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Den globala vapenhandeln minskar något, men importen till 

Europa, Ostasien och Oceanien ökar 

 

(Stockholm 14 mars 2022) De internationella överföringarna av större vapen minskade 
totalt sett med –4,6 procent mellan 2012–16 och 2017–21. Exporten från USA och 
Frankrike ökade dock väsentligt. Enligt ny data över de globala vapenöverföringarna 
publicerad av Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) idag växte 
importen till länder i Europa med 19 procent, till Ostasien med 20 procent och till 
Oceanien med 59 procent. De globala vapenöverföringarna till Mellanöstern är fortsatt 
stora, medan de minskade till Afrika och Amerika. Siffrorna finns tillgängliga på 
www.sipri.org. 

”Den ringa minskningen av globala vapenöverföringar döljer stora variationer i regionala trender”, 
säger Pieter D. Wezeman, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för vapenhandel. ”Även om viss 
positiv utveckling kunde noteras, som att den sydamerikanska vapenimporten nådde sin lägsta 
nivå på 50 år, bidrog de fortsatt höga nivåerna av vapenimport till Europa, Ostasien, Oceanien 
och Mellanöstern till en oroande upprustning”. 
 

Vapenimporten ökar mest i Europa 

Den största ökningen av vapenimport bland världens regioner noteras i Europa. Under perioden 2017–
21 var importen av större vapen till europeiska länder 19 procent högre än 2012–16 och stod för 13 
procent av de globala vapenöverföringarna. De största vapenimportörerna i Europa var Storbritannien, 
Norge och Nederländerna. Under kommande tio år förväntas även andra europeiska länder väsentligt 
öka sin vapenimport, eftersom de nyligen lagt stora beställningar på större vapen, särskilt stridsflygplan 
från USA. Trots väpnad konflikt i östra Ukraina under perioden 2017–21 var landets import av större 
vapen under denna period mycket begränsad. 

”De allvarligt försämrade relationerna mellan de flesta europeiska länder och Ryssland var en viktig 
drivkraft bakom ökningen av europeisk vapenimport, särskilt för de länder som inte kan möta alla sina 
behov genom inhemsk vapenindustri”, säger Pieter D. Wezeman, forskare vid SIPRI:s 

forskningsprogram för vapenhandel. ”Vapenöverföringar spelar också en betydande roll i 
transatlantiska säkerhetsförbindelser”. 
 

Asiens och Oceaniens vapenimport minskar, men ökar i några delregioner 

Asien och Oceanien var med 43 procent av de globala överföringarna under perioden 2017–21 fortsatt 
de största importörerna av större vapen. Sex länder i regionen återfanns bland världens tio största 
importörer: Indien, Australien, Kina, Sydkorea, Pakistan och Japan. Totalt minskade överföringarna till 
regionen något, med 4,7 procent, men variationerna mellan olika delregioner var stora. 

http://www.sipri.org/
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Sydasiens vapenimport minskade med 21 procent och Sydostasiens med 24 procent mellan 2012–16 och 
2017–21. Under samma period ökade vapenimporten till Oceanien med 59 procent, beroende på en 62-
procentig ökning av Australiens import samt att importen till Ostasien ökade med 20 procent. 
”Spänningar mellan Kina och flera länder i Asien och Oceanien är den främsta drivkraften för regionens 
vapenimport”, säger Siemon T. Wezeman, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för vapenhandel. 
”Dessa spänningar är också en avgörande faktor för de amerikanska vapenöverföringarna till regionen. 
USA är fortsatt den största leverantören till Asien och Oceanien, eftersom vapenexport är ett betydande 
inslag i den amerikanska utrikespolitiken gentemot Kina”. 

Den indiska vapenimporten minskade med 21 procent mellan 2012–16 och 2017–21. Landet var trots 
det fortsatt världens största importör och Indien planerar storskaliga vapeninköp från flera olika 
leverantörer under de närmsta åren. 
 

Mellanösterns vapenimport planar ut efter en period av kraftig ökning 

Länderna i Mellanöstern importerade 2,8 procent fler vapen under 2017–21 än vad man gjorde 2012–
16. Det följde på en 86-procentig ökning av regionens vapenimport mellan 2007–11 och 2012–16. 

Vapenimporten spelade en viktig roll för säkerhetsutvecklingen i regionen kring Persiska viken, 
eftersom kriget i Jemen fortsatt pågick och fortsatt stora spänningar mellan Iran och andra länder i 
regionen. Saudiarabien, världens näst största vapenimportör, ökade sin import med 27 procent 
mellan 2012–16 och 2017–21. Qatars vapenimport ökade med 227 procent, vilket lyfte landet från en 
22:a plats till en sjätte plats bland världens vapenimportörer. Förenade Arabemiratens 
vapenimport sjönk däremot med 41 procent mellan 2012–16 och 2017–21, vilket gjorde att landet föll 
från tredje plats till nionde plats bland världens största vapenimportörer. Alla tre länder har 
tillsammans med Kuwait gjort stora beställningar på större vapen för leverans under kommande år. 
 

Amerikansk och fransk vapenexport ökar medan rysk, kinesisk och tysk export minskar 

USA:s vapenexport ökade med 14 procent mellan 2012–16 och 2017–21, vilket innebar att dess andel 
av den globala vapenexporten ökade från 32 till 39 procent. Den amerikanska vapenexporten var under 
perioden 2017–21 108 procent större än Rysslands, som är den näst största vapenexportören. 
Mellanöstern stod för 43 procent av de amerikanska vapenöverföringarna. En ökning med 106 procent 
av leveranser av större vapen till Saudiarabien är av särskild betydelse för ökningen av den amerikanska 
vapenexporten. 

Ryssland, som stod för 19 procent av all export av större vapen under 2017–21, såg sin export minska 
med 26 procent mellan 2012–16 och 2017–21. Minskningen av den ryska vapenexporten berodde nästan 
helt på minskningen av vapenleveranser till Indien och Vietnam. Flera stora vapenleveranser från 
Ryssland till Indien är emellertid på gång.  

Frankrike stod för 11 procent av den globala vapenexporten under 2017–21, vilket gör landet till den 
tredje största vapenexportören. Frankrike ökade sin vapenexport med 59 procent mellan 2012–16 och 
2017–21.  

Under 2017–21 var Kina den fjärde största vapenexportören och Tyskland den femte största. Kinas 
vapenexport minskade med 31 procent mellan 2012–16 och 2017–21, medan Tysklands export 
minskade med 19 procent. 
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Övrig utveckling: 

• Italiens vapenexport stod för 3,1 procent av världens totala export under 2017–21 och var 16 
procent större än under 2012–16. 

• Storbritanniens vapenexport minskade med 41 procent mellan 2012–16 och 2017–21, och 
landet stod för 2,9 procent av den totala exporten under 2017–21.  

• Mellan 2012–16 och 2017–21 sågs minskningar av vapenimporten i tre av världens regioner: 
Amerika med –36 procent, Afrika med –34 procent och Asien och Oceanien med –4,7 
procent.  

• Under 2017–21 var Sydamerikas länders vapenimport lägre än under någon annan 
femårsperiod de senaste 50 åren. Brasilien är det enda land i Sydamerika som väntar 
betydande leveranser av vapen.  

• Myanmars vapenimport minskade med 32 procent mellan 2012–16 och 2017–21. Landet 
stod för 0,6 procent av världens vapenhandel under 2017–21.  

• De fem största vapenimportörerna i Afrika söder om Sahara under 2017–21 var Angola, 
Nigeria, Etiopien, Mali och Botswana. 

• Taiwans vapenimport minskade med 68 procent mellan 2012–16 och 2017–21, men tros öka 
betydligt under kommande år. 

• Israels vapenimport ökade med 19 procent mellan 2012–16 och 2017–21. 
• Vapenimporten till Egypten ökade med 73 procent mellan 2012–16 och 2017–21, vilket gjorde 

landet till världens tredje största importör av vapen. 

För redaktionen 
SIPRI:s Arms Transfers Database är den enda offentliga källa som 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. Databasen finns tillgänglig på SIPRI:s 
hemsida. 

SIPRI:s data speglar volymen, inte det finansiella värdet av transaktionerna. Eftersom volymen av 
vapenleveranserna kan fluktuera kraftigt från ett år till ett annat presenterar SIPRI sin data i 
femårsperioder för att ge ett mer stabilt mått på trender i den internationella vapenhandeln. 

Detta är den andra av tre förhandslanseringar av data från SIPRI Yearbook 2022 som publiceras i sin 
helhet senare under året. I den tredje datalanseringen presenteras omfattande information över de 
globala, regionala och nationella trenderna för världens militärutgifter.  

 
För 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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