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A Stockholm International
Peace Research Institute

1964-ben maga az akkori svéd miniszter-
elnök, Tage Erlander tett javaslatot tudo-
mányos körökben arra, hogy Svédország
történelmének leghosszabb – 150 éves –
háborítatlan békés korszaka elõtt tiszte-
legve konfliktuskutató központot hozzanak
létre. Két évvel késõbb a nagyszabású
terv megvalósult: megalapították a stock-
holmi székhelyû Nemzetközi Békekutató
Intézetet, hogy a béke- és konfliktuskuta-
tás fegyverkezési, fegyverzetellenõrzési
és leszerelési aspektusaival foglalkozzon.
Tevékenységi körét elsõsorban olyan poli-
tikai, gyakorlati alkalmazott kutatásokban
jelölték meg, melyek ez elméleti kutatások
eredményeire támaszkodva törekszenek a
nemzetközi konfliktusok békés rendezési
lehetõségeinek jobb megértésére. E mun-
kájukban a kutatók csak nyílt forrásokra tá-
maszkodnak.

Az intézet mûködéséhez szükséges
anyagi forrásokat – a parlament jóváha-
gyásával – a svéd kormány biztosítja. Ez a

kormányzati forrás szinte egyedülálló mó-
don arra is lehetõséget biztosít, hogy a ku-
tatási anyagokat ingyen, nyíltan elérhetõvé
tegyék a külsõ felhasználók számára is.
Irányító testülete mellett külön tanácsadó
bizottság segíti a közel harminc nemzetkö-
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Csiki Tamás

SIPRI Yearbook – 2008

A biztonsági tanulmányok egyik fõ kutatási területe a fegyverkezés,
fegyverzetellenõrzés kérdésköre. A témával számos kormányzati és
nem kormányzati, nemzeti és nemzetközi szervezet foglalkozik. Ezek
közül talán az egyik legismertebb a fegyverkezés tág értelmezésû
spektrumára specializálódott Stockholm International Peace Research
Institute. A SIPRI, ahogy sokan emlegetik, immár több évtizedes múlt-
tal a háta mögött, máig egyre bõvülõ „termékkínálattal” vonja magára a
kutatók, szakemberek, politikusok, diplomaták, a kérdés iránt érdeklõ-
dõk figyelmét. Cikkünkben az intézet legismertebb és napjainkban már
alapvetõnek számító évkönyvsorozatának nemrégiben megjelent 2008-as
kötetét mutatjuk be.

A SSIPRI jjelenlegi kkutatásai aaz aalábbi tterülete-
ket öölelik ffel:
SIPRI Évkönyv: euroatlanti biztonság és
fegyverzetellenõrzés; fegyveres konfliktusok
és konfliktuskezelés; nonproliferáció és ex-
portszabályozások; vegyi és biológiai fegy-
verek; védelmi költségvetés és fegyvergyár-
tás; fegyverkereskedelem.
Legfrissebb kiadványaik: Terrorism in Asym-
metrical Conflict (SIPRI Research Report,
No. 23.); Chemical and Biological Non-Lethal
Weapons (SIPRI Policy Paper, No 23.);
Stemming Destabilizing Arms Transfers
(SIPRI Insights on Peace and Security,
2008/3.); Humanitarian Military Intervention
és egyéb kötetek.
SIPRI Yearbook 2008: Armaments, Disarma-
ment and International Security.

Az egyes kiadványok a kutatóintézet hon-
lapján (www.sipri.org) érhetõk el, és többsé-
gük elektronikus formában le is tölthetõ.
Megrendelésükre nyomtatott formában is
van lehetõség.
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zi szakember munkáját. Elemzõik döntõen
svédek, britek, amerikaiak, de szinte min-
den régióból képviseltetik magukat kuta-
tók: kolumbiai, maláj, iraki, kínai munkatár-
sakkal is dolgoznak.

Kiadványok

Nem csupán a kutatóintézet kutatásainak
köre széles: az eredményeket is változatos
formában jelentetik meg, és széles körben
terjesztik. A kutatók, elemzõk, szakértõk
és szerkesztõk munkájának eredménye-
ként a felhasználók az alábbi rendszeres
kiadványokat vehetik kézbe.

A SIPRI Research Reports a fegyverke-
zés és biztonság összefüggéseinek kiemel-
kedõ jelentõségû és aktuális témáit elemzõ
kutatási anyagok gyûjteménye. Az elemzõk
a SIPRI fõ profiljába tartozó nagyobb kuta-
tási területek legújabb eredményeinek ösz-
szegzésével nem csupán aktuális és hite-
les forrást kívánnak biztosítani az adott té-
mában, hanem a vonatkozó hivatalos doku-
mentumokat és adatokat is feldolgozzák.

A legújabb – a sorban immár 23. – jelen-
tés Terrorism in Asymmetrical Conflict cím-
mel azt a célkitûzést fogalmazta meg, hogy
a 21. századi terrorizmus kapcsán túllépjen
a hagyományos megközelítéseken, meg-
szokott válaszokon. A szélsõséges ideoló-
gia vonatkozásai és a nem állami szereplõk
szervezõdési modelljei közötti szinergiát
vizsgálja, amely aszimmetrikus konfliktu-
sokban terrorista eszközök és módszerek
alkalmazását eredményezi. A szerzõ amel-
lett érvel, hogy ez az elem teszi olyan ellen-
állóvá a modern terrorszervezeteket az álla-
mi vagy nemzetközi fellépéssel szemben,
annak ellenére is, hogy ezek a szereplõk
alapvetõen sokkal erõsebbek. A nemzetek
feletti szélsõséges ideológia, amelyet pél-
dául az al-Káida terjeszt, olyan nagymérté-

kû mobilizációs potenciállal rendelkezik,
hogy globálisan sem világi, sem mérsékelt
iszlám ideológiai irányzatokkal nem lehet
ellensúlyozni. A kiadvány elektronikus for-
mátumban elérhetõ az intézet honlapján.

A SIPRI Policy Papers hasonlóképpen a
fegyverkezés és biztonság összefüggése-
it elemzik, azonban rövidebb esettanulmá-
nyokon keresztül, amelyekhez ajánlásokat
is társítanak az elemzõk. A minden ne-
gyedévben megjelenõ kiadványsorozat
legújabb tagja a Chemical and Biological
Non-Lethal Weapons. A tanulmány azokat
a biológiai és vegyi anyagokat vizsgálja,
amelyek fegyverként alkalmazva nem se-
besítik meg, nem ölik meg az ellenséget,
csupán harcképtelenné teszik. Az elem-
zés célja, hogy rámutasson a nemzeti és
nemzetközi szabályozások olyan hiányos-
ságaira, amelyek miatt ilyen anyagok ön-
magukban vagy más, hagyományos fegy-
verekkel együtt ellenõrizhetetlen felhasz-
nálókhoz kerülhetnek. Kellõ figyelmet kell
fordítani arra, hogy a tudományos–techno-
lógiai fejlesztések legújabb eredményeit
nemcsak a tervezett cél érdekében, pél-
dául rendfenntartás, békefenntartás vagy
terroristaellenes mûveletek során használ-
ják fel, hanem illetéktelen kezekbe kerülve
közvetlen károkozásra is. Az ajánlások
gyakorlati, technikailag is kivitelezhetõ ja-
vaslatokat fogalmaznak meg az ezt lehetõ-
vé tevõ „kiskapuk” megszüntetésére.

A havonta megjelenõ SIPRI Policy Brief a
legaktuálisabb biztonságpolitikai esemé-
nyek rövid, lényegre törõ elemzése. A 2008.
novemberi legújabb szám South Ossetia
and Abkhazia: placing the conflict in context
címmel a sokak által értelmezett és értékelt
augusztusi orosz–dél-oszét–grúz hatnapos
háborút elemzi azzal a céllal, hogy túllépjen
a szokásos párhuzamokon Koszovóval, és
a hagyományos Nyugat–Oroszország stra-
tégiai ellentét hangoztatásán. Tárgyalja az
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észak-kaukázusi területek kérdését, a Feke-
te-tenger térségére vonatkozó hatásokat;
Törökország közvetítõ szerepét, valamint el-
méleti oldalról a konfliktus helyi eszkalációs,
de nemzetközi szinten szélesebb körre át
nem terjedõ folyamatát.

A SIPRI Insights on Peace and Security
mindig egy-egy aktuális, fegyverkezéssel,
konfliktussal kapcsolatos kérdés gyakorla-
ti vonatkozásaiba enged bepillantást. A
2008. évi 3. szám Stemming destabilizing
arms transfers: the impact of European
Union air safety bans címmel vizsgálja az
Európai Uniónak az illegális fegyverkeres-
kedelem felszámolását célzó légi közleke-
dési és légi szállítási szabályzóit. A beszá-
moló része a SIPRI CIT-MAP (Countering
Illicit Trafficking-Mechanism Asseessment
Project) programjának, ami a hidegháború
vége óta nem tapasztalt mértékû uniós lé-
gi szállítási jogszabályi szigorítások hatá-
sait, hatékonyságát vizsgálja.

Ami az önálló köteteket illeti, a kutatóinté-
zet a mai napig már több mint 250 kiadványt
jelentetett meg, amelyekben harmincnál is
több önálló kutatás szerepel. A könyvek
megrendelhetõk az intézet kiadójától vagy a
kereskedõktõl, ugyanakkor máshol nem jel-
lemzõ módon elektronikus formában az in-
tézet honlapjáról is letölthetõk.

Legújabb kiadványuk a humanitárius
válságkezelés témájával foglalkozik, Hu-
manitarian Military Intervention: The Con-
ditions for Success and Failure címmel. A
kötet annak az elméleti alapnak a teljesü-
lését vizsgálja, miszerint bármely humani-
tárius célú katonai beavatkozásnak több
pozitív eredménye kell, hogy legyen, mint
esetleges negatív hatása. A szerzõ hat
konfliktusövezetben – többek között
Észak-Irak, Szomália, Ruanda, Bosznia-
Hercegovina, Koszovó és Kelet-Timor – 17
katonai beavatkozást vizsgál az 1990-es
évekbõl saját analitikai módszerével.

SIPRI Yearbook – 2008

Az évente megjelenõ évkönyv kétségtelenül
az intézet legismertebb kiadványa, a szer-
kesztõk szerint „a legalaposabb, legszéle-
sebb körû kiadvány, amely a nemzetközi és
regionális biztonság és konfliktusok, béke-
fenntartó mûveletek, védelmi költségvetés,
fegyvergyártás és -kereskedelem, tömeg-
pusztító fegyverek, fegyverzetellenõrzés, 
-csökkentés és -leszerelés, valamint non-
proliferáció kérdésköreinek teljes spektru-
mát felöleli.” Az idén 39. alkalommal megje-
lenõ évkönyv mindenképpen alapvetõ kiad-
vány biztonságpolitikai körökben, melyre az
is bizonyítékul szolgálhat, hogy a kutatóinté-
zetet a világ 30 legelismertebb „agytrösztje”
közé sorolták be 2008 tavaszán a Think
Tanks and Civil Societies Program kereté-
ben végzett, több mint 5000 szervezetet
vizsgáló nemzetközi felmérésben.

Az évkönyv, amely 1987-ig World Arma-
ments and Disarmament: SIPRI Yearbook
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SIPRI UUpdate. Az aktuális események, a kuta-
tóintézettel, kutatásokkal, kiadványokkal, „szol-
gáltatásokkal” kapcsolatos legújabb hírek, tá-
jékoztatók szinte naprakész követhetõsége ér-
dekében a kutatóintézet havonta kibocsátja
elektronikus hírlevelét SIPRI Update: Global
Security & Arms Control néven, amelyre hon-
lapjukon bárki feliratkozhat. Az érdekességek
között minden számban szerepel „a hónap té-
nye”, amely a 2008. novemberi számban az
ázsiai katonai kiadásokra vonatkozik.

„Az ázsiai katonai kiadások 2007-ben reálér-
tékben 7,9 százalékkal emelkedtek, és elérték
a 200 milliárd USD-értéket. A régió katonai ki-
adásai 25 százalékkal növekedtek 2003 óta, és
53 százalékkal 1998-hoz képest. Az elmúlt év-
tizedben a kiadások növekedésének éves átla-
gos értéke 4,8 százalék volt. Kína, India, Japán
és Dél-Korea költi a legtöbbet fegyverkezésre,
sorrendben 66, 28, 40 és 26 milliárd USD érté-
kû kiadással 2007-ben. Összehasonlításkép-
pen: e négy ország adja az egész régió összes
fegyverkezési kiadásának 80 százalékát.”
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néven jelent meg, mindig a megjelenést
megelõzõ év eseményeit dolgozza fel és
foglalja össze. E kiadásban a szerkesztõk
nagy hangsúlyt fektetnek az erõszak frag-
mentációjára, azaz a nem állami szereplõk
növekvõ szerepére a helyi konfliktusokban.
A szerzõk rámutatnak a globális fegyverke-
zés és a védelmi kiadások növekedésére, a
hagyományos és nem hagyományos fegy-
verzettechnikák növekvõ hozzáférhetõségé-
re és terjedésük veszélyére. Kiemelik, hogy
gyengülnek azok a multi-, bi- és unilaterális
intézmények és mechanizmusok, amelyek-
kel az államok felléphetnek e folyamatok el-
lenében.

A kötet 11 tematikus fejezetbe tagolt há-
rom átfogó részbõl áll, amelyek mindegyi-
kében részletes és jól összevethetõ táblá-
zatos adatsorok egészítik ki az események
ismertetését és elméleti értékelését. A leíró
adatok forrásai és a feldolgozás metodoló-
giája szintén alapos és átfogó jelleggel je-
lenik meg minden fejezetben.

I. Biztonság 
és konfliktusok, 2007

A fegyverkezéssel kapcsolatos biztonsági
ügyekre tekintve két trendnek kell kiemel-
kedõ figyelmet szentelnünk. Egyrészt a
meglévõ nemzetközi egyezményeket, kon-
venciókat, megállapodásokat több oldalról
is folyamatos kihívások érik a nemzetközi
politikában, melyek kiüresedésüket vagy
felbomlásukat eredményezhetik. Másrészt
az elmúlt idõszakban ismét egyre nagyobb
figyelmet kap a nonproliferáció, egyes
technológiák terjedésének és a hagyomá-
nyos fegyverek kereskedelmének kérdése
is, ami jó esélyt teremthet a további tárgya-
lásra. A SIPRI igazgatója és egyben a
2008-as kiadás fõszerkesztõje, Bates Gill
ezekben a trendekben elsõsorban a cse-

lekvés lehetõségét látja és emeli ki. Mind-
emellett természetesen nem szorulnak hát-
térbe az alábbi tényezõk sem: a kulcsfon-
tosságú anyagok, technológiák és ismere-
tek ellenõrizetlen terjedésének fennálló ve-
szélye, a hagyományos fegyveres konflik-
tusok komplexitásának növekedése, a ha-
gyományos fegyverkezés növekvõ mérté-
ke, a vezetõ hatalmak közötti konszenzus
megbomlása, és ennek következménye-
ként a fegyverzetellenõrzéshez kapcsoló-
dó intézmények, rezsimek gyengülése.

Euroatlanti biztonsági szervezetek és kap-
csolatok
Térségünket illetõen 2007-ben három té-
nyezõt lehetett jól körülhatárolhatóan, de
egymástól el nem választva nyomon kö-
vetni: Oroszország magabiztosságának
visszatérését, ezzel párhuzamosan a pro-
vokatív amerikai lépések hatására az el-
idegenedés és feszültség növekedését a
NATO-val szemben, valamint az EU hatá-
rozatlanságát, ami a szervezeti bõvítés si-
kere ellenére az intézményi mélyítés elma-
radásával magyarázható.

Az események mögött kirajzolódnak a va-
lós erõviszonyok, illetve szándékok. Szergej
Ivanov orosz védelmi miniszter 2007 febru-
árjában tett bejelentést a tervezett öttrillió ru-
bel (189 milliárd USD) értékû új orosz fegy-
verkezési programról, amelynek keretében
2015-ig a rendszerben lévõ eszközök 45
százalékát kívánják modernebb eszközökre
cserélni. E fejlesztés kiemelten érintené a
hadászati nukleáris erõket (interkontinentá-
lis ballisztikus rakéták, stratégiai bombázók
és ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjá-
rók) és az orosz hadiflottát (repülõgép-hor-
dozók). Az orosz képességek újjáéledésé-
nek több példáját is láthattuk az év folya-
mán: sikeres több robbanófejes ballisztikus
rakéták tesztelése zajlott év közben; au-
gusztusban a stratégiai bombázók kezdték
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újra ellenõrzõ repüléseiket az észak-atlanti
térségben és az Északi-tengeren; decem-
berben pedig az Admiral Kuznyecov repü-
lõgép-hordozó futott ki a Földközi-tengerre.

A NATO és az EU, valamint Oroszország
között döntõen négy területen folytak viták
az év során: az amerikai rakétapajzs, a CFE-
szerzõdés, Koszovó, valamint az energia-
biztonság kérdéseiben – megoldás azon-
ban egyik esetben sem született. A transz-
atlanti kapcsolatok esetében a hagyomá-
nyos együttmûködést a növekvõ globális ki-
hívások és feladatok tették bonyolulttá, mert
a konszenzust és az elkötelezett részvételt
egyre nehezebb volt megteremteni.

A fegyveres konfliktusok jellemzõi
A fegyveres konfliktusok általános jellemzõit
illetõen 2007-ben is folytatódott az a trend,
hogy a fegyveres szereplõk és az erõszakot
alkalmazók száma tovább nõtt a világ konf-
liktusaiban. Mivel az erõszakkal élõk egyre
inkább nem állami szereplõk, a harci cse-
lekmények és azok következményei is más
formát öltenek: alacsonyabb a közvetlenül a
harcokban elesettek, ugyanakkor jelentõsen
nõtt a polgári áldozatok, sebesültek, mene-
kültek és egyéb módon kárt szenvedõk szá-
ma. Ezzel párhuzamosan az erõszak külön-
bözõ motivációs formái – így például a terro-
rizmus, szektariánus erõszak és más közös-
ségeken belüli erõszakformák – között is
egyre jobban elmosódni látszik a határvo-
nal. Aggasztó folyamatok jelzik, hogy ezek a
folyamatok „önfenntartóvá válnak”, és akkor
sem érnek véget vagy csökken az intenzitá-
suk, amikor a konfliktus alapvetõ ellentéteit
valamelyest kezelni tudják. 

A fejezet Irak, Szudán és Pakisztán esetta-
nulmányaival támasztja alá a szerzõ megálla-
pításait, valamint külön mellékletben szolgál-
tat számszerû adatokat regionális bontásban
az 1998 és 2007 közötti idõszak jelentõs
fegyveres konfliktusairól és azok jellemzõirõl.

Békemûveletek tervezése és végrehajtása
2007 talán legjelentõsebb eredménye a
békemûveletek tervezése terén, hogy az
ENSZ megkezdte az Integrált Mûveleti
Tervezõ Folyamat (Integrated Missions
Planning Process – IMPP) mûködtetését a
„Békefenntartás – 2010” reform-célkitû-
zésének részeként. A szervezet az IMPP
által kíván egységes keretet kialakítani a
többdimenziós békemûveletek számára,
amelynek már kiemelt része a célország-
ban zajló helyi tervezés és konzultáció is.
Ennek szellemében zajlott két új mûvelet
– az UNAMID (az Afrikai Unió és az
ENSZ „hibrid missziója” Darfúrban) és a
MINURCAT (az ENSZ missziója a Közép-
afrikai Köztársaságban és Csádban) ter-
vezése is. 

Az Európai Unió válságkezelõ képessé-
geit elsõsorban Európában és Afrikában
használta: a 2006 óta mûködõ EUPT
Kosovo (EU Planning Team for Kosovo) fo-
lyamatosan tervezte az UNMIK feladatait
átvevõ EULEX- (EU Rule of Law Mission)
missziót, amely végül 2008 februárjától te-
lepült, valamint elkezdõdött az EUFOR
Tchad/RCA (az Európai Unió katonai misz-
sziója Csádban és a Közép-afrikai Köztár-
saságban) mûvelet tervezése is.

A fejezet melléklete részletes adatokkal
és jellemzõkkel szolgál a világban ma zaj-
ló békemûveletek számszerû adatairól és
jellemzõirõl, valamint egy rövid regionális
áttekintést és missziókra lebontott létszám-,
áldozat- és költségadatokat is közöl.

II. Védelmi költségvetés 
és fegyverkezés, 2007

Védelmi költségvetés
Az évkönyv valószínûleg legismertebb
része a világ valamennyi államának vé-
delmi költségvetésére kiterjedõ részletes
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áttekintés. 2007-ben a világ összes kato-
nai kiadását 1339 milliárd USD-ra becsü-
lik, ami 2006-hoz képest reálértéken hat-
százalékos emelkedést, 1998 óta pedig
45 százalékos növekedést jelent. Ez az
összkiadás a világ GDP-jének 2,5 száza-
lékával egyenértékû, azaz a Föld minden
lakosára fejenként átlagosan 202 USD
védelmi kiadás jut. Mint korábban, úgy
2007-ben is az USA katonai kiadásai
képviselték a legnagyobb tételt – az ösz-
szes 45 százalékát –, majd Nagy-Britan-
nia, Kína, Franciaország és Japán követ-
kezik egyenként négy-öt százalékkal. Az
Egyesült Államokkal kapcsolatban érde-
mes megjegyezni azt is, hogy 2001 óta
59 százalékkal nõtt a védelmi költségve-
tése, amire a második világháború óta
nem volt példa. 

A védelmi kiadásokkal foglalkozó fejezet
melléklete adatokat közöl az egyes régiók,
országok, nemzetközi szervezetek védel-
mi költségvetésérõl USD-ben, az adott ál-
lam pénznemében, valamint a GDP ará-
nyában az 1998–2007 közötti idõszakra. A
kiadványban szereplõ adatok elérhetõk a
SIPRI online adatbázisaiban is.

Fegyvergyártás
A világ fegyvergyártását hasonlóan átfogó
adatgyûjtés alapján elemzik a szakértõk – a
kínai fegyvergyártás kivételével, melyrõl nyílt
források csak korlátozottan állnak rendelke-
zésre. A beszerezhetõ információk, adatok
alapján a SIPRI által rangsorolt száz legna-
gyobb fegyvergyár 315 milliárd dollár for-
galmat könyvelhetett el 2006-ban, ami nomi-
nálértékben kilencszázalékos növekedést
jelent 2005-höz képest. A vizsgált 100 leg-
nagyobb védelmi ipari vállalat közül 41 az
USA-ban, 34 Nyugat-Európában, nyolc
Oroszországban, négy-négy Japánban és
Izraelben, három pedig Indiában található.
A növekedés a továbbra is fennálló háborús
elkötelezettségek és az ebbõl származó
igények következtében elsõsorban ez eset-
ben is az amerikai védelmi ipart érintette. A
legnagyobb forgalmat a páncélozott jármû-
vekre specializálódott vállalatok, valamint a
csúcstechnológiát képviselõ elektronikai és
kommunikációs vállalatok bonyolították le.

Hét, egyenként egymilliárd dollár értéket
meghaladó jelentõs vállalati transzformá-
ció (egyesülések, felvásárlások) ment
végbe az észak-amerikai és a nyugat-eu-

86

Védelmi RRészesedés Védelmi A GGDP
Sorrend Ország kiadások aa vvilágban kiadás/fõ %-áában 

(Mrd UUSD) (%) (USD) (2006)
1. USA 547 45 1799 4,0
2. Nagy-Britannia 59,7 5 995 2,6
3. Kína 58,3 5 44 2,1
4. Franciaország 53,6 4 880 2,4
5. Japán 43,6 4 339 1,0
6. Németország 36,9 3 447 1,3
7. Oroszország 35,4 3 249 3,6
8. Szaúd-Arábia 33,8 3 1310 8,5
9. Olaszország 33,1 3 568 1,8

10. India 24,2 2 21 2,7
Összesen 925 76
Világ 1214 100 183 2,5

A világ tíz legmagasabb védelmi költségvetése, 2007 (Kína és Oroszország esetében becsült adatok)
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rópai védelmi iparban. Ezen túlmenõen az
Európai Védelmi Ügynökség és az Euró-
pai Bizottság továbbra is az európai vé-
delmi ipar integritásának és összehangolt-
ságának növelését sürgette. Oroszország
hasonlóképpen a nagy múltra visszatekin-
tõ hazai hadiipar megerõsítésére és állami
irányítás alatt történõ összpontosítására
törekedett. A fejezet melléklete a vizsgált
védelmi ipari vállalatok forgalmát tekinti át.

Nemzetközi fegyverkereskedelem
A nyílt forrásból származó adatok összesí-
tése alapján 2007-ben az elõzõ évhez ké-
pest a jelentõs hagyományos fegyverkate-
góriák kereskedelmében csökkenés volt
tapasztalható. Ugyanakkor a 2003–2004-
ben kezdõdött növekedési trendet ez még
nem töri meg. Ebben az idõszakban az öt
legnagyobb fegyverellátótól – az Egyesült
Államoktól, Oroszországtól, Németország-
tól, Franciaországtól és Nagy-Britanniától –
származott a szállítások 80 százaléka. A
legjelentõsebb vásárlók Ázsia regionális
hatalmai (India, Kína, Dél-Korea), a NATO-
tag Törökország és Görögország, valamint
az Egyesült Államok szövetségesei a „glo-
bális terrorizmus elleni háborúban”, illetve
az USA katonai segélyeinek közel-keleti és
ázsiai kedvezményezettjei.

2007-ben elõször csökkent a Kínába
(2003–2007 között a legjelentõsebb egyé-
ni vásárlónak) szállított fegyverek mennyi-
sége, ami a SIPRI elemzõi szerint potenci-
ális fordulatot is jelenthet a globális folya-
matokban. Véleményünk szerint ilyen rö-
vid távon ez még túlzó felvetés, különös-
képpen azért, mert Kína saját fegyvergyár-
tásáról nem rendelkezünk átfogó ismere-
tekkel. A Dél-Amerikába irányuló szállítá-
sok növekedését szintén látványos hírve-
rés kísérte, valós súlyuk azonban nem vál-
toztatja meg a globális fegyverkezési tren-
deket.

A fejezet mellékletei átfogó adatokat adnak
a hagyományos fegyverek szállítóiról és vá-
sárlóiról, valamint a kereskedelem értékérõl.

III. Nonproliferáció, fegyverzet-
ellenõrzés és leszerelés, 2007

Nukleáris nonproliferáció
A nukleáris tudás, technológia, anyagok és
fegyverek terjedése terén a fõ kérdés 2007-
ben is Irán és Észak-Korea nukleáris prog-
ramja, az USA és India technológia-tran-
szfere, a genfi leszerelési konferencia sikerte-
len tárgyalásai, és a globális hasadóanyag-
kereskedelmet tiltó egyezmény (Fissile
Material Cut-off Treaty – FMCT).

Iránnal szemben 2007-ben az ENSZ BT
1747. számú határozata további szankció-
kat vezetett be annak érdekében, hogy a
nemzetközi közösség elérje a nukleáris
program, az urándúsítás felfüggesztését.
Észak-Korea esetében a folytatódó hatol-
dalú tárgyalások kétlépcsõs akcióterv el-
fogadását eredményezték. Észak-Korea
elfogadta, hogy elõbb bezárja, majd fel-
számolja nukleáris létesítményeit, ugyan-
akkor az év végére nem tett eleget vállalt
kötelezettségeinek. Az USA nukleáris
technológia-transzferrõl szóló megállapo-
dása Indiával széles körû visszatetszést
keltett a nemzetközi közösségben, hiszen
szöges ellentétben áll azzal a gyakorlattal,
amit más államokkal szemben igyekszik
érvényesíteni. A genfi leszerelési konfe-
rencia és az FMCT-tárgyalások pedig to-
vábbra sem hoztak áttörést.

A fejezet mellékletei bemutatják a világ
atomhatalmainak (Egyesült Államok,
Oroszország, Nagy-Britannia, Kína, Fran-
ciaország, Izrael, India, Pakisztán, Észak-
Korea) ismert és becsült eszközállomá-
nyát, beleértve a hordozóeszközöket és a
felhalmozott hasadóanyag-készleteket is.
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Emellett önálló tanulmány elemzi és érté-
keli az Egyesült Államok rakétavédelmi ter-
veit és azok technikai kivitelezhetõségét.

A vegyi és biológiai anyagokból származó
biztonsági fenyegetések csökkentése
A nukleáris technológiából származó ve-
szélyeken túlmenõen az évkönyv áttekinti a
2007-es év fejleményeit a veszélyes vegyi
és biológiai anyagok ellenõrzését célzó
nemzetközi együttmûködés terén is. Az
1972-es biológiai és toxinfegyver-tilalmi,
valamint az 1993-as vegyifegyver-tilalmi
egyezmény aláírói információcserével és a
nemzeti intézkedések felügyeletével fokoz-
ták ez irányú törekvéseiket. Miközben az
ENSZ e területet vizsgáló és felügyelõ iraki
különleges bizottságát feloszlatták, az év
folyamán több klórgázzal elkövetett me-
rényletet hajtottak végre az országban, ami
azt mutatja, hogy a veszély továbbra is
fennáll. Végül külön tanulmány összegzi a
WHO madárinfluenzával kapcsolatos sza-
bályozásait és az ezeknek érvényt szerzõ
nemzetközi együttmûködés paramétereit.

Hagyományos fegyverzetellenõrzés
2007 legnagyobb kihívását a hagyomá-
nyos fegyverek terén kétségtelenül a CFE-
szerzõdés körül kialakult ellentét jelentet-
te, amely végül Oroszország részvételé-
nek „felfüggesztését” eredményezte: ez

erõsen megkérdõjelezi a rezsim fenntart-
hatóságát. Ezzel párhuzamosan a térség
államai az EBESZ keretében további biz-
tonság- és bizalomerõsítõ tárgyalásokat
folytattak.

Globális jelentõségûek az év folyamán
folytatott tárgyalások a gyalogsági aknák
és az ún. fürtös bombák elleni nemzetközi
fellépésrõl. Ehhez társul a multilaterális ex-
portellenõrzõ rezsimek éves tevékenysé-
gének összegzése és értékelése.

Az évkönyv mellékletei további hasznos
áttekintõ jellegû információkat is tartalmaz-
nak: a nemzetközi fegyverzetellenõrzési
egyezmények listáját és rövid tartalmi is-
mertetését; számos nemzeti, kormányközi
és nemzetközi intézmény, szervezet elér-
hetõségét; valamint a 2007-es év releváns
eseményeinek kronológiáját.

Adatbázisok
A SIPRI-honlap a kiadványok széles köre
mellett az évkönyvben is megjelenõ adato-
kat több online adatbázisban is hozzáférhe-
tõvé teszi a felhasználók számára. Az ingye-
nes, regisztrációt igénylõ adatbázisok:
Facts on International Relations and
Security Trends (FIRST); Multilateral Peace
Operations Database; SIPRI Data on Military
Expenditure; SIPRI Data on Arms Transfers;
SIPRI Data on Arms Production; SIPRI Data
on National Export Control Systems. 
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Ország Hadászati rrobbanófej Nem hhadászati rrobbanófej Összes rrobbanófej
USA 3575 500 4075
Oroszország 3113 2076 5189
Nagy-Britannia 185 – 185
Franciaország 348 – 348
Kína 161 15 176
India – – 60–70
Pakisztán – – 60
Izrael – – 80
Összesen 10 183
A világ nukleáris eszközei, 2008. január (becslés)


