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Fraud Office i England, men 
Tony Blair avblåste den 
omfattende etterforskningen i 
2006 med henvisning til 
Englands nasjonale interesser.

Andrew Feinstein som har 
skrevet den beste boken om 
disse sidene av den internasjo-
nale våpenhandelen, viser 
hvordan de store bestikkelsene 
i forbindelse med Al Yamamah 
er typiske for BAEs forretnings-
strategi – og trolig også for en 
rekke andre av de store 
våpenleverandørenes måte å 
inngå fordelaktige forretnings-
avtaler på.

Den internasjonale våpenin-
dustrien fremstår da også som 
den mest korrupte næringen i 
verden. Våpenindustrien står 
for hele 40 prosent av all 
korrupsjon i internasjonal 
handel.

USA er fortsatt størst både 
som produsent og bruker av 
militære våpensystemer med 
nesten førti prosent av verdens 
militærutgifter. Våpenindus-
trien i USA har lenge levd godt 
på autoritære regimer i oljerike 
land som Saudi-Arabia. Under 
sitt besøk i landet i mai skaffet 
Trump amerikansk våpenin-
dustri en gullkantet avtale verdt 
mer enn 970 milliarder kroner.

Trump er nå kanskje i ferd 
med at ta rollen som vår tids 
Zarahoff. Han signerer feite 
våpenkontrakter samtidig som 
han hisser til konflikt i nærlig-
gende områder. Anerkjennelsen 
av Jerusalem som hovedstad i 
Israel denne uken passer i det 
minste godt inn i en slik 
strategi.

Kalle Moene,professor ved 
Økonomisk institutt, Universite-
tet i Oslo

voldelige konflikten har startet.
Et klassisk eksempel er den 

greske våpenhandleren Zarahoff 
som på slutten 1800-tallet ble 
berømt for å skape krig mellom 
vestafrikanske stammehøvdin-
ger for så å selge våpen til begge 
sider i alle konfliktene. Overalt 
spredte han falsk militærpropa-
ganda for å øke våpensalget sitt. 
Økt konkurranse stimulerer 
denne effekten.

Den andre mekanismen som 
innebærer at økt konkurranse gir 
høyere priser på militære 
investeringer, dreier seg om 
korrupsjon. Når konkurransen er 
hard, er fristelsen til korrupsjon 
stor. En viktig strategi er å ta 
overpris for så å bestikkelse de 
politikerne som faktisk skal 
beslutte hvilken våpenleveran-
dør de skal bruke. Også her 
fremstår Zarahoff som en 
læremester. Når han møtte 
konkurranse, solgte han 
våpnene til den doble prisen og 
bestakk politikerne med 
halvparten av overprisen.

Den omfattende avtalen 
mellom den britiske våpenpro-
dusenten BAE Systems og 
Saudi-Arabia som først ble 
inngått på midten av 1980-tallet, 
er et skrekkeksempel på hvordan 
kompliserte avtaler kombinert 
med militære hemmeligheter er 
preget av korrupsjon og favorise-
ring. Denne avtalen, kalt «the Al 
Yamamah deal», representerer 
ikke bare den mest omfattende 
våpentransaksjonen i historien, 
men også den mest korrupte. 
Den ble etterforsket av Serious 

Dødens industri
Verdens militære utgifter stagnerer – men nå hisser 
Donald Trump til økt opprustning.

E
tter en lang periode 
med høy vekst har 
verdens militærut-
gifter ligget på et 
konstant nivå siden 
2015. Den interna-

sjonale våpenhandelen ser også 
ut til å stagnere.

Dessverre representerer ikke 
tallene nye holdninger til militær 
opprusting. Stagnasjonen kom 
etter det dramatiske fallet i 
oljeprisen og det er oljeland som 
har redusert militærutgiftene 
sine mest. Venezuela og Sør-
Sudan har for eksempel mer enn 
halvert militærutgiftene. 
Militærindustrien har imidlertid 
sterke indre drivkrefter som 
trekker i retning av økt opprus-
ting.

Våpenindustrien er ikke som 
annen kommersiell virksomhet. 
Konkurranse på godemarkedene 
og på slagmarkene er riktig nok 
ledet av mektige aktører med 
sterke profittinteresser. Men – 
mens konkurransen på gode-
markedene samlet sett produse-
rer varer og tjenester som øker 
den materielle velstanden, 
produserer konkurransen på 
slagmarkene samlet sett mest 
ressurssløsing, død og forder-
velse.

Konkurransen har også 
forskjellige virkninger på pris og 
kostnader i de to tilfellene. Når 
det blir flere konkurrenter i 
tradisjonelle godemarkeder, går 
som regel prisene ned og 
effektiviteten opp. Når det blir 
flere konkurrenter på slagmar-
kene – derimot – går som regel 
effektiviteten ned og prisene opp. 
Hva forklarer denne omvendte 
reaksjonen? Det er to mekanis-
mer som virker sammen.

Den første er at økt voldskapa-
sitet i våpenindustrien skaper 
sin egen etterspørsel. Flere 
våpenkonkurrenter innebærer 
potensielt mer vold fordi mulige 
fiender fremstår som mer 
aggressive. Det øker behovet for 
beskyttelse. Økt beskyttelse 
innebærer igjen at mulige 
fiender må styrke seg militært. 
På begge sider av konfliktene 
fortoner militære investeringer 
seg derfor som mer nødvendige 
og betalingsviljen øker. Tilbudet 
av voldsmidler skaper slik sin 
egen avsetning gjennom økt 
frykt. Derved kan lønnsomheten 
til hver våpenprodusent øke når 
konkurrentene leverer mer og 
bedre militære systemer.

Det må bli slik så lenge 

Representanter for militæret i Botswana får en demonstrasjon av 
Saabs nyeste rakettvåpen ved våpenmessen DSEI i London tidligere i 
september i år.  Foto: Leon Neal/Getty Images

Med egne ord
Kalle Moene

våpenindustrien er fullt repre-
sentert på begge sider av alle 
konflikter. Den tilbyr beskyttelse 
mot fiender og leverer samtidig 
voldsmidler til dem vi trenger å 
beskytte oss mot. Begge sider 
trenger selvsagt ikke benytte 
samme våpenleverandør. Men 
det skjer også selv etter at den 

Når konkurransen 
er hard, er 
fristelsen til 
korrupsjon stor
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Putin trenger ikke 
noe program; han 
deltar ikke i debat-
ter – han trenger 
bare å fremtre
Geir Flikke, førsteamanuensis 
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Jeg husker tilbake til Tony 
Blair. Jeg ble kvalm den gangen 
da jeg så hvordan framtre-
dende sosialdemokrater ropte 
hurra for høyreavvikeren Blair.
Arbeiderparti-veteran Thorbjørn 
Berntsen mimrer i Klassekam-
pen.

Hvis Stortinget vedtar i morgen 
at det er sol ute, så kan 
Stortinget dagen etter vedta at 
det ikke var sol, selv om det var 
det.
Fremskrittspartiets stortingsre-
presentant Ulf Leirstein sier i VG 
at uansett om Stortinget vedtar 
nye regler for hvem som kan 
være kandidat til Nobelkomi-
teen, så vil Frp insistere på at 
store sol Carl I. Hagen skal 
velges.

Er Guds vesen og navn noe som 
kan utledes av et regnestykke
To biskoper og en førsteamanu-
ensis spør i en kronikk i Vårt land 
mer enn ti vise kan svare.

Superdietten finnes ikke
Klassekampen-spaltist Bjørn 
Vassnes påstår noe man ikke 
trenger å lese mer enn tabloida-
visenes førstesider for å få 
avkreftet.

At Erna Solberg inviterer 
politikere med konfronterende 
retorikk og skremselsbudskap 
til Kongens bord, skremmer 
meg mer enn Putins Russland
Pensjonert offiser Robert Mood 
forteller i sin nye bok at han er 
mer skremt over en statsråd som 
besøker Rinkeby enn av en 
president som annekterer Krim.

Omsetningen av løk kunne 
gjerne ha vært høyere. 
Kvaliteten er det imidlertid 
ingen ting å utsette på.
Landbruksdirektoratet er ikke 
helt fornøyd med løkomsetnin-
gen.

Jeg må jo være mye verre enn 
det jeg selv har trodd.
Forkastet nobelkomité-kandidat 
Carl I. Hagen (Frp) snakker med 
journalister i Stortingets 
vandrehall om sin triste skjebne.

KRAGERØ: En mann fra 
Porsgrunn og en mann fra 
Kragerø klarte ikke å oppføre 
seg natt til søndag.
KV - Kragerø Blad Vestmar
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