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EFTERFRÅGAN I MELLANÖSTERN OCH ASIEN DRIVER
PÅ EN ÖKAD VAPENHANDEL ENLIGT SIPRI
(Stockholm 20 februari 2017) Volymen av de internationella överföringarna av
större vapen har ökat konstant sedan 2004 och ökade med 8,4 procent under
åren mellan 2007-2011 och 2012-2016 enligt nya vapenhandelsdata som
publiceras av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) idag.
Vapenöverföringarna nådde under perioden 2012-2016 därmed sin högsta
volym sedan det kalla krigets slut.
Vapenflödet till Asien och Stillahavsområdet och Mellanöstern ökade mellan 2007-2011 och
2012-2016, medan det minskade till Europa, Nord- och Sydamerika och Afrika. De fem
största exportörerna, USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Tyskland, stod tillsammans för
74 procent av den totala vapenhandelsvolymen.
Flera asiatiska länder har kraftigt ökat sina vapenimport
Länderna i Asien och Stillahavsområdet ökade sin vapenimport med 7,7 procent mellan
2007-2011 och 2012-2016 och stod för 43 procent av världens totala import under perioden
2012-2016.
Indien var med 13 procent av den totala importen världens största importör av större
vapen under 2012-2016. Mellan 2007-2011 och 2012-2016 ökade den indiska importen
med 43 procent. Under perioden 2012-2016 var den betydligt större än de regionala
konkurrenternas, Kina och Pakistan.
De sydostasiatiska ländernas import ökade med 6,2 procent från 2007-2011 till 20122016. Vietnam har gått från att vara 29:e största vapenimportören 2007-2011 till att vara
den 10:e största 2012-2016, med en 202 procentig ökning av vapenimporten.
”Utan fungerande regionala rustningsbegränsningsinstrument fortsätter de asiatiska
länderna att bygga upp sina vapenarsenaler”, säger Siemon Wezeman, forskare på SIPRI:s
projekt om vapen och militärutgifter. ”Kina kan i allt högre grad ersätta vapenimport med
inhemsk produktion, medan Indien fortfarande är beroende av vapenteknologi från många
leverantörer, t ex Ryssland, USA, europeiska länder, Israel och Sydkorea”.
Mellanöstern nästan fördubblar vapenimporten
Åren mellan 2007-2011 och 2012-2016 ökade länderna i Mellanöstern sin vapenimport
med 86 procent och stod för 29 procent av världens totala import under åren 2012-2016.
Saudiarabien var under perioden 2012-2016 världens näst största importör av vapen,
med en ökning med 212 procent jämfört med perioden 2007-2011. Qatars vapenimport
ökade med 245 procent. De flesta övriga länder i regionen ökade också sin vapenimport,
dock på lägre nivåer.
”Under de senaste fem åren har de flesta länderna i Mellanöstern vänt sig främst till USA
och Europa i sin stegrade jakt på avancerad militärteknologi”, säger Pieter Wezeman,
forskare på SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. ”Trots låga oljepriser fortsatte
länderna i regionen att beställa mer vapen under 2016, eftersom de upplevs som avgörande
redskap för regional konflikthantering”.
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USA står för en tredjedel av den totala vapenexporten
Med en tredjedel av världens vapenexport var USA den största vapenexportören under
perioden 2012-2016. Den amerikanska exporten ökade med 21 procent jämfört med 20072011. Nästan hälften av landets export gick till Mellanöstern.
”USA levererar större konventionella vapen till åtminstone 100 länder runt om i världen,
betydligt fler än någon annan leverantör, säger Aude Fleurant, chef för SIPRI:s projekt om
vapen och militärutgifter. ”Både avancerade attackflygplan med kryssningsrobotar och
annan precisionsstyrd ammunition och den senaste generationen luftförsvars- och
missilförsvarssystem utgör en betydande del av den amerikanska vapenexporten”.
Ryssland stod för 23 procent av världens vapenexport under perioden 2012-2016. 70
procent av dess export gick till fyra länder: Indien, Vietnam, Kina och Algeriet.
Kinas del av den globala vapenexporten ökade från 3,8 till 6,2 procent mellan 2007-2011
och 2012-2016. Landet är nu en första rangens leverantör, liksom Frankrike och
Tyskland som stod för 6 respektive 5,6 procent. Frankrike har under de senaste fem åren
slutit flera större avtal om vapenleveranser vilka kan komma att öka landets vapenexport.
Trots en topp för tysk vapenexport under 2016 har landets export, räknat på en
femårsperiod mellan 2007-2011 och 2012-2016, minskat med 36 procent.
Andra betydande förändringar
§ Algeriet var den största vapenimportören i Afrika med 46 procent av regionens import.
§ De största importörerna i Afrika söder om Sahara, Nigeria, Sudan och Etiopien,
ligger alla i konfliktområden.
§ Den totala vapenimporten till Nord- och Sydamerika minskade med 18 procent mellan
2007-2011 och 2012-2016. Förändringarna i importvolymer varierade emellertid kraftigt.
Colombias vapenimport minskade med 19 procent, medan Mexiko ökade sin import
med 184 procent under perioden 2012-2016 jämfört med 2007-2011.
§ Importen till länderna i Europa minskade med 36 procent mellan 2007-2011 och 20122016. Leveranserna till europeiska länder av avancerade stridsflygplan, som en del av de
stora avtal som ingicks under perioden 2012-2016, kommer emellertid att öka
importvolymerna under de kommande åren.
§ Azerbajdzjans vapenimport var 20 gånger större än Armeniens under 2012–2016.
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
Harri Thomas (harri.thomas@sipri.org, +46 70 972 39 50).
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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.
www.sipri.org

