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BUSINESS AS USUAL? TROTS PANDEMIN FORTSÄTTER
VAPENFÖRSÄLJNINGEN FRÅN FÖRETAGEN PÅ SIPRI:S TOP 100LISTA ATT VÄXA
(Stockholm 6 december 2021) Enligt nya siffror publicerade idag av Stockholms
internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), uppgick försäljningen 2020 av vapen och
militära tjänster från industrins 100 största företag till totalt 531 miljarder dollar, en
ökning med 1,3 procent i reala termer jämfört med föregående år.

De 100 största vapenföretagens försäljning var 17 procent högre 2020 än under 2015, det första året
då SIPRI inkluderade data från kinesiska företag för första gången. Detta var dessutom det sjätte året
i rad som de 100 största företagen ökade sin försäljning.
Vapenindustrin överlever covid-19-pandemin och ekonomisk nedgång

Vapenförsäljningen ökade trots att världsekonomin krympte med 3,1 procent under pandemins första
år. ”Industrins giganter skyddades till stor del av regeringars fortsatta efterfrågan på militära varor
och tjänster”, säger Alexandra Marksteiner, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för militära
utgifter och vapenproduktion. ”Militärutgifterna ökade i stora delar av världen och en del regeringar
ökade till och med sina betalningar till vapenindustrin för att mildra effekterna av covid-19-krisen”.
Helt immun mot pandemins ekonomiska effekter var vapenindustrin emellertid inte. Den franska
vapentillverkaren Thales, till exempel, pekade på lockdown-relaterade störningar under våren 2020
som en förklaring till en nedgång i vapenförsäljningen med 5,8 procent. En del företag rapporterade
också störningar i leverantörsleden och försenade leveranser.
Amerikanska företag dominerar fortsatt listan

Det största antalet företag på Top 100-listan återfinns fortsatt i USA. De 41 amerikanska företagens
sammanlagda vapenförsäljning uppgick till 285 miljarder dollar, en ökning med 1,9 procent jämfört
med 2019, vilket motsvarade 54 procent av listans totala vapenförsäljning. Sedan 2018 har de fem
största företagen på listan varit baserade i USA.
I den amerikanska vapenindustrin ser man en våg av sammanslagningar och uppköp. För att bredda
sina produktkataloger och därigenom få konkurrensfördelar vid kontraktsanbud väljer många stora
amerikanska vapenföretag sammanslagningar eller uppköp av lovande satsningar. ”Den här trenden
är särskilt uttalad inom rymdsektorn”, säger Marksteiner. ”Northrop Grumman och KBR är två av
många företag som under de senaste åren gjort uppköp av högt värderade företag specialiserade i
rymdteknologi”.
Top 100-listans kinesiska företag står för den näst största vapenförsäljningen

Top 100-listans fem kinesiska företags sammanlagda vapenförsäljning 2020 beräknades uppgå till
66,8 miljarder dollar, 1,5 procent mer än 2019. Kinesiska företag stod 2020 för 13 procent av listans
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vapenförsäljning, mindre än de amerikanska företagen och mer än företagen från Storbritannien, som
stod för den tredje största andelen.
”Under de senaste åren har kinesiska vapenföretag dragit fördel av landets militära
moderniseringsprogram och fokus på överlappande militära och civila användningsområden”, säger
Nan Tian, forskare på SIPRI. ”De har blivit några av världens främsta producenter av avancerad
militärteknologi”. NORINCO, har till exempel medverkat i utvecklingen av BeiDou det militära och
civila navigationssystemet för satelliter och fördjupat sin medverkan i nya framväxande teknologier.
Blandat resultat för europeiska vapenföretag

De 26 europeiska vapenföretagen på Top 100-listan stod tillsammans för 21 procent av den totala
vapenförsäljningen, eller 109 miljarder dollar. De sju brittiska företagen redovisade 2020 en
vapenförsäljning för 37,5 miljarder dollar, en uppgång med 6,2 procent jämfört med 2019. Det enda
europeiska företaget bland de 10 främsta på listan, BAE Systems, ökade sin vapenförsäljning med 6,6
procent till 24 miljarder dollar.
”De sex franska företagens sammanlagda vapenförsäljning föll med 7,7 procent”, säger Lucie BéraudSudreau, chef för SIPRI:s forskningsprogram för militära utgifter och vapenproduktion. ”Denna
avsevärda minskning berodde till stor del på en kraftig nedgång i antalet leveranser av Dassaults
stridsflygplan Rafale. Safrans vapenförsäljning ökade emellertid, pådrivet av en ökad försäljning av
siktes- och navigationssystem”.
Listans fyra tyska företags vapenförsäljning uppgick 2020 till 8,9 miljarder dollar, en ökning med 1,3
procent jämfört med 2019. Dessa företag stod tillsammans för 1,7 procent av Top 100-listans totala
vapenförsäljning. Den största tyska vapentillverkaren Rheinmetall redovisade en ökning av
försäljningen med 5,2 procent. Skeppstillverkaren ThyssenKrupp däremot redovisade en minskad
försäljning med 3,7 procent.
Rysslands vapenförsäljning minskar för tredje året i rad

Den sammanlagda vapenförsäljningen för de nio ryska företagen på Top 100-listan minskade från 28,2
miljarder dollar 2019 till 26,4 miljarder dollar 2020, en minskning med 6,5 procent. Det betecknar
den fortsatta nedåtgående trend som pågått sedan 2017, det år då de ryska företagens vapenförsäljning
nådde sin höjdpunkt. Ryska företag stod för 5 procent av den totala försäljningen.
Några av de kraftigaste minskningarna i vapenförsäljningen bland Top 100-företagen uppvisades av
de ryska företagen. Detta sammanföll med slutet av 2011–20 års statliga upprustningsprogram och
pandemirelaterade förseningar i leveranserna. Almaz-Antey och United Shipbuilding Corporation såg
sin vapenförsäljning falla med 31 procent respektive 11 procent. United Aircraft Corporation däremot
ökade sin försäljning med 16 procent.
En annan viktig utveckling inom rysk vapenindustri var produktdiversifieringen. Ryska företag
genomför för närvarande regeringens policy att öka andelen civila försäljningar till 30 procent av sin
totala försäljning till 2025 och till 50 procent till 2030.
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Övriga förändringar

•
•
•
•
•

Den sammanlagda vapenförsäljningen för Top 100-listans företag baserade utanför USA,
Kina, Ryssland och Europa uppgick 2020 till 43,1 miljarder dollar, en ökning med 3,4
procent sedan 2019, vilket representerar 8,1 procent av listans totala försäljning.
Top 100-listans tre israeliska företags vapenförsäljning uppgick till 10,4 miljarder dollar,
eller 2 procent av totalen.
Den sammanlagda vapenförsäljningen för de fem japanska förtagen på listan uppgick 2020
till 9,9 miljarder dollar, motsvarande 1,9 procent av totalen.
Fyra sydkoreanska företag återfinns på listan. Deras sammanlagda vapenförsäljning uppgick
2020 till 6,5 miljarder dollar, en årlig ökning på 4,6 procent.
Top 100-listans tre indiska företag ökade sin sammanlagda vapenförsäljning med 1,7
procent. Den indiska regeringen annonserade under 2020 ett stegvis förbud för import av
vissa typer av militärutrustning för att stärka oberoendet i vapenproduktionen.

För redaktionen
SIPRI:s databas över vapenindustrin

SIPRI:s databas över vapenindustrin startades 1989. Nuvarande version innehåller data från och med 2002. I detta pressmeddelande
redovisas ryska företag separat från europeiska företag. Fem kinesiska företag inkluderas i databasen sedan 2015. Andra kinesiska
företag kan ha en vapenförsäljning som är tillräcklig för att platsa på Top 100-listan, men inkluderas inte eftersom det inte finns
tillförlitliga data.
Vapenförsäljning definieras av SIPRI som försäljning av militärt materiel och tjänster till militära kunder och inkluderar både
försäljning för inhemsk upphandling och för export. Om inte annat anges är alla förändringar angivna i reella termer och alla siffror
anges i amerikanska dollar (2020 års fasta priser). Alla förändringar mellan 2019 och 2020 är baserade på företagen på 2020 års Top
100 lista (årlig jämförelse mellan samma företag). Långsiktiga jämförelser baseras på företagen på respektive års lista (jämförelse
mellan olika företag).
SIPRI Arms Industry Database, med mer detaljerade data för åren mellan 2002–2018 återfinns på SIPRI:s hemsida:
<https://www.sipri.org/databases/armsindustry>.
Detta är den första av tre förhandslanseringar av data hämtade från SIPRI Yearbook. Under det första halvåret 2022 kommer
statistik över internationell vapenhandel för 2021 att presenteras, med detaljer om försäljningar, överföringar och
gåvor av större konventionella vapensystem och senare presenteras även data över de globala, regionala och nationella
trenderna för världens militärutgifter under 2021. Alla data kommer att ingå i den större publikationen, SIPRI Yearbook
2021, som kommer att publiceras senare under året.

För information och intervjuer 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).
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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.

