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Crisi El pressupost militar

ment n’incrementa el preu total, que
no és fix. De fet, el cost inicial del con-
junt de projectes armamentístics era
d’uns 23.000 milions i ara ja es pre-
veu que el 2015 ascendeixi a 36.875
milions, dels quals se n’han pagat uns
5.000. A més, com que les empreses
no cobren, només han pogut retor-
nar 87 milions dels 14.000 en crèdits
rebuts. És un cercle viciós.

Enginyeria financera militar
Fonts del ministeri s’aferren a l’en-
ginyeria financera per defensar que
la bombolla “no es pot considerar
deute”, amb l’argument que es trac-
ta només de compromisos, no pas
d’equipaments ja comprats pen-
dents de pagar. Així eviten compli-
car encara més els números que Ra-
joy va enviar divendres a Brus-
sel·les. El diputat de CiU Jordi Xu-
clà, que va forçar el govern espanyol
a concretar l’abast de les turbulèn-
cies financeres a Defensa, reclama
ara “al govern del PP que presenti
un pla de racionalització de l’exèr-
cit, de la despesa militar, que afecti
personal, béns immobles i la repro-
gramació dels compromisos”.

Conscients que cal operar amb
urgència, Morenés espera que

JOAN RUSIÑOL / ROGER TUGAS
MADRID / BARCELONA

Una bombolla arma-
mentística pot esclatar
aviat si el govern espa-
nyol no ho evita. Men-
tre el debat gira sobre

les retallades en serveis socials, la
greu situació de la despesa militar
espanyola ha quedat en un segon
pla. I el problema, creixent, té di-
mensions milionàries: el ministeri
de Defensa té un forat de 27.365 mi-
lions d’euros, que ha de pagar abans
del 2025, com a conseqüència de les
comandes d’armament heretades
bàsicament dels governs de José
María Aznar, entre el 1996 i el 2004.

La quantitat equival a 2,7 punts
del PIB, a gairebé el triple de la ti-
sorada que les comunitats hauran
de fer en despesa social i a deu cops
el que preveu recaptar Mariano Ra-
joy amnistiant els defraudadors.
Aquest any cal abonar 2.370 milions
del total, dels quals només n’hi ha
pressupostats 507. Queden per co-
brir 1.863 milions, que s’hauran de
buscar d’on sigui si no es vol inflar
més una bombolla ja insostenible.

La xifra que s’ha trobat sobre la
taula el ministre del ram, Pedro Mo-
renés, és una herència enverinada,
tot i que ja la devia esperar, ja que ha-
via estat alt càrrec dels executius
d’Aznar, per exemple secretari d’es-
tat de Defensa. El PP va prometre
modernitzar l’exèrcit espanyol i, per
fer-ho sense disparar el dèficit i po-
der entrar a l’euro, es va inventar un
curiós sistema per finançar els “pro-
grames especials d’armament”. El
mètode consistia que el ministeri
d’Indústria concedia préstecs a 20
anys i a interès zero als fabricants es-
panyols d’armes –bàsicament quatre
empreses que controlen el 75% del
mercat– perquè poguessin desenvo-
lupar equipaments que després es
comprometia a comprar a terminis
el ministeri de Defensa. Les empre-
ses esdevenien, a la vegada, deutores
i clientes de l’Estat. Eren èpoques de
vaques grasses. “Era un sistema ben
ideat però que s’ha vist sobrepassat
per la crisi”, admeten des del minis-
teri. Argumenten, però, que el siste-
ma servia per crear ocupació, tot i
que la indústria militar ocupa només
28.900 persones a tot l’Estat.

Armes sense guerra
L’octubre del 2010, l’aleshores se-
cretari d’estat de Defensa, Constan-
tino Méndez, va admetre al Congrés:
“No hauríem d’haver adquirit siste-
mes que no utilitzarem per a escena-
ris de confrontació que no existei-
xen, i encara més greu, amb uns di-
ners que no teníem ni en el moment
en què vostès [el PP] governaven i
van haver de prendre decisions ni te-
nim ara”. No obstant, CiU va denun-
ciar la contractació d’un nou progra-

Una bombolla
armamentística
a punt d’esclatar

Crònica

Una estreta xarxa d’interessos militars i polítics

Els vincles entre la indústria mili-
tar i la política són estrets, i sovint
les empreses del ram contracten
ex alts càrrecs del govern central o
de l’exèrcit per tenir més influèn-
cia, contactes i informació privile-
giada. El pas del món privat al sec-
tor públic tampoc és estrany.

El cas paradigmàtic és l’actual
ministre de Defensa, Pedro More-
nés, que després de formar part dels
governs d’Aznar va buscar feina en
la indústria militar i va treballar per
a diverses empreses del sector: va
ser conseller de SAPA Placencia
–dedicada a fabricar armes– i presi-
dent de MBDA –fabricació de mís-
sils–, i ara ha tornat al govern com a
ministre de Defensa. Justícia i Pau

denuncia més casos, com els del cap
de l’estat major de l’exèrcit de terra,
Carlos Villar Turrau, que el 2009 va
fitxar com a vicepresident de San-
ta Bárbara, i el cap de l’estat major
de l’armada, Sebastián Zaragoza,
que el 2008 va incorporar-se com a
assessor de Navantia.

Finançament
Indústria va donar crèdits a
interès zero per fer les armes
que Defensa encarregava

ma de vaixells que van costar 740
milions el juliol del 2011, a quatre
mesos d’unes eleccions espanyoles
avançades per la crisi.

L’entorn de l’exministra de De-
fensa, però, recorda que “sempre es
va fer amb crèdit disponible”, sense
inflar el problema. La despesa mili-

tar, de fet, ha anat caient des del
2008, i el 2012 no serà una excepció,
un fet que paradoxalment agreuja la
bombolla. Com que la major part de
la retallada prové de l’ajornament
dels pagaments dels projectes encar-
regats i aquests projectes cal abonar-
los en anys posteriors, el refinança-
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Defensa no sap com
pagar 27.365 milions

en comandes
d’armament heretades
d’Aznar, 2.370 milions

dels quals s’han de
pagar aquest any, sense
engreixar més el dèficit

s’aprovin definitivament els comp-
tes –a finals de juny– per encetar
negociacions amb els ministeris
d’Indústria, Economia i Hisenda
per trobar els més de mil milions
que falten per a aquest any i, si és
possible, buscar una solució “soste-
nible” fins al 2025.

Mentrestant, el govern estatal té
només dues sortides: renegociar les
condicions d’entrega amb les em-
preses del sector per allargar-ho en
el temps i confiar que la tempesta
econòmica amaini, o intentar col·lo-
car el material bèl·lic a altres països.
De fet, la setmana passada associa-
cions com Amnistia Internacional
van denunciar la venda d’armes
d’Espanya a Bahrain, l’Aràbia Sau-
dita i Egipte mentre tenia lloc la Pri-
mavera Àrab, així com a altres paï-
sos on el respecte als drets humans
és dubtós. Una altra solució que ha
estat sobre la taula és que Indústria
condonés els crèdits a les empreses
armamentístiques a canvi que
aquestes empreses ho descomptes-
sin del deute pendent. Aquesta via,
però, incrementaria enormement el
dèficit estatal, ja que els 14.000 mi-
lions perdonats deixarien de cons-
tar com a pendents de cobrar.e

Inflació
El cost dels
encàrrecs
d’Aznar ja ha
pujat un 60%,
en part pels
impagaments

CARLOS BARBA / EFE

Principals contractes vigents d’armament del govern espanyol

Font: Justícia i Pau / Gràfic: X. Laborda

Xifres en unitats i milions d’euros
Cost inicial*

*Dades en milions d’euros corrents

Cost actual*

Costos

Costos

Costos

Costos

Costos

Costos

Costos

Costos

Costos

Costos

6.363,1
11.718,0

x87

x27

x45

x4

x1
x4

x1

x24

x212

x239

Caça EF-2000 (Eurofighter)

Helicòpter NH-90

Submarí S-80

Avions de transport A400M

Blindats Leopard 2E

Helicòpter de combat Tigre

Fragata F-105

Vaixell BPE

Blindats Pizarro

Vaixell BAM

Període de pagament
del 1997 al 2024

Període de pagament
del 2001 al 2020

Període de pagament
del 2006 al 2012

Període de pagament
del 1996 al 2017

Període de pagament
del 2011 al 2014

Període de pagament
del 1997 al 2014

Període de pagament
del 2005 al 2024

Període de pagament
del 2006 al 2012

Període de pagament
del 2011 al 2012

Període de pagament
del 2006 al 2012

3.449,81
5.493,0

1.260,0
2.463,0

1.941,77
2.399,40

1.081,82
1.579,60

475,0
834,0

740,0
740,0

215,0
488,0

707,47
845,40

1.502,53
2.212,50
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Desviació
La despesa
militar és cada
any uns 1.000
milions més
elevada que la
prevista d’inici

Alts i baixos d’una partida polèmica

Font: Justícia i Pau / Gràfic: E. Utrilla *Projecció estimada segons la mitjana de liquidacions 2000-2011
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Xifres en milions d’euros

Espanya ajorna el debat de la reducció militar que ja han fet altres estats

Estats Units
Segons dades de l’Institut Interna-
cional d’Investigació per a la Pau
d’Estocolm (SIPRI), els EUA gas-
ten en despesa militar 2.100 dòlars
per habitant. Espanya, en desena
posició, en gasta 408. Ara l’admi-
nistració Obama ha plantejat una
retallada de 100.000 efectius.

Alemanya
La locomotora europea fa temps
que va abordar el debat de la tiso-
rada militar, ajornat a l’estat espa-
nyol. L’any 2010 el govern alemany
va assumir les conclusions d’una
comissió d’experts per reduir de
250.000 a 180.000 els soldats i a la
meitat els 100.000 civils.

Itàlia
L’exèrcit italià s’haurà de reduir
un 30% durant els pròxims cinc
anys. El nou govern de Mario Mon-
ti no ha vacil·lat a l’hora de rebai-
xar la despesa militar en un país
també ofegat per la crisi financera.
Suprimirà 43.000 llocs de treball,
entre militars i civils.

Regne Unit
Al gener el ministre de Defensa
britànic va anunciar la supressió
de 4.200 llocs de treball a l’exèrcit,
en un pla d’aprimament que es va
posar en marxa el 2010 i que ha de
culminar el 2015. L’objectiu és re-
duir els 48.000 milions de dòlars
de dèficit en Defensa.

R.T. / J.R.
BARCELONA/MADRID

En una de les primeres in-
tervencions com a presi-
dent espanyol, Mariano
Rajoy va dirigir-se el 24
de desembre a les tropes

espanyoles a l’estranger per desitjar-
los bon Nadal i anunciar que, tot i les
generalitzades retallades previstes,
el seu executiu “no escatimarà esfor-
ços” per garantir la seva seguretat.
Dit i fet. Els pressupostos de l’Estat
mostren una retallada mitjana de
gairebé un 17% als ministeris, amb
un simptomàtic 21,2% al d’Educació
i Cultura, però que es limita a l’11%
en el de Defensa.

El de Pedro Morenés és un dels
ministeris més respectats per la tiso-
ra de Rajoy, però la reducció és enca-
ra inferior al que demostraria aques-
ta dada en fred. Tal com denuncia
anualment el Centre d’Estudis per la
Pau JM Delàs, de Justícia i Pau, el
ministeri de Defensa concentra
menys de la meitat de la despesa mi-
litar total, si es comptabilitza segons
els criteris de l’OTAN. D’aquesta ma-
nera, si als 6.316 milions del ministe-

Reportatge
ri s’hi sumen els seus organismes au-
tònoms, la R+D militar, les mútues
dels soldats i la seva Seguretat Soci-
al, les contribucions a l’OTAN i altres
partides, la xifra s’eleva fins als
14.665 milions. Si, a més, s’hi suma la
part proporcional dels interessos del
deute que ha contribuït a generar, la
despesa militar pressupostada per al
2012 arriba als 15.835 milions, una
quantitat tan sols un 6,33% inferior
a la despesa militar total dels comp-
tes del 2011, un percentatge privile-
giat en el context actual. A més,
aquesta despesa ja equival a l’1,6%
del PIB espanyol, una xifra similar a
la d’altres estats europeus.

Missions a l’exterior
Segons algunes fonts, l’actitud infle-
xible de Morenés ha fet que Rajoy
passés la tisora de manera molt més
suau pel seu ministeri que, per
exemple, per Afers Estrangers, on la
queixalada és del 54,4%, que recau
sobretot en la cooperació al desenvo-
lupament. A més a més, la liquida-
ció dels pressupostos demostra que
cada any el govern espanyol gasta
més de 1.000 milions més en qües-
tions militars del que els comptes li
permetien.

Un dels elements que sempre fa
pujar la despesa pressupostada són

les missions a l’exterior, que en els
últims anys inicialment no han de
superar els 18 milions però que al fi-
nal en cap ha baixat dels 650 milions,
que s’han finançat a través de recur-
sos del fons de contingència. Aquest
2012 els pressupostos tornen a pre-
veure un cost de 14,36 milions per a
les missions a l’exterior, una xifra di-
fícil de creure quan Defensa expres-
sa la intenció de mantenir les missi-
ons actuals a Bòsnia, l’Afganistan, el
Líban, Uganda i contra la pirateria
als mars de Somàlia.

Tanmateix, la realitat és que la
despesa militar és molt difícil de re-

duir, ja que la gran majoria es desti-
na a la partida de personal i, per reta-
llar, caldria acomiadar efectius. El
ministeri ja ha decidit congelar la
plantilla aquest any, però no té pre-
vist acomiadar cap dels 130.000 sol-
dats de l’exèrcit espanyol –equiva-
lent a una quarta part del dels EUA.

Reducció de plantilla
Per aquest motiu, una reducció sen-
sible de la despesa militar que sí que
han afrontat amb més profunditat
altres estats, a Espanyanomés seria
possible, segons Pere Ortega –el co-
ordinador del Centre d’Estudis per
la Pau JM Delàs–, amb una reducció
de la plantilla de l’exèrcit, anul·lant
els milionaris “programes especials
de defensa” heretats de José María
Aznar –tot i que possiblement esti-
guin blindats per contracte– o desti-
nant totes les ajudes a R+D a projec-
tes amb finalitats civils.

L’obtenció de nous i cars arma-
ments hipoteca també partides im-
portants al pressupost i ara ja costa
400 milions anuals mantenir uns
equipaments i unes armes que pro-
bablement mai seran necessaris, una
xifra que es podria doblar quan ar-
ribin tots els encàrrecs. Tot i això,
aquestes mesures serien més fàcil-
ment plantejables en el marc d’una
estratègia de defensa comuna a Eu-
ropa. Un marc, per ara, llunyà.e

La despesa militar
cau tres cops menys

que la d’educació
Els pressupostos espanyols camuflen la

partida de Defensa en diferents ministeris

DECLARACIÓ D’INTENCIONS
Rajoy va ser investit el 19 de

desembre i cinc dies més tard
es va dirigir als soldats a

l’exterior per garantir-los que
no retallaria en seguretat. ACN
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L’exèrcit europeu es fa esperar

Les
preguntes

1. Espa-
nya apli-
ca una
política
prou
austera
en matè-
ria mili-
tar?

2. Calen
tants
soldats
en el
total
d’estats
de la
Unió
Eurpea?

3. Per
què cos-
ta tant
avançar
cap a
una polí-
tica de
defensa
comuna
i, en últi-
ma ins-
tància,
cap a un
exèrcit
europeu
unificat?

Pere Ortega
CENTRE D’ESTUDIS PER A LA PAU JM DELÀS DE JUSTÍCIA I PAU

1.No, l’únic que s’ha fet és una
política de reducció de parti-

des pressupostàries, però no s’ha
anul·lat o reduït cap dels grans con-
tractes d’armes, que sumen 32.000
milions. No s’ha plantejat reduir els
130.000 efectius de les forces arma-
des, ni retirar soldats de l’exterior
que costen 860 milions o eliminar
l’R+D militar per a noves armes.

2.Els estats estan instal·lats en la
inèrcia de les velles consignes

de la defensa de l’estat/nació i per
tant els sembla imprescindible dis-
posar de grans exèrcits per defensar-

se d’hipotètics enemics. Però les
amenaces han desaparegut a l’interi-
or de la UE i podríem tenir unes for-
ces armades comunes que permetri-
en eliminar els exèrcits nacionals. El
que cal és la voluntat política i la va-
lentia d’avançar cap a una estructu-
ra militar per al conjunt dels països
europeus, amb un exèrcit molt més
reduït de 200.000 o 300.000 efectius
davant els 2 milions actuals.

3.Fixem-nos que els governants
de la UE han cedit sobirania en

qüestions econòmiques. Però en
canvi no estan disposats a cedir so-
birania en el terreny més polític.
Perquè tots estan aferrats a les velles
consignes nacionalistes dels estats.
Cal tenir el coratge d’avançar en la
direcció que permeti tenir unes for-
ces armades europees molt més re-
duïdes. Segur que algú afegirà que ai-
xò hauria d’anar acompanyat de te-
nir unes institucions polítiques més
democràtiques (que ara no tenim)
amb una Constitució que permetés
avançar cap una Europa dels pobles,
amb un legislatiu amb competènci-
es plenes i un executiu nomenat pel
Parlament. Però unes forces arma-
des comunes podrien ser un primer
pas en aquest camí.e

El conjunt d’estats de la Unió Europea sumen en total més de dos milions de soldats, quatre cops més que els
EUA, una elevada xifra que es podria veure notablement reduïda si s’avancés cap a un comandament unificat

Jorge Bravo
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ UNIFICADA DE MILITARS ESPANYOLS

1.És molt difícil poder valorar
factors que desconeixem, per-

què la política de Defensa compor-
ta molta informació que no es pot
donar en obert (per això hi ha co-
missions específiques) per la debi-
litat que suposaria per a la defensa
si aquestes dades fossin negatives.
Un país també es defensa –i moltes
vegades principalment– dissua-
dint. Però pel que fa a la nostra va-
loració, la de l’Associació Unificada
de Militars Espanyols (AUME), que
vetlla pels interessos professionals,
retributius i socials dels militars, sí
que podem dir que s’erra el tret, i
molt, no tant per les quantitats re-
tallades, sinó pel focus en què se
centren: sempre en el graó més fe-
ble, en les seves retribucions i en la
seva qualitat de vida.
.

2. Si realment Europa fos una
autèntica unió política no hi

ha dubte que hi hauria d’haver un re-
plantejament de la força defensiva
en què, segurament, s’hi inclouria
una important reducció d’efectius.
Però avui dia encara no existeix.

3.Crec que tots sabem els pas-
sos que s’intenten fer a Euro-

pa per aconseguir, cada vegada més,

una integració més gran dels dife-
rents països que en formen part. Es
fan passos lents i últimament, amb
la crisi econòmica que ens ha tocat
viure, fins i tot es retrocedeix. L’As-
sociació Unificada de Militars Espa-
nyols, des del moment que es va
fundar, ha tingut aquesta vocació
d’unitat europea i forma part d’or-
ganitzacions europees com Euromil
i el Fòrum de la Mediterrània. Orga-
nitzacions d’associacions i sindicats
de militars europeus que busquem
posar en comú els nostres drets i les
normatives que afecten els militars
europeus.e

Jofre Montoto
CENTRE D’ESTUDIS ESTRATÈGICS DE CATALUNYA

1.El pressupost de Defensa de
l’Estat és baix, un 0,66% del

PIB, en comparació amb el dels pa-
ïsos que ens envolten, que va de l’1%
a l’1,5%. Els acords en època de bo-
nança sobre participació en projec-
tes internacionals no es poden tren-
car. La construcció de fragates i sub-
marins significa milers de llocs de
treball a les drassanes espanyoles.
Sobretot cal canviar la política de
personal, deixant de banda el model
de funcionaris entre oficials i sotso-
ficials, que ja no serien funcionaris
amb plaça fixa i ascens assegurat ca-
da X anys. Aquesta qüestió, però,
ataca l’essència del funcionament
de l’estat espanyol i de les seves for-
ces armades, que són un món alta-
ment endogàmic i molt tancat a les
novetats. Cal reorganitzar unitats i
estructures.

2.S’estan produint reduccions
importants en personal pro-

fessional i, en canvi, s’estimulen les
forces de reservistes. El document
del CEEC La reserva voluntària, un
model de defensa per a Catalunya
analitza el funcionament de les for-
ces de reservistes en estats de l’en-
torn i mostra com les forces armades
espanyoles han creat un model de

reservistes per obligació de l’OTAN,
però l’han fet operativament invia-
ble. L’OTAN aconsella reduir les es-
tructures militars regulars en favor
d’una reserva que redueix la despe-
sa en personal, una de les principals.

3.Les forces armades són les ga-
rants reals de les sobiranies

nacionals-estatals. L’excusa és no
crear duplicitats amb l’OTAN, però
la realitat és que són molt gelosos de
les eines de sobirania. Tot el que hi
ha són aportacions a forces multina-
cionals, que es materialitzen en batt-
legroups, i exercicis conjunts.e

Jordi Marsal
CENTRE SUPERIOR D’ESTUDIS DE LA DEFENSA NACIONAL

1.En els últims quatre anys els
pressupostos de Defensa

s’han reduït un 25%. Del 1990 al
2012 el PIB espanyol s’ha incre-
mentat un 57% i els pressupostos
generals, un 18%, mentre que els de
Defensa s’han reduït un 46%. Dins
de la Unió Europea i de l’OTAN, el
marc en què ens movem, som dels
tres països que menys gastem en
percentatge del PIB. Som el dotzè
país del món en PIB i el país núme-
ro 114 en despesa de Defensa sobre
aquest PIB. Segons el paper que
vulguem tenir en el món i les mis-
sions que vulguem que compleixin

els nostres exèrcits, hem de decidir
quin pressupost hi destinem.

2.Avui es valoren els exèrcits per
les capacitats que tenen, te-

nint en compte la tecnologia, la pre-
paració del personal i la modernitat
de les seves doctrines. Sembla que
les xifres de personal són excessives
si avancem cap a una defensa euro-
pea. La creació de capacitats comu-
nes, siguin compartides entre paï-
sos, siguin capacitats pròpies de la
Unió Europea, és el camí que ens
hauria de portar cap a una defensa
europea pròpia eficaç i que no ens
separi cada vegada més dels nostres
aliats transatlàntics, amb els quals
compartim valors i interessos.

3.Les dificultats no són militars,
sinó polítiques. Mentre no es

defineixin els interessos comuns eu-
ropeus i es faci una autèntica políti-
ca exterior comuna és molt difícil
avançar en una política comuna de
seguretat i defensa i en la creació
d’un exèrcit europeu. I en temps de
crisi com l’actual, les temptacions de
renacionalitzar les polítiques són
molt fortes i els interessos nacionals
de cada país es prioritzen davant
dels comuns.e


