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Eltérõ források, 
különbözõ módszertan 
– hasonló eredmények?

A fejlõdõ országokkal folytatott hagyomá-
nyos fegyverkereskedelmet vizsgáló CRS-
elemzés évrõl évre frissülõ adatbázissal je-
lenik meg néhány sajátos vizsgálati szem-
pont alapján, amelyek ismerete nélkül nem
teremthetünk rendet a bõséges számada-
tok és a számos trendkimutatás között.
Elõször is, a CRS-jelentés a jövõbeni nem-
zetközi fegyverszállításra kötött szerzõdé-
sek és megvalósult fegyverszállítások
alapján is vizsgálódik, és „fegyverként” so-
rol be általánosságban minden hagyomá-
nyos fegyvert, lõszert, tartalék alkatrészt,
illetve katonai létesítmények kiépítését cél-
zó tevékenységet, valamint katonai ta-
nácsadást, kiképzést és bármely kapcso-
lódó szolgáltatást magába foglaló megál-
lapodást. Emellett a szakértõk 14 fegyver-
rendszer kereskedelmét is bemutatják, el-
különítve, de sajnos csak nagy általános-
ságban. (A páncélozott szállító jármûvek
kategóriájába például belesorolnak min-
den páncélozott és kétéltû személyszállító
jármûvet, páncélozott szállító harcjármû-

vet, páncélozott felderítõ jármûveket, vala-
mint mobil vezetési pontokat.) Ennél ponto-
sabb, részletesebb meghatározást azon-
ban nem találhatunk a jelentésben, és ez
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Csiki Tamás

A hagyományos fegyverek
kereskedelmének trendjei, 2001–2008

2009. szeptember 4-én jelent meg az Egyesült Államok Kongresszusi
Kutatószolgálatának elemzése „A hagyományos fegyverek kereskedel-
me a fejlõdõ országok körében, 2001–2008” címmel, amely több érde-
kességre is felhívja a figyelmet a közelmúlt fegyverkezési trendjeit ille-
tõen. Az alábbiakban bemutatjuk az elemzés fõbb megállapításait,
majd ott, ahol a vizsgálati szempontok engedik, összevetjük és kiegé-
szítjük õket a talán legismertebb, a fegyverkezés kérdéskörét (is) kuta-
tó független kiadvány, a SIPRI Évkönyv 2009 megállapításaival.

A Congressional RResearch SService (Kong-
resszusi Kutatószolgálat – CRS) 1914-ben
jött létre Robert LaFollette szenátor és John
M. Nelson képviselõ kezdeményezése nyo-
mán a Kongresszusi Könyvtár alárendeltsé-
gében, azzal a céllal, hogy az Egyesült Álla-
mok kongresszusának tagjait ellássa a dön-
téshozatalhoz, törvényhozáshoz szükséges
megbízható háttérinformációkkal. Legislative
Reference Service néven egészen az 1970-
es törvényhozási reformig mûködött, amikor
feladatkörét kiterjesztették az elemzés terüle-
tére is, nevét pedig Congressional Research
Service-re változtatták. 1999-ben a nemzeti
és nemzetközi biztonsági, politikai, gazdasá-
gi stb. kihívások és kérdések egyre bõvülõ
körére tekintettel újabb átfogó szervezeti re-
formot hajtottak végre, így mára kiterjedt mul-
tidiszciplináris kutatás, a folyamatosan válto-
zó környezethez gyorsan alkalmazkodó
elemzési módszertan és széles körû „ter-
mékkínálat” jellemzi a közel 700 fõt foglalkoz-
tató szervezetet.

A szolgálat kutatási tevékenysége öt átfogó
területet ölel fel: nemzeti jog; nemzeti társa-
dalompolitika; külkapcsolatok, védelem és
kereskedelem; kormányzat és pénzügy;  erõ-
források, tudomány és technológia.
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megnehezíti az összehasonlítást. Végül az
elemzés objektivitását kevéssé támasztja
alá, hogy az adatok forrásaként csupán az
„amerikai kormányt” tüntetik fel – ami
ugyan a szolgálat részérõl érthetõ, függet-
lennek viszont aligha nevezhetõ. Ehhez
képest a Stockholmi Nemzetközi Békeku-
tató Intézet számos forrás – újságcikkek,
idõszakos kiadványok, könyvek, évköny-
vek, valamint hivatalos nemzeti és nemzet-
közi dokumentumok – felhasználásával
dolgozik, amelyek bárki számára elérhe-
tõk. Ezeket a SIPRI Fegyvertranszfer Adat-
bázisában összegzik, és kiegészítik a
szükséges becslésekkel.

Míg a CRS adatgyûjtését szerzõdések
megkötése és teljesítése alapján végzi, a
SIPRI a „fegyvertranszfer” kifejezés alá
gyûjt minden fegyvereladást, gyártási
megállapodást vagy olyan fegyverátadási
formákat, mint az adomány vagy a segély.
Végül maguk a fegyverkategóriák is külön-
böznek, hiszen a CRS-tõl eltérõen a SIPRI
kilenc kategóriát vizsgál a „jelentõs hagyo-
mányos fegyverek” terén. (A fent ismerte-
tett kategóriához leginkább a „páncélozott
jármûvek” hasonlítható, amelybe beletarto-
zik minden jármû, amely integrált páncél-
zattal rendelkezik: harckocsik, harckocsi-
vadászok, páncélautók, páncélozott szállí-

tójármûvek és páncélozott gyalogsági
harcjármûvek.)

Mindezek után felmerül a kérdés: juthat-
e két nagyra becsült, elismert elemzõ köz-
pont széles körben felhasznált és hivatko-
zott elemzéseikben hasonló eredményre,
vagy a globális fegyverkereskedelem
megismerése csupán célkitûzés, amelyrõl
csak „jó közelítéssel” kaphatunk képet? 

A „fejlõdõ országokba” 
irányuló fegyverkereskedelem
2004–2008-ban

A Kongresszusi Kutatószolgálat tanulmá-
nya szerint az elmúlt évben a fegyverke-
reskedelmi megállapodások összértéke
globálisan 55,2 Mrd dollár értéket tett ki,
amely 2007-hez képest 7,6%-os csökke-
nést jelent, és a legalacsonyabb érték
2005 óta. Ugyanakkor a fejlõdõ országok-
kal kötötték a fegyverkereskedelmi megál-
lapodások 76,4%-át mintegy 42,2 Mrd dol-
lár értékben, ami viszont nominálértéken
növekedést jelent a 2007-es 41,1 Mrd-hoz
képest. A fegyverszállítások értéke a fejlõ-
dõ országokba közel 18,3 Mrd dollár volt,
ami a teljes vizsgált 2001–2008 közötti idõ-
szak legalacsonyabb összege (konstans
2008-as dollár értéken számolva).

A SIPRI elemzõi 2009-es kiadványukban
az eltérõ elemzési idõszakok miatt ehhez
képest csak 2007-re vonatkozó adatokkal
szolgálnak: abban az évben a világ fegy-
verkereskedelmének összértéke 51,1 Mrd
dollárt tett ki, amely az IMF kimutatása
alapján a teljes éves világkereskedelem
0,3%-a volt (IMF International Financial
Statistics). Ez a valós értéktõl biztosan jó-
val elmaradt, hiszen Kína nem hoz nyilvá-
nosságra adatokat fegyverkereskedelmé-
nek értékvonzatáról. A nemzeti adatközlés
alapján a legnagyobb fegyverkereskedel-
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CRS RReports. A CRS termékkínálatának leg-
ismertebb elemei a jelentések, amelyek álta-
lános kongresszusi tematikus összefoglalók,
elemzések. Évente több mint 700 jelentés ké-
szül, melyek egy része a nyilvánosság szá-
mára is elérhetõ a www.crs.gov honlapon.
Ezen belül is találkozhatunk rövid jelentések-
kel, amelyek legfeljebb hét oldal terjedelmû-
ek, valamint hosszú jelentésekkel, amelyek
átfogó tanulmányokat, elemzéseket is ma-
gukba foglalhatnak. Az elemzések elõnye,
hogy többféle megközelítést is alkalmaznak,
így olvashatunk policy elemzéseket, gazda-
sági értékeléseket, statisztikai összefoglaló-
kat és jogi elemzéseket is.
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met 12,8 Mrd dollár értékben az Egyesült
Államok bonyolította le 2007-ben, majd
Oroszország (7,4 Mrd), Franciaország (6,2
Mrd), Izrael (4,4 Mrd) és Nagy-Britannia
(4,1 Mrd dollár) következik. Érdekes mó-
don itt maga a SIPRI is utal a CRS A ha-
gyományos fegyverek kereskedelmének
trendjei, 2000–2007 címû korábbi kiad-
ványára.

A CRS-tanulmány egyértelmûen rámutat,
hogy az Egyesült Államoknak hatalmas
volt a fölénye a fegyverkereskedelmi meg-
állapodások megkötése terén 2008-ban,
hiszen 37,8 Mrd dollár értékben (ami az
összes új megállapodás 68,4%-a) írtak alá
szállítási szerzõdéseket – jelentõsen meg-
haladva a 2007-es 25,4 Mrd dollárt. Máso-
dik helyen – alaposan lemaradva, mégis a
legnagyobb nemzetközi visszhangot ki-
váltva – Olaszország szerepelt a 3,7 Mrd
dollár értékben kötött szerzõdésekkel,
megtriplázva ezzel 2007-es eredményét. 

A 2004–2008-as évek fejleményeit vizs-
gálva a SIPRI Évkönyv kiemeli, hogy az
Egyesült Államok biztosította a globális
fegyverszállítás közel harmadát, amelyen
belül 37% a Közel-Keletre, 37% a csen-
des-óceáni térségbe, 20% pedig európai
szövetségeseihez került. A Közel-Kelet
várhatóan még évekig amerikai „célterü-
let” marad, miközben Izrael és Egyiptom
önmagában az említett idõszak fegyver-
szállítmányainak 22%-át fogadta. E tételek
között szerepelnek többek között 10,3 Mrd
USD értékben Patriot–3 rakétakomplexu-
mok, ballisztikus rakéta-elhárító rakéták,
valamint föld-levegõ rakéták az Egyesült
Arab Emirátusok számára, de említhetjük a
szaúd-arábiai haditengerészet modernizá-
cióját is 15–20 Mrd dollár értékben. Az
amerikai fegyverek kiemelkedõ jelentõsé-
gû piaca Irak, amely fegyverbeszerzései-
nek 40%-át az Egyesült Államokkal bonyo-
lítja le. Az USA 2008-ban 36 F–16-os harci
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A 2001–2008 között megkötött globális 
fegyverszállítási megállapodások értéke a fõbb eladók esetében

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 összesen*

USA 13 918 15 536 19 942 14 384 14 040 16 898 25 368 37 796 154 882

Oroszország 6 873 6 817 5 383 8 394 6 580 15 500 10 776 3 500 63 823

Franciaország 5 400 718 3 277 3 289 8 005 5 905 2 053 2 600 31 247

Egyesült 
Királyság 736 837 2 926 4 764 3 071 4 323 10 057 200 26 914

Kína 1 350 478 702 1 134 2 851 1 476 1 334 800 10 125

Németország 2 455 1 196 1 755 4 537 2 303 1 476 1 539 1000 16 261

Olaszország 1 350 478 702 681 1 645 1 265 1 232 3 700 11 053

A ttöbbi 
európai oország 3 314 5 502 2 575 6 125 8 225 6 116 5 234 3 200 40 291

A vvilág 
többi oországa 3 191 2 631 1 989 3 743 2 522 4 218 2 155 2 400 22 849

Összesen 38 586 34 194 36 252 47 052 49 241 57 176 59 749 55 196 377 445
A dollár inflációs 
indexe (2008=1) 0,8148 0,8361 0,8545 0,8816 0,9119 0,9484 0,9744 1

* Konstans 2008-as dollár árfolyamon; az inflációs indexet az alsó sor jelöli.
Forrás: CRS: A hagyományos fegyverek kereskedelme a fejlõdõ országok körében, 2001–2008
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repülõt és 140 M–1A1 Abrams harckocsit
adott el a közel-keleti országnak.

Az Egyesült Államok Ázsiában a tálibok
és az al-Káida ellen folytatott háború okán
elsõsorban Pakisztánnak ad el fegyvert.
Az elemzés rámutat, hogy 2004–2008 kö-
zött ide irányult az amerikai export 3%-a,
amelyben szerepelt többek között tíz
F–16A harci repülõgép szállítása és továb-
bi 18 F–16C megrendelése csak a 2008-as
évben. Még az elmúlt év végén a Bush-
kormányzat írt alá megállapodást Tajvan-
nal „védelmi jellegû fegyverek” – repülõgé-
pek tengeralattjárók elleni harcra, harci he-
likopterek, ballisztikusrakéta-elhárító raké-
ták, valamint föld-levegõ rakéták – szállítá-
sáról egy még 2001-ben megkötött, 12
Mrd dollár értékû megállapodás része-
ként. Való igaz, hogy a csomagban nem
szerepeltek a Tajvan által 2006-ban igé-
nyelt „támadó fegyverek” – nyolc tenger-
alattjáró és 66 F–16-os harci repülõgép.

Jelentõs változást az Obama-kormányzat
beiktatását követõen sem várhatunk, hi-
szen a két ország alig egy héttel az új el-
nök beiktatása után 154 millió dollár érték-
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A fejlõdõ országokkal 2001–2008 között kötött 
fegyverszállítási megállapodások értéke a fõbb eladók esetében 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 összesen*

USA 7 721 9 995 6 907 7 905 5 064 9 242 12 409 29 612 88 855

Oroszország 6 627 6 459 5 149 8 054 6 141 15 289 10 366 3 300 61 385

Franciaország 1 350 478 1 053 1 248 7 018 422 1 232 2 500 15 301

Egyesült 
Királyság 245 837 2 224 4 651 3 071 4 218 10 059 200 25 503

Kína 1 350 478 702 1134 2 851 1 476 1 334 800 10 127

Németország 123 120 117 113 987 1 054 1 540 400 4 454

Olaszország 245 0 351 681 658 633 821 1 500 4 889

A ttöbbi 
európai oország 1 350 1 674 1 638 2 722 3 838 3 058 2 053 2 400 18 734

A vvilág 
többi oországa 1 954 1 196 1 404 2 949 1 426 3 480 1 334 1 500 15 253

Összesen 20 976 21 238 19 546 29 457 31 054 38 871 41 147 42 212 244 501
A dollár inflációs 
indexe (2008 =1) 0,8148 0,8361 0,8545 0,8816 0,9119 0,9484 0,9743 1

* Konstans 2008-as dollárárfolyamon; az inflációs indexet az alsó sor jelöli.
Forrás: CRS: A hagyományos fegyverek kereskedelme a fejlõdõ országok körében, 2001–2008

1966-ban Tage Erlander svéd miniszterelnök
javaslatára hoztak létre konfliktuskutató köz-
pontot Stockholmi NNemzetközi BBékekutató
Intézet néven, hogy a béke- és konfliktusku-
tatás fegyverkezési, fegyverzetellenõrzési és
leszerelési aspektusaival foglalkozzon. A ku-
tatóintézet tevékenységi körét elsõsorban
politikai, gyakorlati alkalmazott kutatásokban
jelölték meg, melyek ez elméleti kutatások
eredményeire támaszkodva törekszenek a
nemzetközi konfliktusok békés rendezési le-
hetõségeinek jobb megértésére. E munká-
jukban a kutatók csak nyílt forrásokra tá-
maszkodnak. Szinte egyedülálló módon, mi-
vel az Intézet mûködéséhez szükséges
anyagi forrásokat – a parlament jóváhagyá-
sával – a svéd kormány biztosítja, így szá-
mos kutatási anyag ingyen, nyíltan elérhetõ a
külsõ felhasználók számára is. Ezeket elekt-
ronikus formában a www.sipri.org honlapon
olvashatjuk.
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ben kötött megállapodást Tajvan Patriot-
rendszereinek modernizálásáról. 

A második legjelentõsebb fegyverexpor-
tõr, Oroszország esetében a 2008-ban kö-
tött szerzõdések értékét a CRS-jelentés
globálisan 5,4 Mrd dollárra, az ebbõl a fej-
lõdõ országokkal létrejött kontraktusokét
pedig 3,5 Mrd dollárra becsülte, ami jelen-
tõs visszaesés a 2007-es 10,8 Mrd dollár-
hoz képest. Az orosz fegyverexport általá-
nos jellemzõit vizsgálva a SIPRI több érde-
kes összefüggésre is rámutat.

2004-2008 között Oroszország a globá-
lis hagyományos fegyverkereskedelem
negyedét bonyolította a világ 46 országá-
val, melynek 71%-a Ázsiába irányult. Ter-
mészetesen továbbra is India (42%) és Kí-
na (20%) maradt a legnagyobb felvevõpi-
ac az orosz haditechnika számára, azon-
ban Kína esetében ez 1999 óta a legala-
csonyabb érték, és az elemzõk szerint
nem várható, hogy ismét elérje a korábbi

szintet. Ennek hatására az orosz fegyve-
reknek fokozatosan új felvevõpiacot kellett
találni.

Venezuela az említett négy éves idõ-
szakban az orosz fegyverexport 7%-át fo-
gadta, ami szinte a dél-amerikai régióba
érkezõ teljes orosz exportot kitette. A nö-
vekvõ és látványos katonai együttmûködés
részeként idõrõl idõre további nagy értékû
hagyományos fegyverbeszerzésrõl is nap-
világot látnak különbözõ hírek, de 2008 so-
rán újabb szerzõdéskötésekre még nem
került sor. (2009-ben azonban többször
hallhattunk orosz T–90-s harckocsik be-
szerzésének tervérõl.) A térségben más
országok fegyverpiacára Oroszország
nem tudott betörni: elég csak arra gondol-
nunk, hogy bár 300 millió dollár értékben
adott el 12 harci helikoptert Brazíliának, az
ország 1,9 Mrd dollár értékû szállítóheli-
kopter-programjára már Franciaország
köthetett megállapodást.

Észak-Afrikában Algéria jelentett új felve-
võpiacot, különösképpen 2006 óta, amikor
SZU–30MK harci repülõgépeket, T–90-es
harckocsikat, BMP–2 páncélozott jármûve-
ket rendeltek Oroszországtól – így 2008-
ban Algéria az orosz fegyverek legjelentõ-
sebb importõre volt. Mindezt annak ellené-
re, hogy sokak számára meglepõ módon
2008-ban egy 34 darab MiG–29SMT harci
repülõgép beszerzésérõl szóló, 1,3 Mrd
dollár értékû szerzõdést felmondott az or-
szág vezetése, és még a 15 darab már le-
szállított repülõgépet is visszaküldték az-
zal az indoklással, hogy azok „nem érték el
a szerzõdésben meghatározott minõsé-
get”.

A hagyományos európai fegyverexpor-
tõr-nagyhatalmak esetében két tényezõt
kívánunk kiemelni. Egyrészt a SIPRI ösz-
szegzése szerint 2004–2008 között az „Eu-
rópai Unió” a globális fegyverexport 34%-
át bonyolította le, ami több volt, mint akár
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Érdemes kitérnünk néhány szóban Algéria
védelmi költségvetésének és fegyverkezési
beruházásainak jelentõs növekedésére az
elmúlt években. Algéria ugyanis érdekes pél-
dája annak, hogy kõolaj- és földgázkincsbõl
származó bevételére alapozva egy ország
fokozatosan regionális hatalommá válhat. Az
elmúlt évtizedben védelmi költségvetése me-
redeken emelkedett, ugyanakkor a GDP ará-
nyában mégis csökkent (3,8%-ról 3,0%-ra).
Emellett politikai–katonai szövetségre lépett
az Egyesült Államokkal a globális terrorizmus
elleni háborúban, majd 2002–2004-tõl jelen-
tõs orosz haditechnikai fejlesztést hajtott
végre.

A SIPRI 2005-ös dollár árfolyammal kalkulál-
va 1999–2008 között az algériai védelmi költ-
ségvetés jelentõs növekedésérõl számol be a
kormány hivatalos adataira támaszkodva,
melyet bizonytalan felhasználású kiegészítõ
költségvetési források is tovább duzzasztot-
tak. Eszerint az 1999-es 1,901 Mrd dollárról
2003-ra 2,453, 2008-ra pedig 4,156 Mrd dol-
lárra nõtt ez az összeg, arányaiban messze
meghaladva az összes többi afrikai országét.
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az Egyesült Államok, akár Oroszország ré-
szesedése. Az EU tagállamainak nem uni-
ós országokba irányuló fegyverexportja a
teljes európai fegyverexport 67%-át, egy-
ben a globális fegyverkereskedelem 23%-
át tette ki: a kereskedelem harmada tehát
magán az Európai Unión belül zajlott, 22%
Ázsiába, valamint 19% a Közel-Keletre irá-
nyult.

A másik figyelmet érdemlõ tényezõ, hogy
2001–2004, valamint 2005–2008 között
vizsgálva az európai államok fegyverex-
portja – az erõs értékingadozás mellett – ál-
talánosan csökkenõ részét képezi a globá-
lis exportnak. Sajnos olyan összesített ki-
mutatás nem áll e két forrás alapján rendel-
kezésünkre, amely az Egyesült Államok
fegyverexport-növekedését valós nagy-
ságrendje szerint érzékelteti, de kétségte-
len tény, hogy arányaiban mind a hagyo-
mányos európai exportõrök, mind Oroszor-
szág visszaszorulni látszanak.

A kongresszus elemzõje szerint a négy
nagy nyugat-európai gyártó – Franciaor-
szág, Nagy-Britannia, Németország és

Olaszország – együttes bevétele jelentõ-
sen csökkent 2007–2008-ban a fejlõdõ or-
szágokkal kötött megállapodások vissza-
esése miatt. A 2007-es 33,2%-ról részese-
désük a fegyverkereskedelem vizsgált as-
pektusaiban egy év alatt 10,9%-ra, nomi-
nálértékben 13,7 Mrd dollárról 4,6 Mrd dol-
lárra csökkent.

Fegyverimportõr országok,
2004–2008

Az elmúlt években természetesen a fegy-
vert vásárló országok körében is azonosít-
hattunk trendeket és „fõszereplõket”. A
CRS elemzése szerint e téren Szaúd-Ará-
bia volt a fejlõdõ országok között a vezetõ
állam: fegyverbeszerzései 2001–2008 kö-
zött jelenlegi árfolyamra átszámítva 36,7
Mrd dollárt tettek ki, miközben 2001–2004
között még India volt az elsõ számú fegy-
verimportõr a fejlõdõ országok körében
(10,6 Mrd dollár értékben kötött szerzõdé-
seket).
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A vezetõ fegyverexportõrök
fegyverszállítási megállapodásainak

értéke, 2001–2004*
1. USA 51 488

2. Oroszország 23 300

3. Franciaország 10 700

4. Németország 8 500

5. Egyesült Királyság 8 000

6. Izrael 4 600

7. Ukrajna 3 500

8. Svédország 3 400

9. Kína 3 100

10. Olaszország 2 700

11. Hollandia 2 100

A vezetõ fegyverexportõrök
fegyverszállítási megállapodásainak

értéke, 2005–2008*
1. USA 91 344

2. Oroszország 34 300

3. Franciaország 17 500

4. Egyesült Királyság 16 900

5. Olaszország 7 600

6. Kína 6 100

7. Németország 6 000

8. Izrael 5 300

9. Spanyolország 4 400

10. Ausztria 3 100

11. Svédország 2 400

* 2009-es dollár árfolyamon
Forrás: CRS: A hagyományos fegyverek kereskedelme a fejlõdõ országok körében, 2001–2008
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Ebben a nyolc évben a fejlõdõ országok
teljes fegyverbeszerzése a megkötött meg-
állapodások tükrében 225 Mrd dollár érté-
kû volt jelenlegi árfolyamon, amibõl Szaúd-
Arábiáé 16,3%-ot tett ki. (A második négy-
éves ciklusban ez még nagyobb arányú
volt, a 147,4 Mrd dollár érték 19,2%-a.) In-
dia eközben 20,2 Mrd dollár értékben, a
fejlõdõ országokra vonatkozó adatok
13,7%-ában kötött megállapodásokat.

2008-ban az Egyesült Arab Emirátusok lé-
pett az elsõ helyre a megkötött szerzõdések
terén a fejlõdõ országok között – 9,7 Mrd
dollár értékû megállapodásokkal. Az említett
Szaúd-Arábia 8,7 Mrd dollárral a második,
Marokkó – az elõbbiekben bemutatott algé-
riai fegyverkezés hatására beindítva saját
fegyverkezési programját – 5,4 Mrd dollárral
harmadik lett. A vezetõ fegyverimportõrök tí-
zes listáján a tavaly kötött szerzõdéseket il-
letõen hat közel-keleti és négy ázsiai államot
találhattunk az elmúlt évben.

A teljesített fegyverszállítások tekinteté-
ben az elsõ helyen továbbra is Szaúd-Ará-

bia állt 1,8 Mrd dollár értékben szállított
fegyverrel, míg India a második (1,8 Mrd
dollár – kerekített érték), Venezuela pedig
a harmadik (1,5 Mrd dollár). Ugyancsak a
leszállított fegyverek tekintetében a vezetõ
tíz állam összesen 12,2 Mrd dollár érték-
ben jutott fegyverekhez; közülük öt ázsiai,
négy közel-keleti és egy dél-amerikai volt. 

Évtizedeken keresztül a Közel-Kelet szá-
mított a fegyverkereskedelem elsõ számú
felvevõpiacának: 2001 és 2004 között
azonban a megkötött fegyverszállítási meg-
állapodások tekintetében 42,4%-kal (jelen-
legi árfolyamon 33,9 Mrd dollár értékben)
csak a második helyet foglalta el Ázsia mö-
gött (49,6%, 39,7 Mrd dollár). Elsõsorban
az iraki háború hatásának tulajdoníthatjuk,
hogy a következõ vizsgált periódusban,
2005–2008 között ismét az elsõ helyre került
a térség, 54,6%-os részesedéssel és 83,8
Mrd USD nominálértékkel (Ázsia 42,4%-kal
és 53,5 Mrd dollár értékkel második volt).

A mindenki által legnagyobb fegyverim-
portõrnek tekintett Kínával kapcsolatban a
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Tíz ország fegyverkereskedelmének értéke 1998-2007 között
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

USA 19 815 20 841 15 491 10 733 11 594 12 522 12 895 12 797 12 930 12 793

Oroszország 3 307 4 220 4 431 4 338 5 556 6 086 6 345 6 504 6 685 7 400

FFrraanncciiaaoorrsszzáágg 8 728 5 156 3 039 3 317 4 817 5 464 9 712 5 036 5 203 6 211

Egyesült 
Királyság 4 146 1 976 3 135 2 584 1 628 1 826 2 796 2 685 2 570 4 142

Olaszország 1 424 1 175 670 581 528 801 654 1 097 1 252 1 734

Kína Nincs adat

Németország 880 1 928 754 385 346 1 696 1 540 2 152 1 773 1 412

Izrael 2 197 2 716 2 999 2 950 4 639 3 156 4 062 3 581 4 526 4 300

SSppaannyyoolloorrsszzáágg 232 187 153 242 298 487 553 553 1 090 1 277

Ausztria 295 524 625 404 254 313 22 338 395 1 877

A vvilág 
összesen 45 4449 44 0022 35 7709 30 5541 35 3311 40 1192 46 1158 42 4469 45 5507 51 0053

(Az adatok a SIPRI által kalkulált 2007-es dollár árfolyamon, millió dollárban értendõk.)
Forrás: SIPRI Yearbook 2009. Armaments, Disarmament and International Security. Oxford
University Press, 2009, 334–335. o.
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SIPRI szerzõi igen óvatosak: sem általános
értékelésükben, sem egyébként részletes
és átfogó adattábláikban nem találkozha-
tunk Kínára vonatkozó konkrét adatokkal.

India esetében már könnyebb a helyzet:
2004–2008 között a globális fegyverimport
7,2%-át tulajdonítják az országnak, ezzel
Kína mögött a második helyre léptetve elõ
a képzelt rangsorban. Egyúttal megemlítik,
hogy egyes források az indiai fegyverkezé-
si kiadások jelentõs – 2009–2013 között 70
Mrd dollár értékû – növekedését jelzik elõ-
re. Az ország hagyományosan a szov-
jet–orosz fegyverzettechnika piacának szá-
mított, az elmúlt 25 évben haditechnikai
eszközeinek 75%-át onnan szerezte be.
Ennek szellemében az elmúlt évben példá-
ul 1–1,2 Mrd dollár értékû beszerzési meg-
állapodást kötöttek Oroszországgal 80
Mi–17 helikopterrõl, amely mellett évek óta
folynak közös fejlesztések és technológia-
transzfer is (PAKFA harci repülõgép, MTA
szállító repülõgép vagy az Admiral Gors-
kov repülõgép-hordozó eladása). Az elmúlt
években ugyanakkor élénkülnek a stratégi-
ai partnerség irányába mutató indiai–ame-
rikai kapcsolatok is. Ennek elsõ kézzelfog-

ható eredményei a fegyverszállítások terén
is tetten érhetõk: 2008 végén 600 millió dol-
lár értékû megállapodás keretében hat
C–130J szállító repülõgép, 2,1 Mrd USD ér-
tékben pedig nyolc darab P–8 típusú, ten-
geralattjáró elleni harcra kialakított repülõ-
gép szállításáról született megállapodás.

Két bemutatott elemzésünk jelentõs for-
rásbázissal dolgozva mind az elmúlt egy
év, mind az azt megelõzõ négy-, illetve
nyolcéves periódus nemzetközi fegyverke-
reskedelmi értékelése terén jelentõs ered-
mény. Ahogy erre maguk az elemzõk is rá-
mutatnak a kiadványokban: a globális
fegyverkereskedelem vizsgálata során a
források és az azokból nyert adathalmazok
jelentõsen eltérhetnek, akár már az adat-
szolgáltatás idõintervallumai tekintetében
is, ami kiküszöbölhetetlen módon – olykor
csak becslésekre hagyatkozva – eltérése-
ket eredményez az elemzések számadata-
iban. Emellett az eltérõ kutatási és elemzé-
si módszertan is további „szórást” produ-
kál, így bármely közölt számadatot „tájé-
koztató jellegûnek” érdemes tekinteni.

Mindkét elemzés hangsúlyozza és ki-
emeli az Egyesült Államok elsõségét a
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A vezetõ fegyverimportõrök
fegyverszállítási megállapodásainak

értéke, 2001–2008*
1 . Szaúd-Arábia 36 700

2. India 30 800

3. Egyesült Arab Emírségek 15 300

4. Kína 12 900

5. Egyiptom 12 300

6. Pakisztán 11 800

7. Izrael 7 100

8. Szíria 6 500

9. Venezuela 5 800

10. Algéria 4 900

A vezetõ fegyverimportõrök
fegyverszállítási megállapodásainak

értéke, 2008*
1 . Egyesült Arab Emírség 9 700

2. Szaúd-Arábia 8 700

3. Marokkó 5 400

4. India 4 000

5. Irak 2 000

6. Egyiptom 1 400

7. Észak-Korea 1 300

8. Tajvan 1 300

9. Izrael 1 000

10. Pakisztán 800

* 2009-es dollár árfolyamon
Forrás: CRS: A hagyományos fegyverek kereskedelme a fejlõdõ országok körében, 2001–2008
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nemzetközi fegyverkereskedelem terén
mind globálisan, mind a fejlõdõ országok
tekintetében – ami nem meglepõ. A CRS
tanulmánya ugyanakkor 2008-ra – feltehe-
tõen a nemzetközi adatszolgáltatás közel
sem teljes volta, egyidejûleg pedig az
Egyesült Államok széles körû nemzeti
adatszolgáltatása következtében – az USA
aránytalan túlsúlyára mutat rá. Ennek felül-
vizsgálata egy év elteltével minden bizony-
nyal esedékes lesz.

A hagyományos fegyverexportõrök köré-
ben radikális változásnak nem lehettünk
tanúi, azonban egyes trendek – mint a nyu-
gat-európai „nagyok” teljesítményének
visszaszorulása vagy az orosz fegyverpiac
folyamatban lévõ átrendezõdése – figyel-
met érdemelnek. Ugyanígy a fegyverbe-

szerzések terén évrõl évre találkozhatunk
egy-egy kiugrással – mint 2008-ban Algé-
ria esetében.

Sajnálatos módon Kínával kapcsolatban
mind a Kongresszusi Kutatószolgálat,
mind a Stockholmi Nemzetközi Békekutató
Intézet szûkszavú és tartózkodó volt – egy-
értelmûen az elérhetõ hiteles adatok igen
limitált köre miatt. Ez egyaránt hiányossá-
ga mindkét kiadványnak, amit más elem-
zések-értékelések sem tudtak eddig ered-
ményesen kiküszöbölni.

A kérdésfelvetés, miszerint a nemzetközi
fegyverkereskedelem felmérhetõ-e egyál-
talán, ezúttal is inkább csupán célkitûzés
marad, hiszen maguknak az érintett felek-
nek az az érdeke, hogy csak „jó közelítés-
sel” kaphassunk képet róla.                  
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