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Världens militärutgifter överstiger 2000 miljarder dollar  

(Stockholm 25 april 2022) Världens totala militärutgifter ökade med o,7 procent i reella 
termer 2021 och nådde 2113 miljarder dollar. USA, Kina, Indien, Storbritannien och 
Ryssland hade de högsta militärutgifterna under 2021. De stod tillsammans för 62 
procent av utgifterna enligt ny data över världens militärutgifter som Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI) publicerar idag. 
 

Militärutgifterna nådde rekordnivåer under pandemins andra år 

Världens militärutgifter fortsatte att öka under 2021 och nådde en toppnotering på 2100 miljarder 
dollar. Det var sjunde året i rad som utgifterna ökade. 

”Även mitt under covid-19-pandemins ekonomiska nedgång nådde världens militärutgifter 
rekordnivåer”, säger Diego Lopes da Silva, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för militärutgifter 
och vapenproduktion. ”På grund av inflationen noterades en inbromsning i den reala tillväxttakten. I 
nominella termer ökade emellertid militärutgifterna med 6,1 procent”. 

En stark ekonomisk återhämtning under 2021 innebar att den militära bördan (militärutgifternas andel 
av världens bruttonationalprodukt, BNP), minskade med 0,1 procent, från 2,3 procent under 2020 till 
2,2 procent under 2021. 

 

USA fokuserade på militär forskning och utveckling  

De amerikanska militärutgifterna uppgick 2021 till 801 miljarder dollar, en minskning med 1,4 procent 
från 2020. Den amerikanska militära bördan minskade något från 3,7 procent av BNP 2020 till 3,5 
procent 2021. 

Amerikansk finansiering av militär forskning och utveckling (FoU) ökade med 24 procent från 2012 till 
2021, medan finansieringen av vapenförvärv minskade med 6,4 procent under samma period. Under 
2021 minskade utgifterna för båda. Minskningen med 1,2 procent av FoU-utgifterna var emellertid 
mindre än minskningen med 5,4 procent för vapenförvärv.  

”Ökningen av utgifterna för FoU under tioårsperioden 2012–21 tyder på att USA fokuserar på nästa 
generations teknologier”, menar Alexandra Marksteiner, forskare vid SIPRI:s forskningsprogram för 
militärutgifter och vapenproduktion. ”Den amerikanska regeringen har upprepade gånger betonat 
behovet av att bevara den amerikanska militärens tekniska övertag över de strategiska konkurrenterna”.  

 

Ryssland ökade militärbudgeten inför kriget 
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Ryssland ökade sina militärutgifter 2021 med 2,9 procent till 65,9 miljarder dollar under en period då 
man förstärkte sin truppnärvaro längs den ukrainska gränsen. För tredje året i rad ökade 
militärutgifterna och nådde 4,1 procent av BNP 2021.  

”Höga olje- och gasinkomster hjälpte Ryssland att öka sina militära utgifter 2021. De ryska 
militärutgifterna minskade mellan 2016 och 2019 som ett resultat av låga energipriser i kombination 
med sanktioner som svar på Rysslands annektering av Krim 2014”, säger Lucie Béraud-Sudreau, chef 
för SIPRI:s forskningsprogram för militärutgifter och vapenproduktion.  

Budgetposten ”nationellt försvar”, som står för omkring tre fjärdedelar av Rysslands totala 
militärutgifter och innehåller både finansiering av driftskostnader och vapenförvärv, reviderades uppåt 
under året. Den slutliga siffran blev 48,4 miljarder dollar, vilket var 14 procent högre än vad som 
budgeterats 2020. 

Ukraina har stärkt sitt försvar mot Ryssland och därigenom ökat militärutgifterna med 72 procent sedan 
annekteringen av Krim 2014. Utgifterna minskade 2021 till 5,9 miljarder dollar, men stod fortsatt för 
3,2 procent av landets BNP. 

  

Fortsatt ökning av militärutgifterna i Asien och Oceanien 

Kina, som har världens näst högsta militära utgifter, beräknades anslå 293 miljarder dollar till sin 
militär 2021, en ökning med 4,7 procent jämfört med 2020. Kinas militärutgifter har ökat 27 år i rad. 
2021 års budget var den första i den 14:e femårsplanen som löper till 2025.  

Efter det första godkännandet av 2021 års budget lade den japanska regeringen till 7 miljarder dollar för 
militärutgifter. Det resulterade i att utgifterna steg med 7,3 procent till 54,1 miljarder dollar 2021, den 
största årliga ökningen sedan 1972. Australiens militärutgifter ökade med 4 procent under 2021 och 
uppgick därmed till 31,8 miljarder dollar. 

”Kinas växande självsäkerhet i och runt Sydkinesiska och Östkinesiska haven har blivit en viktig 
drivkraft för militärutgifterna i länder som Australien och Japan”, säger SIPRI-forskaren Nan Tian. ”Ett 
exempel är det militära samarbetet mellan Australien, Storbritannien och USA – AUKUS – som kommer 
att förse Australien med åtta kärnkraftsdrivna ubåtar till en beräknad kostnad på upp till 128 miljarder 
dollar”. 

 
Övrig utveckling:  

• Under 2021 ökade Irans militärbudget för första gången på fyra år, till 24,6 miljarder dollar. 
Finansieringen av det Islamiska revolutionsgardet ökade fortsatt under 2021, en ökning med 14 
procent jämfört med 2020, och stod för 34 procent av Irans totala militärutgifter. 

• Åtta europeiska Natomedlemmar nådde 2021 alliansens mål att lägga 2 procent eller mer 
av BNP på sina väpnade styrkor. Det är en medlem färre än 2020, men en ökning från två 2014. 

• Nigeria ökade sina militärutgifter med 56 procent 2021 till 4,5 miljarder dollar. Ökningen kom 
som svar på flera säkerhetsutmaningar såsom våldsam extremism och separatistiska uppror.  

• Tyskland, det central- och västeuropeiska landet med de tredje högsta militärutgifterna, 
spenderade 56 miljarder dollar på sin militär 2021, vilket motsvarade 1,3 procent av BNP. På 
grund av inflationen var militärutgifterna 1,4 procent lägre jämfört med 2020.  
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• Under 2021 uppgick Qatars militärutgifter till 11,6 miljarder dollar, vilket innebar att landet 
hade de femte högsta militärutgifterna i Mellanöstern. Landets militärutgifter 2021 var 434 
procent högre än 2010, när utgiftsdata publicerades senast.  

• Indiens militärutgifter på 76,6 miljarder dollar rankades som de tredje högsta i världen. De 
ökade med 0,9 procent jämfört med 2020 och med 33 procent sedan 2012. I ett försök att stärka 
den inhemska vapenindustrin var 64 procent av militärbudgeten 2021 öronmärkta för förvärv 
av egenproducerade vapen. 

 

För redaktionen 

SIPRI:s forskning om militärutgifter övervakar de globala trenderna och upprätthåller den mest 
omfattande och heltäckande databasen över militärutgifter. De uppdaterade siffrorna är nu tillgängliga 
i Military Expenditure Database på www.sipri.org. 

Alla procentuella ökningar och minskningar är angivna i reella termer (i 2020 års fasta dollarpriser) om 
inte annat anges. 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 intervjubokningar kontakta Alexandra Manolache 
(alexandra.manolache@sipri.org,  

+46 766 286 133) eller Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47). 
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