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SIPRIS NYA DATA VISAR OMFATTNINGEN AV KINESISK 
VAPENINDUSTRI	

(Stockholm 27 januari 2020) Ny forskning från Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) tyder på att Kina är världens näst största 
vapenproducent, efter USA, men före Ryssland på tredje plats. Det är den mest 
omfattande redovisningen hittills av kinesiska företags vapenproduktion.	

Tidigare har bristen på öppenhet gjort att värdet av kinesiska företags vapenförsäljning varit 
antingen okänt eller svårt att uppskatta på ett tillförlitligt sätt. Därför har SIPRI:s Top 100-lista, 
en årlig ranking av världens 100 största vapenproducenter och företag för militära tjänster, inte 
kunnat inkludera kinesiska vapenföretag.  

Möjligheterna till pålitlig värdering har ökat 

SIPRI har utvärderad ytterligare information från perioden 2015–2017 om värdet av de största 
kinesiska vapenproducenternas försäljning. Undersökningen är gjord på fyra företag där 
trovärdig finansiell information finns tillgänglig. Företagen omfattar tre sektorer inom 
konventionell vapenproduktion: flygindustri, elektronik och landbaserade vapensystem. Med 
den ökade tillgången på data om dessa företag är det möjligt att utveckla rimligt tillförlitliga 
uppskattningar för omfattningen av den kinesiska vapenindustrin.  

Kina har några av världens största vapenproducenter 

Baserat på den uppskattade vapenförsäljningen under åren 2015–2017 kan de fyra kinesiska 
företagen nu jämföras med resten av världens större vapenproducenter. Av de 20 största 
företagen på Top 100-listan 2017 var 11 amerikanska företag, sex västeuropeiska och tre ryska. 
Om de fyra undersökta kinesiska vapenföretagen skulle räknas in på Top 100-listan, skulle de 
alla rankas bland de 20 största med en sammanlagd beräknad vapenförsäljning på totalt 54,1 
miljarder dollar. Tre av företagen skulle hamna bland de 10 största.  
Det största kinesiska företaget är Aviation Industry Corporation of China (AVIC), som med en 
vapenförsäljning på totalt 20,1 miljarder dollar skulle rankas som världens sjätte största företag. 
China North Industries Group Corporation (NORINCO), som med en försäljning på 17,2 
miljarder dollar skulle placera sig på åttonde plats på Top 100-listan, är de facto världens största 
producent av landbaserade vapensystem.  

En mer specialiserad vapenproduktion 

I motsats till de flesta av världens stora vapenproducenter specialiserar de kinesiska 
vapenföretagen sig främst inom en bransch, t.ex. producerar AVIC främst flygplan och 
flygelektronik. De flesta vapenföretag utanför Kina producerar ett större urval av militära 
produkter i flera olika branscher i ett och samma företag, som flyg, landbaserade system och 
skeppsbyggnad.  

För redaktörer 

De nya beräkningarna är sannolikt fortfarande en underskattning. Bristen på öppenhet i vapenförsäljningssiffrorna för 
kinesiska vapenföretag hindrar fortsatt full förståelse av Kinas vapenindustri. Den här nya forskningen kan emellertid 
ses som en viktig inventeringsstudie som ger möjligheter till fortsatt forskning och lägger grunden för en utförligare 
beräkning av kinesisk vapenförsäljning.  
 



 

Pressmeddelande 
 EMBARGO: 27 januari 2020, 00:01 AM CET 

Kontakt: Alexandra Manolache 
Communications Officer 

Tel: +46 766 286 133 
Epost: alexandra.manolache@sipri.org 

 

   
 

 
 
 
 

 

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE 
 
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, grundades 1966 som ett oberoende forskningsinstitut med 
uppgift att studera väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll. SIPRI 
tillhandahåller fakta, analyser och rekommendationer, baserade på öppna källor, till beslutsfattare, forskare, media och 
den intresserade allmänheten. Besök SIPRI:s hemsida:  www.sipri.org 
 

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). 

 

 

 

 


