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VÄRLDENS MILITÄRUTGIFTER ÖKAR TILL 1800 MILJARDER DOLLAR 
2018 

(Stockholm 29 april 2019) Världens totala militärutgifter steg till 1822 miljarder 
dollar under 2018, vilket motsvarar en ökning med 2,6 procent sedan 2017, enligt 
nya siffror publicerade av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 
De största utgifterna återfinns hos USA, Kina, Saudiarabien, Indien och Frankrike. 
Tillsammans stod de för 60 procent av de globala militärutgifterna. De 
amerikanska militärutgifterna ökade för första gången sedan 2010, medan de 
kinesiska utgifterna steg för 24:e året i rad. Den omfattande årliga uppdateringen 
av SIPRI:s databas över militärutgifter (SIPRI Military Expenditure Database) finns 
tillgänglig från idag på www.sipri.org.    
 
Världens totala militärutgifter ökade 2018 för andra året i rad och nådde sin högsta nivå sedan 
1988 (det år från vilket enhetliga data för hela världen finns tillgängliga). Världens utgifter är nu 
76 procent högre än under 1998 som såg de lägsta utgifterna efter kalla kriget.* Världens 
militärutgifter 2018 representerade 2,1 procent av den globala nationalprodukten (BNP), eller 
239 dollar per person. ”USA och Kina stod 2018 för hälften av världens militärutgifter”, säger Nan 
Tian, forskare vid SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. ”Betydande ökningar för utgifterna 
i dessa två länder utgör en stor del av den högre nivån för världens militära utgifter 2018”. 

USA och Kina dominerar ökningen av världens militärutgifter 

De amerikanska militärutgifter ökade 2018 med 4,6 procent till 649 miljarder dollar. Det var 
första gången sedan 2010 som landets försvarsutgifter ökade. USA har fortsatt världens överlägset 
högsta militära utgifter och använde 2018 nästan lika mycket på sin militär som de åtta 
nästföljande länderna tillsammans. ”Ökningen av de amerikanska utgifterna drevs på av 
införandet av 2017 års vapeninköpsprogram införda av Trump-administrationen”, säger Aude 
Fleurant, chef för SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter.  

Kina, som har världens näst högsta militärutgifter, ökade dem med 5,0 procent till 250 miljarder 
dollar under 2018. Detta var det 24:e året i rad som Kinas militärutgifter ökade. Landets utgifter 
2018 stod för 14 procent av världens totala militärutgifter och var nästan 10 gånger högre än 1994. 
”Ökningen av de kinesiska militärutgifterna följer landets allmänna ekonomiska tillväxt”, säger 
Tian. ”Kina har allokerat 1,9 procent av sin BNP på militären varje år sedan 2013”.  

Tre decennier av ökade militärutgifter i Asien och Oceanien 

Militärutgifterna i Asien och Oceanien har ökat varje år sedan 1988. Med 507 miljarder dollar 
stod regionens militärutgifter för 28 procent av världens totala utgifter, jämfört med endast 9 
procent 1988.  
Indien ökade sina militärutgifter med 3,1 procent till 66,5 miljarder dollar under 2018. I Pakistan 
ökade militärutgifterna 2018 med 11 procent till 11,4 miljarder dollar (samma tillväxtnivå som 
2017). Sydkoreas militärutgifter 2018 var 43,1 miljarder dollar, en ökning med 5,1 procent jämfört 
med 2017 och den största årliga ökningen sedan 2005. 
”Spänningarna mellan länder i Asien och mellan Kina och USA, är de främsta orsakerna till den 
fortsatta ökningen av regionens militärutgifter”, säger Siemon Wezeman, forskare vid SIPRI:s 
projekt om vapen och militärutgifter.  
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Ökningar i central- och östeuropeiska länder 
Flera central- och östeuropeiska länder ökade sina militärutgifter kraftigt under 2018. Utgifterna 
i Polen ökade med 8,9 procent till 11,6 miljarder dollar, medan Ukrainas militärutgifter ökade 
med 21 procent till 4,8 miljarder dollar. Bulgariens, Lettlands, Litauens och Rumäniens militära 
utgifter ökade också under 2018, med mellan 18–24 procent. 

”Ökningarna i Central- och Östeuropa beror till stor del på växande uppfattningar om ett hot från 
Ryssland”, säger Pieter Wezeman, forskare vid SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. ”Detta 
trots att de ryska militärutgifterna faktiskt har minskat de senaste två åren”. 
Rysslands militärutgifter var världens sjätte högsta under 2018, 61,4 miljarder dollar. Landets 
utgifter minskade med 3,5 procent jämfört med 2017.  

Andra märkbara förändringar  

§ Militärutgifterna i Sydamerika ökade med 3,1 procent under 2018. Detta berodde till stor 
del på ökningen av de brasilianska utgifterna, 5,1 procent. Det var andra året i rad med 
ökade militära utgifter.  

§ I Afrika minskade militärutgifterna med 8,4 procent under 2018. Det var det fjärde året i 
rad med minskade utgifter sedan toppåret 2014. Stora nedskärningar sågs i Algeriet  

§ (–6,1 procent), Angola (–18 procent) och Sudan (–49 procent).  
§ För de länder i Mellanöstern med tillgängliga data sågs minskade militärutgifter med 1,9 

procent under 2018. 
§ De sammanlagda militära utgifterna för NATO:s 29 medlemsländer var 963 miljarder 

dollar under 2018, vilket utgjorde 53 procent av världens utgifter. 
§ Den största ökningen av militärutgifterna i absoluta tal under 2018 stod USA för (27,8 

miljarder dollar), medan Saudiarabien stod för den största minskningen (–4,6 miljarder 
dollar). 

§ Turkiets militärutgifter ökade med 24 procent till 19,0 miljarder dollar under 2018. Det 
är den största årliga procentuella ökningen bland länderna med världens 15 högsta 
militära utgifter.  

§ Sex av de 10 länder i världen med högst militär börda (militärutgifternas andel av BNP), 
återfinns i Mellanöstern: Saudiarabien (8,8 procent av BNP), Oman (8,2 procent), Kuwait 
(5,1 procent), Libanon (5,0 procent), Jordanien (4,7 procent och Israel (4,3 procent). 

* Alla procentuella ökningar och minskningar är angivna i reella termer (i 2017 års fasta dollarpriser). 

För redaktörer 

SIPRI:s forskning om militärutgifter övervakar de globala trenderna och upprätthåller den mest omfattande 
och heltäckande databasen över militärutgifter. Med militärutgifter menas alla offentliga utgifter för 
nuvarande militära styrkor och verksamhet, inklusive löner och förmåner, driftskostnader, vapen- och 
materielanskaffning, militär konstruktion, forskning och utveckling samt centraladministration och 
stödfunktioner. SIPRI avråder därför från användning av termer som ”utgifter för vapen” med hänvisning 
till militärutgifter, eftersom inköp av vapen utgör en liten del av de sammanlagda utgifterna. 

 

 

För ytterligare information och bokningar av intervjuer kontakta Alexandra Manolache 
(alexandra.manolache@sipri.org, +46  76 6 28 61 33) eller 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 


