Pressmeddelande
Embargo 18 mars 2013, 00:01 AM CET
Kontakt: Stephanie Blenckner
Communications Director
Tel: +46 8 655 97 47
Mobil: +46 70 86 55 360
E-post: blenckner@sipri.org

Kina har passerat Storbritannien som världens femte
största vapenexportör, säger SIPRI
(Stockholm, 18 mars 2013) Kina har blivit världens femte största vapenexportör,
enligt nya siffror över vapenhandeln som publiceras idag av Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI). För första gången sedan det Kalla
krigets slut återfinns Kina bland de fem största exportörerna. Den sammanlagda
volymen av de globala överföringarna av större konventionella vapen växte med
17 % mellan perioderna 2003–2007 och 2008–2012.

De fem största leverantörerna av större konventionella vapen under femårsperioden
2008-12 var USA (med 30 % av världens vapenexport), Ryssland (26 %), Tyskland
(7 %), Frankrike (6 %) och Kina (5 %). För första gången sedan 1950 (när SIPRI:s
dataserie börjar) är Storbritannien inte bland ”topp fem”. Att Kina övertagit
Storbritanniens plats på listan är den första förändringen av topplaceringarna på 20 år.
Den kinesiska exporten av större konventionella vapen ökade med 162 % mellan 2003–
2007 och 2008–2012, och dess andel av den internationella vapenhandeln ökade från
2 % till 5 %.
”Kinas ökade export kan främst förklaras genom storskaliga vapeninköp av Pakistan”,
säger Paul Holtom, chef för SIPRI:s vapenhandelprogram. ”Ett antal nyligen
genomförda affärer visar emellertid att Kina också håller på att etablera sig som en
betydande vapenleverantör till ett växande antal stora mottagarländer”.
Asiatisk import för att stärka den marina kapaciteten

Under perioden 2008–12 stod Asien och Oceanien för nästan halva (47 %) den globala
importen av större konventionella vapen. Världens fem största importörer, Indien
(12 %), Kina (6 %), Pakistan (5 %), Sydkorea (5 %) och Singapore (4 %), fanns alla i
Asien.
Flera länder i Asien har under senare år beställt eller annonserat planer på att anskaffa
långdistansvapen och deras stödsystem vilka skulle ge dem möjlighet att nå långt
utanför sina egna statsgränser. Förra året kunde man t ex notera Rysslands leverans av
en nukleär u-båt till Indien och idrifttagandet av Kinas första hangarfartyg, Liaoning.
Andra regionala aktörer försöker etablera eller förstärka sina u-båtsflottor, däribland
flera länder i Sydostasien och Australien, vilka dessutom skaffar stora krigsfartyg och
stridsplan. Den här utvecklingen kommer samtidigt som territoriella konflikter i Östoch Sydkinesiska sjöarna har ökat spänningarna i regionen.
Åtstramningar drabbar den europeiska vapenmarknaden

Vapenleveranserna till europeiska länder minskade med 20 % mellan 2003–2007 och
2008–12. De europeiska länderna verkar angelägna att skrota eller minska flera av sina
importplaner. Under 2012 drog Italien och Nederländerna ned sina beställningar av F35 stridsplan från USA, medan Bulgarien, Kroatien och Rumänien övergav sina planer
på nyproducerade stridsplan till förmån för begagnade alternativ.
Många europeiska länder försöker också exportera nyligen anskaffade stridsflygplan de
inte längre har råd att behålla. Portugal letar t ex köpare till sin nya flotta av F-16 plan
och Spanien försöker sälja nyligen inköpta Eurofighter Typhoons.
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”På grund av den ekonomiska krisen i Europa, trupptillbakadragandet från Irak och
truppnedskärningar i Afghanistan kan vi förvänta oss att europeiska länder kommer att
försöka exportera en väsentlig del av överflödigt militärmateriel”, säger Mark Bromley,
forskare i SIPRI:s vapenhandelsprogram.
Andra märkbara förändringar



Ryssland stod för 71 % av exporten av större vapen till Syrien under perioden 2008–
12 och man fortsatte att leverera vapen och ammunition under 2012.



Länderna kring Persiska viken stod för 7 % av världens vapenimport under
perioden 2008–2012. Missilförsvarssystem utgjorde en viktig del i deras senaste
vapeninköp, med order lagda under 2011-12 för amerikanska Patriot PAC-3 och THAAD
system.



Leveranser av vapensystem till Venezuela som en del av dess pågående upprustning
fortsatte under 2012. Ryssland stod för 66 % av överföringarna till Venezuela, följt av
Spanien (12 %) och Kina (12 %).



Nordafrikanska staters import ökade med 350 % mellan 2003–2007 och 2008–12,
vilket ensamt stod för nästan en fördubbling (104 %) av importen till Afrika som helhet.



Importen till Afrika söder om Sahara ökade med endast 5 %. De flesta länderna i
regionen importerade bara små mängder större vapen, men ett flertal av dessa har
använts i interna konflikter eller i interventioner i angränsande länder, senast i Mali.



Greklands vapenimport minskade med 61 % mellan 2003–2007 och 2008–12, och
landet sjönk från plats fyra till plats femton bland importörerna. Under perioden 2006–
10 var Grekland den största mottagaren av tyska vapen och den tredje största
mottagaren av franska vapen.

För redaktörer
SIPRI:s Arms Transfers Database innehåller information om alla internationella vapenöverföringar av större
konventionella vapen (vilket inkluderar vapenförsäljning, vapen givna som en del av militärt stöd och licenstillverkning)
till länder, internationella organisationer och väpnade icke-statliga aktörer sedan 1950. SIPRI:s data speglar volymen,
inte det finansiella värdet av affärerna. Eftersom volymen av vapenleveranserna kan fluktuera kraftigt från ett år till ett
annat, presenterar SIPRI sina data i femårsperioder för att ge ett mer stabilt mått på trender i den internationella
vapenhandeln med större konventionella vapen.
Detta är den andra (i en serie av tre) förhandslanseringen av data hämtade från 2013 års SIPRI Yearbook, vilken
kommer att publiceras i juni. Den 15 april presenteras data över de globala, regionala och nationella trenderna för
världens militärutgifter under 2012. Den 3 juni publiceras 2013 års upplaga av SIPRI:s årsbok med
beskrivningar och analyser av världens kärnvapenarsenaler, utvecklingen för fredsbevarande uppdrag och åtgärder
för kontroll av massförstörelsevapen.

För mer information och bokningar av intervjuer kontakta Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46
8 655 97 47) eller Lindsay Blauvelt (blauvelt@sipri.org +46 8 655 97 96).
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