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GLOBALA MILITÄRA UTGIFTER SÄTTER NYTT REKORD
2008 ENLIGT SIPRI
(Stockholm, 8 juni 2009). Världens totala militära utgifter uppgick 2008 till
uppskattningsvis 1464 miljarder dollar, enligt nya data som släpps idag av Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI). Det motsvarar en reell ökning med 4 procent
jämfört med 2007, och en ökning med 45 procent sedan 1999. SIPRI lanserar idag 2009 års
upplaga av sin Yearbook on Armaments, Disarmament and International Security.

Årsboken visar att USA står för merparten (58%) av den globala ökningen under den
senaste tioårsperioden, då dess militära utgifter var $219 miljarder högre år 2008 jämfört
med 1999 (mätt i 2005 års prisnivå). USA är dock långt ifrån det enda land där denna trend
är tydlig. Kina och Ryssland, med reella ökningar på $42 respektive $24 miljarder, har nära
tredubblat sina militära utgifter under denna tioårsperiod. Andra regionala stormakter—i
synnerhet Indien, Saudiarabien, Iran, Israel, Brasilien, Sydkorea, Algeriet och
Storbritannien— har också bidragit avsevärt till den globala ökningen.
‘Introduceringen av idén om “kriget mot terrorismen” har uppmuntrat flera länder att se
sina problem ur ett starkt militariserat perspektiv, och används för att rättfärdiga höga
militära utgifter’, kommenterar Dr Sam Perlo-Freeman, forskningsledare för SIPRI:s
Military Expenditure Project. ‘Samtidigt har krigen i Irak och Afghanistan kostat $903
miljarder i totala militära utgifter för USA enbart.’
Fredsbevarande
Förutom för militärutgiftsstatistiken, ser många fram emot publiceringen av SIPRI
Yearbook på grund av dess insikter i den senaste utvecklingen på flera säkerhetsrelaterade
områden.
Enligt Årsbokens undersökning av fredsbevarande operationer, sattes ett annat rekord
förra året då den totala personalen i fredsbevarande operationer uppgick till 187 586, en
ökning med 11 procent jämfört med 2007 (det förra rekordåret). Trots detta återstår det
mycket innan några av de mer ambitiösa operationerna—till oroshärdar som Darfur och
Demokratiska Republiken Kongo—når upp till förutsedd kapacitet. Det innebär svåra val
och fortsatta utmaningar för hur man ska hantera och upprätthålla dessa viktiga
operationer.
Vapenproduktion: USA och Västeuropa dominerar
SIPRI Yearbook innehåller även SIPRI:s lista över de 100 största vapenproducerande
företagen (förutom kinesiska företag). Det amerikanska Boeing fortsatte att vara den
största vapenproducenten under 2007—det senaste året med tillförlitliga data—med
vapenförsäljning på $30.5 miljarder. De 20 högst placerade företagen på ‘SIPRI:s Top 100’
under 2007 var alla baserade i USA eller Europa. Den sammanlagda vapenförsäljningen för
SIPRI:s Top 100 uppgick till $347 miljarder under 2007, en nominell ökning med 11
procent och en reell ökning med 5 procent jämfört med SIPRI:s Top 100 under 2006.
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Kärnvapen
SIPRI beräknar att det finns totalt runt 8 400 operativa kärnvapenspetsar i världen , av
vilka nästan 2000 hölls i hög beredskap och var kapabla att avfyras inom minuter. Om man
räknar in även reservlagren, de stridsspetsar som magasinerats eller väntar på
nedmontering, uppgår enligt Årsboken det totala antalet till ungefär 23 300 kärnvapen i
åtta länders arsenaler: USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, Indien, Pakistan
och Israel.
Analys
Förutom statistisk information innehåller SIPRI Yearbook 2009 även analyser av
trängande frågor och viktiga händelser inom områden som internationell säkerhet, fred och
konflikter, rustning och nedrustning. Bland höjdpunkterna i SIPRI Yearbook 2009 är ett
kapitel av Francis Deng och Roberta Cohen—som formulerat FN:s policy rörande
internflyktingar—som pekar på sambandet mellan problemen med tvångsförflyttad
befolkning och ‘ensidigt’ våld som väpnade styrkor begår mot civila. Andra kapitel utforskar
utsikterna för kriget i Afghanistan och utvecklingen för kontrollen av konventionella,
kemiska, biologiska och nukleära vapen. För första gången innehåller SIPRI Yearbook även
The Institute for Economics and Peace’s Global Peace Index, som rankar 144 länder efter
deras relativa fredlighet.
Top 10 länder med de högsta militärutgifterna under 2008 (uttryckt i USA-dollar och
löpande priser):
Rank

Land

Utgifter 2008 (i miljarder $)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

USA
Kina
Frankrike
Storbritannien
Ryssland
Tyskland
Japan
Italien
Saudiarabien
Indien

607
84.9*
65.7
65.3
58.6*
46.8
46.3
40.6
38.2
30.0

*SIPRI:s uppskattning.
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