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Världens militärutgifter ökar med nästan 2000 miljarder dollar
under 2020
(Stockholm 26 april 2021) Världens totala militärutgifter steg till 1981 miljarder dollar förra året,
en ökning med 2,6 procent från 2019 i reala termer, enligt nya data publicerade idag av
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) på www.sipri.org. USA, Kina, Indien,
Ryssland och Storbritannien, hade de högsta utgifterna 2020 och stod tillsammans för 62 procent
av de totala militärutgifterna. För 26:e året i rad ökade Kinas militärutgifter.

Militärutgifterna ökade under pandemins första år
Den 2,6-procentiga ökningen av militärutgifterna kom under ett år då världens BNP sjönk med 4,4
procent (enligt IMF:s beräkning i oktober 2020), till stor del beroende på Covid-19-pandemins påverkan
på ekonomin. Som ett resultat nådde militärutgifternas del av BNP, den så kallade ”militära bördan”,
ett globalt medeltal på 2,4 procent 2020, mot 2,2 procent under 2019. Det var den största ökningen av
den militära bördan jämfört med föregående år sedan den globala finanskrisen 2009.
Även om militärutgifterna steg globalt fanns länder som t ex Chile och Sydkorea som uttryckligen
omfördelade delar av sina planerade militärutgifter till åtgärder mot pandemin. Flera andra stater som
Brasilien och Ryssland hade avsevärt lägre utgifter än sina ursprungliga försvarsbudgetar för 2020.
”Vi kan med viss säkerhet säga att pandemin inte haft någon avgörande inverkan på världens
militärutgifter under 2020”, menar Diego Lopes da Silva, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för
vapen och militära utgifter. ”Det återstår att se om länderna kommer att bibehålla nivån på
militärutgifterna under pandemins andra år”.
Den kraftiga ökningen av USA:s militärutgifter fortsatte under 2020
Under 2020 beräknades USA:s militärutgifter till 778 miljarder dollar, en ökning med 4,4 procent
jämfört med 2019. Som landet med världens högsta militärutgifter stod USA för 39 procent av de totala
utgifterna under 2020. Efter sju år av kontinuerliga minskningar ökade de amerikanska
militärutgifterna för tredje året i rad.
”De senaste ökningarna av de amerikanska militärutgifterna kan främst hänföras till kraftiga
investeringar i forskning och utveckling samt flera långsiktiga projekt som modernisering av den
amerikanska kärnvapenarsenalen och storskalig vapenanskaffning”, säger Alexandra Marksteiner,
forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för vapen och militära utgifter. ”Det reflekterar den växande
oron över upplevda hot från strategiska konkurrenter som Kina och Ryssland samt
Trumpadministrationens drivkraft att stärka vad den ansåg vara en utarmad amerikansk militär”.
Kinas militärutgifter ökar för 26:e året i rad
Kina hade de näst högsta militärutgifterna i världen 2020, beräknade till totalt 252 miljarder dollar.
Det motsvarar en ökning på 1,9 procent jämfört med 2019 och 76 procent jämfört med perioden 2011—
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20. Kinas utgifter har ökat 26 år i rad, vilket är den längsta oavbrutna sviten för ett enskilt land i SIPRI:s
databas över militärutgifter.
”Kina sticker ut som det enda land i världen som inte ökat sin militära börda 2020 trots ökade
militärutgifter, vilket beror på dess positiva tillväxt av BNP föregående år”, menar SIPRI-forskaren Nan
Tian. ”En långsiktig militär modernisering och utvidgningsplaner i linje med en uttalad önskan om att
komma ikapp andra ledande militärmakter ligger till grund för den pågående ökningen av de kinesiska
militärutgifterna”.
Ekonomisk nedgång leder till att fler NATO-medlemmar överskrider utgiftsmålet
I nästan alla medlemsländer i NATO ökade den militära bördan under 2020. Det resulterade i att 12
medlemsländer använde två procent (alliansens riktlinje för utgiftsmålet), eller mer av sin BNP till
militära utgifter, jämfört med nio medlemmar under 2019. Frankrike, landet med världens åttonde
högsta militärutgifter, överskred till exempel tvåprocentsnivån för första gången sedan 2009.
”Trots att fler NATO-medlemmar lade mer än två procent av sin BNP på militära utgifter under 2020,
hade detta i en del fall troligen mer att göra med den ekonomiska nedgången på grund av pandemin än
ett medvetet beslut att nå alliansens utgiftsmål”, säger Lopes da Silva.
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Rysslands militärutgifter ökade med 2,5 procent 2020 till 61,7 miljarder dollar. Det var
andra året i rad som utgifterna ökade. Rysslands verkliga utgifter 2020 var ändå 6,6 procent
lägre än den ursprungliga försvarsbudgeten, ett större underskott än tidigare år.
Med totalt 59,2 miljarder dollar i militärutgifter hade Storbritannien de femte högsta
utgifterna i världen under 2020. De brittiska utgifterna var 2,9 procent högre än under 2019,
men 4,2 procent lägre än under 2011. Tyskland ökade sina militärutgifter med 5,2 procent till
52,8 miljarder dollar, vilket gjorde landet till sjunde största utgiftsland 2020. Tysklands
militärutgifter var 28 procent högre jämfört med 2011. Militärutgifterna över hela Europa
ökade med 4,0 procent under 2020.
Länderna i Asien och Oceanien med de högsta militärutgifterna var, förutom Kina, Indien
(72,9 miljarder dollar), Japan (49,1 miljarder dollar), Sydkorea (45,7 miljarder dollar) och
Australien (27,5 miljarder dollar). Alla fyra länder ökade sina militärutgifter från 2019 till
2020, och jämfört med perioden 2011–20.
Militärutgifterna i Afrika söder om Sahara ökade med 3,4 procent 2020 till 18,5 miljarder
dollar. De största ökningarna sågs i Tchad (+31 procent), Mali (+22 procent), Mauretanien
(+23 procent) och Nigeria (+29 procent), alla belägna i Sahelregionen, samt Uganda (+46
procent).
Militärutgifterna i Sydamerika föll 2020 med 2,1 procent till 43,5 miljarder dollar. Till stor
del beroende på en minskning med 3,1 procent i Brasiliens utgifter, regionens största
utgiftsland.
De sammanlagda militära utgifterna i de elva länder i Mellanöstern för vilka SIPRI har data,
minskade 2020 med 6,5 procent till 143 miljarder dollar.
Åtta av de nio medlemsländerna i organisationen för de oljeexporterande staterna
(OPEC) för vilka SIPRI har data, minskade sina militärutgifter 2020. Angolas utgifter
minskade med 12 procent, Saudiarabiens med 10 procent, och Kuwaits med 5,9 procent.
Bahrain, som inte är ett OPEC-land, minskade också sina utgifter med 9,8 procent.
De länder bland Topp 15 som hade de största ökningarna i den militära bördan 2020 var
Saudiarabien (+0,6 procentenheter), Ryssland (+0.5 procentenheter), Israel (+0.4
procentenheter) och USA (+0.3 procentenheter).
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För redaktionen
SIPRI följer de globala trenderna och upprätthåller den mest omfattande och heltäckande databasen
över militärutgifter i världen. Den uppdaterade militärutgiftsdatabasen finns tillgänglig på
www.sipri.org.
SIPRI:s militärutgiftsdatabas uppdateras årligen och innehållet baseras på de bästa öppna källorna
tillgängliga vid sammanställningen. Databasens innehåll utgår delvis från antagna budgetar istället för
slutliga utgifter under året och justeras när de slutliga siffrorna finns tillgängliga. Justeringarna införs i
nästa års uppdatering av databasen. På grund av osäkerheterna kring den ekonomiska påverkan av
Covid-19-pandemin kommer skillnaderna mellan nuvarande beräkningar av militärutgifterna för 2020
och de justerade siffrorna, som kommer finnas tillgängliga i databasen nästa år, sannolikt att vara större
än under tidigare år.
Alla procentuella ökningar och minskningar är angivna i reala termer (i 2019 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
vanligtvis bara utgör en liten del av de sammanlagda utgifterna.
För ytterligare information och intervjuförfrågningar 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

