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La veritat de la despesa militar espanyola 2011. Despesa i R+D militar en temps de crisi I N F O R M E  n ú m .  7

el Centre Delàs cada any analitza la 
despesa militar de l’estat espanyol se-
guint les indicacions que per a això de-
termina l’aliança atlàntica, organisme 
polític i militar al qual està adscrita es-
panya. L’otan, per tal d’unificar criteris 
entre els seus estats membres, aconse-
lla quins són els conceptes que s’han 
de comptabilitzar com a despesa mili-
tar.1 nosaltres, aplicant aquests criteris, 
ens adonem que en el cas espanyol la 
despesa militar no solament inclou el 
pressupost del Ministeri de Defensa, 
sinó també altres partides militars que 
es troben repartides per altres minis-
teris. Com és el cas de les classes pas-
sives militars, els militars que han pas-
sat a la reserva o són pensionistes dins 
del pressupost de la seguretat social; 
la mutualitat militar que surt d’altres 
ministeris; els ajuts de la R+D militar i 
algunes inversions a projectes militars 
que surten del Ministeri d’Indústria; la 
Guàrdia Civil, cos paramilitar subjecte 
a la disciplina militar però a càrrec del 
Ministeri de l’Interior; les contribucions 
a acords de desarmament o organis-
mes militars tipus otan dependents 
del Ministeri d’afers exteriors.

La crisi per la qual travessa espanya ha 
comportat una impressionant caigu-
da dels ingressos de l’estat i ha gene-
rat un enorme dèficit en els comptes 
públics, cosa que ha obligat a un im-
portant esforç d’endeutament. Com 
que l’endeutament és per fer front a 
les despeses ordinàries de tota la des-
pesa pública, és lògic que la part pro-
porcional dels interessos que corres-
ponguin a Defensa per fer inversions 
en armament i instal·lacions per les 
forces armades s’apliquin a la despe-
sa militar total de l’any. així, es preveu 
que l’any 2011, per fer front al dèficit 
que arribarà al 68%, els interessos del 
deute augmentaren un 18% més fins 
arribar als 27.400 milions d’euros, i la 
part proporcional dels interessos cor-
responents a Defensa seran de 1.212 
milions d’euros. 

el pressupost inicial del Ministeri de 
Defensa per a l’any 2011 ascendeix a 
8.560,09 milions d’euros i suposa, se-
gons el Govern, una disminució del 
7% respecte a l’any 2010. però segons 
la nostra anàlisi i tenint en compte les 
esmentades partides militars que hi ha 

segons l’otan la despesa 
militar espanyola hauria 

d’incloure partides que es 
troben repartides per altres 

ministeris

1. els criteris són: despesa de les forces armades; despesa del personal civil o militar a 
càrrec del Ministeri de Defensa; despesa de funcionament dels programes militars 
inclosos els espacials; despesa de les organitzacions paramilitars; despesa en R+D i 
inversions en armes, infraestructures i instal·lacions militars; pensions i seguretat so-
cial del personal civil o militar del Ministeri de Defensa; l’ajuda militar i la participació 
en organismes o missions militars a l’exterior.
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en altres ministeris, la despesa militar 
total és bastant més elevada, arriba a 
17.244,75 milions d’euros (taula 1) re-
presenta una disminució de 944,44 mi-
lions d’euros, un 5,19% respecte a l’any 
anterior. 

els indicadors de la despesa militar 
de l’any 2011

a continuació es mostren (taula 2) els 
principals indicadors de la despesa mili-
tar real de l’any 2011 comparant-los als 
de l’any 2010. 

en general, totes els indicadors mos-
tren una disminució de la despesa mi-
litar en gairebé tots els àmbits. ara bé, 
si s’analitzen en detall, aleshores es 
pot veure que la retallada en defensa 
no és tan significativa.

els estalvis en despesa militar prove-
nen gairebé de totes les partides. pel 
que fa a la despesa de personal, es re-
dueix un 5,4% respecte a l’any 2010. 
per fer-ho efectiu es proposa disminu-
ir en 3.000 efectius la dotació actual de 
86.000 soldats previstos el 2010 (a més 
hi ha 48.000 comandaments). no que-
da molt clar com es portarà a terme, 
segurament no renovant els contrac-
tes que caduquin el 2011 i facilitant el 
pas a la reserva d’alguns soldats. tam-
bé es proposa reduir les inversions mi-
litars en un 17,2%.

Més difícil resulta reduir la despesa de 
béns i serveis, ja que afectaria el man-
teniment de les infraestructures i de 
les forces armades, i només es redueix 
en un 0,38% (taula 3 i evolució en tau-
la 1 i Gràfic 1 de l’annex).

La conclusió és que les partides d’in-
versions i de personal estan infrado-
tades i que en el transcurs de l’exercici 
2011 seran complementades, com ha 
passat en anys anteriors (vegeu tau-
la 5). per això cal analitzar la liquidació 
del pressupost del Ministeri de Defen-
sa a final d’any. 

Conceptes 2010 2011

Ministeri de Defensa 7.694,86 7.156,38

organismes autònoms del Ministeri de Defensa 1.218,19 1.175,51

Centre nacional d’Intel·ligència 241,37 228,20

total ministeri de defensa 9.154,42 8.560,09

Classes passives militars 3.328,59 3.252,15

IsFas (altres ministeris) 617,53 624,89

Guàrdia Civil (Ministeri d’Interior) 2.973,17 2.790,96

Crèdits I+D i ajudes militars (Ministeri d’Indústria) 979,21 794,84

organismes militars internacionals 
(Ministeri d’exteriors) 11,07 9,82

total defensa criteri otan 17.063,99 16.032,75

Interessos del Deute públic 1.125,20 1.212,00

totaL despesa militar 18.189,19 17.244,75

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

taula 1. La despesa militar inicial d’espanya 2010/2011 
(en milions d’euros corrents)

indicadors 2010 2011

Despesa militar per dia 49,75 milions € 47,24 milions €

Despesa per habitant/any 395 € 374 €

Despesa militar / pIB 1,73% 1,62%

Despesa militar / pressupost total 4,70% 4,75%

variació despesa militar -2,41% -5,19%

Inversions militars 2.414,17 milions € 1.982,39 milions €

Inversions militars / total d’inversions 10,06% 9,60%

variació inversions militars -23,50% -17,88%

R+D militar total 1.182,80 milions € 974,62 milions €

R+D militar / R+D total 12,96% 11,47%

variació R+D militar -19,1% -17,6%

taula 2. principals indicadors de la despesa militar 2010/2011 

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

Les partides d’inversions i
de personal estan infradotades 
i en el transcurs de l’exercici 
2011 seran complementades
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La liquidació del pressupost 
de defensa

Des de l’aprovació del pressupost ini-
cial fins a la liquidació final, diferents 
partides reben recursos suplementa-
ris per poder cobrir les despeses reals. 
per exemple, tots els anys les despe-
ses de les forces militars en missions 
a l’exterior estan pressupostades amb 
un import ínfim respecte a la despe-
sa real final. aquest any 2010, segons 
la ministra Carme Chacón es de 787,9 
milions d’euros (vegeu taula 2 de l’an-
nex). el mateix passa, de manera molt 
especial, amb les inversions en nous 
armaments, que també estan infra-
dotades i durant l’any s’hi incorporen 
més recursos.

I d’on provenen aquests recursos? 
els pressupostos contenen una parti-
da denominada Fons de Contingèn-
cia, una mena de calaix de sastre que 
té una consignació de 2.668,49 mili-
ons d’euros per al 2011. L’altre font 
de finançament suplementari són 
els “ingressos propis”, que provenen 
de la venda de sòl, casernes i instal-
lacions del Ministeri de Defensa. És a 
dir, el Govern permet la privatització 
del patrimoni de l’estat per poder fer 
despeses en defensa.

així, ens trobem que cada any la liqui-
dació del pressupost augmenta, se-
gons els anys, entre un 10% i un 15% 
(vegeu evolució en taula 3 de l’an-
nex). per exemple, aquest any 2010, 
enmig de la greu crisi que travessa el 
país, el Govern va anunciar una reduc-
ció del pressupost del Ministeri de De-
fensa d’un 6,2%. a data 30 de setem-
bre de 2010, la liquidació provisional 
ja dóna un augment de la despesa mi-
litar de 849 milions d’euros, amb un 
increment del 9,3%. amb la qual cosa 
l’anunci de la disminució de la despe-
sa militar és falsa (taula 4 i evolució en 
Gràfic 1).

els capítols que s’han vist beneficiats 
de suplements econòmics durant els 
anys 2009 i 2010 (taula 5) han estat la 
despesa de manteniment dels serveis 
i la dedicada a inversions en compres 
d’armes, mentre que la de personal 
de 2010 caldrà esperar a final d’any 
per saber si es manté dins de la pre-
visió inicial. el manteniment dels ser-

Conceptes 2010 2011 variació %

personal 5.335,47 5.046,59 -5,41

Béns i serveis 1.563,02 1.557,40 -0,38

Inversions 1.463,26 1.211,68 -17,22

total Defensa 8.361,75 7.815,67 -6,53

taula 3. distribució per capítols de la despesa del ministeri de defensa 
(en milions d’euros corrents)

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

2009 2010*

total Defensa liquidat 10.879,58 10.003,50

total Defensa inicial 9.726,36 9.154,42

total modificacions 1.153,22 849,08

 variació (%) 11,9 9,27

taula 4. pressupost inicial/liquidat del ministeri  
de defensa 2009/2010 (en milions d’euros corrents)

* Liquidació provisional a 30/9/2010

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

Gràfic 1. pressupost del ministeri de defensa

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generals de l’estat
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veis podria tenir explicació perquè la 
despesa domèstica del dia a dia pro-
voca imprevistos. però, en canvi, la in-
versió en armaments és un capítol que 
hauria d’estar perfectament planificat 
i previst. Malgrat això, pateix un incre-
ment considerable (745 milions d’eu-
ros aquest any 2010), cosa que fa pen-
sar que es tracta d’una consignació 
insuficient feta de manera deliberada 
per amagar les inversions reals en ar-
mament.

aleshores, tot plegat podria tractar-
se d’una estratègia dirigida a reduir 
l’increment de la despesa militar ini-
cial, no ben vista per l’opinió pública 
per considerar-la ineficient, i de passa-
da eludir el debat sobre l’augment en 
defensa en època de crisi i quan tots 
els ministeris veuen retallades les se-
ves assignacions. amb la qual cosa 
l’anunci de reducció de la despesa mi-
litar per a l’any 2011 és de ben segur 
falsa, perquè la realitat és que després 
és complementarà amb més dotaci-
ons les partides consignades amb re-
cursos insuficients (vegeu evolució en 
taula 4 de l’annex).

Les inversions militars

Les inversions militars del pressupost 
són la part més substancial de la des-
pesa militar pel fet que es destinen, 
en la seva major, part a l’adquisició 
d’armament. per a l’any 2011 repre-
senten 2.006,52 milions d’euros. Una 
xifra que continua la tendència de 
disminució dels darrers tres anys, en-
guany en un 17,8% respecte a les in-
versions de l’any 2010 i que represen-
ta un 9,7% del total d’inversions del 
l’estat central i les transferències per 
a inversions a les comunitats autòno-
mes (taula 6 i evolució en taula 5 de 
l’annex). Les inversions militars com-
prenen els recursos destinats al finan-
çament dels grans projectes d’arma-
ment en curs, els destinats a la R+D 
d’aquests mateixos projectes, i tam-
bé a la compra de noves armes i la 
realització d’infraestructures i instal-
lacions. 

però, enguany, hem descobert una 
partida en inversions militars que, 
provinent del Ministeri d’Indústria, no 
havíem tingut en compte en anys an-

pressupost 2009 2010*

personal (pres. inicial) 5.326,95 5.335,47

personal (pres. liquidat) 5.765,25 5.147,66

Modificació personal 438,30 -187,81

Béns i serveis (pres. inicial) 1.577,32 1.463,26

Béns i serveis (pres. liquidat) 2.372,73 2.208,99

Modificació serveis 795,41 745,73

Inversions (pres. inicial) 2.005,86 1.463,26

Inversions (pres. liquidat) 2.126,67 2.101,28

Modificació inversions 120,81 638,02

* Liquidació provisional a 30/9/2010

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

any
inversions 

defensa
r+d i ajudes 

militars 
ministeri 
indústria

inversió 
militar 

total

inversió estat 
i comunitats 
autònomes

% inversió
militar/total

2010 1.463,26 979,22 2.442,48 24.005,00 10,17

2011 1.211,68 794,84 2.006,52 20.639,01 9,72

taula 6. inversions militars estat central + comunitats autònomes 
(en milions d’euros corrents)

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

2007 40,00

2008 80,00

2009 7,60

2010 28,31

2011 24,13

total 180,04

taula 7. préstecs del ministeri 
de indústria a la Ume 
(en milions d’euros corrents)

Font: elaboració pròpia a partir 

dels pressupostos Generals de l’estat

taula 5. pressupost inicial/liquidat per capítols del ministeri 
de defensa 2009/2010 (en milions d’euros corrents)

Les inversions 
militars espanyoles 
previstes pels propers 
anys superen els 
15.000 milons d’euros, 
entre les que destaca 
una fragata que té 
un import aproximat 
de 4.100 milions d’euros
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teriors. És la dedicada a sufragar les 
compres de material per a la Unitat 
Militar d’emergència (a partir d’ara 
UMe). partides que des de l’any 2007 
surten del capítol d’actius financers 
com a préstecs a les indústries per 
proveir d’equipament aquesta unitat 
militar (taula 7), i que en els cinc anys 
transcorreguts han acumulat 180 mi-
lions d’euros. es tracta d’una operació 
d’enginyeria financera o maquillat-
ge de la comptabilitat pública, mit-
jançant la qual el Ministeri d’Indús-
tria avança recursos a les indústries, 
amb el compromís que el Ministe-
ri de Defensa retornarà aquests di-
ners a Indústria. D’aquesta manera el 
pressupost de Defensa no augmenta 
excessivament i, per una altra banda, 
es dóna d’una manera camuflada aju-
des a les indústries per desenvolupar 
nous prototips de material, com avi-
ons apagafocs i altres tipus d’equipa-
ments. aquesta és una fórmula exac-
tament igual a la seguida amb la R+D, 
els préstecs que també surten des de 
Ministeri d’Indústria (vegeu el capítol 
sobre R+D d’aquest informe i taula 6 
de l’annex). 

Respecte a la disminució de les inver-
sions, s’ha optat per la fórmula de do-
tar amb menys assignació i ajornar en 
el temps els programes contractats, la 
qual cosa significa refinançar els pro-
jectes amb les indústries militars i pa-
gar més interessos. És a dir, que al fi-
nal s’encariran més. però no hi ha cap 
anulació, i els grans projectes en els 
quals encara s’han d’invertir al vol-
tant de 15.000 milions d’euros, com 
ara l’avió de combat eurofigther, avió 
de transport militar a400M, helicòp-
ters tigre, blindats Leopard, continu-
en endavant (vegeu evolució i projec-
tes d’armes en curs en taules 7 i 8 de 
l’annex). 

però, en canvi, n’apareixen de nous, 
com ara la posada en marxa de la cin-
quena fragata del model F-100, que 
té un import aproximat de 4.100 mili-
ons i que per començar se li dediquen 
210 mil euros (taula 8). també n’hi ha 
de nous que no s’inclouen en el pres-
supost de l’any vinent, però que sen-
se cap dissimulació s’ha anunciat con-
tractar-los, com ara quatre bucs d’acció 
marítima (BaC), amb 33 milions€, o els 
Blindats 8x8 que han de servir per do-

taula 8. inversions en armament anys 2010/2011 (en milions d’euros corrents)

armes 2010 2011

avió de combat eF-2000 176,19 0,19

avió de transport a400M 1,00 1,12

Helicòpters de combat tigre 36,27 87,50

Fragates F-100 0 0,21

Blindats Leopard 36,00 0,20

Blindats pizarro 2,00 0

obús remolcat 155/52 mm 15,14 15,59

Míssils taurus 6,78 0,16

Míssils Iris-t 11,06 47,60

Buc de projecció estratègica LLX 0 0

Míssils contracarro spike 14,97 0,22

Blindats Centauro 11,47 0

submarins s-80 0 0,24

Modernització submarí s-70 0 0

Helicòpters transport nH-90 14,49 0,26

Helicòpters Lamps i modernització av-8v (armada) 0 0

Helicòpters multipropòsit 3,00 0,20

Bucs transport militar i desembarcament BaC, 
BaM, LCM

35,75 55,27

Modernització avions militars F-18, C-15, Cn-235 21,06 22,44

Comunicacions, sistemes de comandament i guerra 
electrònica

168,78 123,14

vehicles blindats i material d’artilleria (exèrcit de terra) 30,80 33,26

vehicles de transport 17,12 23,61

Municions i explosius 31,70 7,76

Míssils Mistral, essM, standard i torpedes MK-46 
(armada)

19,84 12,28

armes lleugeres  0 2,17

Coproducció estratègica (otan) 19,09 9,93

Infraestructures i instal·lacions 103,95 115,80

altres inversions no especificades 215,70 259,33

Inversions organismes autònoms de Defensa 239,21 189,29

total ministeri de defensa 1.231,37 1.007,77

ajudes inversions UMe Ministeri d’Indústria 28,31 24,13

R+D militar del Ministeri de Defensa 231,89 203,91

R+D militar del Ministeri d’Indústria 950,91 770,71

totaL inversions militars 2.442,48 2.006,52

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generals de l’estat
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nar més seguretat als soldats despla-
çats a la guerra d’afganistan.2 així, a 
hores d’ara s’estan estudiant mesures 
per pal·liar els retalls pressupostaris 
en inversions en armament, i es parla 
d’injectar 1.250 milions d’euros en els 
propers tres anys, tots provinents de 
Ministeri d’Indústria.3

per tant, tenint en compte el que s’ha 
dit respecte a la liquidació final del 
pressupost militar, hi ha una clara evi-
dència que el pressupost inicial està 
deliberadament menysvalorat i que al 
llarg de l’exercici s’incorporaran nous 
recursos per finançar els projectes 
d’armes en curs.

Consideració final

en una situació de greu crisi econòmica 
i de pressió internacional per la reduc-
ció del dèficit el Govern opta per con-
tinuar privilegiant la despesa militar 
respecte de la despesa social, una des-
pesa que podria reactivar l’economia 
productiva. per exemple, els ministeris 
que fonamenten l’estat del benestar 
veuran disminuir els seus pressupos-
tos, com ara educació, que ha disminu-
ït un 8,1%; sanitat, un 8,2%; serveis so-
cials, un 8,1% amb la congelació de les 
pensions; l’ajut oficial al Desenvolupa-
ment, 19,9% (852 milions d’euros). així, 

es pot afirmar que el Ministeri de De-
fensa ha sortit molt ben parat respec-
te a les partides que tenen un caràcter 
de servei social. És el mateix cas d’altres 
partides que poden ajudar a sortir de 
la crisi, com ara les inversions en infra-
estructures, sempre que siguin social-
ment i ambientalment sostenibles, ja 
que creen llocs de treball a curt termi-
ni i que es retallen en un 31%; o a mitjà 
termini les que redundarien a augmen-
tar la productivitat, com és la investiga-
ció en R+D+i, que es redueix en un 5% 
(vegeu capítol sobre la R+D militar).

en definitiva, la despesa militar per 
a l’any 2011 continua sent per al Go-
vern espanyol una de les prioritats en 
despesa pública. aquesta afirmació 
no és gratuïta, perquè a hores d’ara 
s’estan estudiant mesures per pal·liar 
els retalls pressupostaris del Ministeri 
de Defensa. Una d’elles, la ja indicada 
d’injectar finançament addicional per 
inversions en armes des del Ministe-
ri d’Indústria; i una segona, traspassar 
16.000 persones en situació de reser-
va del Ministeri de Defensa al capítol 
de personal del Ministeri de treball.4 si 
a ambdues coses s’afegeix que Defen-
sa ha rebut una mínima retallada, es 
pot concloure que aquest ministeri ha 
estat el més afortunat en l’ajust aplicat 
dins el conjunt dels pressupostos ge-
nerals de l’estat.

en temps de crisi 
el Govern espanyol ha optat 
per privilegiar la despesa 
militar respecte de la social, 
doncs educació, sanitat, 
serveis socials veuen reduit 
el seu pressupost més d’un 
8%, mentre que defensa 
ho fa un 5,19%

a hores d’ara s’estan 
estudiant mesures 
per pal·liar els retalls 
pressupostaris del ministeri 
de defensa

2. Infodefensa, 20/11/2010
3.  Infodefensa, 26/10/2010
4.	 Infodefensa,	26/10/2010
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R+D MILItaR 
aLs pRessUpostos GeneRaLs  
De L’estat espanyoL peR aL 2011 
Xavier Bohigas · Investigador del Centre d’estudis per la pau JM Delàs

el govern espanyol ha presentat uns 
pressupostos per a l’any 2011 que pu-
gen un total de 362.459,62 milers d’eu-
ros,1 que representa una reducció del 
6,2% respecte als pressupostos apro-
vats per a l’any 2010. La ministra d’eco-
nomia ha dit que són uns pressupos-
tos austers orientats a la reducció del 
dèficit. 

en el resum de despeses classificades 
en funció de les polítiques concretes,2 
es diu que “Investigació, desenvolu-
pament i innovació civil” té una as-
signació de 7.518,49 M€, que repre-
senta una reducció del 5% respecte 
a l’any 2010, i que “Investigació, des-
envolupament i innovació militar” té 
una dotació de 975,87 M€, que repre-
senta una reducció del 17% respecte 
al 2010. això vol dir que un 11,5% del 
pressupost que l’estat espanyol dedi-
carà a la recerca, desenvolupament 
i innovació serà de caràcter militar. 
aquestes quantitats estan repartides 
en diversos programes de diferents 
ministeris. a continuació veurem com 
estan distribuïdes aquestes assignaci-
ons pressupostàries.

recerca i estudis 
de les forces armades

L’objectiu de l’R+D de Defensa és, se-
gons es diu en la justificació del pres-
supost,3 contribuir a dotar les forces 
armades espanyoles de sistemes d’ar-
mes i equips i, a més, ajudar a preservar 
i fomentar la base industrial i tecnolò-
gica espanyola de defensa. I per acon-
seguir aquest objectiu, el Ministeri de 
Defensa es centrarà en el desenvolu-
pament de sistemes d’armes i equips, 

orientant la base industrial i tecnològi-
ca de defensa i ajudant els organismes 
competents. 

el finançament de la recerca, desenvolu-
pament i innovació militar prové fona-
mentalment dels programes 464a del 
Ministeri de Defensa (203,9 M€) i 464B 
del Ministeri d’Indústria (770,7 M€). s’hi 
afegeixen altres aportacions menors 
fins a un total de 975,87 M€. el nostre 
estudi es centrarà exclussivament en 
els programes 464a i 464B.

Les activitats de recerca militar estan 
incloses fonamentalment en el progra-
ma 464a (Investigación	y	estudios	de	las	
Fuerzas	 Armadas) que té una assigna-
ció pressupostària per a l’any 2011 de  
203,9 M€. els centres encarregats de la 
seva gestió són: l’Òrgan central de de-
fensa (Ministeri i subsecretaria de Defen-
sa i secretaria d’estat), el Canal	 de	 Ex-
periencias	 Hidrodinámicas	 de	 El	 Pardo 
(CeHIpaR) i l’Instituto	Nacional	de	Técni-
ca	Aeroespacial	Esteban	Terradas (Inta).

el Ministeri i la subsecretaria centralit-
zen els pagaments del personal desti-
nat als centres de R+D dependents de 
la secretaria d’estat. Les activitats de la 
secretaria d’estat es centraran a con-
tinuar diversos projectes, com els de 
satèl·lits d’observació, sensors i guerra 
electrònica, gestió i cooperació tecno-
lògica, tecnologia del combatent, equi-
pament i material per a activitats de 
R+D, tecnologia de la informació i pla-
taformes, propulsió i armes. La inversió 
prevista anirà repartida en tres concep-
tes; personal investigador, equipament 
d’assaig i proves i subcontractació de 
col·laboracions amb universitats, altres 
centres de recerca i empreses.

Despeses de personal 21.662,64

Inversions reals 73.053,00

CanaL de eXperienCias 
HidrodinÁmiCas de eL pardo

Despeses de personal 3.680,92

Despeses corrents 908,57

transferències corrents 66,00

Inversions reals 1.377,59

actius financers 60,10

total CeHipar 6.093,18

institUto naCionaL de tÉCniCa 
aeroespaCiaL esteBan terradas

Despeses de personal 49.111,66

Despeses corrents 11.782,68

Despeses financeres 34,69

transferències corrents 793,91

Inversions reals 41.103,92

actius financers 270,64

total inta 103.097,50

totaL programa 464a 203.906,32

taula 1. pressupost del programa 464a 
(Investigación y estudios de las Fuerzas 
Armadas) del ministeri de defensa 
(en milers d’euros)

1. presupuestos Generales del estado 2011. Libro	Amarillo, p.91.
2.  presupuestos Generales del estado 2011. Libro	Blanco, p.19.
3.	 presupuestos Generales del estado 2011.	Libro	Rojo. Ministerio de Defensa. programa 

464a.

investigació, desenvolupament i 
innovació militar té una dotació 

de 975,87 m€ per al 2011

Font: elaboració pròpia a partir 

dels pressupostos Generals de l’estat
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el detall de l’assignació dels pressu-
postos Generals de l’estat al programa 
464a (Investigación	 y	 estudios	 de	 las	
Fuerzas	Armadas) del Ministeri de De-
fensa es mostra a la taula 1.

el CeHIpaR és un organisme públic de 
recerca, desenvolupament i assistència 
tècnica adscrit al Ministeri de Defensa. 
La seva missió fonamental és l’estudi, 
experimentació i investigació dels as-
pectes hidrodinàmics de la construc-
ció naval militar, mercant, pesquera i 
esportiva. entre altres coses, fa assajos 
per a l’armada i per a drassanes civils i 

realitza diversos projectes de recerca.
L’Inta és un organisme públic especia-
litzat en la recerca i desenvolupament 
de la tecnologia aeroespacial. La re-
cerca per a l’any vinent es centrarà en 
projectes que s’havien iniciat anterior-
ment com el projecte HaDa (desen-
volupament d’una aeronau que actua 
com a helicòpter en la fase d’enlaira-
ment i en la d’aterratge i com a avió en 
la fase de vol), desenvolupament d’un 
nou microsatèl·lit, del picosatèl·lit op-
tos, del satèl·lit d’observació de la ter-
ra mitjançant captació d’imatges radar 
(amb una finalitat clarament estratè-
gica per al M. de Defensa) i el projecte 
MILano (desenvolupament d’un nou 
avió no tripulat per realitzar missions 
d’alt interès estratègic). s’han posat en 
marxa dos projectes estratègics per a 
la defensa i desenvolupament d’arma-
ment aeri.

L’Inta realitza serveis d’homologació 
d’armament i equips. també col·labora 
amb la industria espanyola en diversos 
programes, com l’avió de combat eF-
200 i l’avió aIRBUs-400M.

el pressupost del programa 464a ha 
disminuït aquest any respecte al pres-
supost de l’any passat. totes les as-
signacions pressupostàries correspo-
nents al programa 464a també han 
disminuït, tal i com es pot comprovar 
amb les dades que mostrem a la tau-
la 2. La disminució del total del progra-
ma 464a és d’un 12% respecte a l’any 
2010.

Una altra font de finançament de la 
recerca militar és la dels ajuts del pro-
grama 464B (Apoyo	a	la	innovación	tec-
nológica	en	el	sector	de	la	defensa) del 
Ministeri d’Indústria, turisme i Comerç. 
el pressupost previst per a l’any 2011 
puja a 770,7 M€. L’objectiu d’aquest 
programa és donar suport a les em-
preses espanyoles en el desenvolupa-
ment de projectes tecnològico-indus-
trials relacionats amb la defensa.4

els projectes que es desenvoluparan 
dins d’aquest programa estan empa-
rats per convenis subscrits entre el Mi-
nisteri d’Indústria i les empreses espa-
nyoles contractistes dels projectes. a la 

2011 2010

Despeses de personal 21.662,64 25.655,09

Inversions reals 73.053,00 79.405,43

CeHIpaR 6.093,18 6.474,54

Inta 103.097,50 120.354,83

total 203.906,32 231.889,89

taula 2. pressupostos comparatius del programa 464a pels anys 2010 i 2011 
(en milers d’euros).

projecte principals empreses que hi participen

avió de transport militar a400M airbus Military (filial d’airbus sas), eaDs-Casa i Itp
el centre únic de muntatge estarà a sevilla

submarí s-80 navantia (contractista principal)
serà el primer submarí de disseny, desenvolupa-
ment i producció totalment espanyol

Carro de combat pizarro 
(segona fase)

General Dynamics, navantia, InDRa i sapa

Míssils de curt abast (spIKe) General Dynamics santa Bárbara sistemas (con-
tractista principal)

Fragata F105 navantia (contractista principal)

Helicòpters nH90 eurocopter españa

taula 3. principals projectes finançats pel programa 464B 
del ministeri d’indústria, turisme i Comerç

4. presupuestos Generales del estado 2011. Libro Rojo. Ministerio de Industria, turismo y 
Comercio. programa 464B.

en aquests moments el 
projecte de l’avió a400m 
ja acumula un sobrecost del 
40% respecte al que s’havia 
pressupostat inicialment

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

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generals de l’estat
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taula 3 hem recollit els principals pro-
jectes que es desenvoluparan finan-
çats dintre del programa 464B del Mi-
nisteri d’Indústria, turisme i Comerç i 
les empreses que hi estan implicades. 
tots aquests projectes ja estaven ac-
tius l’any passat, no n’hi cap de nou.

a finals de 2009 l’avió a400M va fer 
el seu primer vol oficial a sevilla amb 
vint-i-dos mesos de retard.5 L’avió està 
fabricat per un consorci d’empreses 
aeronàutiques europees. La situació 
financera del projecte ha passat sem-
pre per greus problemes,6 que darre-
rament s’han agreujat tant que han 
fet perillar la viabilitat del projecte. en 
aquests moments el projecte ja acu-
mula un sobrecost del 40% respecte al 
que s’havia pressupostat inicialment.7 
Finalment, els set estats participants 
del programa a400M han acordat una 
modificació del projecte original que 
assegura la seva viabilitat.8 aquesta 
modificació consisteix en un augment 
addicional del pressupost en 2.000 mi-
lions d’euros, la renúncia a penalitzaci-
ons pel retard actual i la concessió de 
préstecs per un valor de 1.500 milions 
d’euros a compte de les exportacions 
futures.9 L’estat espanyol contribuirà 
amb 350 milions en ajuts directes i 225 
milions en crèdits retornables. aquest 
és un bon exemple de la mala gestió 
relacionada amb la indústria militar: 
endarreriments enormes i grans aug-
ments dels costos inicialment pressu-
postats.

La finalitat del submarí s-80 és la de 
complir les missions de projecció del 
poder naval sobre terra, la guerra naval 
especial, la protecció d’una força des-
embarcada, la vigilància i la dissuasió. 
el primer submarí entrarà en servei a 
l’armada espanyola l’any 2013 i el se-
gon el 2014. el submarí té la capacitat 

de llançament de míssils d’atac a terra. 
L’empresa contractista principal és na-
vantia, però també hi participen altres 
indústries espanyoles. el desenvolupa-
ment del sistema de combat va a càr-
rec de les empreses InDRa i FaBa, el 
desenvolupament del sistema de pro-
pulsió s’encarrega aBenGoa i l’empre-
sa saes s’encarrega del sonar.10

L’spike és un míssil antitanc desenvo-
lupat per l’empresa israeliana Rafael 
advanced Defense systems. L’any 2002 
GDsBs (General Dynamics santa Bár-
bara sistemas) va signar un acord amb 
l’empresa RaFaeL sobre el programa 
spIKe, segons el qual GDsBs seria la 
contractista principal del programa 
davant del Ministeri de Defensa espa-
nyol.11 el programa inicial preveu l’ad-
quisició de 2.600 míssils. Les entregues 
es realitzaran entre 2009 i 2013.

L’nH90 és un helicòpter militar poliva-
lent construït per nHIndustries (em-
presa constituïda per eurocopter com a 
accionista principal, agusta i stork Fok-
ker aerospace).12 La fàbrica de muntat-
ge és a albacete.

tota la dotació econòmica del pro-
grama 464B està inclosa en el capítol 
8 dels pressupostos. això vol dir que 
són concessions en forma de crèdits 
retornables. segons es veu a la taula 4 
el sector privat rebrà el 70% de la do-
tació i el sector públic el 30% del pro-
grama 464B. Queda ben clar que la 
concessió d’aquests ajuts afavoreix el 
sector privat.

Cal fer un aclariment sobre aquests 
crèdits concedits pel Ministeri d’In-
dústria. es tracta de crèdits retornables 
en vint anys a un interès del zero per 
cent. aquest tipus de crèdits es va co-
mençar a donar l’any 1996 amb el go-

 5. El	País. 12-12-2009
 6. El	País, 24-1-2010.
 7.	 Atenea,	seguridad	y	defensa. 
  www.revistatenea.es/Revistaatenea/RevIsta/articulos/Gestionnoticias_1832_esp.asp
 8.	 Ministerio de Defensa. nota de prensa 5-11-2010. 
  www.mde.es/gabinete/notasprensa/2010/11/DGC_101105_a400m_acuerdo.html
 9. Infodefensa. 24-5-2010
 10.	Ministerio de Defensa. 
  www.mde.es/Galerias/politica/armamento-material/ficheros/DGM_submarino_s-80.pdf
 11.	Ministerio de Defensa. 
  www.mde.es/Galerias/politica/armamento-material/ficheros/DGM_Misil_spike-t.pdf
 12.	Ministerio de Defensa. www.mde.es/Galerias/politica/armamento-material/ficheros/
  DGM_Helicoptero_Multiproposito_nH-90.pdf

És un bon exemple de la 
mala gestió relacionada 

amb la indústria militar els 
endarreriments enormes i 

grans augments dels costos 
inicialment pressupostats

L’spike és un míssil 
antitanc desenvolupat per 

l’empresa israeliana rafael. 
espanya preveu l’adquisició 

de 2.600 d’aquests míssils

tota la dotació 
econòmica del programa 

464B està inclosa en el 
capítol 8 dels pressupostos. 

això vol dir que són 
concessions en forma de 

crèdits retornables
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Concessió de préstecs al sector públic 231.995,69

Concessió de préstecs al sector privat 538.716,29

total 770.711,98

taula 4. pressupost que el ministerio de industria, turismo  
y Comercio assigna al sector públic i al sector privat dins del programa 464B 
(en milers d’euros)

vern del pp.13 Fins ara la part retorna-
da dels crèdits no arriba a l’1% del total 
concedit. això fa que el deute acumu-
lat encara no retornat el 2010 sigui de 
14.205,7 M€.14 està clar que la conces-
sió d’aquests crèdits s’ha convertit en 
una manera de finançar les indústries 
del sector de la defensa amb diners a 
fons perdut. 

Quan el govern del pp va utilitzar 
aquesta tàctica per tal de presentar a 
l’opinió pública uns pressupostos on 
la despesa militar semblés menor, el 
psoe –a l’oposició en aquell moment– 
va criticar aquesta pràctica d’una ma-
nera molt contundent. ara el govern 
del psoe fa servir la mateixa tàctica 
per amagar ajuts directes a la indústria 
militar.

però la indústria militar encara pot re-
bre més ajuts a través d’altres vies. al-
gunes empreses podran rebre ajuts 
provinents del programa 467C (Investi-
gación	y	desarrollo	tecnológico-industri-
al) ja que les seves activitats poden te-
nir finalitats de doble ús (civil i militar). 
també el programa 467I (Investigación	
tecnológica	 de	 las	 telecomunicaciones) 
pot contribuir a finançar empreses re-
lacionades amb el sector aeroespacial 
amb finalitats de doble ús.

al gràfic 1 hem representat l’evolució 
de la despesa en R+D militar de l’es-
tat espanyol els darrers anys. s’hi mos-
tren les dotacions del programa 464a 
(Investigación	y	estudios	de	 las	Fuerzas	
Armadas) del Ministeri de Defensa, del 
programa 464B (Apoyo	a	la	innovación	
tecnológica	 en	 el	 sector	 de	 la	 defensa) 
del Ministeri d’Indústria, turisme i Co-
merç, i la suma de tots dos. 

es veu que la dotació del programa 
464a no varia massa al llarg dels anys, 
amb una lleugera disminució a par-
tir de 2009. L’assignació del programa 
464B (crèdits del Ministeri d’Indústria) 
va experimentar una pujada enorme 
entre 1997 i 1999, després es va estabi-
litzar fins que el 2006 es va produir un 
altre fort augment. a partir del 2009 ha 
disminuït notablement.

recerca civil

a la taula 5 presentem el pressupost 
del Ministeri de Ciència i Innovació per 
a l’any 2011. Les dades corresponen als 
pressupostos totals per programa i s’in-
clouen les despeses del capítol 9 (des-
peses financeres). si no comptem les 
transferències internes el total és de 
5.780.439,24 milers d’euros. a l’última 
columna hi ha les variacions de cada 
partida respecte al pressupost de l’any 
2010. el total del pressupost del minis-
teri té una reducció del 2,7%. 

el pressupost de tots els programes 
disminueix. en algun cas, d’una forma 
molt significativa, com el de coopera-
ció al desenvolupament que pateix una 

Gràfic 1. evolució de la despesa en r+d militar espanyola (1997-2011)
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pot rebre més ajuts a través 
d’altres vies

Font: elaboració pròpia

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

13. p. ortega; «L’escàndol dels crèdits en R+D militar». Materials	de	Treball, núm. 34, juliol 
  2008, p. 3-4.
14. p. ortega i X. Bohigas; Despesa	militar	i	R+D	militar	en	els	pressupostos	de	l’Estat	espanyol
	 	 any	2010.	Informe	núm.	5, Centre d’estudis per a la pau JM Delàs. Desembre 2009.
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disminució de més del 19% (cada vega-
da estem més lluny del gairebé oblidat 
0,7%). també té una reducció impor-
tant el programa 463B (Fomento	 y	 co-
ordinación	 de	 la	 investigación	 científica	
y	técnica), a partir del qual es finança la 
majoria de programes de recerca de les 
universitats espanyoles. 

el programa 463a (Investigación	 cien-
tífica) amb què es finança la recerca 
que realitza el CsIC (Consejo	 Superior	
de	 Investigaciones	 Científicas) ha patit 
una reducció del 5,5%. el president del 
CsIC va dir que amb la retallada que 
patirà el seu departament, hauran de 
reduir la contractació de personal en 
un 20% i hauran de renunciar a la in-
versió de noves infraestructures. I va 
reclamar una major inversió en R+D a 
l’estat espanyol.15

el programa 467C (Investigación	y	des-
arrollo	tecnológico-industrial) és el que 
té una assignació pressupostària ma-
jor i la reducció que ha patit aquest 
any és de les menors del ministeri. 

És important fer notar que 1.095,5 M€ 
del programa 463B (un 54% del pressu-
post d’aquest programa) i 2.122,7 M€ 
del programa 467C (un 84%) correspo-
nen al capítol 8. És a dir, són assignaci-
ons en forma de crèdits retornables. per 
tant, no són despeses directes per a ac-
tivitats científiques o de desenvolupa-
ment. això implica que la quantitat de-
dicada realment a recerca és menor del 
que a primera vista indiquen els pres-
supostos. aquesta forma de presentar 
els pressupostos ha estat criticada en 
diverses ocasions per la comunitat ci-
entífica espanyola i internacional.

La reducció del ministeri és menor 
que la que han patit altres ministe-
ris. podríem pensar que aquesta és 
una dada positiva, però hem de te-
nir en compte que les inversions en 
R+D a l’estat espanyol van disminu-
ir molt l’any passat i també l’anterior. 
La inversió que fa l’estat espanyol en 
recerca arrossega un endarreriment 
enorme i està molt lluny de la mitja-
na dels països més propers econòmi-
cament. La despesa en R+D de l’estat 
espanyol (que inclou els crèdits del 

capítol 8) correspon a l’1,27 % del pIB, 
segons dades de 2007.16 aportacions 
molt per sota de les que destinen al 
mateix concepte altres estats com per 
exemple alemanya (2,54), els estats 
Units (2,68), França (2,08), Japó (3,44), 
Islàndia (2,75), Finlàndia (3,5), suècia 
(3,60) o Corea del sud (3,47). està cla-
rament per sota de la mitjana dels es-
tats de l’oCDe que és del 2,29% del 
pIB. L’endarreriment és secular i la si-
tuació no fa més que agreujar-se any 
rere any, ja que les assignacions a re-
cerca no augmenten sinó que dismi-
nueixen en termes absoluts. aquest 
efecte no queda compensat per les 
inversions del sector privat que dis-
minueixen d’una forma important. els 
fons privats dedicats a R+D a la majo-

 15. La	Vanguardia, 7 octubre 2010, p.28.
16. L’OCDE	en	chiffres	2009. Éditions oCDe, 2009, p. 78-79.

programa pressupost 
(en milers d’euros)

variació 
(%)

143a Cooperació per al 
desenvolupament

3.826,55 -19,1 %

463a Investigació científica 681.895,30 -5,5 %

463B Foment i coordinació de la 
investigació científica i tècnica

2.015.788,61 -3,9 %

465a Investigació sanitària 300.052,03 -9,7 %

467a astronomia i astrofísica 17.53579 -20,5 %

467C Investigació i desenvolupament 
tecnològico-industrial

2.506.994,62 -1,6 %

467D Investigació i experimentació 
agrària

81.259,44 -1,9 %

467e Investigació oceanogràfica  
i pesquera

60.515,00 -1,3 %

467F Investigació geològico-minera  
i mediambiental

26.397,95 -15,2 %

467H Investigació energètica, 
mediambiental i tecnològica

86.173,95 -6,1 %

000X transferències internes 832.833,01 +4,1 %

total del ministeri 6.613.272,25 -2,7 %

taula 5. pressupostos del ministeri de Ciència i innovació per a 2011

La despesa en r+d de 
l’estat espanyol (que inclou 

els crèdits del capítol 8) 
correspon a l’1,27 % del piB, 

 molt per sota de les que 
destinen al mateix concepte 

altres estats

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generals de l’estat
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ria d’estats europeus superen els fons 
públics. a l’agenda de Lisboa 2010 
s’estimava que la proporció òptima 
entre inversió privada respecte la in-
versió pública hauria de ser de 3/1, en 
el cas espanyol la inversió pública su-
pera la del sector privat.17 

La recerca és un motor de desenvolu-
pament. no invertir en recerca fa que 
el país sigui tecnològicament més de-
penent de l’exterior. alemanya o Gran 
Bretanya han presentat uns pressu-
postos per al 2011 que també han 
qualificat d’austers i que busquen la 
reducció de la despesa, però les in-
versions en recerca, sanitat i educació 
no han disminuït. La política del go-
vern espanyol en aquestes tres àrees 
és ben diferent, com reflecteixen els 
pressupostos per al 2011.

Comparació r+d civil i militar

La despesa per a R+D civil presentada 
en els pGs per al 2011 és de 7.518,49 M€, 
on s’inclou les assignacions del capí-
tol 8 en forma de crèdits. si seguim la 
mateixa lògica per saber la despesa en 
R+D militar, haurem de sumar les do-
tacions del programa 464a (Investiga-
ción	y	estudios	de	las	Fuerzas	Armadas) 
del Ministeri de Defensa i les assigna-

cions en forma de crèdits del Minis-
teri d’Indústria a la indústria militar. 
així, la despesa en R+D militar puja a 
975,87 M€. Hem de considerar aques-
ta quantitat com un valor mínim, ja 
que és molt possible que les empre-
ses del sector militar rebin altres ajuts 
provinents dels programes del Minis-
teri d’Indústria que tenen com a finali-
tat les ajudes a la indústria en general. 
si no tenim en compte aquests ajuts, 
que són difícils d’avaluar,18 la despesa 
militar en R+D de l’estat espanyol per 
a l’any 2011 representa un 11,47% de 
la despesa total en R+D.

La despesa en R+D militar supera totes 
les altres assignacions pressupostàri-
es de totes les disciplines científiques 
vinculades al Ministeri de Ciència i In-
novació, exceptuant les dels progra-
mes 463B i 467C. Recordem que una 
part molt important de les dotacions 
d’aquests dos programes correspon a 
ajudes en forma de crèdits al desenvo-
lupament industrial.

val la pena fer una anàlisi comparati-
va entre les diferents dotacions que 
es fan en els pGe per al 2011 en fun-
ció del seu destí. a la figura 2 hem re-
presentat algunes d’aquestes dotaci-
ons. no hi són els pressupostos dels 
programes 463B (Fomento	y	coordina-

Gràfica 2. Comparativa de la despesa en r+d militar i en algunes 
disciplines civils corresponents al ministeri de Ciència i innovació
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La despesa militar en r+d 
de l’estat espanyol per a 
l’any 2011 representa un 
11,47% de la despesa total 
en r+d

La r+d militar és més 
de tres vegades superior 
a la dedicada a la recerca 
sanitària

La part que l’estat 
espanyol destina a recerca 
militar és molt més gran 
que hi destinen altres 
estats del nostre entorn 
socioeconòmic

17. Cayetano López; «así no se supera el retraso histórico», El	País, 17-10-2010.
18. L’anàlisi d’aquests ajuts queda fora de les intencions d’aquest informe.

Font: elaboració pròpia
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ción	de	 la	 investigación	científica	y	téc-
nica) i 467C (Investigación	 y	 desarrollo	
tecnológico-industrial), ja que els ajuts 
d’aquests programes estan destinats a 
diverses disciplines científiques i tec-
nològiques. 

veiem que la despesa pressupostada 
per a R+D militar és una vegada i mit-
ja superior a la despesa pressupostada 
per al programa d’Investigació científi-
ca que inclou el finançament del CsIC, 
més de tres vegades superior a la de-
dicada a la recerca sanitària, més de 
50 vegades superior a la d’astronomia 
i astrofísica i 37 vegades superior a la 
dedicada a la recerca geològico-mine-
ral i mediambiental.

Conclusions

Les despeses en recerca i desenvolu-
pament militar han disminuït en ter-
mes absoluts des de 2008, en què es 
van pressupostar més de mil sis-cents 
milions d’euros. en termes relatius, és a 
dir el percentatge que l’estat espanyol 
dedica a recerca militar respecte el to-
tal de la inversió que dedica a recerca i 
desenvolupament, també ha disminu-
ït. L’any 1999 la R+D militar represen-
tava un 54% del total que es va pres-
supostar a R+D, percentatge que ha 
disminuït fins el 11,47% d’aquest 2011. 
De tota manera la part que l’estat es-

panyol dedica a recerca militar és molt 
gran si ho comparem amb altres estats 
del nostre entorn socioeconòmic.

Malgrat aquestes reduccions, la políti-
ca en recerca i desenvolupament del 
govern espanyol encara prioritza les 
despeses en recerca militar per sobre 
d’altres com la sanitat, la ciència bàsica, 
l’educació, el medi ambient, l’eficiència 
energètica, i moltes d’altres que ajuda-
rien a que la població tingués una vida 
més saludable, més justa i més respec-
tuosa amb el medi ambient. 

I no podem oblidar el crèdits concedits 
pel Ministeri d’Indústria a les indústri-
es militars que encara no han estat re-
tornats. no estaria de més que el go-
vern iniciés un procés de reclamació 
d’aquests crèdits pendents.

el govern espanyol hauria de reduir 
notablement les partides pressupostà-
ries dedicades a recerca militar i aug-
mentar notablement les assignades a 
la recerca civil, si vol apropar-se als es-
tàndards dels estats del seu entorn. 

L’objectiu de la recerca militar és tro-
bar noves armes i millorar l’armament 
existent per fer-lo més eficient. I això 
vol dir tenir més armes, i que matin mi-
llor. si volem una societat més justa i 
en pau, la recerca militar hauria de dis-
minuir d’una manera dràstica. 

La política en recerca 
i desenvolupament del 

govern espanyol encara 
prioritza les despeses en 
recerca militar per sobre 

d’altres

no estaria de més 
que el govern iniciés 

un procés de reclamació 
dels crèdits concedits 

pel ministeri d’indústria 
pendents de retornar
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anneX 

en aquest annex s’adjunten diverses taules i gràfics que complementen les dades del present informe. per a més informació sobre aquestes qüestions es poden consultar on	line en 
l’apartat d’estadístiques del web del Centre Delàs http://www.centredelas.org

taula 1. pressupost inicial per capítols del ministeri de defensa (en milions d’euros corrents)
 

Capítols 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

personal 3.841,60 3.926,16 4.048,37 4.111,09 4.428,42 4.861,31 5.206,30 5.326,95 5.335,47 5.046,59

Bens i serveis 1.200,85 1.257,04 1.330,60 1.430,48 1.475,71 1.536,55 1.577,45 1.577,32 1.563,02 1.557,40

inversions 1.913,43 1.985,80 2.088,93 2.199,70 2.229,83 2.379,41 2.454,37 2.005,86 1.463,26 1.211,68

total defensa 6.955,88 7.169,00 7.467,90 7.741,27 8.133,96 8.777,27 9.238,12 8.910,13 8.361,75 7.815,67

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generals de l’estat
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Gràfic 1. distribució del pressupost inicial del ministeri de defensa

Font: elaboració pròpia
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taula 2. despesa inicial/liquidada de les Forçes militars a l’exterior 
(en milions d’euros corrents)

any pressupost 
inicial

pressupost 
liquidat

missió 
afganistan

1990 0,00 6,01  

1991 0,00 18,70  

1992 0,00 45,80  

1993 0,00 17,70  

1994 0,00 58,20  

1995 0,00 103,10  

1996 0,00 179,94  

1997 0,00 122,28  

1998 0,00 146,38  

1999 0,00 249,23  

2000 60,10 302,34  

2001 60,10 309,34  

2002 60,10 391,55 90,75

2003 60,10 483,05 92,53

2004 60,10 441,62 137,81

2005 18,36 422,50 223,71

2006 18,36 563,00 272,35

2007 17,36 642,00 266,75

2008 17,36 668,74 312,00

2009 14,36 713,50 365,00

2010 14,36 787,90 464 

2011 14,36   

totaL 415,02 6330,40 1760,90

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generals de l’estat
Comparecència sobre les Missions en l’exterior de Carme Chacón al Congrés dels Diputats, 16 de desembre de 2010
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Taula 3. Pressupost inicial/liquidat del Ministeri de Defensa 2002/2011 (en milions d’euros corrents)

Conceptes 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011

Ministeri de Defensa 6.322,65 6.479,65 6.746,77 7.024,79 7.416,53 8.052,76 8.492,61 8.240,77 7.694,86 7.156,38

Organismes Autònoms del Ministeri de Defensa 1.067,16 1.137,32 1.184,64 1.242,02 1.232,15 1.282,19 1.334,63 1.230,53 1.218,19 1.175,51

Centre Nacional de Intel·ligència – 138,00 161,95 189,74 208,57 241,57 264,71 255,06 241,37 228,20

Total Defensa 7.389,81 7.754,97 8.093,36 8.456,55 8.857,25 9.576,52 10.091,95 9.726,36 9.154,42 8.560,09

Classes pasives militars 2.438,17 2.617,28 2.685,14 2.855,16 2.993,18 3.102,21 3.184,35 3.298,14 3.328,59 3.252,15

ISFAS (Altres Ministeris) 441,40 462,96 551,75 571,98 587,80 563,62 565,60 602,53 617,53 624,89

Guàrdia Civil (Ministeri Interior) 1.842,14 1.985,35 2.080,56 2.143,72 2.364,38 2.657,51 2.893,37 2.941,51 2.973,17 2.790,96

Ministeri Indústria (R+D i ajudes militars) 1.176,85 1.049,90 1.110,80 1.014,60 1.358,01 1.265,06 1.388,57 1.157,52 979,21 794,84

OTAN, UEO (Ministeri Assumptes Exteriors) 7,55 7,33 11,21 18,03 8,83 7,79 7,80 56,57 11,07 9,82

Total Defensa criteri OTAN 13.295,92 13.877,79 14.532,82 15.060,04 16.169,45 17.172,71 18.131,64 17.782,63 17.063,99 16.032,75

Interessos del Deute Públic 1.080,55 1.201,48 1.204,80 1.117,77 919,91 844,61 858,68 834,57 1.125,20 1.212,00

TOTAL DESPESA MILITAR INICIAL 14.376,47 15.079,27 15.737,62 16.177,81 17.089,36 18.017,32 18.990,32 18.617,20 18.189,19 17.244,75

TOTAL DESPESA MILITAR FINAL (liquidat) 15.457,02 16.280,75 16.942,42 17.295,58 18.009,27 18.861,93 19.849,00 19.451,77 19.314,39 – 

Diferència entre inicial i final 643,90 715,38 1.123,55 1.170,14 1.522,79 1.659,96 1.597,12 1.153,22 849,08 – 

Despesa militar final/PIB 2,06% 2,02% 2,00% 1,91% 1,89% 1,87% 1,89% 1,88% 1,81% 1,62%

Despesa Militar inicial/Pressupost total Estat 6,87% 6,91% 6,88% 6,67% 6,11% 5,53% 5,42% 5,11% 4,70% 4,76%

* Liquidació provisional a 30 de setembre de 2010

Font: elaboració pròpia a partir dels Pressupostos Generals de l’Estat
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taula 4. pressupost liquidat del ministeri de defensa 2001/2010 (en milions d’euros corrents)

Conceptes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20101

Ministeri de Defensa 6.569,92 6.919,65 7.110,73 7.529,72 7.892,32 8.571,34 9.340,08 9.810,79 9.346,30 8.525,00

organismes autònoms  
del Ministeri de Defensa

1.100,27 1.114,06 1.220,73 1.557,14 1.554,37 1.600,13 1.654,83 1.613,57 1.280,31 1.237,13

Centre nacional de Intel·ligència2 – – 138,89 130,05 180,00 208,57 241,57 264,71 255,06 241,37

total defensa liquidat 7.670,19 8.033,71 8.470,35 9.216,91 9.626,69 10.380,04 11.236,48 11.689,07 10.881,67 10.003,50

total Defensa inicial 7.101,68 7.389,81 7.754,97 8.093,36 8.456,55 8.857,25 9.576,52 10.091,95 9.726,36 9.154,42

Diferència 568,51 643,90 715,38 1.123,55 1.170,14 1.522,79 1.659,96 1.597,12 1.153,22 849,08

% variació 8,4 % 8,6 % 9,4 % 13,8 % 13,8 % 17,2 % 17,3 % 15,8 % 11,9 % 9,3 %

1. Liquidació provisional a 30 de setembre de 2010
2. es consigna el pressuspost inicial. el CnI s’acull a la llei de secrets oficials i no facilita la liquidació
 Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generals de l’estat

taula 5. inversions militars/estat + comunitats autònomes (en milions d’euros corrents)

any inversions 
defensa

r+d i ajudes militars 
ministeri industria

inversió 
militar total

estat central 
i comunitats autònomes

% inversió 
defensa/total

2002 1.913,43 1.176,85 3.090,28 9.745,89 31,71 %

2003 1.985,80 1.049,90 3.035,70 10.004,18 30,34 %

2004 2.088,92 1.070,00 3.158,92 10.523,84 30,02 %

2005 2.199,70 1.014,60 3.214,30 11.737,05 27,38 %

2006 2.229,84 1.358,01 3.587,85 12.537,05 28,61 %

2007 2.379,41 1.265,06 3.644,47 21.849,50 16,68 %

2008 2.464,32 1.388,57 3.852,89 24.404,60 15,78 %

2009 2.005,86 1.157,52 3.163,38 24.798,97 12,75 %

2010 1.463,26 979,22 2.442,48 24.005,00 10,17 %

2011 1.211,68 794,84 2.006,52 20.639,01 9,72 %

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generals de l’estat
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taula 6. evolució del r+d militar 1997-2011 (en milions d’euros corrents)

 any r+d 
ministeri 
defensa

r+d militar 
ministeri 
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 2.363,67 9.342,55 17,82 5

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 %

total crèdits r+d militar 
ministeri indústria 

14.976,38

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos Generals de l’estat
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taula 7. principals inversions militars 2006/2011 (en milions d’euros corrents)

armes 2006 2007 2008 2009 2010 2011

avió de combat eF-2000 472,22 36,02 265,41 266,23 176,19 0,19

avió de transport a400M 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,12

Helicòpters de combat tigre 9,65 60,64 141,36 110,45 36,27 87,50

Fragates F-100 27,10 5,56 19,26 17,23 0 0,21

Blindats Leopard 132,49 101,48 84,56 154,76 36,00 0,20

Blindats pizarro 5,36 59,52 13,54 70,36 2,00 0

obús remolcat 155/52 mm 3,06 3,12 10,98 13,57 15,14 15,59

Míssils taurus 2,20 25,44 11,88 6,00 6,78 0,16

Míssils Iris-t 25,68 50,44 29,56 30,27 11,06 47,60

Buc de projecció estratègica LLX 3,25 0,00 23,29 2,74 0 0

Míssils contracarro spike  0 64,10 5,26 6,60 14,97 0,22

Blindats Centaure 39,37 25,04 5,54 3,89 11,47 0

submarins s-80 51,38  0 0 0 0 0,24

Modernització submarí s-70 0 0 20,00 0 0 0

Helicòpters transport nH-90 0,20 14,00 14,90 32,01 14,49 0,26

Helicòpters Lamps i modernització av-8v (armada) 27,49 0,50 11,79 9,69 0 0

Helicòpters multipropòsit 0 0 0  0 3,00 0,20

Bucs transport militar i desembarcament BaC, BaM, LCM 0,10 50,35 62,67 59,34 35,75 55,27

Modernització avions militars F-18, C-15, Cn-235 8,11 34,94 49,67 33,84 21,06 22,44

Comunicacions, sistemes de comandament i guerra electrònica 116,00 84,07 229,92 117,82 168,78 123,14

vehicles blindats i material d’artilleria (exèrcit de terra) 7,24 34,71 75,20 39,38 30,80 33,26

vehicles de transport 0 0 0 17,99 17,12 23,61

Municions i explosius 21,22 13,94 25,29 10,24 31,70 7,76

Míssils Mistral, essM, standard i torpedes MK-46 (armada) 5,18 0 27,66 24,43 19,84 12,28

Míssils terra patriot 14,20 0 0 0 0 0
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armes 2006 2007 2008 2009 2010 2011

armes lleugeres  0 0 3,60 1,40 0 2,17

Coproducció estratègica (otan) 0 8,50 12,16 16,25 19,09 9,93

Infraestructures i instal·lacions 120,10 110,46 195,38 132,04 103,95 115,80

altres inversions no especificades 467,24 869,78 390,69 271,13 215,70 259,33

Inversions organismes autònoms de Defensa 344,12 364,76 378,08 244,79 239,21 189,29

totaL ministeri de defensa 1.903,96 2.018,37 2.108,65 1.693,45 1.231,37 1.007,77

ajudes inversions UMe Ministeri Indústria 0 40,00 80,00 7,60 28,31 24,13

R+D militar del Ministeri de Defensa 325,88 361,04 355,67 312,41 231,89 203,91

R+D militar del Ministeri d’Indústria 1.358,01 1.225,06 1.308,57 1.149,92 950,91 770,71

total inversions militars 3.587,85 3.644,47 3.852,89 3.163,38 2.442,48 2.006,52

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

taula 8. principals contractes d’armament vigents en 2010 (en milions d’euros corrents)

denominació proveedors període preu inicial preu actual

87 Caces eF-2000 (eurofighter) eaDs-Casa, santa Bárbara, Itp, Indra, Gamesa, tecnobite 1997/2024 6.363,10 11.320,40

24 Helicòpters de combat tigre eurocopter, sener, amper, eCesa, Indra 1997/2014 1.081,82 1.353,50

27 avions transport a400M eads-Casa, Flabel, Itp, sener, tecnobit, alcor 2001/2020 3.449,81 5.017,52

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

239 Blindats Leopard 2e
santa Bàrbara, Indra, navantia, electroop, sapa placencia, 
amper, CaF

1996/2017 1.941,77 2.139,70

108 Blindats Leopard (compra 2a mà) Govern d’alemanya 2005/2016 16,92 16,92

212 Blindats pizarro santa Bárbara, steyr, puch, Indra 2005/2024 707,47 781,00

4 submarins s-80 navantia, tecnobit, abengoa, saes, Indra 2011/2014 1.502,53 1.755,90

4 Bucs BaM navantia, Indra, sainsel 2006/2011 215,00 340,00

4 Bucs BaM (nova versió) navantia, Indra, sainsel 2011 33,00 33,00

1 Buc provisió BaC navantia, Indra, sainsel 2003/2022 228,76 228,76
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denominació proveedors període preu inicial preu actual

45 Helicòpters nH-90 multipropòsit eurocopter, sener, eCesa General electric, Itp, Indra 2006/2012 1.260,00 1.300,00

13 avions C-295 eaDs-Casa 2005/2011 174,82 205,00

84 vehícles blindats Centaure Iveco, amper, oto Melara 1999/2011 134,65 134,65

43 Míssils Kepd-350 taurus (F-18 i eurofigther) taurus systems, eaDs, sener 2004/2011 59,21 59,21

232 Míssils Meteor (F-18 i eurofigther) navantia, Indra, Inmize, Inta, sener y GDsBs 2013/2016 62,13 100,00

770 Míssils Iris-t (eF-18 i eurofigther) sener, expal, ICsa 2005/2011 247,32 247,32

120 Míssils sparrow (F-18 i F-100) Indra 1997/2015 50,86 50,86

40 torpedes submarins s-80 Govern d’alemanya, amper, Iveco 2005/2014 76,31 76,31

70 obusos 155/52 mm. santa Bárbara, amper, Iveco 2006/2023 190,97 190,97

5 avions av-8B eaDs-Casa, Indra, Itp, Iberia 1997/2018 148,06 148,06

Comunicació i satèl·lits Indra, Inta, Hispasat 1995-2011 81,87 81,87

avió de combat no tripulat Uav (neurón) eaDs-Casa, thales, Indra 2007/2012 35,50 35,50

4 sistemes de radar arthur ericsson 2006/2012 69,09 69,09

4 avions no tripulats Uav searcher MKII-J aircarft Industries Israel (IaI), Indra, eads-Casa 2007/2011 14,37 23,14

2.600 Míssils anticarro spike MR i eR (260 bateries) Rafael (Israel), santa Bárbara, tecnobit 2008/2022 260,00 371,00

Míssils Mistral-2 (Helicòpters tigre) MBDa 2007/2011 27,73 27,73

equips Unitat Militar emergències, avions, camions  
i toterrenys

Camions a Iveco, toterrenys a santana 2007/2011 40,00 230,00

avions apagafogs, camions i toterreny Bombardier 2007/2011 40,50 40,50

Modernització 4 avions av-8v Harrier eaDs-Casa 2007/2011 11,50 11,50

Radiotelèfons tàctics p34G amper 2009/2011 180,00 180,00

220 vehicles blindats MRap model LMv (1ª fase) Iveco españa 2007/2011 143,00 143,00

sistema d’observació per satèl·lit (saR) pau i Ingeni Hisdesat 2012/2016 376,52 376,52

sistema observació militar espacial plèiades Indra 2998/2011 13,70 13,70

sistemes de defensa IFF  Fragata F-105 Indra 2008/2012 40,00 40,00

21 Blindats piranya III Rheimentall, santa Bárbara 2008/2015 68,30 68,30
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denominació proveedors període preu inicial preu actual

Radar Llança 3D Indra 2009/2012 25,00 25,00

Ràdars, comunicació i aviònica exèrcit de l’aire  2009/2011 61,70 61,70

sistema MIDs d’informació per satelit eaDs 2009/2022 17,00 17,00

Municions i granades santa Bárbara, expal 2009/2011 31,20 31,20

Mantenimient avió eFa-2000 eaDs-Casa 2010/2019 150,00 150,00

Mantenimient motors exèrcit de l’aire Itp 2010/2013 120,00 120,00

sistemes d’alerta temprana naeW otan 2010/2018 20,79 20,79

9 Helicòpters eC-135 eurocopter 2010/2011 85,00 85,00

Motors avions F-18 y Cn-235 (modernització) General electric 2010/2012 35,00 35,00

135 vehícles vamtac URovesa 2011 24,10 24,10

totaL   20.391,38 28.255,72

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