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LÄNDERNA I ASIEN OCH MELLANÖSTERN ÖKAR SINA
VAPENINKÖP MEST OCH USA ÖKAR SIN EXPORT
VÄSENTLIGT, ENLIGT SIPRI
(Stockholm 12 mars 2018) Den internationella vapenhandelns volymer för perioden
2013-17 var 10 procent högre än under perioden 2008-12 och fortsatte den trend
med ökande handel som inleddes i början av 2000-talet, enligt de nya data som
publicerades av SIPRI idag.
Vapenflödet till Asien, Stillahavsområdet och Mellanöstern ökade mellan åren 2008-12 och 2013-17,
medan det minskade till Afrika, Nord- och Sydamerika och till Europa. De fem största
vapenexportörerna (USA, Ryssland, Frankrike, Tyskland och Kina), stod tillsammans för 74 procent av
all vapenexport under åren 2013-17.
USA ökar sitt försprång bland vapenexportörerna
Under perioden 2013-17 stod USA för 34 procent av den totala vapenexporten. Dess vapenexport
ökade med 25 procent mellan 2008-12 och 2013-17. Den amerikanska vapenexporten för perioden
2013-17 var 58 procent högre än den ryska, den näst största exportören under perioden. USA sålde
större vapensystem till 98 länder under åren 2013-17. Import till länder i Mellanöstern stod för 49
procent av den totala amerikanska exporten under de åren.
”Baserat på de avtal som slöts av Obama-administrationen nådde de amerikanska vapenleveranserna
under perioden 2013-17 sin högsta nivå sedan den senare delen av 1990-talet”, säger Aude Fleurant,
chef för SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. ”Dessa avtal och andra stora kontrakt som
skrevs under 2017 är en garanti för att USA under de närmaste åren fortsatt kommer att vara den
största vapenexportören”.
Rysslands vapenexport minskade med 7,1 procent under åren mellan 2008-12 och 2013-17.
Frankrike ökade sin vapenexport med 27 procent mellan de två perioderna och var den tredje största
exportören för åren 2013-17. För den fjärde största exportören under perioden 2013-17, Tyskland,
minskade vapenexporten med 14 procent mellan perioderna 2008-12 och 2013-17. Den tyska
vapenförsäljningen till Mellanöstern ökade däremot med 109 procent.
Några länder utanför Nordamerika och Europa är stora vapenexportörer. Kina var den femte största
exportören i världen under åren 2013-17. Dess vapenexport ökade med 38 procent mellan 2008-12 och
2013-17. Pakistan var den främsta mottagaren av kinesiska vapen under 2013-17, men exporten ökade
också väsentligt till Algeriet och Bangladesh under samma period. Vapenexporten från Israel (55
procent), Sydkorea (65 procent) och Turkiet (145 procent) ökade betydligt mellan 2008-12 och
2013-17.
Vapenimporten till Mellanöstern har fördubblats under de senaste 10 åren
De flesta länder i Mellanöstern var direkt inblandade i våldsamma konflikter under åren 2013-17.
Vapenimporten till regionens länder ökade med 103 procent mellan 2008-12 och 2013-17 och utgjorde
32 procent av världens totala vapenimport 2013-17.
”Utbredda konflikter i Mellanöstern och en oro för brott mot mänskliga rättigheter har lett till en
politisk debatt i Västeuropa och Nordamerika om att begränsa vapenhandeln”, säger Pieter Wezeman,
forskare på SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. ”USA och europeiska länder är ändå de
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största exportörerna av vapen till regionen och levererade 98 procent av alla vapen som importerades
av Saudiarabien”.
Under perioden 2013-17 var Saudiarabien världens näst största importör av vapen med en import
som ökade 225 procent jämfört med perioden 2008-12. Egyptens vapeninköp ökade med 215 procent
mellan 2008-12 och 2013-17 och därmed blev man den tredje största importören i världen. Förenade
Arabemiraten var fjärde största vapenimportören under åren 2013-7 och Qatar (den 20:e största
vapenimportören), ökade sin import och slöt flera stora avtal under samma period.
Indien hade den största importen av större konventionella vapen i världen under 2013-17 och stod för
12 procent av den totala importen. Dess import ökade med 24 procent mellan 2008-12 och 2013-17.
Ryssland stod för 62 procent av Indiens vapenimport under åren 2013-17. Vapenleveranser från USA
ökade emellertid med 557 procent under åren mellan 2008-12 och 2013-17 och landet blev därmed
Indiens näst största vapenleverantör.
Trots fortsatt spända relationer med Indien och interna konflikter minskade Pakistans vapeninköp
med 36 procent mellan 2008-12 och 2013-17. Pakistan stod för 2,8 procent av världens vapenimport
2013-17. Landets import från USA minskade med 76 procent under perioden 2013-17 jämfört med
2008-12.
”Spänningarna mellan Indien å ena sidan och Pakistan och Kina å den andra underblåser Indiens
växande behov av större konventionella vapen, vilka man ännu inte kan producera själva”, säger
Siemon Wezeman, forskare på SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. ”Kina däremot kan
producera allt fler av sina vapen och fortsätter stärka sina relationer med Pakistan, Bangladesh och
Myanmar genom vapenleveranser”.
Kinas vapenimport minskade med 19 procent perioden mellan 2008-12 och 2013-17. Trots
minskningen var landet världens femte största vapenimportör 2013-17.
Andra betydande förändringar
§ Afrikanska länders vapeninköp minskade med 22 procent mellan 2008-12 och 2013-17.
§ Algeriet stod för 52 procent av alla vapeninköp på den afrikanska kontinenten 2013-17.
§ Nigerias vapenimport ökade med 42 procent mellan 2008-12 och 2013-17.
§ Nord- och Sydamerikas totala vapenimport minskade med 29 procent 2013-17 jämfört med
2008-12. Venezuelas vapeninköp minskade med 40 procent för tiden mellan de två perioderna.
§ Importen till länderna i Europa minskade med 22 procent mellan 2008-12 och 2013-17.
Leveranser av avancerade amerikanska stridsflygplan kommer att öka importvolymerna under de
närmsta åren.
§ Kina stod för 68 procent av Myanmars vapeninköp 2013-17, följt av Ryssland som stod för 15
procent.
§ Indonesien ökade sin vapenimport med 193 procent mellan 2008-12 och 2013-17.
§ Australien var världens sjätte största vapenimportör 2013-17.
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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 mellan 1950 och
2016. 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.

För ytterligare information och intervjubokningar kontakta Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97
47) eller Alexandra Manolache (alexandra.manolache@sipri.org, +46 766 286 133).
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