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Internationell vapenhandel planar ut efter år av stark tillväxt; 

Importen till Mellanöstern ökar mest enligt SIPRI 

(Stockholm 15 mars 2021) De internationella överföringarna av större vapensystem låg kvar på 

samma nivå mellan perioderna 2011–15 och 2016–20. Väsentliga exportökningar för tre av de 

fem största vapenexportörerna, USA, Frankrike och Tyskland, uppvägde till stor del den 

minskade ryska och kinesiska vapenexporten. Enligt nya data publicerad av Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI) idag växte importen till Mellanöstern med 25 

procent under samma period, främst på grund av Saudiarabiens (+61 procent), Egyptens (+136 

procent) och Qatars (+361 procent) ökade import. Siffrorna finns tillgängliga på www.sipri.org. 

För första gången sedan 2001–2005 ökade inte leveranserna av större vapen mellan 2011–15 och 
2016–20. De internationella vapenöverföringarna låg emellertid fortsatt nära den högsta nivån sedan 
slutet av kalla kriget.  

”Det är för tidigt att säga om de två senaste decenniernas snabba tillväxt av vapenöverföringar är 
över”, säger Pieter D. Wezeman, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för vapen och militära 
utgifter. ”De ekonomiska effekterna av covid-19-pandemin kan till exempel få en del länder att 
omvärdera sin vapenimport under kommande år. Samtidigt har emellertid flera länder slutit stora 
vapenkontrakt mitt under brinnande pandemi”. 

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

USA är fortfarande den största vapenleverantören. USA:s andel av den globala vapenexporten ökade 
från 32 till 37 procent mellan 2011–15 och 2016–20. USA levererade större vapen till 96 länder under 
2016–20, väsentligt mer än någon annan leverantör. Nästan hälften, 47 procent, av de amerikanska 
vapenöverföringarna gick till Mellanöstern. Saudiarabien stod ensamt för 24 procent av 
vapenexporten från USA. Gapet mellan USA och den näst största vapenexportören Ryssland 
vidgades ytterligare genom den 15 procentiga ökningen av den amerikanska exporten mellan 2011–15 
och 2016–20.  

Även vapenexport av de tredje och fjärde största exportörerna ökade väsentlig mellan 2011–15 och 
2016–20. Frankrike ökade sin export av större vapen med 44 procent och stod 2016–20 för 8,2 
procent av den globala vapenexporten. Indien, Egypten och Qatar mottog tillsammans 59 procent av 
den franska vapenexporten.  

Tyskland ökade sin export av större vapen med 21 procent mellan 2011–15 och 2016–20 och stod för 
5,5 procent av världens totala export. Den tyska vapenexportens viktigaste marknader var Sydkorea, 
Algeriet och Egypten. 

Ryssland och Kina noterade en minskning av båda sin vapenexport. Rysslands vapenexport, som 
stod för 20 procent av all export av större vapen under 2016–20, minskade med 22 procent till ungefär 
samma nivå som under 2006–10. Den största delen, omkring 90 procent, av minskningen kunde 
tillskrivas en 53 procentig minskning av vapenexporten till Indien. 

http://www.sipri.org/
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”Ryssland ökade sina vapenöverföringar till Kina, Algeriet och Egypten väsentligt mellan 2011–15 och 
2016–20, men det uppvägde inte den stora nedgången i exporten till Indien”, säger Alexandra 
Kuimova, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för vapen och militära utgifter. ”Trots att Ryssland 
nyligen slutit nya stora vapenavtal med flera länder och att dess export troligen kommer att öka 
gradvis igen under kommande år står man i de flesta regioner inför en stark konkurrens från USA”. 

Kina, världens femte största vapenexportör under 2016–20, minskade sin export med 7,8 procent 
mellan 2011–15 och 2016–20. Den kinesiska vapenexporten stod för 5,2 procent av den totala 
vapenexporten 2016–20. Pakistan, Bangladesh och Algeriet var de största mottagarna av kinesiska 
vapen.  

Växande efterfrågan i Mellanöstern 

Den största ökningen av vapenimport noterades i Mellanöstern. Länderna i Mellanöstern 
importerade 25 procent fler större vapen under 2016–20 än under 2011–15. Det speglade den 
regionala strategiska konkurrensen mellan flera länder i Gulfregionen. Världens största importör av 
vapen, Saudiarabien, ökade sin import med 61 procent och Qatar med 361 procent. Förenade 
Arabemiratens vapenimport föll med 37 procent, men flera planerade leveranser av större vapen, 
bland annat 50 stycken F-35 stridsflygplan från USA, antyder att Förenade Arabemiraten kommer att 
fortsätta importera stora volymer vapen.  

Egyptens import av vapen ökade med 136 procent mellan 2011–15 och 2016–20. Egypten är 
inblandat i tvister med Turkiet över naturgasfyndigheter i östra Medelhavet och har investerat kraftigt 
i sina marina styrkor. 

Turkiets vapenimport minskade med 59 procent mellan 2011–15 och 2016–20. En avgörande faktor 
var att USA 2019 avbröt leveranserna av F-35 stridsflygplan efter att Turkiet importerat ryska 
luftförsvarssystem. Turkiet ökar också sin inhemska produktion av större vapen för att minska sitt 
beroende av import. 

Importen till länderna i Asien och Oceanien är fortsatt stor 

Asien och Oceanien var den region som importerade flest större vapen och var mottagare av 42 
procent av världens vapenöverföringar under 2016–20. Indien, Australien, Kina, Sydkorea och 
Pakistan var de största importländerna i regionen. 

Japans vapenimport ökade med 124 procent mellan 2011–15 och 2016–20. Trots att Taiwans 
import av vapen under 2016–20 var lägre än under 2011–15, gjordes flera stora vapenupphandlingar i 
USA under 2019, bland annat av stridsflygplan.  

”För många länder i Asien och Oceanien är en växande uppfattning om Kina som ett hot den främsta 
drivkraften för vapenimporten”, säger Siemon T. Wezeman, forskare på SIPRI. ”Ytterligare 
omfattande import är planerad och flera länder i regionen siktar också på en inhemsk produktion av 
större vapen”. 

Indiens import av vapen minskade med 33 procent mellan 2011–15 och 2016–20. Ryssland var den 
leverantör som påverkades mest, men landets import från USA föll också med 46 procent. 
Minskningen av Indiens vapenimport tycks till stor del bero på de invecklade förvärvsprocesserna i 
kombination med ett försök att minska sitt beroende av ryska vapen. Indien planerar storskalig 
vapenimport från flera leverantörer under kommande år. 
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Övrig utveckling: 

• Storbritanniens vapenexport sjönk med 27 procent mellan 2011–15 och 2016–20 och 
landet stod för 3,3 procent av den totala vapenexporten under 2016–20.  

• Den israeliska vapenexporten utgjorde 3,0 procent av världens totala export 2016–20 och 
var 59 procent högre än 2011–15. 

• Sydkoreas vapenexport var 210 procent högre 2016–20 än 2011–15 och landet står för 2,7 
procent av världens vapenexport. 

• Mellan 2011–15 och 2016–20 noterades en samlad minskning av vapenimporten till länder i 
Afrika (–13 procent), Amerika (–43 procent) och Asien och Oceanien (–8,3 procent).  

• Algeriet ökade sin vapenimport med 64 procent jämfört med 2011–15, medan Marockos 
import var 60 procent lägre. 

• Av vapnen som importerades till länderna i Afrika söder om Sahara kom under perioden 
2016–20 30 procent från Ryssland, 20 procent från Kina, 9,5 procent från Frankrike och 5,4 
procent från USA. 

• Kina var med 4,7 procent av världens vapenimport 2016–20 den största vapenimportören i 
Ostasien. 

• Både Armenien och Azerbajdzjan har under de senaste åren byggt upp sina militära 
kapaciteter genom stor vapenimport. Ryssland stod för 94 procent av den armeniska 
vapenimporten 2016–20 medan Israel stod för 69 procent av Azerbajdzjans import. 

Till redaktionen 

SIPRI:s Arms Transfers Database är den enda offentliga resurs 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 2021 som kommer att 
publiceras i sin helhet senare under året. I den tredje datalanseringen presenteras information över de 
globala, regionala och nationella trenderna för världens militärutgifter. 

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

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 
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