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ÖKNINGEN I INTERNATIONELL VAPENHANDEL DRIVS AV
ASIATISK EFTERFRÅGAN, SÄGER SIPRI
(Stockholm 19 mars 2012) Volymen av vapenöverföringar i världen under
perioden 2007-2011 var 24 % högre än under perioden 2002-2006 och de fem
största importörerna var alla asiatiska länder, enligt färska data som publiceras
idag av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Asien och Oceanien stod för 44 % av världens vapenimport, följt av Europa (19 %),
Mellanöstern (17 %), Nord- och Sydamerika (11 %) och Afrika (9 %).
Indien var världens största importör av vapen, med 10 % av den totala handeln.
Därefter följde Sydkorea (med 6 % av vapenimporten), Pakistan (5 %), Kina (5 %) och
Singapore (4 %).
”De asiatiska länderna med den största vapenimporten försöker utveckla sin inhemska
vapenindustri, för att minska sitt beroende av externa leverantörer”, säger Pieter
Wezeman vid SIPRI:s Arms Transfers-program.
Kina går från import till export

Kina, som under perioden 2002-2006 var den största importören av vapen, föll till
fjärde plats 2007–11. Minskningen av kinesisk vapenimport sammanfaller med
förbättringar i den inhemska vapenindustrin och en ökande export.
Den kinesiska vapenexporten växte med 95 % mellan perioderna 2002-2006 och 200711. Kina rankas nu som nummer sex av världens vapenleverantörer, tätt efter
Storbritannien.
”Den ökande kinesiska vapenexporten beror till stor del på att Pakistan importerar fler
vapen från Kina”, säger Paul Holtom, chef för SIPRI:s Arms Transfers-program. ”Kina
har ännu inte lyckats slå sig in på någon annan betydelsefull marknad”.
Den arabiska våren har liten inverkan på vapenhandeln

De stora vapenexportörerna fortsatte leverera vapen till länder som påverkats av den
arabiska våren. USA är fortsatt den främsta vapenleverantören till både Tunisien och
Egypten, trots att en översyn av landets exportpolitik till regionen gjordes 2011. Under
2011 levererade USA 45 M-1A1 stridsvagnar till Egypten och har lovat att leverera
ytterligare 125.
Ryssland stod för 78 % av Syriens import av vapen under åren 2007-2011. Under 2011
fortsatte Ryssland sina leveranser av luftvärnsrobotsystemet Buk-M2E och
sjömålsrobotsystemet Bastion-P till Syrien och man säkrade en order på 36
stridsflygplan av typen Yak-130. Dessa leveranser bidrog till att Syriens vapenimport
ökade med 580 % mellan perioderna 2002-2007 och 2007-11.
”I flera leverantörsländer har vapenexporten till länder som påverkats av den arabiska
våren framkallat allmänna och parlamentariska debatter. Den påverkan som
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debatterna haft på ländernas exportpolitik har emellertid hittills varit begränsad”,
menar Mark Bromley, vid SIPRI:s Arms Transfers-program.
Övriga tendenser



Under 2011 lade Saudiarabien in en order på 154 amerikanska stridsflygplan av
typen F-15SA, vilket inte bara är den enskilt största beställningen av ett land
under 2011 utan också den största vapenaffären på åtminstone 20 år.



Greklands vapenimport minskade med 18 % mellan perioderna 2002–2006 och
2007–11. Under åren 2007-2011 var landet den tionde största vapenimportören,
ett fall från fjärde plats för 2002-2006. Grekland lade inte in några nya
beställningar av större konventionella vapen under 2011.



Venezuelas vapenimport ökade med 555 % mellan perioderna 2002-2006 och
2007-11 och från att ha varit den 46:e största importören hamnade man nu på
15:e plats.



Volymen av vapenöverföringar av större konventionella vapen till länder i
Nordafrika ökade med 273 % mellan perioderna 2002–2006 och 2007–11.
Marockos import av större vapen ökade med 443 % under samma tidsperiod.

Uppdateringen av SIPRI:s databas över internationella vapenöverföringar med data t o
m 2011, finns tillgänglig fr o m idag på www.sipri.org.
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. 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 2012 års SIPRI
Yearbook, vilken kommer att publiceras i juni. Den 17 April presenteras data över de globala, regionala
och nationella trenderna för världens militärutgifter under 2011. I juni publiceras 2012 års upplaga
av SIPRI:s årsbok med beskrivningar och analyser av världens kärnvapenarsenaler, utvecklingen för
fredsbevarande uppdrag och åtgärder för kontroll av massförstörelsevapen.

För ytterligare information och bokning av intervjuer kontakta Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org,
+46 8 655 97 47) eller Alexander Witt (witt@sipri.org, +46 8 655 97 96).
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Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, grundades 1966 som ett oberoende
forskningsinstitut med uppgift att studera väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt
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