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Resum executiu

l’economia del ministeri de defensa es troba en una situació insostenible. el 
propi ministeri considera que el deute pels programes especials d’armament 
(peas) arriba a 32.000 milions E. els crèdits en r+d del ministeri d’indústria han 
continuat acumulant un deute de proporcions insòlites. avui els crèdits lliurats 
a les empreses militars ascendeixen a 15.559 milions d’euros. si aquesta situació 
continua com es proposa al pressupost de 2013, s’enfonsarà al ministeri de de-
fensa en una situació de suspensió de pagaments tècnica i en un endeutament 
que, més aviat que tard es convertirà en dèficit públic.

els principals causants del deute impagable del ministeri de defensa són els 
peas, unes armes que en la pràctica tenen escassa utilitat estratègica per a les 
necessitats reals de la defensa. la immensa majoria d’aquestes armes acabaran 
la seva vida útil sense haver entrat mai en combat. per al pagament dels peas 
al pressupost de 2012 només es van consignar 4,95 milions E quan hi havia el 
compromís de pagament de 2.370 milions E. per remeiar-ho, al llarg de l’any 
el Consell de ministres aprovava un crèdit extraordinari d’1.782,7 milions E. al 
pressupost de 2013 es proposen 6,8 milions. passarà el mateix que al 2012? ens 
trobem davant un cas manifest de frau pressupostari per enganyar l’oposició 
política i l’opinió pública, per al qual es consignen de manera insuficient algunes 
partides per després incrementar-les amb diversos mecanismes comptables. si 
no s’anul·la part d’aquests contractes i es redueix el nombre d’adquisicions, el 
deute anirà en augment any rere any fins a arribar a xifres inversemblants.

el 2013, el pressupost del ministeri de defensa (6.913,6 milions d’euros) descen-
deix segons el Govern espanyol un 6,7% respecte a l’any 2012. no obstant això, 
la despesa militar real prevista per a l’any 2013 és de 16.492 milions d’euros, més 
del doble del que diu el Govern. en relació a la despesa militar real de 2012, la 
disminució respecte a l’any anterior és de tan sols un 3,15%. la despesa militar 
el 2013 suposarà un 1,55% del piB. les partides que sofreixen un major descens 
són les aportacions en r+d militar (52%) i les inversions en armaments (43%), 
encara que s’espera que sobretot aquesta última sigui augmentada a meitat de 
l’exercici. les operacions militars a l’exterior, a les quals cada any s’assigna una 
minsa aportació de 14,36 milions, veuran també amb tota seguretat augmen-
tada la seva quantia en més de 700 milions. per tant, podem afirmar que hi ha 
recursos per augmentar el pressupost de les forces armades i no n’hi ha per in-
crementar les partides de despesa social o de desenvolupament de l’economia 
productiva.

la despesa militar entorpeix el creixement de l’economia productiva. per pas-
sar d’una economia de defensa a una economia productiva espanya ha d’iniciar 
programes de reducció dels efectius i un pla d’ajust de les plantilles, com han fet 
alguns estats europeus del nostre entorn. d’una part, la despesa militar genera 
endeutament i dèficit públic; per una altra, impedeix que recursos de capital mo-
netaris i de béns d’equip flueixin cap a l’economia real i productiva.
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INF O RME 
núm. 14

introducciÓ

l’enorme crisi per la qual travessa la 
societat espanyola ve en bona part 
produïda per una bombolla immobili-
ària que, alimentada per l’avidesa es-
peculativa de les entitats financeres, va 
arrossegar els altres sectors de l’eco-
nomia a la recessió. però també, paral-
lelament, es pot parlar d’una bombolla 
armamentista que s’ha anat inflant per 
la mala gestió dels diferents governs 
que han dirigit el ministeri de defen-
sa en els últims quinze anys. Bombolla 
d’armaments que contribueix de ma-
nera especial a l’enorme despesa mi-
litar d’espanya i que es reflecteix en la 
gestió del pressupost militar del 2012 
i la proposta per a l’any 2013.

el present informe ha estat realitzat 
amb l’objectiu de mostrar la realitat del 
pressupost militar espanyol, ja que el 
ministeri de defensa amaga cada any 
en partides d’altres ministeris més de 
la meitat del pressupost militar. l’otan 
marca una sèrie de criteris de com s’ha 
de comptabilitzar la despesa militar, el 
Centre delàs d’estudis per la pau, a més 
d’aquests criteris, afegeix el muntant 
corresponent al deute i la diferència 
estimada entre la despesa inicial i el 
que liquida a final d’any.

aquest any, en el context de crisi i 
rellevància del deute i del dèficit als 
pressupostos públics, en primer lloc 
assenyalem la incidència de la despe-
sa militar sobre el muntant final del 
deute públic i el seu efecte negatiu 
sobre la despesa social. en un segon 
apartat, analitzem el cas dels progra-
mes especials d’armaments (peas), ja 
que són els que tenen un impacte més 
gran en el deute acumulat del ministe-
ri de defensa, i el porten a una virtual 

suspensió de pagaments. es destaca-
rà amb especial èmfasi l’alarma que 
ha despertat la concessió d’un crèdit 
extraordinari, no computat al pressu-
post inicial de 2012, per al pagament 
del deute pendent dels peas, ja que 
s’espera que el 2013 es repeteixi. en 
la tercera part de l’informe es farà la 
tradicional anàlisi del pressupost mi-
litar de l’any en qüestió. Hi apareixen 
les taules sobre la despesa militar real 
prevista per al 2013 comparant la seva 
evolució respecte a l’exercici anterior, 
i també una taula amb els indicadors 
més rellevants de la despesa militar 
espanyola. Finalment, hi apareix una 
reflexió final sobre la necessitat de pas-
sar d’una economia de defensa a una 
economia productiva i real per poder 
fer front a les partides pressupostàri-
es dedicades a les necessitats socials 
cada vegada més apressants a l’estat 
espanyol.

la metodologia de treball d’aquest 
informe ha estat l’anàlisi detallada 
de totes les partides pressupostàries 
de l’àmbit militar identificades pels 
principals organismes de defensa, que 
apareixen en el projecte de pressupos-
tos Generals de l’estat per al 2013 pre-
sentat el 29 de setembre de 2012 a les 
Corts Generals pel Govern espanyol.

1 . el dÈFicit de l’estat  
i les armes

el dèficit públic a espanya assoleix la xi-
fra de 80.000 milions d’euros (un 7,6% 
del piB), i el pressupost que s’acaba de 
presentar per a l’exercici de 2013 pro-
posa una reducció d’aquest dèficit en 
13.400 milions E per complir amb el 
compromís del 4,5% pactat amb la ue. 
per aconseguir-ho, el Govern proposa 
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el ministre de defensa pedro 
morenés reconeixia un 
deute pels peas de 26 .692 
milions E, que amb els 
interessos arriba als  
32 .000 milions E

els crèdits en r+d del 
ministeri d’indústria han 
continuat acumulant un 
deute de unes proporcions 
insòlites . avui els crèdits 
lliurats ascendeixen a  
15 .559 milions E

una restricció de la despesa en tots els 
ministeris d’un 8,9% de mitjana. però 
aquesta disminució no afecta per igual 
a totes les polítiques de despesa. així, 
aquells ministeris que haurien de ser el 
motor per rellançar la competitivitat i 
el creixement de l’economia produc-
tiva són els que més es redueixen: el 
ministeri de Foment es rebaixa en un 
11%; el d’indústria i energia, un 21,3%; 
agricultura i medi ambient, un 25,4%. 
respecte a les polítiques de despesa 
social, la reducció més clamorosa afec-
ta el foment del treball, que cau un 
34,6%; l’educació, un 14,4%, i la coo-
peració al desenvolupament, un 23%.

però què succeeix amb l’important 
deute acumulat pel ministeri de de-
fensa per a l’adquisició dels programes 
especials d’armaments (peas)?, com 
afecta aquest deute el pressupost de 
defensa del proper any 2013? el mi-
nistre de defensa pedro morenés reco-
neixia1 un deute pels peas de 26.692 
milions d’euros, sense explicar els in-
teressos que el seu ajornament implica 
–el mateix ministeri considera que el 
deute arriba als 32.000 milions E.

aquest deute es va produir després de 
l’arribada al Govern el 1996 del partit 
popular, i el nou ministre de defensa, 
eduardo serra, que al seu torn havia 
estat secretari d’estat de defensa amb 
el govern del psoe. aquest va impulsar 
l’adquisició de diversos grans progra-
mes de noves armes (els peas), que 
van donar continuïtat a uns altres ja 
iniciats en l’etapa anterior del govern 
de Felipe González per adequar les 
forces armades a les necessitats impo-
sades per la incorporació d’espanya 
a l’otan. aquests grans programes 
d’armaments (taula 1 de l’annex) van 
ocasionar un important augment de 
la despesa militar a causa dels com-
promisos aconseguits amb les grans 
indústries militars que havien de realit-
zar-los (eads, navantia, santa Bàrbara, 
indra, itp, eurocopter, amper, sener…) 
que s’allargaven a trenta anys (fins a 
l’any 2025).

aquestes enormes inversions no podi-
en dur-se a terme sense incrementar 
de manera important el pressupost 
del ministeri de defensa, i això tenia un 

1.  Congrès de diputats 20/9/2012.

elevat cost polític per al pp, ja que ini-
ciar una nova legislatura augmentant 
de manera important la despesa mili-
tar no seria ben acollit per la població 
espanyola. la solució la va aportar la 
Gerència de Cooperació del ministeri 
de defensa mitjançant una fórmula 
de comptabilitat creativa, un conveni 
a tres bandes: el ministeri d’indústria 
concediria crèdits en r+d a les indús-
tries militars a zero interès i a retornar 
en 20 anys a compte de les compres 
d’armaments; el ministeri de defensa 
retornaria el préstec a indústria quan 
dugués a terme el pagament de les 
armes; i les indústries rebien un crèdit, 
que en realitat era una ajuda per de-
senvolupar aquestes armes. d’aquesta 
manera s’aconseguien dos propòsits 
més: no incrementar la despesa militar 
de defensa i augmentar la contribució 
en r+d, un dels més baixos dels països 
de l’oCde.

aquesta situació la va continuar el 
psoe després de la seva victòria elec-
toral el 2004 i va ser prosseguida el 
2011 per l’actual govern de mariano 
rajoy. així, els crèdits en r+d del mi-
nisteri d’indústria han continuat acu-
mulant un deute d’unes proporcions 
insòlites. avui els crèdits lliurats entre 
1997 i 2012 a les empreses ascendei-
xen a 15.559 milions d’euros. i per a 
l’any 2013 es proposa als pressupos-
tos aportar 218 milions E més (taula 
2 de l’annex). Quina quantitat ha estat 
retornada? aquest és un secret ben 
guardat. el 2009, es devien 14.400 mi-
lions2, és a dir, es devia la totalitat dels 
crèdits en r+d. És clar que eren crèdits 
a 20 anys i encara poden ser retornats, 
però d’acord amb les minses quanties 
reintegrades cal témer que continua-
ran pendents de cobrament.3

però aquesta situació es va veure 
agreujada per l’arribada de la crisi 
econòmica el 2008 i les consegüents 
retallades imposades pel Govern per 
reduir el dèficit de l’estat. aquestes 
retallades també han afectat el minis-
teri de defensa, que no ha pogut fer 
front als compromisos de pagaments 

2.  Constatino mendez, secretari d’estat de 
defensa, davant la Comissió de defensa del 
Congrés de diputats de 6/10/2010.

3.  el juny de 2008, a una pregunta parlamen-
tària d’iCV-iu, es va respondre que s’havien 
retornat 81,4 milions d’euros.
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dels peas amb les empreses militars, ni 
tampoc retornar els crèdits en r+d al 
ministeri d’indústria.

en definitiva, l’enginyeria financera ide-
ada el 1996 per engegar aquests grans 
programes d’armes mitjançant crèdits 
a les empreses s’ha tornat una arma de 
doble tall, ja que si el Govern opta per 
condonar aquest deute absurd entre 
ministeris, els quinze mil milions passa-
ran a engrossir el dèficit públic de l’estat, 
la qual cosa suposaria incomplir el com-
promís del 4,5% de dèficit adquirit amb 
la ue per al proper any. si continuen, 
com es proposa al pressupost de 2013, 
sumirien el ministeri de defensa en una 
situació de suspensió de pagaments 
tècnica i en l’endeutament perpetu.

2 . els proGrames especials 
d’armaments

i de quin tipus d’armes estem parlant? 
doncs d’unes armes que en la pràctica 
tenen escassa utilitat estratègica per a 
les necessitats reals de la defensa. unes, 
perquè van ser dissenyades per a una 
confrontació de guerra entre estats o 
d’invasió exterior. És el cas dels blindats 
lleopard i pizarro, i els avions eurofigt-
her (eF-2000). aquests blindats només 
poden operar en zones buidades sense 
grans obstacles orogràfics, en el cas de 
la península ibèrica solcada per grans 
cadenes de muntanyes no són de gran 
utilitat, fora de l’altiplà castellà, algunes 
depressions i a les ciutats; i fora d’es-
panya només són útils en les grans 
planes del centre d’europa. els caces 
eF-2000 van ser dissenyats al principi 
com a avions aire-aire, per derrocar ca-
ces enemics, encara que després es van 
adaptar com caçabombarders i ara ja 
poden llançar míssils sobre objectius 
terrestres. es pot afirmar que blindats i 
caces eF-2000 van ser dissenyats per a 
l’etapa ja finalitzada de la guerra freda, 
quan es temia que europa fos envaïda 
pels blindats del pacte de Varsòvia, lla-
vors superiors en nombre als de l’otan, 
i per fer front a atacs aeris.

després hi ha els helicòpters d’atac ti-
gre i nH-90, i els obusos transportats 
de 155 mm. aquests, al costat dels blin-
dats, els caces eF-2000 i tots els míssils 
associats, alguns d’ells en fase de pro-
ducció i que encara no són operatius 

(els nH-90 i l’obús de 155 mm), no han 
estat desplaçats mai en les missions a 
l’exterior de les forces armades, en les 
autodenominades missions de pau o 
humanitàries, a Bòsnia, Kosovo,4 afga-
nistan o líban. És a dir, no han entrat 
mai en combat i difícilment ho faran 
en el futur, perquè en aquestes missi-
ons les forces espanyoles duen a terme 
tasques de reconstrucció, acompanya-
ment i suport i, encara que entrin en 
combat, no assumeixen la responsabi-
litat dels atacs i per tant no van equipa-
des amb material de combat d’aquesta 
envergadura. per tant, aquests peas no 
entraran mai en combat, acabaran la 
seva vida útil després d’estar en ser-
vei 20 o 30 anys i quedaran obsolets. 
És el cas de l’únic portaavions de l’ar-
mada espanyola, el príncep d’astúries, 
posat en servei el 1988 i que avui, per 
mantenir-lo en actiu, necessita d’una 
modernització que faria necessària 
una inversió de 400 milions d’euros, 
més del que va costar en el seu mo-
ment (350 milions E); a la qual cosa cal 
sumar el seu manteniment, que és de 
30 milions l’any. tot això ha obligat a 
ancorar el portavions en una dàrsena 
a l’espera de decidir què fer-ne.

Finalment, hi ha tot un conjunt de bucs 
de guerra de diferent signe: fragates 
F-100, submarins s-80, bucs d’aprovi-
sionament, d’acció marítima i el buc de 
27.000 t de projecció estratègica (Bpe). 
a part de les fragates, que sí que s’han 
desplaçat en l’operació atalanta en ai-
gües somalis i de l’Índic, i en labors de 
suport en la guerra contra líbia. però 
aquest enorme Bpe de 27.000 t que, 
amb el pompós nom de Juan Carlos i, 
és el major buc de l’armada espanyo-
la, només servirà per projectar grans 
desplaçaments d’armes i homes a llocs 
llunyans que, com el seu nom indica, 
projecció estratègica, es duran a terme 
quan estiguin en joc els interessos 
d’espanya. alguna cosa similar al que 
ocorre amb l’avió a400m, un aparell 
de transport aeri de gran capacitat 
per desplaçar tropes a llarga distància. 
aquesta aeronau encara en fase de 
disseny, no de producció, i fins avui i 
a causa dels endarreriments, ha costat 

4.  en els atacs que es van dur a terme contra 
iugoslàvia, el 1999, es van desplaçar dos ca-
ces F-2000 a la base de Vicenza otan, però 
pel que sembla solament van dur a terme 
missions de suport i reconeixement.

el pagament dels grans 
programes d’armes poden 

sumir al ministeri de defensa 
en una situació de suspensió 

de pagaments tècnica i en 
l’endeutament perpetu

els peas són armes que en 
la pràctica tenen escassa 

utilitat estratègica per a les 
necessitats reals de defensa, 
molts acabaran la seva vida 

útil sense ser utilitzats i 
en 20 o 30 anys quedaran 

obsolets
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en ajudes al fabricador airbus military 
del grup eads 750 milions E a l’erari 
espanyol.

amb relació al valor estratègic d’aques-
tes armes dins dels esquemes de la 
defensa nacional, la majoria només 
compleixen amb una hipòtesi, la de 
dissuadir un possible enemic d’atacar 
el territori espanyol. d’aquest supòsit 
neix la pregunta: quins són els riscos 
i amenaces que planen sobre espa-
nya? Ja que només en funció d’aques-
tes premisses tindrien justificació els 
grans projectes de compra d’arma-
ment. aprofundint en aquesta qüestió, 
hauríem de convenir que pel nord no 
s’albira cap possibilitat de risc. espanya 
pertany a la ue, entitat que en els seus 
orígens va ser creada per evitar riscos 
de conflictes entre els seus estats mem-
bres i que avui fa impensable que en el 
seu si es produeixi una guerra entre es-
tats. l’altra qüestió, més problemàtica, 
prové de la ribera sud del mediterrani. 
amenaces no n’hi ha. mai s’ha sentit a 
cap país d’aquesta zona llançar ame-
naces contra espanya, com a màxim 
hi ha hagut reivindicacions territorials 
per part del marroc sobre Ceuta, me-
lilla i aquests petits illots repartits en-
front de la costa marroquina que, amb 
excepció del desafortunat incident de 
perejil (2002), on es va optar per la via 
militar per solucionar el conflicte, les 
demandes del marroc sempre han es-
tat contrarestades de forma encertada 
amb bones pràctiques diplomàtiques 
per part del Govern espanyol.

tornant als peas, davant els ajustos 
pressupostaris que des de l’any 2009 
s’han aplicat al ministeri de defensa, 
les inversions de defensa s’han vist re-
duïdes de manera considerable i, dins 
d’aquestes, han estat els peas els que 
han sofert una major retallada, tant en 
les aportacions que reben en concep-
te de crèdits (o ajudes) en r+d des del 
ministeri d’indústria (taula 2 de l’an-
nex), com els pagaments realitzats a 
les empreses des del propi ministeri 
de defensa (taula 3 de l’annex). però 
no pagar no soluciona el problema, ja 
que es tracta de contractes blindats, és 
a dir, existeixen uns compromisos amb 
les indústries militars que defensa no 
pot obviar. per això els tècnics del ma-
teix ministeri van alertar que no pagar 
significaria renegociar amb les empre-

ses i ajornar els venciments amb una 
projecció del deute per a l’any 2015 
de 36.876 milions E, i van aconsellar 
incrementar el capítol d’inversions en 
1.500 milions d’euros anuals, ajornar 
els pagaments fins a l’any 2040 i, a més, 
la condonació dels crèdits realitzats de 
r+d del ministeri d’indústria per reduir 
el deute.

així, al pressupost de 2012, només es 
van consignar 4,95 milions E quan 
hi havia el compromís de pagament 
de 2.370 milions E. per remeiar-ho, 
el passat 7 de setembre, el Consell de 
ministres aprovava un crèdit extraor-
dinari d’1.782,7 milions E per fer front 
als compromisos dels peas. al pressu-
post de 2013 es torna a proposar una 
xifra similar, 6,84 milions E. Cosa que 
ens obliga a preguntar-nos: passarà el 
mateix que el 2012 i enmig de l’any es 
tornaran a proporcionar més crèdits 
per pagar les armes? la resposta l’ha 
donat el secretari de defensa, pedro 
argüelles, qui ha assegurat que no 
descarta recórrer de nou a crèdits ex-
traordinaris per fer front al pagament 
dels peas.5

en definitiva, ens trobem davant d’un 
cas manifest de frau pressupostari per 
enganyar l’oposició política i l’opinió 
pública, pel qual es consignen de ma-
nera insuficient algunes partides per 
després incrementar-les amb diversos 
mecanismes comptables.

els ardits comptables només acon-
segueixen engrossir el deute i fer el 
problema més difícil encara. perquè 
si s’endarrereixen els contractes cal-
drà pagar més interessos de demora. 
aquest any, defensa ha pactat amb 
airbus military (eads) el retard en el 
lliurament de 15 caces eurofigther 
l’any 2015, i el mateix està fent amb 
la resta dels peas. però no és sufici-
ent, cal tenir la valentia d’anul·lar part 
d’aquests contractes i reduir el nombre 
d’adquisicions, encara que això repre-
senti el pagament d’indemnitzacions a 
les empreses. en cas contrari, el deute 
anirà en augment any rere any fins a 
aconseguir xifres inversemblants.

5.  Comissió de defensa del Congrés de dipu-
tats (8/10/2012).

l’avió de transport militar 
a-400 ha costat, només en 
ajudes al fabricador airbus 
military del grup eads,  
750 milions E de l’erari 
públic

el 7 de setembre de  
2012, el consell de  
ministres aprovava un  
crèdit extraordinari de  
1 .782,7 milions E per al 
pagament dels peas

ens trobem davant un 
cas manifest de frau 
pressupostari pel qual 
es consignen de manera 
insuficient algunes partides, 
per després incrementar-les 
amb diversos mecanismes 
comptables
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3 . el pressupost militar  
de 2013

el pressupost del ministeri de defensa 
descendeix en el seu conjunt un 6,7% 
(6.913,6 milions d’euros) respecte a 
l’any 2012. això és així si tan sols es 
tenen en compte les despeses con-
solidades del ministeri més els orga-
nismes autònoms, perquè si a més hi 
afegim les despeses de les classes pas-
sives militars, de la mútua militar, de les 
contribucions a organismes militars in-
ternacionals, del cos militar de la Guàr-
dia Civil i dels crèdits en r+d militar del 
ministeri d’indústria, la quantia es du-
plica i ascendeix a 13.708,3 milions E. 
si a més hi afegim la part proporcional 
dels interessos del deute de defensa, 
que en el seu conjunt, i a causa de la 
mala salut de l’economia, augmenten 
de manera important (33,7%), i tenim 
en compte les aportacions extraordi-
nàries que es produeixen durant l’any, 
que en els últims deu anys dóna una 
mitjana de 1.398 milions E, podem 
afirmar que la despesa militar real 
previst per a l’any 2013 és de 16.492 
milions d’euros, la qual cosa representa 
una disminució respecte a l’any anteri-
or de tan sols un 3,15% (taula 1).

aquestes xifres, traduïdes en indica-
dors, representen una despesa militar 
diària de 45,18 milions E, la qual cosa 
equival a 359 euros per càpita anuals, 
un 1,55% del piB i un 4,32% del pres-
supost total de l’any 2013 (taula 2). 
les partides que sofreixen una major 
reculada són les aportacions en r+d 
militar, un 52%, però encara així rep 
363,4 milions per a investigacions en 
noves armes; i també les inversions  
en armament, que retrocedeixen un 
43% i reben 551 milions.

cal anul·lar part dels 
contractes d’armes i reduir el 
nombre d’adquisicions, si no 

el deute anirà en augment 
any rere any fins a arribar a 

xifres inversemblants

la despesa militar real 
prevista per a l’any 2013 

és de 16 .492 milions E, la 
qual cosa representa una 

disminució respecte a l’any 
anterior de tan sols un 3,15%

en 2013 la despesa 
militar diaria serà de  

45,18 milions E, la qual  
cosa equival a 359 E per 
càpita anuals, un 1,55% 

del piB i un 4,32% del 
pressupost total de l’any

taula 1 . la despesa militar inicial d’espanya (anys 2012-2013) 
(en milions d’euros corrents)

conceptes 2012 2013 2012-2013

ministeri de defensa 6.316,44 5.937,00  

organismes autònoms del ministeri  
de defensa

1.095,30 976,65  

total ministeri de defensa 7 .411,74 6 .913,65 -6,72%

Classes passives militars 3.344,35 3.352,97  

isFas (altres ministeris) 577,52 549,18  

Guàrdia Civil (ministeri de l’interior) 2.733,52 2.659,18  

Crèdits r+d (ministeri d’indústria) 582,77 218,15  

organismes militars internacionals 
(ministeri d’exteriors)

14,95 15,20  

total defensa criteri otan 14 .664,85 13 .708,33 -6,52%

interessos del deute públic 1.169,78 1.385,38  

total despesa militar inicial 15 .834,63 15 .093,71 -4,68%

diferència inicial/liquidat 1.194,61 1.398,73*

total despesa militar Final 17 .029,24 16 .492,44 -3,15%

despesa militar final/piB 1,62% 1,55%  

despesa militar inicial/presupost total 
estat

4,75% 4,32%
 

Font: elaboració pròpia a partir dels presupostos Generals de l’estat.
*estimació calculada com a mitjana del període 2003-2012.
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la despesa en personal, una partida 
molt menys elàstica, amb prou fei-
nes es veu reduïda en 166 milions E 
(taula 4 de l’annex). així, el personal 
representa el 66,6% del total de la des-
pesa del ministeri de defensa. aquesta 
disminució de la despesa en personal 
és el producte de no reposar les 3.562 
places d’efectius que acabaran els seus 
contractes el 2012 i 2013, amb la qual 
cosa les forces armades es reduiran fins 
a aconseguir els 122.979 efectius.

el manteniment dels serveis dels exèr-
cits també es redueix, i el 2013 cau un 
18%. això afectarà greument la capa-
citat operativa dels cossos quedant re-
duïda a funcions mínimes. per exemple, 
les hores de vol es reduiran de 85.000 
a 65.000, el 50% dels vehicles estaran 
aturats per falta de combustible, i els 
exercicis militars passaran de 1.400 a 
650.

per la seva banda, les transferències 
corrents no només es mantenen, sinó 
que augmenten respecte al 2012. la 
seva destinació és diversa, perquè 
transfereixen recursos a organismes 
internacionals i proveeixen de recursos 

diversos organismes públics i privats, 
com l’inta, institut autònom que es 
dedica a la investigació militar i que al 
seu torn bé pot destinar ajudes a in-
dústries militars i així pal·liar l’escassa 
consignació en inversions i r+d per a 
armaments.

les inversions (capítol 6) són només un 
7,9% del total de defensa, però com ja 
hem indicat aquesta reducció és en-
ganyosa, ja que pot ocórrer el mateix 
que en anys anteriors (taula 3), quan 
al final van acabar concedint-se tras-
passos i crèdits extraordinaris. És el cas 
de l’exercici 2012, en el qual han estat 
1.827,7 milions E els dedicats de ma-
nera extraordinària a les inversions en 
armes. aquest és el cas també d’altres 
partides, com les operacions militars 
a l’exterior, denominades de manera 
eufemística de manteniment de la pau, 
a les quals cada any s’assigna una min-
sa aportació, 14,36 milions (taula 5 de 
l’annex), i a les quals es concedia l’abril 
de 2012 un suplement de 753 milions 
E. una partida que ja ha merescut un 
informe desfavorable del tribunal de 
Comptes, que acusa el ministeri de 
defensa de falta de rigor a l’hora d’ela-
borar el pressupost, perquè en els 
últims quatre anys s’ha liquidat amb 
augments superiors als 700 milions 
E. una altra partida que hauria de ser 
motiu de qüestionament és la genera-
da per ingressos propis, 243 milions E, 
que tenen una procedència polèmica, 
ja que és producte o bé de la venda 
d’armament en desús o de la venda de 
patrimoni públic en mans del ministeri 
de defensa. aquest ministeri és un dels 
majors propietaris de patrimoni de 
l’estat, casernes, habitatges, camps de 
tir, bases i instal·lacions diverses per tot 
el territori. en els últims anys, els dife-
rents governs han autoritzat l’alienació 
de molt del seu patrimoni, la qual cosa 
suposa ingressos que s’incorporen al 
pressupost i que es destinen majorità-
riament a la compra d’armaments.

la despesa en personal 
representa el 66,6% del total 
de la despesa del ministeri 
de defensa

el tribunal de comptes 
acusa al ministeri de defensa 
de falta de rigor a l’hora 
d’elaborar el pressupost, ja 
que en els últims quatre anys 
s’ha liquidat amb augments 
superiors als 700 milions E

taula 2 . principals indicadors de la despesa militar a espanya 
(en euros corrents)

indicadors 2012 2013

despesa militar diària 46,65 milions 45,18 milions

despesa militar anual per habitant 368 E 359 E

despesa militar / piB 1,60% 1,55%

despesa militar / presupost total 4,70% 4,32%

Variació de la despesa militar -6,33% -3,15%

inversions militars 1.365,52 milions 769,18 milions

inversions militars / total d’inversions 9,23% 5,90%

Variació d’inversions militars -31,12% -43,68%

r+d militar total 756,82 milions 363,44 milions

r+d militar / r+d total 11,83% 6,13%

Variació r+d militar -24,38% -52,03%

Font: elaboració pròpia a partir dels presupostos Generals de l’estat.
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aquestes modificacions, que tots 
els anys superen els 1.000 milions E, 
aquest any 2012 han aconseguit, de 
moment, 2.826,7 milions E, la qual 
cosa representa un increment d’un 
27,6% respecte al pressupost inicial. 
per tant, la disminució anunciada del 
pressupost de defensa respecte a 2012 
del 8,8% s’ha convertit en una estrepi-
tosa falsedat. podem afirmar que hi ha 
recursos per augmentar el pressupost 
de les forces armades i no n’hi ha per 
incrementar les partides de despesa 
social o de desenvolupament de l’eco-
nomia productiva.

4 . d’una economia  
de deFensa a una 
economia productiVa

les forces armades van ser creades 
per defensar l’estat/nació d’agressions 
exteriors. avui les guerres entre estats 
han disminuït de manera considera-
ble, especialment entre els països in-
dustrialitzats. llavors, per què seguir 
amb la inèrcia del passat de mante-
nir grans exèrcits quan no existeixen 
amenaces sobre l’estat? a més, el con-
cepte de seguretat ha anat canviant 
de manera significativa en els últims 
anys. nacions unides, el 1994, llança-
va un nou concepte de seguretat, la 
seguretat humana, desplaçant el vell 
enfocament d’una seguretat centrada 
a protegir els estats. aquest concep-
te posa les persones com a subjecte 
central de la seguretat, amb un nou 
enfocament que alertava que les 
amenaces a la seguretat provenen de 
la crisi mediambiental, econòmica, ali-
mentaria, política i comunitària i que, 
per posar-hi remei, s’havien d’engegar 
polítiques de desenvolupament humà 
en educació, salut, drets humans i de 
disminució de les desigualtats econò-
miques.

És cert que han aparegut nous riscos i 
amenaces, percebuts en àmbits multi-
facètics, com el canvi climàtic i les se-
ves seqüeles de sequeres i catàstrofes 
naturals que poden comportar migra-
cions massives. són també una amena-
ça a la seguretat el crim organitzat de 
les màfies que trafiquen amb drogues i 
persones, els ciberatacs o el terrorisme 
internacional. però ni uns ni altres po-
den ser combatuts amb portaavions, 
blindats o caçabombarders. para què 
necessita la unió europea 1.800.000 
soldats? per què espanya manté 
126.000 efectius? s’haurien d’iniciar 
programes de reducció dels efectius i 
un pla d’ajust de les plantilles, com han 
fet alguns estats europeus del nostre 
entorn: alemanya, 40.000 efectius per 
a l’any 2014; França, 54.000 fins al 2016; 
el regne unit, 20.000 fins al 2020, i ità-
lia, 33.000 menys per a l’any 2024. les 
forces armades nacionals, amb la crea-
ció d’estaments regionals amb poder 
polític, ja no tenen sentit ja que, si els 
centres de decisió estan cada vegada 
més allunyats dels estats, cal buscar la 
seguretat comuna a escala regional, 
amb agrupacions d’estats que compar-
teixin la seguretat. en el cas d’espanya, 
s’ha de fer amb la ue i els països del 
mediterrani, creant espais de coopera-
ció en tots els àmbits, polítics, comer-
cials, de seguretat i desenvolupament, 
en definitiva, de solidaritat entre els 
pobles a fi d’assegurar la pau regional 
i mundial.

els defensors de la defensa armada 
esgrimeixen com a principal argu-
ment en defensa de la despesa mili-
tar els enormes beneficis que reporta 
a l’economia nacional la producció 
d’armaments pels efectes del trans-
vasament de tecnologies en r+d a la 
producció de béns civils. Cosa que ha 
estat demostrada en molt pocs casos i, 
més aviat al contrari, sí que es demos-

la disminució anunciada 
del pressupost de defensa 

respecte a 2012 del 8,8% 
s’ha convertit en una 

estrepitosa falsedat

s’haurien d’iniciar 
programes de reducció dels 

efectius i un pla d’ajust de 
les plantilles, com han fet 

alguns estats europeus del 
nostre entorn

taula 3 . modificacions presupost de defensa any 2012  
(en milions d’euros corrents)

Crèdits extraordinaris 1.827,77

partides ampliables 753,09

transferències 2,80

Generats per ingresos propis 243,08

total 2 .826,74

Fonte: elaboració pròpia.
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tra que la despesa militar entorpeix el 
creixement de l’economia productiva. 
d’una part, com demostren els peas, la 
despesa militar genera endeutament 
i dèficit públic; d’una altra, impedeix 
que recursos de capital monetaris i de 
béns d’equip flueixin cap a l’economia 
real i productiva, i també mà d’obra i 
coneixements tecnològics. a més, 
els productes civils s’intercanvien als 
mercats, la qual cosa no ocorre amb 
els armaments, que no es regeixen per 
les lleis del mercat ja que són adqui-
rits directament pels estats. a més, cal 
recordar que les indústries militars es-
panyoles tenen un tracte de favor per 
part de l’estat amb els crèdits (ajudes) 
en r+d. aquesta dependència empeny 
les empreses a no exercir control sobre 

els costos de les armes, encarint el preu 
final de l’arma. això es pot comprovar 
en la taula 1 de l’annex, comparant el 
cost inicial dels peas i el cost real pre-
vist en l’actualitat.

les entitats de la societat civil que pro-
posen una auditoria del deute públic 
a espanya tenen, en l’enorme deute 
de 32.000 milions contret per l’adqui-
sició d’armaments, arguments sòlids 
per demanar responsabilitats políti-
ques i, per què no, la condonació del 
deute del ministeri de defensa amb 
les empreses militars, perquè aquests 
armaments no responen a les verita-
bles necessitats de seguretat i a més 
destrueixen l’economia real.

la despesa militar entorpeix 
el creixement de l’economia 
productiva perquè genera 
endeutament i dèficit públic 
i impedeix que recursos 
de capital –monetaris i de 
béns d’equip–, flueixin cap a 
l’economia real i productiva
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annex

taula 1 . programes especials d’armaments (peas) vigents el 2012
(en milions d’euros corrents)

armes empreses període cost inicial cost actual

87 Caces eF-2000 (eurofighter) eads-Casa, santa Bárbara, itp, 
indra, aernnova, tecnobit

1997/2024 6.363,10 11.718,00

24 Helicòpters de combat tigre eurocopter, sener, amper, eCesa, 
indra

1997-2014 1.081,82 1.579,60

27 avió  transport a400m eads-Casa, Flabel, itp, sener, 
tecnobit, alcor

2001/2020 3.449,81 5.493,00

1 Fragata F-105 navantia, indra, sainsel 2011/2012 475,00 834,00

239 Blindats leopard 2e santa Bàrbara, indra, navantia, 
electroop, amper

1996/2017 1.941,77 2.399,40

212 Blindats pizarro santa Bárbara, steyr, puch, indra 2005/2024 707,47 845,40

4 submarins s-80 navantia, tecnobit, abengoa, saes, 
indra

2011/2014 1.502,53 2.212,50

4 Bucs Bam navantia, indra, sainsel,, navalips 2006/2012 215,00 488,00

5 Bucs Bam (nova versió) navantia, indra, sainsel 2011/2013 740,00 740,00

4 Bucs provisió BaC navantia, indra, sainsel 2003/2022 213,00 238,50

45 Helicòpter nH-90 multipropòsit (es preveu la 
compra de 101 unitats)

eurocopter, sener, eCesa General 
electric, itp, indra, amper

2006/2012 1.260,00 2.463,00

84 Vehícles blindats Centauro iveco, amper, oto melara 1999-2012 134,65 134,65

43 míssils Kepd-350 taurus (F-18 y eurofigther) taurus systems, eads, sener 2004/2012 57,00 60,10

232 míssils meteor (F-18 y eurofigther) navantia, indra, inmize, inta, sener 
y GdsBs

2013/2016 62,13 100,00

770 míssils iris-t (eF-18 y eF-2000) sener, expal, iCsa 2005/2012 247,32 291,50

120 míssils sparrow (F-18 y F-100) indra 1997/2015 50,86 50,86

80 torpedes dm2a4 “merluzo” submarins s-80 stn atlas (rheimentall) amper, 
iveco

2005-2015 75,29 76,31

70 obusos 155/52 mm. santa. Bárbara, amper, iveco 2006/2023 180,50 199,80

5 avions aV-8B eads-Casa, indra, itp, iberia 1997/2018 148,06 148,06

2.600 míssils anticarro spike mr i er (260 bateries) rafael (israel), santa Bárbara, 
tecnobit

2008/2022 260,00 355,50

míssils mistral-2 (Helicòpters tigre) mBda 2007/2012 27,73 27,73

equips unitat militar emergències Camions a iveco, toterreny a 
santana

2007/2012 40,00 230,00

96 Vehículs blindats mlV lince iveco españa 2011/2012 42,60 42,60

total   19 .275,64 30 .728,51

Font: elaboració pròpia.
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taula 2 . r+d militar a espanya 
(en milions d’euros corrents)

anys
r+d ministeri 

defensa

r+d militar 
ministeri 

d’indústria

total r+d 
militar 

r+d total % militar/total

1997 290,11 210,36 500,47 1.352,68 37,00

1998 300,14 581,00 881,14 1.867,95 47,20

1999 294,75 1.198,58 1.493,33 2.767,84 54,00

2000 293,48 964,11 1.257,59 3.053,86 41,20

2001 382,11 947,8 1.329,91 3.435,30 38,70

2002 314,04 1.176,85 1.490,89 3.465,40 38,30

2003 322,97 1.049,90 1.372,87 4.000,12 34,30

2004 303,42 1.070,00 1.373,42 4.402,00 31,20

2005 315,69 1.014,60 1.330,29 4.972,23 26,70

2006 325,88 1.358,01 1.683,89 6.510,81 26,00

2007 361,04 1.225,06 1.586,10 8.060,42 19,70

2008 355,67 1.308,57 1.664,24 9.342,55 17,82

2009 312,41 1.149,92 1.462,33 9.654,29 15,15

2010 231,89 950,91 1.182,80 9.128,80 12,96

2011 203,91 770,71 974,62 8.493,11 11,47

2012 174,05 582,77 756,82 6.397,62 11,83

2013 145,29 218,15 363,44 5.926,29 6,13

total  15 .777,30    

Font: elaboració pròpia a partir dels presupostos Generals de l’estat.
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taula 3 . principals inversions militars 2006-2011 
(en milions d’euros corrents)

programes especials d’armaments (peas)

armes 2009 2010 2011 2012 2013

avió de combat eF-2000 266,23 176,19 0,19 3,53 4,94

avió de transport a400m 1 1 1,12 0,87 1,16

Helicòpters de combat tigre 110,45 36,27 87,5 0,55 0,74

Fragates F-100 17,23 0 0,21 0 0,00

Blindats leopard 154,76 36 0,2 0 0,00

Blindats pizarro 70,36 2 0 0 0,00

obús remolcat 155/52 mm 13,57 15,14 15,59 0 0,00

míssils taurus 6 6,78 0,16 0 0,00

míssils iris-t 30,27 11,06 47,6 0 0,00

Buc de projecció estratègica llX 2,74 0 0 0 0,00

míssils contracarro spike 6,6 14,97 0,22 0 0,00

Blindats Centauro 3,89 11,47 0 0 0,00

submarins s-80 0 0 0,24 0 0,00

Helicòpters transport nH-90 32,01 14,49 0,26 0 0,00

Helicòpters multipropòsit de transport  3 0,2 0 0,00

Bucs acció marítima Bam 59,34 35,75 55,27 0 0,00

total peas 774,45 364,12 208,76 4,95 6,84

altres inversions militars   

inversions en modernizació equips 674,24 628,04 633,85 467,79 121,23

inversions organismes autònoms de defensa 244,79 239,21 189,29 135,96 66,36

r+d militar del ministeri de defensa 312,41 231,89 203,91 174,05 145,29

total ministeri de defensa 2005,89 1463,26 1235,8 782,75 339,72

r+d militar del ministeri d’indústria 1149,92 950,91 770,71 582,77 218,15

ajudes inversions ume ministeri d’indústria 7,6 28,31 24,13 0 0,00

total inversions militars 3163,41 2442,48 2030,7 1365,5 557,87

Font: elaboració pròpia a partir dels presupostos Generals de l’estat .
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taula 4 . distribució presupostos inicials  ministeri defensa 
(en milions d’euros corrents)

conceptes 2012 2013  

personal (Cap.1) 4.742,73 4.606,38 66,62%

Béns i serveis (Cap. 2) 1.380,25 1.255,86 18,16%

Financers (Cap. 3) 0,38 0,28  

transferències corrents (Cap. 4) 425,64 469,23 6,79%

inversions (Cap. 6) 782,76 551,04 7,97%

transferències de capital (Cap. 7) 8,05 27,33 0,39%

actius financers (Cap. 8) 3,66 3,58  

passius financers (Cap. 9)  0,06  

total defensa 7.343,47 6.913,76  

Font: elaboració pròpia a partir dels presupostos Generals de l’estat.

taula 5 . despesa liquidada de forces militars a l’exterior
(en milions d’euros corrents)

any pressupost inicial pressupost liquidat

1990 0,00 6,01

1991 0,00 42,07

1992 0,00 14,37

1993 0,00 57,19

1994 0,00 103,19

1995 0,00 133,70

1996 0,00 179,94

1997 0,00 122,28

1998 0,00 146,38

1999 0,00 249,23

2000 60,10 239,63

2001 60,10 241,34

2002 60,10 330,55

2003 60,10 414,82

2004 60,10 380,62

2005 18,36 422,50

2006 18,36 563,90

2007 17,36 642,50

2008 17,36 668,74

2009i 14,36 713,50

2010ii 14,36 787,90

2011i 14,36 861,39

2012iii 14,36 769,08

2013 14,36

total 443,74 8 .090,83

i. info 9/7/2012.
ii. Comissió de defensa 16/12/2010.
iii. despesa prevista (Comissió de defensa 17/4/12). 
Font: elaboració pròpia a partir dels presupostos Generals de l’estat.
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