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Zoltai Alexandra 

Dél-Korea gyorsan lép előre a globális fegyverkereskedelem rangsoraiban. A Koreai 
Export-Import Bank jelentése szerint az ország az elmúlt két évben 
megháromszorozta fegyverexportját. Ennek keretében Szöul több milliárd dolláros 
védelmi ügyleteket kezdett kötni Európa-szerte. Az Egyesült Államok viszont nem 
nézi jó szemmel, hogy a kontinens országai pont az egyik ázsiai szövetségesétől 
vásárolnak fegyvereket. Azt követően, hogy az európai nemzetek hónapokig 
küldték a fegyvereket és más felszereléseket Ukrajnába, a raktáraik kimerültek. Az 
elmúlt három hónapban több, főleg kelet-európai ország is fegyverbeszerzésekbe 
kezdett, hogy pótolja a Kijevnek küldött eszközöket. A legnagyobb kereskedelmi 
partner ezen a piacon jellemzően az USA, de most úgy tűnik, Kelet-Európa Dél-
Koreához fordulhat fegyverekért. Ennek oka pedig főként az lehet, hogy Szöul 
olcsóbban és gyorsabban leszállítja a megrendelt harcászati eszközöket. 

Kulcsszavak: Dél-Korea, USA, Európa, fegyverexport 

Abstract 

South Korea is rapidly rising in global arms trade rankings. According to a report by 
the Export-Import Bank of Korea, the country has tripled its arms exports in the last 
two years. In this context, Seoul has begun to make defense deals worth billions of 
dollars across Europe. The United States, on the other hand, is not pleased that 
countries on the continent are buying weapons from one of its Asian allies. After 
months of supplying weapons and other equipment to Ukraine, European 
countries had exhausted their supplies. In the last three months, several countries, 
mainly in Eastern Europe, have begun buying weapons to replace the equipment 
sent to Kiev. The largest trading partner in this market is usually the United States, 
but now it appears that Eastern Europe may turn to South Korea for weapons. The 
main reason is likely to be that Seoul can deliver the ordered military equipment 
cheaper and faster. 

Keywords: South Korea, United State, Europe, arms export 

Kezdetek 

A koreai-félsziget két részre szakadását követően Dél-Koreát sokkal kevésbé  
felfegyverezték fel Észak-Koreához képest, amely ráadásul Kína és a Szovjetunió 
jelentős ideológiai és anyagi támogatását is élvezte. Ez pedig súlyos hátránynak 
bizonyult Dél-Korea számára a koreai háború ( 1950-1953) során, mivel az ország a 
vereség szélére került, amíg az Egyesült Államok vezette erők be nem avatkoztak. 
Ennek ellenére Dél-Korea nem tett lépéseket védelmi ipari bázisának kiépítésére 
az USA-val kötött biztonsági partnerség kényelmében, ugyanis a háború után 
jobban összpontosított az ország gazdaságának a fejlesztésére. 
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1968-ban azonban észak-koreai kommandósok megtámadták a szöuli elnöki 
palotát, és majdnem sikerrel jártak az akkori elnök Park Chung-hee (1963-1979) 
meggyilkolásában. Majd egy évvel az eset után Richard Nixon (1969-1974) akkori 
amerikai elnök bejelentette a „Guam Doktrínát”1. Ez a két esemény pedig merőben 
megváltoztatta Dél-Korea szemléletét, olyannyira, hogy mára a világ 
leggyorsabban növekvő fegyverexportőrévé vált. A Park Chung-hee adminisztráció 
ugyanis úgy döntött, hogy megkezdi a belföldi fegyvergyártást, amelynek alapjait 
az amerikai technológia adta. Ezt követően a dél-koreai kormány számos iparágat 
választott ki olyan ágazatokból, mint a gépipar, az elektronika és a hajógyártás, 
hogy részt vegyenek a védelmi ipar gyártási folyamatában. Az 1970-es és 1980-as 
években Dél-Korea védelmi gyártása amerikai technológián alapult, akár licencelt 
gyártás, akár visszafejtés révén. A dél-koreai védelmi ipar fókusza csak az 1990-es 
évek elején kezdett el a védelmi K+F javítása felé tolódni. Ezzel párhuzamosan a 
kormány a külföldről történő beszerzéseknél is bevezetett ellentételezési politikát, 
amely jelentős mértékben javította az ország technológiai fejlettségét. Így Dél-
Koreának végül sikerült olyan tőkeigényes fegyverrendszereket kifejlesztenie és 
legyártania, amelyek ma már az Egyesült Államokban gyártott 
fegyverrendszerekkel is felveszik a versenyt. 

A mai koreai gyártmányú összes főbb katonai felszerelés nagyrészt hazai 
fejlesztésű. A dél-koreai védelmi iparosítási törekvések másik fontos jellemzője az 
ipar támogatása a kormány részéről különféle kezdeményezések és szakpolitikák 
révén, amelyeket elsősorban az 1990-es években vezettek be, például a hazai 
fejlesztésű és gyártású termékek beszerzésére helyezték a hangsúlyt. Ezenkívül a 
kiválasztott védelmi vállalkozók bizonyos juttatásokra és támogatásokra is 
jogosultak. 

Dél-Korea a rekorder 

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (Stockholm International Peace 
Research Institute – SIPRI) által gyűjtött adatok szerint Dél-Korea a védelmi export 
értéke szerint 2017 és 2021 között a nyolcadik helyen állt világviszonylatban, amihez 
rekordmértékű 177%-os növekedést mutatott a 2012-16-os időszakhoz képest. Ez 
volt a világ legmeredekebb növekedési üteme – csaknem háromszor nagyobb, 
mint a második helyen álló Franciaország 59%-os növekedése –, és éles ellentétben 
állt Kína 31%-os és az Egyesült Királyság 41%-os csökkenésével ugyanebben az 
időszakban. 

A Koreai Ipari Gazdasági és Kereskedelmi Intézet (Korea Institute for Industrial 
Economics and Trade – KIET) megjegyezte, hogy míg a dél-koreai fegyverek 
értékesítése korábban Ázsia és Észak-Amerika országaira korlátozódott, az export 
most megugrott a Közel-Keletre, Európára, Közép-Amerikára, Óceániára és Afrikára 
kiterjedő kereskedelem következtében. Míg a haditechnikai eszközök és felszerelés 
gyártása korábban lőszerre és hajókra korlátozódott, kínálata fejlettebb 
technológiával bővült, beleértve a vadászgépeket és az irányított 
rakétarendszereket. A SIPRI adatai szerint 2017 és 2021 között a védelmi export 
tekintetében az Egyesült Államok, Oroszország, Franciaország és Kína volt az első 
négy ország. Az Egyesült Államok a piac 38,6%-át, Oroszország 18,6%-át, 
Franciaország 10,7%-át, Kína 4,6%-át birtokolta. Dél-Korea a nyolcadik helyen 
végzett, 2,8%-os részesedéssel 2021-ben, a 7,25 milliárd USD értékű védelmi 
exportjával. 

https://eurasiantimes.com/south-korea-nears-10b-in-defense-exports-thanks-t/
https://eurasiantimes.com/south-korea-nears-10b-in-defense-exports-thanks-t/
https://www.sipri.org/publications/2022/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2021
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3194927/south-korean-weapon-exports-seen-surpassing-chinas-seoul-inks?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article&campaign=3194927
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Cél a legjobb négybe kerülés 

Yoon Seok-youl (2022-) jelenlegi dél-koreai elnök célja, hogy Dél-Korea a világ egyik 
vezető fegyverszállítójává váljon, amelyhez a 2022-es év sokban hozzá is járulhat. 
Ugyanis 2022-ben Dél-Korea fegyvereladási megállapodást írt alá 
Lengyelországgal, amely új csúcsra emeli fegyverexportját, és a szakértők úgy vélik, 
hogy ez tovább növeli esélyeit, hogy a világ négy legnagyobb fegyverszállítója közé 
kerüljön rövid időn belül. A dél-koreai Hanwha Aerospace Co. november 4-én 3,55 
milliárd dolláros megállapodást írt alá Lengyelországgal a K 239 Chunmoo 
rakétarendszerek exportjáról. A megállapodást a múlt hónapban aláírt 
keretszerződés folytatásaként írták alá. Lengyelország idén nyáron már 
megállapodott abban, hogy 8,8 milliárd dollár értékben vásárol harckocsikatat, 
önjáró tarackokat és könnyű támadórepülőket Dél-Koreától. Ez az első alkalom, 
hogy Törökországon kívül egy NATO-tag is a szövetségen kívüli védelmi 
vállalkozókhoz fordult nagyobb fegyverrendszerekért. 

A Dél-Koreai Nemzetvédelmi Minisztérium közlése szerint Dél-Korea teljes 
fegyverexportja 2022-ben elérheti a 17 milliárd dollárt, ami a 2021-es 7,25 milliárd 
dollárhoz képest rendkívüli mértékű növekedést jelent. 

 

Forrás: Bloomberg, Defense Acquisition Program Administration 

A minisztérium szerint a dél-koreai védelmi export idei gyors növekedése Yoon 
Suk-yeol kormánya erős támogatásának az eredménye, melynek célja hogy a 
védelmi szektort nemzeti stratégiai iparággá tegye,  elősegítve a jövőbeni 
versenyképesség növekedését. Augusztusban Yoon kijelentette, hogy Dél-Koreát a 
négy legnagyobb globális fegyverexportőr közé kívánja emelni, ennek érdekében 
egyik célja, hogy a védelmi ipart stratégiai jelentőségűvé tegye. Dél-Korea 
fegyverexportja inkább az üzletről, mint a politikáról szól, mert az ország azt reméli, 
hogy maximalizálni tudja az iparágban rejlő lehetőségeket, amely nagyon 
jövedelmező exportlehetőségnek bizonyul. Amire nagy szüksége is van az 
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https://mil.in.ua/en/news/k239-chunmoo-poland-to-receive-first-18-launches-in-2023/
https://mil.in.ua/en/news/k239-chunmoo-poland-to-receive-first-18-launches-in-2023/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-06/south-korea-s-arms-sales-double-in-wake-of-russia-s-war-in-ukraine?leadSource=uverify%20wall
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országnak, hiszen a november 1-jén közzétett adatok szerint Dél-Korea teljes 
exportja az egy évvel korábbihoz képest 5,7%-kal 52,48 milliárd dollárra esett vissza 
októberben, ami az első exportcsökkenés 2020 októbere óta. 

USA helyett Dél-Korea 

A nemzetközi fegyverkereskedelem nagyrészt nyugatról keletre áramlott, és 2017 
és 2021 között az észak-amerikai és európai országok adták a fegyverexport 87%-át. 
Miközben az európai országok emelik védelmi kiadásaikat az orosz fenyegetés 
ellensúlyozására és az Ukrajnába küldött fegyvereik pótlására, az amerikai 
tisztviselők attól tartanak, hogy az amerikai fegyvergyártók az ellátási lánc 
akadozása és a munkaerőhiány miatt nem tudják kielégíteni a keresletet. A dél-
koreai fegyvergyártók viszont készen állnak arra, hogy betöltsék ezt az űrt. 
Szakértők arra számítanak, hogy a költséghatékonyság miatt egyre több európai 
ország fogja előnyben részesíteni Dél-Koreát, ha fegyvervásárlásról lesz szó. 

Ugyanis Dél-Korea első számú értékesítési pontjai közé tartozik a megfizethetőség 
és az a sebesség, amellyel a vezető fegyvergyártó cégek, például a Hanwha 
Defense, a Korea Aerospace Industries és a Hyundai Rotem szállítják a 
megrendeléseket. Például az amerikai Lockheed Martin nem tudott eleget tenni 
Lengyelország azon kérésének, hogy növelje a nagy mobilitású tüzérségi 
rakétarendszerek (HIMARS) megrendelését. Így Lengyelország októberben 
megállapodást írt alá Dél-Koreával a Chunmoo önjáró tüzérségi rakétarendszerről, 
amelyek közül az elsőt 2023-ban le is szállítják. A Hyundai Rotem azt állítja, hogy 
három év alatt 180 K2 Fekete Párduc harckocsit tud szállítani Lengyelországba. Dél-
Korea eladásainak felfutását az is felpörgette, hogy hajlandó volt helyben gyártani, 
és átadni a technológiát a vásárlóknak, hogy maguk gyárthassák a fegyvereket. 
Lengyelországgal együttműködve 2026-ig tankok és tarackok gyártósorait állítják 
fel, azzal a céllal, hogy más európai országokba exportálják. Lengyelország egyike 
annak a kilenc országnak – Dél-Korea, Törökország, Finnország, India, Norvégia, 
Észtország, Ausztrália és Egyiptom mellett – amelyek tarackokat vásároltak a 
Hanwhától. 

Dél-Korea vonzó kereskedelemfinanszírozási feltételeket kínál a fejlődő országok 
számára. Jó garanciákkal és értékesítés utáni szolgáltatással rendelkezik, nem köt 
feltételeket és használati korlátozásokat az értékesítéshez, ahogy azt az Egyesült 
Államok teszi. Az egyik korlátozó tényező Dél-Korea számára, hogy csak 
fegyvereket ad el, míg az Egyesült Államoktól történő fegyvervásárlás gyakran egy 
szélesebb szövetség részeként jön létre, beleértve a katonai és politikai támogatás 
ígéretét is. 

Az ország jelenléte a globális védelmi iparban a Lengyelország, az Egyesült Arab 
Emirátusok és Ausztrália felé irányuló tömeges fegyvereladások hatására bővült, 
ami további bizonyítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy Szöulnak a védelmi 
termékek értékesítésének előmozdítására és megkönnyítésére tett erőfeszítései 
kifizetődőek. 

Ebben a folyamatban kulcsszerepet játszott az iparág által a kormánytól kapott 
támogatás mértéke, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a dél-koreai 
védelmi termékek versenyképesek és relevánsak maradjanak. Ez az egész 
kormányra kiterjedő támogatás számos területet ölel át, beleértve a védelmi ipart 
az export elérésében ösztönző és segítő politikákat, valamint az egyre 

http://global.chinadaily.com.cn/a/202211/14/WS6371a35da310491754329808.html
https://www.forbes.com/sites/jeremybogaisky/2022/11/07/south-korea-has-quietly-become-one-of-the-worlds-biggest-weapons-suppliers/?sh=529655506375
https://www.forbes.com/sites/jeremybogaisky/2022/11/07/south-korea-has-quietly-become-one-of-the-worlds-biggest-weapons-suppliers/?sh=529655506375https://www.forbes.com/sites/jeremybogaisky/2022/11/07/south-korea-has-quietly-become-one-of-the-worlds-biggest-weapons-suppliers/?sh=529655506375
https://edition.cnn.com/2022/11/25/asia/south-korea-defense-industry-weapons-intl-hnk-dst-ml/index.html
https://edition.cnn.com/2022/11/25/asia/south-korea-defense-industry-weapons-intl-hnk-dst-ml/index.html
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versenyképesebb kifelé irányuló kompenzációs politikát. Ezt két új törvény 
támasztja alá, amelyeket 2021-ben vezettek be: a védelmi ipar fejlesztéséről szóló 
törvény és a védelmi tudomány és a technológia innovációjának támogatásáról 
szóló törvény, amelyek Yoon elődje, Moon Jae-in (2017-2022) alatt léptek hatályba. 

Ez a megközelítés lehetővé tette az ügyféltámogatást olyan területeken, mint a 
törlesztési rugalmasság, a hitelek, a kimenő ellentételezési csomagok, a 
technológiatranszfer, a befektetések és az ipari együttműködés nemcsak a 
védelemben, hanem számos más ágazatban is, mint például az elektronika, 
autóipar, mérnöki, építőipari és kereskedelmi hajóépítés. 

Szakértők úgy tartják, hogy ma már a Dél-Koreában gyártott katonai rendszerek és 
platformok olyan fejlettségi és érettségi szintet értek el, hogy jól 
összehasonlíthatóak sok „hagyományos” gyártó fegyvereivel, mint például az 
Egyesült Királyság, Franciaország, Olaszország, Svédország és Izrael, és így – 
legalábbis technikai szinten – versenyezhet ezekkel a gyártókkal. 

Ennek ellenére az ország védelmi ipara nem mentes a kihívásoktól. A belső és külső 
gazdasági korlátok mellett a dél-koreai vállalatok egyre növekvő versennyel 
szembesülnek a nemzetközi értékesítésért. Az elemzők rámutatnak, hogy az 
iparágnak tovább kell diverzifikálnia védelmi termékeit, hogy azok olyan feltörekvő 
kettős felhasználású technológiákat is magába foglaljanak, mint a mesterséges 
intelligencia, a kvantumszámítástechnika és a fejlettebb félvezetők. Úgy tűnik, 
hogy az iparág e tekintetben Szöul támogatására továbbra is számíthat. Az elmúlt 
öt évben Dél-Korea védelmi költségvetése átlagosan 6,3%-kal nőtt. 2023-ra a 
kormány 57,1 billió wonos (42,1 milliárd dolláros) védelmi költségvetést javasolt – ez 
4,6%-os emelés az idei évhez képest –, amelyből a beszerzésekre, illetve a kutatásra 
és fejlesztésre fordított kiadások körülbelül 10 milliárd, illetve 3,6 milliárd dollárt 
tesznek ki a védelmi költségvetésből. 

Összegzés 

Úgy tűnik Dél-Korea a fegyverexportban találta meg ezt az eszközt, amellyel 
pörgetheti a gazdaságot és versenyképességet tud elérni, még globális szinten is. 
Szöulnak most az az egyik legfőbb törekvése, hogy a négy legnagyobb 
fegyvergyártó exportőr ország közé kerüljön, aminek eléréséhez azonban olyan 
lépésekre van szükség, mint az exportkínálatának diverzifikálása; az 
exporttámogatási rendszerének a többi fejlett gazdaságéhoz való igazítása; és 
továbbra is szüksége lesz az Egyesült Államok védelmi piacára, annak 
támogatására és technológiai transzferjére, mivel a védelmi exportban folyamatos 
innovációra van szükség a gyorsan változó nemzetközi biztonsági környezet miatt. 
A dél-koreai törekvés ezenfelül olyan belpolitikai kérdéseket is felvet, hogy az export 
ilyen mértékű támogatása és a rövid gyártási idő vállalása miként és mennyiben 
befolyásolja a hazai ellátásbiztonságot. 

 
1 Kimondta, hogy az Egyesült Államok a továbbiakban nem kíván belekeveredni 
szövetségeseinek konfliktusába, és felszólította őket, hogy minden nemzet a saját 
biztonságáért feleljen, az Egyesült Államok pedig a továbbiakban nukleáris ernyőként fog 
védelmet nyújtani szükség esetén. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/09/28/asia-pacific/south-korea-defense-industry-thriving/
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/09/28/asia-pacific/south-korea-defense-industry-thriving/
https://english.news.cn/20220830/9a6daac5e4bc4533995758f7e550ffd8/c.html

