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EN DRAMATISK ÖKNING AV FRANSK OCH AMERIKANSK VAPENEXPORT;
SAUDIARABIEN ÄR DEN STÖRSTA VAPENIMPORTÖREN, ENLIGT SIPRI
(Stockholm 9 mars 2020) Internationella överföringar av större konventionella
vapen ökade med 5,5 procent under femårsperioden 2015–19 jämfört med perioden
2010–14. Enligt nya data från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI), var de största vapenexportörerna under de senaste fem åren USA, Ryssland,
Frankrike, Tyskland och Kina. De nya siffrorna visar att flödet av vapen till
Mellanöstern har ökat och Saudiarabien är världens klart största vapenimportör.
Pressmeddelande finns även på katalanska, franska, ryska, spanska och svenska.
Märkbar ökning av USA:s och Frankrikes vapenexport
Mellan perioderna 2010–14 och 2015–19 ökade USA:s export av större konventionella vapen med
23 procent, vilket ökade landets del av världens totala vapenexport till 36 procent. Under perioden
2015–19 var den totala amerikanska vapenexporten 76 procent högre än exporten från världens
näst största exportör, Ryssland. Vapenöverföringarna från USA gick till totalt 96 länder.
”Hälften av den amerikanska vapenexporten under de senaste fem åren gick till Mellanöstern och
hälften av dessa vapen gick till Saudiarabien”, säger Pieter D. Wezeman, forskare på SIPRI. ”På
samma gång ökade efterfrågan på avancerade amerikanska militärflygplan, särskilt från Europa,
Australien, Japan och Taiwan”.
Fransk vapenexport nådde sin högsta nivå sedan 1990 och utgjorde 7,9 procent av världens totala
vapenexport för perioden 2015–19. Det var en ökning med 72 procent jämfört med perioden 2010–
14. ”Den franska vapenindustrin har dragit nytta av efterfrågan på vapen i Egypten, Qatar och
Indien”, säger SIPRI-forskaren Diego Lopes Da Silva.
En tydlig nedgång för rysk vapenexport
Rysslands export av större vapensystem minskade med 18 procent mellan perioderna 2010–14
och 2015–19. ”Ryssland har förlorat sin dragningskraft i Indien, den största mottagaren av ryska
vapen. Detta har lett till en markant nedgång för vapenexporten”, säger Alexandra Kuimova,
forskare på SIPRI. ”Minskningen kompenserades inte av ökningen av vapenexporten till Egypten
och Irak under perioden 2015–19”.
Flödet av vapen till konfliktländer
Vapenimporten till länder i Mellanöstern ökade med 61 procent mellan 2010–14 och 2015–19 och
stod för 35 procent av världens totala vapenimport under de senaste fem åren. Saudiarabien stod
för världens största import av vapen under perioden 2015–19. Landets import av större
vapensystem ökade med 130 procent jämfört med föregående femårsperiod och stod för 12 procent
av världens vapenimport under perioden 2015–19. Trots den omfattande oron över Saudiarabiens
militära intervention i Jemen, i både USA och Storbritannien, har de båda länderna fortsatt att
exportera vapen till Saudiarabien under 2015–19. Totalt 73 procent av Saudiarabiens vapenimport
kom från USA och 13 procent från Storbritannien.
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Under de senaste fem åren var Indien världens näst största vapenimportör, medan grannen
Pakistan rankades på plats 11. ”Precis som tidigare år anföll de två kärnvapenstaterna Indien och
Pakistan varandra under 2019 med flera olika importerade större vapen”, säger Siemon T.
Wezeman, forskare på SIPRI. ”Många av världens största vapenexportörer har under årtionden
försett de två länderna med vapen, och exporten har ofta gått till båda sidor”.
Förenade Arabemiraten, som varit militärt involverat i både Libyen och Jemen under de
senaste fem åren, var världens åttonde största vapenimportör under perioden 2015–19. Två
tredjedelar av vapenimporten under perioden kom från USA. När FN:s Säkerhetsråd 2019
fördömde den utländska militära inblandningen i Libyen hade Förenade Arabemiraten stora
vapeninköp på gång från Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Ryssland, Sydafrika,
Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien och USA.
Under perioden 2015–19 förekom det återigen väpnade sammandrabbningar mellan Armenien
och Azerbajdzjan. Båda länderna har byggt upp sin militära förmåga genom import, som även
omfattar missiler som kan angripa mål inne på varandras territorium. Ryssland har stått för nästan
hela Armeniens vapenimport under de senaste fem åren. Totalt 60 procent av Azerbajdzjans
vapenimport kom från Israel och 31 procent från Ryssland.
Trots att Turkiet militärt bekämpade kurdiska rebeller och var inblandade i konflikterna i Libyen
och Syrien var landets vapenimport 48 procent lägre under perioden 2015–19 än under föregående
femårsperiod. Minskningen kan förklaras av förseningar i leveranser av några vapensystem,
annulleringen av en stor stridsflygplansaffär med USA och den turkiska vapenindustrins
kapacitetsutveckling.
Andra utvecklingstrender
•

Tysklands vapenexport var 17 procent högre under 2015–19 än under perioden 2010–14.

•

Kina var under perioden 2015–19 världens femte största vapenexportör och ökade märkbart
sin andel mottagare för större vapen: från 40 under 2010–14 till 53 för perioden 2015–19.

•

Sydkoreas vapenexport ökade med 143 procent mellan perioderna 2010–14 och 2015–19
och landet kom för första gången in på listan över de 10 största exportländerna.

•

Israels vapenexport ökade med 77 procent mellan perioderna 2010–14 och 2015–19 och
nådde sin högsta nivå någonsin.

•

Väst- och Centraleuropeiska länder hade vid slutet av 2019 utestående beställningar på
380 nya stridsflygplan från USA.

•

Egyptens import av vapen tredubblades mellan 2010–14 och 2015–19 och landet blev
därmed världens tredje största vapenimportör.

•

Brasiliens vapenimport under 2015–19 var Sydamerikas högsta, trots en minskning på 37
procent jämfört med 2010–14 och stod för 31 procent av regionens import.

•

Sydafrika, den största vapenimportören i Afrika söder om Sahara 2005–2009, importerade
nästan inga större vapen alls under perioden 2015–19.
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För redaktörer
SIPRI:s Arms Transfers Database är den enda öppna källan som tillhandahåller tillförlitlig information, ofta beräkningar, om
alla internationella överföringar av större konventionella vapen (vilket inkluderar vapenförsäljning, vapen givna som en del av
militärt stöd och licenstillverkning) till länder, internationella organisationer och icke-statliga grupper sedan 1950. Databasen
finns tillgänglig på SIPRI:s hemsida: Arms Transfers Database.
SIPRI:s data speglar volymen av vapenleveranser, inte det finansiella värdet av affärer. Eftersom leveransvolymen kan variera
mycket år från år presenterar SIPRI data för femårsperioder och får då ett mer stabilt mått på trender.
Detta är den andra av tre stora datalanseringar innan SIPRI:s huvudpublikation, SIPRI Yearbook, publiceras senare under året.
Den tredje datalanseringen kommer att tillhandahålla utförlig information om globala, regionala och nationella trender för
militärutgifter.
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 www.sipri.org.

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

