
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Κόψτε στρατιωτικές δαπάνες – Χρηματοδοτήστε ανθρώπινες ανάγκες 

http://demilitarize.org 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ: 05-18/04/2016 https://www.facebook.com/demilitarizeday 

ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Κυριακή 17/04/2016, ώρα 17:00, Σύνταγμα 

https://www.facebook.com/events/1122293627821320 

Σας καλούμε στη δράση για τη μείωση των στρατιωτικών δαπανών και την αύξηση 

των κοινωνικών δαπανών την Κυριακή 17 Απριλίου ώρα 17:00. Ξεκινάμε με πορεία 

από την πλατεία Συντάγματος, στεκόμαστε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

και καταλήγουμε στο Πολεμικό Μουσείο δηλώνοντας: 

Δεν είμαστε Αόρατοι 

Σταματήστε Τους Πολέμους, Όχι Τους Πρόσφυγες 

Βάλτε τον Πόλεμο στο Μουσείο 

Κόψτε Στρατιωτικές Δαπάνες, Χρηματοδοτήστε Ανθρώπινες Ανάγκες 

Συνδιοργάνωση: Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία, Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, 

Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Αντίρρηση Συνείδησης (EBCO)  

           

$1,676 τρις οι στρατιωτικές δαπάνες παγκοσμίως το 2015, αύξηση 1% σε 

σύγκριση με το 2014, πρώτη αύξηση από το 2011, σύμφωνα με το Διεθνές 

Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI) http://www.sipri.org 

 Οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες ήταν 1,676 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2015, 

σημειώνοντας αύξηση κατά 1% σε πραγματικούς αριθμούς από το 2014, πρώτη χρονιά 

αύξησης των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών από το 2011. 

 Συνολικά οι στρατιωτικές δαπάνες μειώθηκαν στη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη, την 

Αφρική τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, και αυξήθηκαν στην Ασία και την Ωκεανία, 

την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και στις χώρες της Μέσης Ανατολής για τις οποίες 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 

 Οι δεκαπέντε χώρες με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες το 2015 ήταν οι ΗΠΑ (36%), 

η Κίνα (13%), η Σαουδική Αραβία (5,2%), η Ρωσία (4,0%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,3%), η 

Ινδία (3,1%), η Γαλλία (3,0%), η Ιαπωνία (2,4%), η Γερμανία (2,4%), η Νότια Κορέα (2,2%), η 

Βραζιλία (1,5%), η Ιταλία (1,4%), η Αυστραλία (1,4%), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (1,4%) 

και το Ισραήλ (1,0%). Όλες οι υπόλοιπες χώρες μαζί έχουν μόλις το 19% των παγκόσμιων 

στρατιωτικών δαπανών. 
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Η κατανομή των παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών το 2015: 

     

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις και μειώσεις παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών 2006-2015: 

 
 

Για την Ελλάδα, η εκτίμηση του SIPRI είναι ότι το 2015 οι στρατιωτικές δαπάνες 

αυξήθηκαν στα 4,583 δισεκατομμύρια ευρώ, από 4,169 δισεκατομμύρια ευρώ που 

ήταν το 2014. Αντίστοιχα, ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(ΑΕΠ), η εκτίμηση του SIPRI για τις στρατιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα είναι ότι 

αυξήθηκαν στο 2,6% για το 2015, από 2,3% που ήταν το 2014. Τέλος, ως ποσοστό των 

κυβερνητικών δαπανών, η εκτίμηση του SIPRI για τις στρατιωτικές δαπάνες στην 

Ελλάδα είναι ότι αυξήθηκαν στο 5,3% για το 2015, από 4,7% που ήταν το 2014. 
 

Η συνολική ετήσια ενημέρωση της Βάσης Δεδομένων του SIPRI για τις Στρατιωτικές 

Δαπάνες είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα www.sipri.org/databases/milex. 

Σημείωση: Η έρευνα του SIPRI για τις 

στρατιωτικές δαπάνες παρακολουθεί τις 

εξελίξεις στις στρατιωτικές δαπάνες παγκοσμίως 

και διατηρεί την πιο ολοκληρωμένη, συνεπή και 

εκτεταμένη βάση δεδομένων που υπάρχει 

σχετικά με τις στρατιωτικές δαπάνες. Οι 

στρατιωτικές δαπάνες αναφέρονται σε όλες τις 

κυβερνητικές δαπάνες για τις τρέχουσες 

στρατιωτικές δυνάμεις και τις δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των μισθών και των 

παροχών, των λειτουργικών εξόδων, των 

αγορών όπλων και εξοπλισμών, την 

στρατιωτική κατασκευή, την έρευνα και 

ανάπτυξη, την κεντρική διοίκηση και υποστήριξη. 

http://www.sipri.org/databases/milex

