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DEN STÖRSTA ÖKNINGEN PÅ TIO ÅR AV VÄRLDENS MILITÄRUTGIFTER UNDER
2019 – UPPGÅR NU TILL 1917 MILJARDER DOLLAR, ENLIGT SIPRI
(Stockholm 27 april 2020) Världens totala militärutgifter ökade 2019 till 1917
miljarder
dollar,
enligt
nya siffror
från
Stockholms
internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI). Den totala summan för 2019 utgör en ökning på 3,6
procent från 2018 och är den största årliga utgiftsökningen sedan 2010. De fem
länder som 2019 hade de högsta militärutgifterna är USA, Kina, Indien, Ryssland och
Saudiarabien. De stod för 62 procent av världens totala utgifterna. Det är första
gången som två asiatiska länder återfinns bland länderna med de tre högsta
militärutgifterna.
Världens militärutgifter 2019 utgjorde 2,2 procent av den globala bruttonationalprodukten (BNP),
vilket innebär ungefär 249 dollar per person. ”Världens militära utgifter var 7,2 procent högre 2019
jämfört med 2010 och visar en trend av en accelererande ökning av militärutgifterna under de
senaste åren”, säger SIPRI-forskaren Nan Tian. ”Detta är den högsta utgiftsnivån sedan 2008 års
finanskris och är förmodligen en kulmen för militärutgifter”.
USA driver på den globala ökningen av militärutgifter
USA:s militärutgifter ökade 2019 med 5,3 procent till totalt 732 miljarder dollar och landet stod
för 38 procent av världens militära utgifter. Ökningen av de amerikanska utgifterna 2019 var
ensamt likvärdig med Tysklands totala militärutgifter för samma år. ”Den senaste ökningen av de
amerikanska militärutgifterna baserades till stor del på en upplevd fortsatt konkurrens mellan
stormakterna”, säger Pieter D. Wezeman, forskare på SIPRI.
Kina och Indien har de högsta militärutgifterna i Asien
Kina och Indien hade de näst och tredje högsta militärutgifterna i världen under 2019. Kinas
militärutgifter uppgick till 261 miljarder dollar 2019, en ökning på 5,1 procent jämfört med 2018.
Indiens utgifter ökade under samma tid med 6,8 procent till 71,1 miljarder dollar. ”Indiens rivalitet
och motsättningar med både Pakistan och Kina är bland de viktigaste faktorerna för de ökade
militärutgifterna”, säger SIPRI-forskaren Siemon T. Wezeman.
Förutom Kina och Indien hade Japan (47,6 miljarder dollar) och Sydkorea (43,9 miljarder
dollar) de högsta militärutgifterna i Asien och Oceanien. Militärutgifterna i regionen har ökat varje
år sedan åtminstone 1989.
Tyskland står för den största ökningen av militärutgifterna i Europa
Tysklands militära utgifter steg 2019 med 10 procent till 49,3 miljarder dollar. Detta var den
största ökningen bland de 15 länder med de högsta militärutgifterna under 2019. ”Ökningen av de
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tyska utgifterna kan delvis förklaras av ett upplevt ökat hot från Ryssland, vilket delas av många av
Natos medlemsländer”, säger Diego Lopes da Silva, forskare på SIPRI. ”Frankrikes och
Storbritanniens militärutgifter var emellertid fortsatt relativt stabila”.
De centraleuropeiska Natomedlemmarna ökade sina militärutgifter betydligt. Bulgarien hade en
ökning på 127 procent, främst på grund av betalning för nya stridsflygplan, och Rumänien en
ökning på 17 procent. Totalt var militärutgifterna för alla 29 Natos medlemsländer 1035 miljarder
dollar under 2019.
Ryssland hade världens fjärde högsta militärutgifterna under 2019 och ökade sina utgifter med
4,5 procent till 65,1 miljarder dollar. ”Rysslands militära utgiftsbörda var under 2019 bland de
högsta i Europa, med 3,9 procent av landets BNP”, säger Alexandra Kuimova, forskare på SIPRI.
Växlande militärutgifter i konfliktdrabbade afrikanska länder
Väpnade konflikter är en av de främsta drivkrafterna för de växlande militärutgifterna i Afrika
söder om Sahara. Till exempel pågår flera väpnade konflikter i Sahelregionen och i området kring
Tchadsjön och 2019 ökade militärutgifterna i Burkina Faso (22 procent), i Kamerun (1,4
procent) och i Mali (3,6 procent), medan de minskade i Tchad (-5,1 procent), i Niger (-20
procent) och i Nigeria (-8,2 procent). Bland de centralafrikanska länder som var inblandade i
väpnade konflikter ökade militärutgifterna 2019 generellt. Centralafrikanska republiken (8,7
procent), Demokratiska republiken Kongo (16 procent) och Uganda (52 procent) ökade alla
sina militära utgifter under 2019.
Annan regional utveckling
•
•
•
•

•

Sydamerika: De sydamerikanska militärutgifterna var relativt oförändrade under 2019, 52,8
miljarder dollar. Brasilien stod för 51 procent av de totala militärutgifterna i regionen.
Afrika: Afrikanska länders sammanlagda militärutgifter ökade med 1,5 procent 2019 till cirka
41,2 miljarder dollar. Det är regionens första utgiftsökning på fem år.
Sydostasien: Militärutgifterna i Sydostasien ökade 2019 med 4,2 procent till 40,5 miljarder
dollar.
Mellanöstern: De sammanlagda militärutgifterna för de 11 länder i Mellanöstern med
tillgängliga data, föll med 7,5 procent till 147 miljarder dollar under 2019. Saudiarabiens
militärutgifter minskade med 16 procent till 61,9 miljarder dollar, trots de militära
operationerna i Jemen och motsättningarna med Iran.
Den genomsnittliga militära utgiftsbördan var 1,4 procent av BNP för länderna i Nordoch Sydamerika, 1,6 procent i Afrika, 1,7 procent i Asien och Oceanien och i Europa samt 4,5
procent i Mellanöstern (för länder med tillgängliga data).
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För redaktörer
SIPRI:s forskning om militärutgifter övervakar de globala trenderna och upprätthåller den mest omfattande och heltäckande
databasen över militärutgifter. Siffrorna är tillgängliga i Military Expenditure Database på SIPRI:s hemsida.
Data från tidigare globala ekonomiska nedgångar tyder på att den ekonomiska kris som är ett resultat av coronapandemin
(COVID-19) troligen kommer att påverka framtida militärutgifter. SIPRI följer den nuvarande utvecklingen för att bedöma i
vilken utsträckning krisen påverkar militärutgifterna.
Alla procentuella ökningar och minskningar är angivna i reella termer (i 2018 års fasta dollarpriser). 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.

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.
Besök www.sipri.org.
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