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En el context de crisi en el que vivim, l’austeri-
tat s’ha imposat com la recepta per aconseguir 
l’estabilització econòmica. A Espanya, les re-

tallades han afectat tots els ministeris, però no a tots 
per igual. Mentre que l’ajust per al conjunt ha sigut 
d’un 17%, la despesa militar real només ha estat reta-
llada en un 6,3%. Els ministeris que més pateixen la 
crisi són aquells que mantenen l’Estat de benestar, per 
contra a Defensa no es retalla de la mateixa manera.

Entre les despeses militars estan els Programes Es-
pecials d’Armaments. Actualment, l’Estat té contrac-
tes amb l’industria militar per valor de 32.000 milions 
d’euros, en uns projectes que es van iniciar els anys 95 i 
96 i que s’estenen fins a 2025. Aquests programes junt 
a d’altres despeses de les partides militars han ajudat a 
crear el que anomenem la bombolla armamentista.

En una situació en la que les partides d’educació 
cauen prop d’un 20% i les de sanitat al voltant d’un 
14%, si es volen sanejar els comptes públics a força de 
reduir el dèficit i l’endeutament, una de les solucions 
passa per reduir la despesa militar. 

Per fer-ho cal prendre mesures concretes: reduir 
el nombre d’efectius de les forces armades, anul·lar 
els contractes dels grans Programes Especials d’Ar-
maments, eliminar la R+D militar i la presencia de 
tropes espanyoles a l’exterior. Aquestes mesures per-
metrien estalviar al voltant de 8.000 milions d’euros a 
l’any. Una xifra que ajudaria a superar l’endeutament i 
el dèficit de la Hisenda pública.

Aquests són alguns dels reptes per els que passa la 
desmilitarització i que es tractaran al V Seminari del 
Centre Delàs els propers 12, 19 i 26 de juny. 

 
Centre Delàs

12 de juny 2012· 18.30 h 
1. El complexe militar-industrial espanyol 
 Pere Ortega, coordinador i investigador  

del Centre Delàs.
 Camino Simarro, investigadora del Centre Delàs.

19 de juny 2012· 18.30 h 
2. Forces armades i estratègies militars
 Tomàs Gisbert, investigador del Centre Delàs.
 Tica Font, directora de l’ICIP i investigadora  

del Centre Delàs.

26 de juny 2012· 18.30 h 
3. Les operacions militars a l’exterior
 Alejandro Pozo, investigador del Centre Delàs  

i del IUDESP (Universitat Jaume I de Castelló).
 Xavier Bohigas, investigador del Centre Delàs.
 Teresa Fortuny, investigadora del Centre Delàs.
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