Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни је, су о че-
на је са те шко ћа ма око ускла ђе но сти са на ци о нал ним по тре ба ма и 
кон фи гу ра ци јом си сте ма на о ру жа ња, што је на ве ло Не мач ку да се 
90-тих го ди на по ву че из овог про гра ма22).

3.ИЗАЗОВИЕВРОАТЛАНТСКЕСАРАДЊЕУОБЛАСТИ
НАОРУЖАЊА

Са рад ња из ме ђу Евро пе и САД-а у обла сти на о ру жа ња да-
ти ра још од кра ја Дру гог свет ског ра та, ка да су САД снаб де ва ле 
европ ске са ве зни ке вој ном опре мом ра ди ефи ка сне за шти те од со-
вјет ске прет ње. Исто вре ме но, аме рич ка вој на по моћ омо гу ћи ла је 
европ ским зе мља ма да раз ви ју соп стве не ка па ци те те за ци вил ну 
и вој ну про из вод њу. По сте пе но, аме рич ка ис по ру ка вој не опре ме 
у европ ске зе мље пре ра сла је у са рад њу, ко ја се са сто ја ла у про-
из вод њи, од стра не европ ских зе ма ља, вој не опре ме по аме рич кој 
ли цен ци23). Аме рич ка по моћ об у хва та ла је тран сфер тех но ло ги је 
и фи нан сиј ску по моћ ка ко би се европ ским др жа ва ма омо гу ћи ло 
да по ве ћа ју сво је ка па ци те те у про из вод њи вој ног ма те ри ја ла. У 
исто вре ме, САД су од би ја ле да из ве зу нај мо дер ни ју тех но ло ги ју 
за про из вод њу опре ме, ко ја је би ла ре зер ви са на ис кљу чи во за аме-
рич ко тр жи ште. Са за вр шет ком хлад ног ра та, од нос из ме ђу европ-
ске и аме рич ке вој не ин ду стри је знат но је из ме њен. Два су фак то ра 
у осно ви ове но ве си ту а ци је. С јед не стра не, не ста ло је со вјет ске 
прет ње ко ја је би ла основ ни фак тор об је ди ње но сти у окви ру Се-

21)  Ke ith Har tley, « Euro fig hter : éva lu a tion éco no mi que et ave nir de la co opéra tion », in Jean-
Paul Hébert, Jean Ha mi ot (dir.), Histoiredelacoopérationdansl’armement, CNRS Edi ti-
ons, Pa ris, 2004, p. 157.

22)  Alain De Ne ve, « Le marché européen des mis si les guidés de préci sion : dyna mi qu es, ato-
uts et li mi tes d’une compéti tion in tra-sec to ri el le », LesCahiersduRMES, n° 1, 2004, http://
www.rmes.be.

23) На при мер, ави он F-104 и ра ке та Hawk.
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вер но а тлант ске али јан се. С дру ге стра не, при су ству је мо сма ње њу 
кре ди та за вој ну опре му са обе стра не Атлан ти ка.

Европ ска ин ду стри ја на о ру жа ња ко ја, као што је го ре на ве де-
но, ни је још увек струк ту и ра на и об је ди ње на, у ве ли кој ме ри до-
при но си раз је ди ње но сти др жа ва чла ни ца ЕУ. Оту да је нео п ход но 
да европ ске др жа ве бу ду ује ди ње не у са рад њи са САД-ом, на ро-
чи то због то га што САД, уво ђе њем ра зних ме ра, кон тро ла и не-
јед на ког трет ма на, до при но се европ ској по де ље но сти на тр жи шту 
на о ру жа ња.

За раз ли ку од САД-а ко је су ус пе ле да про дру на европ ско тр-
жи ште нај ви ше за хва љу ју ћи тех но ло шкој пред но сти, европ ске 
др жа ве има ју огра ни чен при ступ аме рич ком тр жи шту. Основ ну 
пре пре ку пред ста вља за шти та аме рич ког тр жи шта од стра не др-
жа ве, ко ја се огле да у ком плек сној за кон ској ре гу ла ти ви ко ја оте-
жа ва при ступ стра ним ком па ни ја ма на аме рич ко тр жи ште. Ипак, 
не ке европ ске ком па ни је ус пе ле су про дру на аме рич ко тр жи ште. 
То се, пре све га, од но си на BAeSystems, за ко ји се мо же ре ћи да 
има при ви ле го ван по ло жај, јер пред ста вља је дан од шест глав них 
кли је на та Пен та го на24). За хва љу ју ћи фу зи ји са GECMarconi-јем, 
BAe Systems је на сле дио Tracor, елек трон ску ком па ни ју са ви ше 
од де сет хи ља да за по сле них, што пред ста вља зна чај но осва ја ње 
аме рич ког тр жи шта. Та ко ђе,BAeSystems је ку пио LockheedMartin
ControlSystems, фи ли ја лу Ло кид Мар ти на (Loc kheedMar tin), ко ја 
про из во ди кон трол не ин ста ла ци је за Бо инг C-17, као и Lockheed
Martin’sAerospaceElectronicsBusiness, ко ји снаб де ва еле мен те за 
ави он Ф-22. Што се ти че EADS-а, он је раз вио стра те ги ју парт нер-
ства са ве ли ким аме рич ким пред у зе ћи ма, те је пот пи сао уго во ре о 
за јед нич кој про из вод њи са Ло кид Мар ти ном, Нор троп Гру ма ном 
(Nor thropGrum man) и Бо ин гом.

Упр кос чи ње ни ци да је европ ска вој на ин ду стри ја су о че на са 
аме рич ком кон ку рен ци јом, европ ска по ну да је раз је ди ње на, што 
олак ша ва аме рич ку ку по ви ну европ ских фир ми, по себ но у обла-
сти ма у ко ји ма европ ска ин ду стри ја ни је до вољ но раз ви је на, као 
што је слу чај са коп не ном ин ду стри јом. При ме ра ра ди, Џе не рал 
Дај на микс (Ge ne ral Dyna mics) по стао је вла сник шпан ске Santa
Barbarе25), док је Нор троп Гру ман пре у зео кон тро лу над фран цу-
24)  Hélène Mas son, LaconsolidationdesindustriesdedéfenseenEurope.Etaprès? No te de la 

Fon da tion Ro bert Schu man, Pa ris, 2003, p. 39.
25)  Ова ку по ви на је би ла по себ но за бри ња ва ју ћа за Не мач ку, ко ја је San ta Bar ba ri по ве ри ла 

про из вод њу тен ка Ле о пард, те је по сто ја ла мо гућ ност од при сту па САД-а не мач кој тех-
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ским про из во ђа чем опре меMDPA (Mi nes de Po tas se d’Al sa ce). У 
обла сти бор бе них ави о на, за стој у кон со ли да ци ји овог сек то ра при-
мо рао је европ ске др жа ве да де лу ју не ус кла ђе но пре ма аме рич ким 
пред у зе ћи ма. Ова си ту а ци ја ни је без зна ча ја по раз вој без бед но-
сне ди мен зи је ЕУ, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су бор бе ни ави о ни 
кључ ни еле ме нат за очу ва ње европ ских не за ви сних ка па ци те та, и 
да пред ста вља ју по ли тич ки и тех но ло шки иза зов, ко ји ће ути ца ти 
на ауто но ми ју европ ске без бед но сне и од брам бе не по ли ти ке и на 
кон ку рент ност европ ске у од но су на аме рич ку ин ду стри ју. Оту да 
раз вој аме рич ког ави о на JSF/F-35 оте жа ва кон со ли да ци ју сек то ра 
европ ских бор бе них ави о на, јер усло вља ва ин ве сти ра ње европ-
ских др жа ва у овај по ду хват, и са мим тим ума њу је фи нан си ра ње 
европ ских про гра ма. На и ме, др жа ве чла ни це НА ТО-а ко је ула жу 
у про грам за из град њу ави о на JSF/F-35, не до при но се фи нан сиј-
ски у јед на кој ме ри у про грам бу ду ћег европ ског бор бе ног ави о на 
ко ји ће за ме ни ти на ци о нал не. При ме ра ра ди, Ве ли ка Бри та ни ја и 
Ита ли ја су о ча ва ју се са те шко ћа ма у ре а ли за ци ји про гра ма Еуро
фајтер ко ји се огле да у по ве ћа њу це не ави о на, што је до ве ло до 
ста ва да би це на аме рич ког ави о на JSF/F-35 би ла по вољ ни ја од 
европ ског. Та ко ђе, аме рич ки ави он ће ко ри сти ти мо дер ни ју тех но-
ло ги ју у од но су на Еурофајтер и Рафал. Та ко се осам др жа ва од 
ко јих пет европ ских (Ве ли ка Бри та ни ја, Ка на да, Дан ска, Хо лан ди-
ја, Нор ве шка, Ита ли ја, Тур ска, Аустра ли ја), при дру жи ло про гра му 
про из вод ње ави о на JSF/F-35. Уче шће Ве ли ке Бри та ни је и Ита ли је 
у овом про гра му има не са гле ди ве по сле ди це за раз вој ави о на Еуро
фајтер. На и ме, про грам Еурофајтер за по чет је 80-тих го ди на, и 
ави он је за ми шљен за ми си је «ва здух-ва здух» у слу ча ју агре си је 
ши ро ких раз ме ра у за пад ној Евро пи. У том сми слу, ави он не ма 
ви ше на мен ску функ ци ју, јер не мо же би ти ко ри шћен у ми си ја ма 
«ва здух-зе мља». Бу ду ћи раз вој овог про гра ма у ци љу из ра де ви ше-
на мен ског ави о на до ве ден је у пи та ње јер ави он F-35 пред ста вља 
бор бе ни ави он за на пад на зе мљу ко ји је исто вре ме но пред ви ђен 
и за бор бу у ва зду ху, што ума њу је за ин те ре со ва ност бри тан ске 
и ита ли јан ске вла де да ин ве сти ра ју у раз вој бу ду ћих ка па ци те та 
Еурофајтера за ми си је «ва здух-зе мља»26).

но ло ги ји. Ко нач но, General Dynamics и KraussMaffei по сти гли су до го вор о за шти ти 
тех но ло ги је при про из вод њи тен ко ва Ле о пард.

26)  Jean-Paul Hébert, « Sécu rité hu ma i ne et no u vel le co ur se aux ar me ments », Cahiers de
l’Espace Europe, n° 18, 2003, p. 22.
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Ин ду стриј ска евро а тлант ска са рад ња са мо у јед ном прав цу 
има ће зна чај не по сле ди це по европ ске зе мље. Ре ше ње ко је пред-
ла жу САД – да се сма њи «тех но ло шки јаз» ку по ви ном аме рич ке 
опре ме (прак са ко ја је спро во ђе на 60-тих го ди на про шлог ве ка) – не 
мо же би ти при хва ће на уко ли ко чла ни це ЕУ же ле да оства ре ауто-
но ми ју у вој ним опе ра ци ја ма и да ре а ли зу ју европ ску без бед но сну 
по ли ти ку. Бу дућ ност евро а тлант ских од но са у обла сти на о ру жа ња 
обе ле жи ће на сто ја ње САД-а да за др же до ми нан тан по ло жај у од-
но су на европ ске зе мље, ко је, са сво је стра не, тре ба да фа во ри зу ју 
ме ђу соб ну са рад њу и про из во де у од но су на аме рич ке про јек те и 
про из во де. Ме ђу тим, због раз је ди ње них тр жи шта у обла сти про-
из вод ње вој не опре ме, европ ске др жа ве су су о че не са ду пли ра њем 
про гра ма и про је ка та и ве ли ким фи нан сиј ским из да ци ма. С дру ге 
стра не, САД из два ја ју зна чај на фи нан сиј ска сред ства у из град њу и 
очу ва ње сво је ин ду стриј ске ба зе на о ру жа ња, и по се ду ју вој не ка-
па ци те те, те не ма ју по тре бу, као европ ске др жа ве, за са рад њом у 
обла сти на о ру жа ња или уво зом оруж ја. У том сми слу, је ди на по-
год ност од евро а тлант ске са рад ње у обла сти на о ру жа ња би ла би, за 
САД, очу ва ње ко хе зи је у окви ру Се вер но а тлант ске али јан се. Ипак, 
овај раз лог ни је до вољ но јак да би се «по ди гле» све би ро крат ске 
и по ли тич ке ба ри је ре ко је оне мо гу ћа ва ју при ступ аме рич ком тр-
жи шту. Чи ње ни ца је да САД мо гу да оба вља ју и нај зах тев ни је вој-
не опе ра ци је без по др шке и до при но са европ ских са ве зни ка, што 
ума њу је по тре бу за ин тен зив ни јом са рад њом са европ ским др жа-
ва ма у обла сти на о ру жа ња. Оту да по је ди ни ауто ри сма тра ју да ће 
евро а тлант ски од нос убу ду ће по чи ва ти на кон ку рен ци ји, а не на 
са рад њи. Та ко по сто је ми шље ња да је кон ку рен ци ја из ме ђу САД и 
европ ских зе ма ља глав них из во зни ца оруж ја (Фран цу ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја, Не мач ка, Ита ли ја) из раз но ве тр ке у на о ру жа њу ко јој 
при су ству је мо на кон хлад ног ра та. Овај но ви иза зов, пот пу но дру-
га чи ји од тр ке у на о ру жа њу ко ја је по сто ја ла у то ку хлад ног ра та, 
од ли ку је од су ство ри зи ка од вој ног су че ља ва ња, и по чи ва на ус по-
ста вља њу хе ге мо ни је по мо ћу тех но ло шке пред но сти, а не аку му-
ла ци је на о ру жа ња. Оту да са вре ме на тр ка у на о ру жа њу пред ста вља 
за пра во по ку шај да се обез бе ди до ми нант на по зи ци ја у снаб де ва-
њу оруж ја са ве зни ци ма и «при ја тељ ским» др жа ва ма�. Пи та ње ко је 
се по ста вља је да ли је уоп ште мо гу ће из гра ди ти јед ну ја ку и кон-
ку рент ну европ ску ин ду стри ју на о ру жа ња ко ја би се пре вас ход но 
осла ња ла на евро а тлант ску са рад њу, по себ но има ју ћи у ви ду да 
САД да ју пред ност би ла те рал ној са рад њи са европ ским др жа ва ма, 



стр:237256.

- 253 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

и ди рект но пре го ва ра ју са тим зе мља ма о ку по ви ни опре ме и тех-
но ло ги је, као и о ин ве сти ра њу у од ре ђе не про гра ме. Из ме ђу две 
оп ци је ко је су пред ста вље не Европ ској уни ји – по ве ћа ње на ци о-
нал них вој них бу џе та, или при хва та ње «под ре ђе но сти» у од но су 
на аме рич ку вој ну пре моћ у обла сти евро а тлант ске са рад ње – др-
жа ве чла ни це ЕУ тре ба да иза бе ру тре ћи пут, а то је да из гра де јед-
ну ко хе рент ну и ин ду стриј ски ја ку Евро пу на су прот САД-у. Иако 
би ово мо гло да до ве де до обра зо ва ња тзв. «Евро пе-твр ђа ве», то је 
нео п ход но за раз вој јед не за и ста европ ске ин ду стри је на о ру жа ња, 
ко ја би би ла кључ ни еле ме нат стра те шке ауто но ми је ЕУ. Кључ ну 
уло гу у том про це су има ће во ља др жа ва чла ни ца ЕУ да пре ва зи-
ђу на ци о нал не ин те ре се у ко рист еко ном ске ефи ка сно сти и за ко на 
тр жи шне еко но ми је. За јед нич ка са рад ња и пла ни ра ње, хар мо ни за-
ци ја по тре ба др жа ва чла ни ца ЕУ, од пре суд ног су зна ча ја за раз вој 
европ ске вој не ин ду стри је.

РЕЗИМЕ
Европско тржиште наоружања претпоставља ра
ционализацију понуде (европска вoјна индустрија) и
потражње(хармонизацијавојнихпотреба,координа
цијанабавкеопреме, хармонизацијаполитикадржа
вачланицаЕУ).Међутим,ЕУ«пати»однедостатка
хармонизацијекакоупогледупотреба,такоиупогле
дуразвојаевропскевојнеиндустрије.Иакосузапаже
ни први кораци у развоју европске војне индустрије,
процес реструктуирања у овој области почива, пре
свега, на економским захтевиматржишта, а не на
деловањудржавачланица.Политичкалогика једуго
времена сукобљена са економском логиком, јер војне
индустријеодликујутесневезесадржавом.Тенденци
јадржавададајупредностнационалниминтересима
нијебезпоследицапоевропскувојнуиндустрију,којаје
осталаразједињена.Иакоје«банализација»европске
војнеиндустријенаконхладногратадовеладопроце
сареструктуирањаовеиндустријеподутицајемеко
номскихфактора,овајпроцес јенедовршениодвија
сеспоро.Уобластивојнеаеронаутикеиелектронике
запажајусезачециевропеизацијевојнеиндустрије,са
стварањем европских предузећа за производњу војне
опреме,докјеукопненојипоморскојиндустријиовај
процесизостао,уследодсуствавољедржавачланица
дапредностдајуекономскојефикасностинаднацио
налним интересима.А европска војна индустрија не
може бити развијена уколико се не изврше значајне
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реформе,исарадњаифузионисањепредузећауоквиру
заједничкесарадњеипланирања.

Un marché européen de l’ar me ment sup po se une ra ti o na li sa-
tion de l’of fre (in du strie européen ne de l’ar me ment) et de la de man-
de (har mo ni sa tion des be so ins mi li ta i res, co or di na tion des ac qu i si ti ons 
de matéri els, har mo ni sa tion des po li ti qu es des pays mem bres d l’UE). 
Néan mo ins, l’Union européen ne so uf fre d’un man que de con cer ta tion 
et de har mo ni sa tion, tant en ce qui con cer ne les be so ins que le déve-
lop pe ment d’une in du strie de défen se européen ne. En dépit du fa it que 
l’Euro pe de la défen se connaît ses pre mi ers pas dans le do ma i ne de 
l’in du strie d’ar me ment, le mo u ve ment de re struc tu ra tion et de con cen-
tra tion in du stri el le en Euro pe re po se plus sur des con sidéra ti ons éco no-
mi qu es de marché que sur une vo lonté dictée par les Etats mem bres. La 
lo gi que po li ti que s’est long temps con frontée à la lo gi que éco no mi que, 
car les in du stri es d’ar me ment ont été avant to ut ca ractérisées par de 
for tes spéci fi cités na ti o na les et un lien étro it avec l’Etat. La ten dan ce 
des Etats à pri vilégi er le urs intérêts na ti o na ux n’est pas sans conséqu-
en ce po ur l’in du strie de défen se européen ne, qui re ste dis persée et frag-
mentée. Même si la « ba na li sa tion » de l’in du strie européen ne de l’ar-
me ment a con du it au pro ces sus de sa re struc tu ra tion so us in flu en ce des 
fac te urs éco no mi qu es, ce pro ces sus re ste inac hevé et se déro u le len te-
ment. Dans le do ma i ne de l’aéro na u ti que et élec tro ni que mi li ta i res, on 
aperçoit les débuts du pro ces sus d’européani sa tion, avec la création des 
en tre pri ses européen nes chargées de pro duc tion des équ i pe ments mi li-
a i res, ce qui n’est pas le cas avec les do ma i nes de l’in du strie ter re stre et 
ma ri ti me, à ca u se de l’ab sen ce de vo lonté des pays mem bres de don ner 
la pri o rité à l’ef fi ca cité éco no mi que et non aux intérêts na ti o na ux. Et 
l’in du strie européen ne de défen se ne po ur ra sub si ster que si des réfor-
mes im por tan tes sont in tro du i tes, et des fu si ons réalisées dans le ca dre 
d’une co opéra tion et d’une pla ni fi ca tion européen nes.

ЛИТЕРАТУРА

• AN DER SSON, Jan Joel, « Cold War di no sa urs or hi-tech arms pro vi-
ders ? The West Euro pean land ar ma ma nets in du stry at the turn of the 
mil le nu im », OccasionalPaper, n° 23, 2001.

• BEL LA IS, Re naud, « Le rôle cro is sant du sec te ur privé dans la R&D de 
défen se : une mu ta tion ap pro priée ? », Arès, vol. XXI, n° 53, 2004.



стр:237256.

- 255 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

• CAN DAL, Yves, « Vers une bi po la ri sa tion de l’of fre mon di a le des avi ons 
de com bat de 4ème généra tion à l’ho ri zon 2012 : Ra fa le ver sus JSF ? », 
L’Armement, n° 82, 2003.

• DE NE VE, Alain, « Le marché européen des mis si les guidés de préci-
sion : dyna mi qu es, ato uts et li mi tes d’une compéti tion in tra-sec to ri el le », 
LesCahiersduRMES, n° 1, 2004.

• DE VE STEL, Pi er re, « Les marchés et les in du stri es de défen se en Euro-
pe : l’he u re des po li ti qu es ? », CahierdeChaillot,n° 21, 1995.

• FOS SE, Frédéric, HE I LI GEN STEIN, Ro ger, « L’in du strie européen ne 
des ar me ments ter re stres, pa no ra ma et per spec ti ves », L’Armement, n° 
78, 2002.

• FRO MION, Yves, DI E BOLD, Jean, Rapportd’infirmationdéposéparla
Commissiondeladéfensenationaleetdesforcesarméessurlasituation
deGIATIndustries, As semblée na ti o na le française, 2002.

• GAL LE ZOT, Be nja min, « Pa no ra ma de l’in du strie na va le mi li ta i re 
européen ne »,L’Armement, n° 79, 2002.

• HAR TLEY, Ke ith, « Cri se de l’in du strie de l’ar me ment et re con ver sion 
au sein de l’Union européen ne », in Ro land De Pe nan ros (dir.), Recon
versiondesindustriesd’armement:crise,adaptationsectorielleetdéve
loppementrégional, No tes et Etu des do cu men ta i res n°s 5020-21, 1995.

• HAR TLEY, Ke ith, « Euro fig hter : éva lu a tion éco no mi que et ave nir de la 
co opéra tion », in Jean-Paul Hébert, Jean Ha mi ot (dir.), Histoiredelaco
opérationdansl’armement, CNRS Edi ti ons, Pa ris, 2004.

• HE BERT, Jean-Paul, « Ar me ment : le choc de l’Euro pe », RAMSES, 1999.
• HE BERT, Jean-Paul, « Sécu rité hu ma i ne et no u vel le co ur se aux ar me-

ments », Cahiersdel’Espace Europe, n° 18, 2003.
• JA MES, An drew, « L’évo lu tion de la co opéra tion fran co-bri tan ni que en 

ma tiè re d’ar me ment : du Ja gu ar au fu tu re por te-avi ons », in Jean-Paul 
Hébert, Jean Ha mi ot (dir.), Histoiredelacoopérationeuropéennedans 
l’armement, CNRS Edi ti ons, Pa ris, 2004.

• JO A NA, Jean, SMITH, Andy, « Du co u ple fran co-al le mand à une no u-
vel le En ten te cor di a le : la Fran ce dans le pro gram me A400M », in Fré-
déric Cha ril lon (dir.), « L’européani sa tion de la défen se », LesChampsde
Mars, n° 16, 2005.

• MAS SON, Hélène, LaconsolidationdesindustriesdedéfenseenEurope.
Etaprès? No te de la Fon da tion Ro bert Schu man, Pa ris, 2003.

• SAC HWALD, Frédéri que, « De fen ce In du stry Re struc tu ring : the End of 
an Eco no mic Ex cep ti on ? », LesNotesdel’IFRI, n° 15 bis, 1999.

• SCHMITT, Bur kard, « De la co opéra tion à l’intégra tion : les in du stri es 
aéro na u ti que et de défen se en Euro pe », CahierdeChaillot, n° 40, 2000.



- 256 -

ПЕРСПЕКТИВЕЕВРОПСКЕВОЈНЕИНДУСТРИЈЕДејанаВукчевић

LESPERSPECTIVESD’UNEINDUSTRIE
EUROPÉENNEDEL’ARMEMENT

RESUME

Ledéveloppementdelapolitiqueeuropéennedesécurité
etdedéfensedel’UEnécessitelaconstructiond’uneba
se industrielle et technologique de défense forte qui se
rait capable de fournir aux forces armées européennes
lesmatérielsetdemaîtriserlestechnologiesessentielles
aumaintiendelacrédibilitédusystèmededéfenseeuro
péen.Lacréationd’uneindustrieeuropéennedel’arme
mentestuneconditionnécessairepourledéveloppement
de la politique européenne de sécurité et de défense de
l’Unioneuropéenne.C’estàceteffetquecetarticletend
à présenter les perspectives d’une industrie européenne
d’armement, cas sansmoyens et capacités stratégiques,
UEnepourraitpasagirentantqu’unacteurinternational
crédible. L’analyse prendra en considération le proces
susdeconsolidationdesindustriesnationalesdel’arme
mentdespaysmembresdel’UE,ainsiquelestentatives
d’européanisation de l’industrie de l’armement (1). On
pourraitapercevoirquelaconsolidations’effectuelente
ment,etqueleprocessusd’européanisationacommencé
àseréaliserdanslesecteurdel’aéronautiqueetélectro
nique,tandisquelesautressecteursconnaissentl’absence
d’unrapprochementdesindustriesnationalesdel’arme
ment.Ensuite,onanalyselesdifficultésdansleprocessus
d’européanisationdel’industriedel’armement,quirepo
sesurl’absencedelavolontédespaysmembresdel’UE
dedépasserlesintérêtsnationaux(2).Ainsi,l’industriere
steprisonnièreduconflitentrelesintérêtsnationauxetla
logiquedel’économiedumarché.Laprépondérancedes
intérêtsnationauxn’estpassansconséquencepourlaco
opérationeuroatlantique,parcequel’industrieeuropéen
nedisperséeestexposéeauxpressionsetàladomination
del’industrieaméricainedel’armement,cequirendson
développementmoinsrapide(3).
Mots-clefs: politique européenne de l’armement, base
industrielleettechnologiquedel’armement,restructura
tion,coopérationeuroatlantique.

 Овај рад је примљен ........... 2009. а прихваћен за штампу на састанку Редакције ..... 
.......... 2009. године.
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DеjanaVukcevic
THEPERSPECTIVESOFEUROPEANMILITARYINDUSTRY

Summary
DevelopmentofEuropeansecurityanddefensepoliticsin
theEuropeanUniondemandsfor theexistenceofarma
ment industrial and technological bases that could pro
videappropriatemilitary suppliesand technologies that
arenecessaryforpreservationofcredibilityofEuropean
defensesystem.Inotherwords,onenecessaryprecondi
tionfordevelopmentofsecuritypoliticsoftheEUisedu
cation regarding European military industry. Therefore
theobjectiveofthistextistounderlinetheperspectivesor
Europeanmilitary industry,aswithoutappropriatestra
tegiccapacitytheEUmightnotbecapableofactingasa
politicalandstrategicpower.Inthetextfirstlytheanalysis
refers to theprocessofconsolidationof theEUmember
states’nationalmilitaryindustriesandtotheattemptsin
Europezationof themilitary industry. (1) It isbecoming
evidentthattheprocessofrestructuringhasbeenslowand
thatsofartheEuropezationhasencompassedcertainsec
torsinthisindustry,whileinsomesectorstheprocessof
conjunctionofnationalmilitaryindustrieshasnotstarted
yet. Then there are analyzedmain obstacles in the pro
cessofEuropezationofthemilitaryindustry,thatarebe
ingreflected,firstofall,intheabsenceofgoodwillofthe
EUmemberstatestoovercometheirnationalinterests(2).
Hence theEuropeanmilitary industry has become“im
prisoned”intheclashofnationalinterestsandthelogicof
marketeconomy.Preponderanceofnationalinterestshas
left consequences for development of the EuroAtlantic
cooperation,becausetheEuropeanindustry,havingbeen
weakenedtothisextent,hasbecomeexposedtothepres
suresanddominationofAmericanmilitary industryand
thisoutcomeismakingherdevelopmentevenslower.(3)
KeyWords:Europeanmilitaryindustry,armamentindus
trialandtechnologicalbase,restructuring,EuroAtlantic
cooperation
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