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MILITÄRUTGIFTERNA I VÄRLDEN ÖKAR IGEN, SÄGER SIPRI
(Stockholm, 5 april 2016) Nya siffror presenterade av Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI), visar att världens totala militärutgifter under
2015 uppgick till nästan 1700 miljarder dollar, en ökning från 2014 med 1
procent i reella termer. Siffrorna publiceras inför den internationella konferensen
Stockholm Forum on Security and Development. Den heltäckande årliga
uppdateringen av SIPRI:s databas över militärutgifter finns från idag på
www.sipri.org.

Militärutgifterna i världen ökade under 2015 för första gången sedan 2011, en ökning med 1
procent.* Ökningen speglar den fortsatta tillväxten i Asien och Stillahavsområdet, Centraloch Östeuropa samt i några länder i Mellanöstern. Minskningen av militärutgifterna i
västvärlden planar ut, och samtidigt minskar även utgifterna i Afrika och i Latinamerika
och Karibien. Sammantaget ger det en splittrad bild av världens militärutgifter.
USA har fortsatt världens högsta försvarskostnader, trots att utgifterna minskade med 2,4
procent till 596 miljarder dollar. Andra länder med höga militärutgifter är: Kina med en
ökning med 7,4 procent till 215 miljarder dollar, Saudiarabien med 5,7 procents ökning till
87,2 miljarder dollar (vilket gör att landet har världens tredje största försvarsbudget), och
Ryssland med en ökning med 7,5 procent till 66,4 miljarder dollar.
Fallande oljepriser leder till delvis lägre militärutgifter
En kombination av höga oljepriser och utvinning av nya oljefyndigheter har under det
senaste decenniet bidragit till kraftiga ökningar av militärutgifterna i många länder. Den
kraftiga nedgången i oljepriserna fr.o.m. 2014 har emellertid vänt denna trend för många
länder beroende av oljeinkomster. Fortsatta nedskärningar i militärutgifterna är att vänta
under 2016.
De mest dramatiska nedskärningarna beroende på minskade oljeinkomster sågs under
2015 i Venezuela (-64 procent)och i Angola (-42 procent). Utgiftsminskningar noterades
även i bl.a. Bahrain, Brunei, Ecuador, Kazakstan, Oman, Sydsudan och Tchad.
Trots minskade oljeinkomster ökade många andra oljeexporterande länder sina
militärutgifter under 2015. Flera av länderna, framför allt Algeriet, Azerbajdzjan, Ryssland,
Saudiarabien och Vietnam, var antingen inblandade i konflikter eller stod inför ökade
regionala spänningar. Rysslands militärutgifter var emellertid lägre än vad som beräknades
i budgeten och Saudiarabiens utgifter skulle minskat om inte 5,3 miljarder dollar lagts på
det militära ingripandet i Jemen. Både Ryssland och Saudiarabien planerar för minskade
försvarsbudgetar 2016.
Har vi sett slutet på minskningen av västvärldens militärutgifter?
Sedan 2009 har militärutgifterna i Nordamerika och Väst- och Centraleuropa minskat, till
stor del beroende på den globala finanskrisen och tillbakadragandet av de allierade
trupperna från Afghanistan och Irak. Under 2015 fanns dock tecken på att minskningen
närmar sig sitt slut.
De amerikanska militärutgifterna sjönk med 2,4 procent under 2015, en betydligt
långsammare minskning än under senare år. Det var ett resultat av att kongressen antog
åtgärder för att delvis skydda försvarsbudgeten från tidigare beslutade åtgärder om en
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minskning av budgetunderskottet. Utgifterna för 2016 beräknas stanna på ungefär samma
nivå i reella termer.
Sammantaget sjönk militärutgifterna i Väst- och Centraleuropa med 0,2 procent under
2015. Ser man på Centraleuropa ensamt steg emellertid utgifterna med 13 procent. I länder
som gränsar till Ryssland och Ukraina, som Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien
och Slovakien, sågs extra stora ökningar på grund av att man, som en följd av krisen i
Ukraina, ser med stor oro på Rysslands avsikter. De västeuropeiska ländernas
militärutgifter sjönk med 1,3 procent, den lägsta årliga minskningen sedan 2010. Oron över
Ryssland och hotet från Islamiska staten har fått Frankrike, Storbritannien och Tyskland
att flagga för blygsamma utgiftsökningar för de kommande åren.
”Militärutgifterna för 2015 uppvisar motsägande trender”, säger Sam Perlo-Freeman, chef
för SIPRI:s projekt om militärutgifter. ”Å ena sidan speglar trenderna upptrappade
konflikter och spänningar på många håll i världen. Å andra sidan uppvisar de ett tydligt
brott med de kraftiga oljedrivna utgiftsökningarna från de senaste årtionden. Det instabila
ekonomiska och politiska läget ger en mycket osäker bild för de kommande åren”.
Andra betydande förändringar
§

Militärutgifterna i Asien och Stillahavsområdet som påverkades starkt av Kina steg
med 5,4 procent under 2015. De ökande spänningarna mellan Kina och flera länder i
regionen har lett till avsevärt högre utgifter i Indonesien, Filippinerna och Vietnam, och
har brutit den långa nedåtgående trenden för Japans militärutgifter.

§

För 2015 publicerar SIPRI ingen beräkning för Mellanöstern eftersom det för ett
flertal länder inte finns några siffror tillgängliga. Länderna med tillgängliga data
uppvisar en utgiftsökning på 4,1 procent för 2015. För perioden 2006–2015 uppvisade
Irak den största ökningen av militärutgifter i hela världen, en ökning med 536 procent.

§

Militärutgifterna i Latinamerika och Karibien minskade med 2,9 procent, vilket till
stor del förklaras med en kraftig minskning av Venezuelas utgifter. Även Brasiliens
försvarsbudget sjönk något som ett resultat av den inhemska ekonomiska krisen. I
Centralamerika ökade utgifterna fortsatt på grund av det alltmer militariserade
narkotikakriget.

§

I Afrika minskade militärutgifterna med 5,3 procent efter 11 år av konstant ökade
utgifter. Huvudorsaken var kraftiga nedskärningar i Angola, det land med störst
försvarsbudget söder om Sahara, i kölvattnet på fallande oljepriser.

* Alla procentuella ökningar och minskningar är angivna i reella termer (i 2014 års fasta
priser).
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.
Det här är den tredje förhandslanseringen av data från SIPRI:s årsbok. I juni presenteras data för
världens kärnvapenarsenaler och i september 2016 publiceras SIPRI Yearbook i sin helhet.
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Stockholm Forum on Security & Development
Den 5-6 april 2016 anordnar SIPRI tillsammans med Utrikesdepartementet för tredje året i rad den
internationella konferensen, Stockholm Forum on Security & Development. Mer information finns att
hitta på länken: http://www.sipri.org/media/pressreleases/2016/forum-mar-2016

För ytterligare information och intervjubokningar kontakta 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

