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στην αγορά όπλων

Σημαντική αύξηση κατά 16% στις παγκόσμιες εισαγωγές και εξαγωγές όπλων
καταγράφονται τα τελευταία 5 χρόνια, όπως αναφέρει η Deutsche Welle
επικαλούμενη τη νέα έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη SIPRI.
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Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων με μερίδιο αγοράς 31 % παραμένουν οι ΗΠΑ, οι
οποίες αύξησαν τις εξαγωγές τους κατά 23% την περίοδο 2010 - 2014 σε σχέση με
την προηγούμενη πενταετία. «Οι αμερικανικές αμυντικές δαπάνες μειώνονται
συνεχώς και έτσι η αμερικανική βιομηχανία στρέφεται όλο και περισσότερο στις
εξαγωγές, όχι εν είδει αναζήτησης ενός πρόσθετου μπόνους αλλά ως ένα
σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητάς της», σημειώνει ο Ζίμον Βέζεμαν, ένας
από τους συντάκτες της έκθεσης.

Δεύτερη στον σχετικό πίνακα κατατάσσεται η Ρωσία με 27% των παγκόσμιων
εξαγωγών και η οποία κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές της κατά 37 %. Όπως
υπογράμμιζε στη Deutsche Welle ο Γιαν Γκρέμπε από το Ινστιτούτο για την Ειρήνη
και την Ανάπτυξη BICC της Βόννης, «η ρωσική πολιτική δρομολόγησε ένα εκτενές
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού τόσο για τη βιομηχανία όσο και για το στρατό. Εν τω
μεταξύ όμως η ρωσική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά
προβλήματα, με αποτέλεσμα η στρατηγική αυτή να υλοποιείται μόνον εν μέρει». Με
συνέπεια, συνεχίζει ο Γιάν Γκρέπε, να επενδύει και η Ρωσία όλο και περισσότερο
στις εξαγωγές.

Η πρώτη εξάδα των μεγαλύτερων εξαγωγέων όπλων συμπληρώνεται με την Κίνα,
τη Γερμανία και τη Γαλλία, με 5% της αγοράς, και η Βρετανία με 4% της αγοράς.
Σημειώνεται πως η Κίνα, την περίοδο 2010 - 2014, αύξησε τις εξαγωγές όπλων κατά
143%, εκτοπίζοντας τη Γερμανία από την τρίτη θέση των μεγαλύτερων εξαγωγέων.
«Η Κίνα είναι ένα είδος discounter σε όπλα. Ό,τι αγοράζεις από την Κίνα είναι
συχνά λίγο φθηνότερο από ό,τι αλλού», σημειώνει ο Βέζεμαν, με τη Deutsche Welle
να υπογραμμίζει πως το Πεκίνο από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έχει
εκσυγχρονίσει σε μεγάλο βαθμό την αμυντική του τεχνολογία, ωστόσο συνεχίζει να
υπολείπεται σημαντικά των συστημάτων της Δύσης.
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Μείωση των γερμανικών εξαγωγών κατά 43 % καταγράφεται την τελευταία
πενταετία. Αξίζει να επισημανθεί πως η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος
αγοραστής γερμανικών όπλων (7%) μετά τις ΗΠΑ (11%) και το Ισραήλ (9%).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, καταλήγει το δημοσίευμα της Deutsche Welle, οι
μεγαλύτεροι εισαγωγείς όπλων είναι η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, η Κίνα και τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι χώρες του Περσικού Κόλπου μάλιστα αύξησαν τις
εισαγωγές τους κατά 71%. Αντιθέτως στην Ευρώπη οι εισαγωγές μειώθηκαν το
ίδιο διάστημα κατά 36 %. Η εικόνα δεν αποκλείεται όμως να αλλάξει λόγω του
πολέμου στην Ουκρανία
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