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USA:s DOMINANS I DEN GLOBALA VAPENHANDELN ÖKAR
OCH VAPENFLÖDET TILL MELLANÖSTERN ÖKAR KRAFTIGT
ENLIGT SIPRI
(Stockholm 11 mars 2019) Volymen av de internationella överföringarna av större
konventionella vapen var 7,8 procent högre under perioden 2014–18 än under
perioden 2009–13, enligt nya siffror som publiceras idag av Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI).
De fem största exportörerna 2014–18 var USA, Ryssland, Frankrike, Tyskland och Kina. Tillsammans
stod de för 75 procent av den totala vapenexporten under perioden. Flödet av vapen till Mellanöstern
ökade mellan perioderna 2009–13 och 2014–18 medan det minskade till alla andra regioner.
Gapet mellan USA och andra vapenexportörer växer
Den amerikanska vapenexporten växte med 29 procent mellan 2009–13 och 2014–18 och dess andel
av världens totala export steg från 30 procent till 36 procent. Gapet mellan de två största
vapenexporterande länderna växte också. Den amerikanska exporten av större konventionella vapen
var 75 procent högre än den ryska under perioden 2014–18, jämfört med 12 procent högre under
perioden 2009–13. Mer än hälften (52 procent) av den amerikanska exporten gick till Mellanöstern
under 2014–18.
”USA har ytterligare stärkt sin position som världens ledande vapenleverantör”, säger Aude Fleurant,
chef för SIPRI:s forskningsprogram för vapen och militära utgifter. ”Under de senaste fem åren
exporterade USA vapen till åtminstone 98 länder. Leveranserna omfattade ofta avancerade vapen som
stridsflygplan, ballistiska kortdistansmissiler och kryssningsmissiler samt stora mängder
precisionsstyrda bomber”.
Rysslands vapenexport minskade 17 procent mellan perioderna 2009–13 och 2014–18, till största
delen beroende på Indiens och Venezuelas minskade vapenimport. Mellan perioderna 2009–13 och
2014–18 ökade Frankrike sin vapenexport med 43 procent och Tyskland med 13 procent. Den
sammanlagda vapenexporten från EU:s medlemsstater stod för 27 procent av världens totala
vapenexport 2014–18.
Utanför Europa och Nordamerika finns ett litet antal länder som är stora vapenexportörer. Kina var
världens femte största vapenexportör under 2014–18. Den kinesiska vapenexporten ökade med 195
procent mellan perioderna 2004–2008 och 2009–13, men ökade endast med 2,7 procent mellan 2009–
13 och 2014–18. Israels, Sydkoreas och Turkiets vapenexport ökade kraftigt (60 procent, 94 procent
respektive 170 procent), mellan perioderna 2009–13 och 2014–18.
Vapenimporten till Mellanöstern nästan dubblerades under de senaste fem åren
Länderna i Mellanöstern ökade sin vapenimport med 87 procent mellan perioderna 2009–13 och
2014–18 och stod för 35 procent av världens totala vapenimport 2014–18. Saudiarabien var, med en
ökning på 192 procent jämfört med 2009–13, världens största vapenimportör 2014–18. Världens
tredje största vapenimportör 2014–18, Egypten, tredubblade (206 procent) sin import mellan
perioderna 2009–13 och 2014–18. Israels, Qatars och Iraks vapenimport ökade också mellan
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perioderna 2009–13 och 2014–18 (med 354, 225 respektive 139 procent). Syriens vapenimport
minskade emellertid med 87 procent.
”Vapen från USA, Storbritannien och Frankrike är mycket efterfrågade i Gulfområdet där konflikter och
spänningar är utbredda”, säger Pieter D. Wezeman, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för vapen
och militära utgifter. ”Rysslands, Frankrikes och Tysklands vapenförsäljning till Egypten har ökat
dramatiskt under de senaste fem åren”.
Asien och Oceanien är fortsatt den största importörregionen
Länderna i Asien och Oceanien mottog 40 procent av den globala vapenimporten 2014–18, men det
var en minskning med 6,7 procent jämfört med 2009–13. De fem största vapenimportörerna i
regionen var Indien, Australien, Kina, Sydkorea och Vietnam.
Genom en importökning med 37 procent jämfört med perioden 2009–13 blev Australien världens
fjärde största vapenimportör under perioden 2014–18. Indiens vapenimport minskade med 24 procent
mellan 2009–13 och 2014–18. Ryssland stod för 58 procent av Indiens vapenimport 2014–18. Den
kinesiska vapenimporten minskade, men landet var fortsatt världens sjätte största vapenimportör
2014–18.
”Indien har beställt ett stort antal större vapen från utländska leverantörer, men leveranserna har
försenats kraftigt i många fall”, säger Siemon T. Wezeman, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för
vapen och militära utgifter. ”Eftersom Kina framgångsrikt konstruerat och producerat inhemska
moderna vapen har den kinesiska vapenimporten minskat”.
Övrig utveckling:
•
•
•
•
•
•

Mellan 2009—13 och 2014—18 minskade vapenimporten i Nord- och Sydamerika
(-36 procent), i Europa (-13 procent) och i Afrika (-6,5 procent).
Algeriet stod för 56 procent av den afrikanska importen av större vapen 2014—18.
De flesta andra länder i Afrika importerar väldigt få större vapen.
De fem största vapenimportörerna i Afrika söder om Sahara är Nigeria, Angola, Sudan,
Kamerun och Senegal. Tillsammans stod de för 56 procent av vapenimporten i området.
Mellan perioderna 2009–13 och 2014–18 ökade den brittiska vapenexporten med 5,9
procent. Totalt 59 procent av den brittiska vapenexporten 2014–18 gick till Mellanöstern.
Till största delen utgjordes leveranserna av stridsflygplan till Saudiarabien och Oman.
Venezuelas vapenimport minskade med 83 procent mellan 2009—13 och 2014—18.
Kina levererade större konventionella vapen till 53 länder 2014–18, jämfört med 41 länder
2009–13 och 32 länder 2004–2008. Pakistan var 2014–18 den största mottagaren
(med 37 procent) och har varit det sedan 1991.

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 2018. 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.
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För ytterligare information och intervjubokningar kontakta Alexandra Manolache (alexandra.manolache@sipri.org,
+46 766 286 133) eller Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47).
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