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ÀSIA I ORIENT MITJÀ LIDEREN LA TENDÈNCIA DE CREIXEMENT DE LES
IMPORTACIONS D’ARMES MENTRE LES EXPORTACIONS DELS ESTATS UNITS
AUGMENTEN SIGNIFICATIVAMENT, SEGONS EL SIPRI
(Estocolm, 12 de març de 2018) Continuant la tendència a l’alça que va començar a principis dels
2000, el volum de les transferències internacionals de grans armes en el període 2013-17 va ser
un 10 % més alt que en el 2008-12, segons les noves dades sobre transferències d’armes
publicades avui per l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). El flux d’armes va
augmentar a Àsia i Oceania i a l’Orient Mitjà entre 2008-12 i 2013-17, mentre que va disminuir el
flux cap a Àfrica, Amèrica i Europa. Els cinc principals exportadors d’armes junts —els Estats
Units, Rússia, França, Alemanya i la Xina— van representar el 74 % de totes les exportacions del
2013-17.

Exportacions d’armes: els Estats Units eixamplen el seu lideratge
En el període 2013-17 els EUA van comptabilitzar el 34 % del total de les exportacions d’armes amb un
creixement del 25 % entre 2008-12 i 2013-17. Les exportacions nord-americanes entre 2013-17 van ser
un 58 % més grans que les de Rússia —el segon major exportador en aquell període. Els EUA van
subministrar grans armes a 98 estats entre 2013–17. Les exportacions als països de l’Orient Mitjà van
representar el 49 % del total de les exportacions d’armes estatunidenques en aquell període.
‘Basats en els acords signats durant l’administració d’Obama, els lliuraments d’armes dels EUA el
2013-17 van arribar al seu nivell més alt des de finals dels anys 90,’ afirma la Dra. Aude Fleurant,
directora del Programa d’Armes i Despesa Militar del SIPRI. ‘Aquests negocis i altres grans contractes
signats el 2017 asseguren que els EUA es mantinguin com els majors exportadors d’armes en els
pròxims anys.’
Les exportacions d’armes de Rússia van davallar un 7,1 % entre 2008-12 i 2013-17. França va
incrementar les seves exportacions un 27 % entre els dos períodes i va ser el tercer major exportador el
2013-17. Les exportacions d’armes d’Alemanya —el quart major exportador el 2013-17— va caure un
14 % entre 2008-12 i 2013-17. No obstant, les exportacions d’Alemanya a l’Orient Mitjà van créixer un
109 %.
Hi ha pocs països fora de l’Amèrica del Nord i d’Europa que siguin grans exportadors d’armes. La
Xina en va ser el cinquè major exportador el 2013-17. Les seves exportacions van créixer un 38 %
entre 2008-12 i 2013-17. Mentre que el Pakistan va ser el principal receptor de les exportacions
d’armes de la Xina el 2013-17, hi va haver grans increments en les exportacions d’armes xineses a
Algèria i Bangladesh en aquest període. Israel (55 %), Corea del Sud (65 %) i Turquia (145 %) van
incrementar substancialment les seves respectives exportacions d’armes entre 2008-12 i 2013-17.

Orient Mitjà dobla les importacions d’armes en els darrers deu anys
La majoria d’estats de l’Orient Mitjà van estar directament implicats en conflictes violents entre 20132017. Les importacions d’armes per estats a la regió van créixer un 103 % entre 2008-2012 i 20132017, i van representar un 32 % del total de les importacions d’armes el 2013-17.
‘El conflicte violent generalitzat a l’Orient Mitjà i les preocupacions sobre els drets humans van portar
a un debat polític a l’Europa occidental i l’Amèrica del Nord sobre la restricció de les vendes d’armes’
afirma Pieter Wezeman, investigador sènior del Programa d’Armes i Despesa militar del SIPRI. ‘Tot i
així, els EUA i els països europeus es mantenen com a principals exportadors d’armes a la regió i van
subministrar més del 98% de les importacions d’armes de l’Aràbia Saudita.’
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El 2013-17 l’Aràbia Saudita va ser el segon major importador de grans armes del món, amb un
increment de les importacions del 225 % en comparació amb el 2008-12. Les importacions d’armes
per part d’Egipte —el tercer major importador el 2013-17— van créixer un 215 % entre 2008-12 i
2013-17. Els Emirats Àrabs Units van ser els quarts majors importadors el 2013-17, mentre que
Qatar (el 20è major importador d’armes) va incrementar les importacions i va signar diversos grans
contractes en aquell període.

Sud d’Àsia: les tensions regionals marquen el creixement de les importacions d’armes
de l’Índia
L’Índia va ser el major importador mundial d’armes del 2013-17, el 12 % del total global. Les seves
importacions van créixer un 24 % entre 2008-12 i 2013-17. Rússia va representar el 62 % de les
importacions d’armes de l’Índia el 2013-17. No obstant, les importacions d’armes dels EUA van créixer
un 557 % entre 2008-12 i 2013-17, convertint-se en el segon major subministrador d’armes a l’Índia.
Malgrat les seves tensions contínues amb l’Índia i els conflictes interns en curs, les importacions
d’armes del Pakistan van decaure un 36 % entre 2008-12 i 2013-17. El Pakistan va representar el 2,8 %
de les importacions globals d’armes el 2013-17. Les seves importacions dels EUA van caure un 76 % el
2013-17 en comparació al 2008-12.
‘Les tensions entre l’Índia, d’una banda, i el Pakistan i la Xina de l’altra, estan alimentant la creixent
demanda de grans armes per part de l’Índia, que no és capaç de produir-ne,’ assegura Siemon
Wezeman, investigador sènior del Programa d’Armes i Despesa Militar del SIPRI. ‘La Xina, en canvi,
cada vegada és més capaç de produir les seves pròpies armes i continua estrenyent les seves relacions
amb el Pakistan, Bangladesh i Myanmar a través del subministrament d’armes.’
Les importacions d’armes de la Xina van caure un 19 % entre 2008-12 i 2013-17. Malgrat aquesta
disminució, va ser el cinquè major importador mundial d’armes el 2013-17.

Altres dades remarcables
▪ Les importacions d’armes dels estats Africans van caure un 22 % entre 2008-12 i 2013-17.
▪ Algèria va concentrar el 52 % de totes les importacions d’Àfrica el 2013-17.
▪ Les importacions d’armes de Nigèria van créixer un 42 % entre 2008-12 i 2013-17.
▪ El total d’importacions d’armes per països a Amèrica va disminuir un 29 % el 2013-17 en
comparació amb el 2008-12. Les importacions d’armes de Veneçuela van caure un 40 % entre els
dos períodes.
▪ Les importacions per països a Europa van disminuir un 22 % entre 2008-12 i 2013-17. Els
lliuraments d’avions de combat avançats dels EUA incrementaran els volums d’importacions
durant els propers anys.
▪ El 2013-17 la Xina va representar el 68 % de les importacions d’armes de Myanmar, seguida per
Rússia (15 %).
▪ Indonèsia va incrementar les seves importacions d’armes un 193 % entre 2008-12 i 2013-17.
▪ Austràlia va ser el sisè major importador d’armes global el 2013-17.

For editors
The SIPRI Arms Transfers Database contains information on all international transfers of major weapons
(including sales, gifts and production licences) to states, international organizations and armed non-state groups
from 1950 to the most recent full calendar year, 2017. SIPRI data reflects the volume of deliveries of arms, not the
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financial value of the deals. As the volume of deliveries can ﬂuctuate signiﬁcantly year-on-year, SIPRI presents
data for 5-year periods, giving a more stable measure of trends.
For information or interview requests contact Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47) or
Alexandra Manolache (alexandra.manolache@sipri.org, +46 766 286 133).
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