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FÖRSVARSUTGIFTERNA ÖKAR I USA OCH EUROPA, MEN MINSKAR I 
DE OLJEEXPORTERANDE LÄNDERNA 
(Stockholm 24 april 2017) Nya siffror från Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) visar att världens totala militärutgifter 2016 uppgick till 
1686 miljarder dollar, en ökning med 0,4 procent i reella termer jämfört med 
2015. De nordamerikanska militärutgifterna ökade för första gången sedan 2010 
och de västeuropeiska utgifterna ökade för andra året i rad. Den heltäckande 
årliga uppdateringen av SIPRI:s databas över militärutgifter finns tillgänglig från 
idag på www.sipri.org. 
Världens totala militärutgifter ökade för andra året i rad till totalt 1686 amerikanska dollar 
2016. Det är första gången sedan 2011, då utgifterna nådde en topp på 1699 miljarder dollar, 
som en ökning skett två år i rad.* Trender och mönster för försvarsutgifterna varierar avsevärt 
mellan olika regioner. Utgifterna fortsatte att öka i Asien och Stillahavsområdet, i Central- och 
Östeuropa samt i Nordafrika. I Centralamerika och Karibien, Mellanöstern (baserat på länderna 
med tillgänglig data), Sydamerika och Afrika söder om Sahara minskade däremot utgifterna. 

USA:s militärutgifter ökar igen medan Saudiarabiens minskar kraftigt 

USA har fortsatt världens högsta militärutgifter. De amerikanska militärutgifterna ökade med 
1,7 procent mellan 2015 och 2016 och uppgick till 611 miljarder dollar. Kina hade världens näst 
högsta militärutgifter under 2016. De kinesiska försvarsutgifterna steg med 5,4 procent till 215 
miljarder dollar, en mycket lägre tillväxttakt än under tidigare år. Ryssland ökade sina 
militärutgifter med 5,9 procent under 2016 till 69,2 miljarder dollar och hamnar på tredje plats 
bland världens länder. Saudiarabien innehade under 2015 den tredje platsen, men föll till fjärde 
plats 2016. Trots Saudiarabiens fortsatta inblandning i regionala krig minskade 
militärutgifterna 2016 med 30 procent till 63,7 miljarder dollar. På femte plats 2016 hamnade 
Indien vars militärutgifter ökade med 8,5 procent till 55,9 miljarder dollar. 

Ökningen av de amerikanska försvarsutgifterna under 2016 kan signalera slutet på den trend av 
utgiftsminskningar som var ett resultat av den ekonomiska krisen och tillbakadragandet av de 
amerikanska trupperna från Afghanistan och Irak. De amerikanska militärutgifterna var under 
2016 20 procent lägre än 2010 då de var som högst. ”Kongressen enades om en ökning av 
försvarsutgifterna trots fortsatta juridiska begränsningar för budgeten som helhet”, säger Aude 
Fleurant, chef för SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. ”På grund av den förändrade 
politiska situationen i USA är framtida utgiftsmönster fortfarande osäkra”. 

Växande hotbilder bidrar till ökningarna i Europa 

Militärutgifterna i Västeuropa ökade för andra året i rad och steg med 2,6 procent under 2016. 
Ökningar skedde i alla västeuropeiska länder utom tre. Italien uppvisade den mest betydande 
ökningen, där militärutgifterna ökade med 11 procent mellan 2015 och 2016. 

Länderna med de största relativa ökningarna av militärutgifterna mellan 2015 och 2016 
återfinns i Centraleuropa där de totala utgifterna ökade med 2,4 procent under 2016. 
”Ökningarna av militärutgifterna i många centraleuropeiska länder kan delvis bero på 
uppfattningen att Ryssland utgör ett större hot”, säger Siemon Wezeman, forskare på SIPRI:s 
projekt om vapen och militärutgifter. ”Detta trots att Rysslands militärutgifter under 2016 
bara utgjorde 27 procent av NATO:s europeiska medlemmars sammanlagda utgifter”. 
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Kraftiga nedgångar i militärutgifterna bland många oljeexporterande länder 

”Fallande oljeinkomster och ekonomiska problem kopplade till oljeprischocken har tvingat 
många oljeexporterande länder att minska sina militärutgifter”, säger Nan Tian, forskare på 
SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter. ”Saudiarabien hade t.ex. den största absoluta 
minskningen av utgifterna mellan 2015 och 2016, en minskning på 25,8 miljarder dollar”. 

De största nedskärningarna av militärutgifterna relaterade till fallande oljeinkomster under 
2016 hade Venezuela (-56 procent), Sydsudan (-54 procent), Azerbajdzjan (-36 procent), Irak (-
36 procent) och Saudiarabien (-30 procent). Andra märkbara minskningar ses i Angola, 
Ecuador, Kazakstan, Mexiko, Oman och Peru. Av de 15 länder med de största 
utgiftsminskningarna 2016 är endast två inte oljeexporterande. Några få oljeexporterande 
länder, som Algeriet, Iran, Kuwait och Norge, är emellertid bättre ekonomiskt rustade att 
hantera oljeprischocker och de kunde vidmakthålla sina militärutgiftsnivåer under 2016. 

Andra betydande förändringar 

§ Världens totala militärutgifter utgjorde 2,2 procent av den globala 
bruttonationalprodukten (BNP). Militärutgifternas del av BNP var högst i Mellanöstern, 
med ett medelvärde på 6,0 procent av BNP under 2016. Den lägsta andelen hade 
länderna i Nord- och Sydamerika, med ett medelvärde på 1,3 procent av BNP. 

§ Utgifterna i Afrika sjönk med 1,3 procent under 2016, det andra året med minskning 
efter 11 år i rad med ökningar. Till stor del berodde detta på att oljeexportörer söder om 
Sahara, t.ex. Angola och Sydsudan, minskade sina militärutgifter.  

§ I Asien och Stillahavsområdet ökade militärutgifterna med 4,6 procent under 2016. 
Utgiftsnivåerna står i relation till regionens många motsättningar, som t.ex. territoriella 
rättigheter i Sydkinesiska sjön. 

§ Militärutgifterna i Centralamerika och Karibien och i Sydamerika minskade med 7,8 
procent till en nivå som inte upplevts sedan 2007. Minskningen förklaras till stor del av 
utgiftsnedskärningar i oljeexporterande länder som Ecuador, Mexiko, Peru och 
Venezuela. Brasiliens utgifter fortsatte att minska som ett resultat av den förvärrade 
ekonomiska krisen. 

§ Det finns inga beräkningar av utgifterna för Mellanöstern eftersom siffror saknas för 
flera nyckelstater, t.ex. Förenade Arabemiraten. För länder med tillgängliga data 
uppvisades betydande ökningar i Iran och Kuwait, medan stora minskningar i Irak och 
Saudiarabien noterades. 

* Alla procentuella ökningar och minskningar är angivna i reella termer (i 2015 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. 

 

För ytterligare information och intervjubokningar kontakta Stephanie Blenckner 
 (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) eller Alexandra Manolache (Alexandra.manolache@sipri.org, +46 

722 035 830) 
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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 


