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La despesa militar mundial es manté alta en 1,7 bilions de dòlars 
 

(Estocolm, 2 de maig de 2018) El total de la despesa militar mundial va arribar fins als 
1,739 bilions de dollars el 2017, amb un moderat increment de l’1,1 % en termes reals 
respecte el 2016, segons les noves xifres de l’Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI). La despesa militar de la Xina va tornar a créixer el 2017, continuant una 
tendència a l’alça que s’ha mantingut durant més de dues dècades. La despesa de Rússia 
va caure per primera vegada des del 1998, mentre que la dels Estats Units es va mantenir 
constant per segon any consecutiu. L’exhaustiva actualització anual de la base de dades 
del SIPRI sobre Despesa Militar és accessible a partir d’avui a www.sipri.org. 

‘La persistència de l’elevada despesa militar és un greu motiu de preocupació’ afirma 
l’ambaixador Jan Eliasson, president de la Junta Directiva del SIPRI. ‘Mina la cerca de 
solucions pacífiques als conflictes d’arreu del món.’ 

Després de tretze anys consecutius d’increments des del 1999 fins al 2011 i d’una despesa 
relativament constant entre el 2012 i el 2016, la despesa miliar mundial total va tornar a créixer 
el 2017*, any en què va representar un 2,2 % del Producte Interior Brut (PIB) global o 230 
dòlars per persona. ‘Els increments en la despesa militar mundial dels darrers anys s’han degut 
especialment al creixement substancial per part de països de l’Àsia i d’Oceania i de l’Orient 
Mitjà, com la Xina, l’Índia, i l’Aràbia Saudita’ assegura el Dr. Nan Tian, investigador del 
programa Armes i Despesa Militar del SIPRI (AMEX). ‘En el nivell global, el pes de la despesa 
militar s’està allunyant clarament de la regió euro-atlàntica.’ 

La Xina lidera el creixement continuat de la despesa a l’Àsia i Oceania   

La despesa militar a l’Àsia i a Oceania va créixer per 29è any consecutiu. La Xina, el segon país 
del món que més gasta en aquesta partida, va incrementar la despesa militar un 5,6 % fins els 
228 mil milions de dòlars el 2017. El percentatge de la despesa militar de la Xina en relació al 
global mundial va créixer del 5,8 % el 2008 al 13 % el 2017. Per la seva banda, l’Índia s’hi va 
gastar 63.900 milions de dollars el 2017, amb un increment del 5,5 % en comparació al 2016, 
mentre que la despesa de Corea del Sud, de 39.200 milions de dòlars, va créixer un 1,7 % entre 
el 2016 i el 2017. ‘Les tensions entre la Xina i molts dels seus veïns continuen marcant el 
creixement de la despesa militar a l’Àsia’ afirma Siemon Wezeman, investigador sènior del 
programa AMEX del SIPRI.   

La despesa cau considerablement a Rússia però creix a l’Europa central i de l’oest  

Amb 66.300 milions de dòlars, la despesa militar de Rússia el 2017 va ser un 20 % inferior que 
el 2016, la primera davallada anual des del 1998. ‘La modernització militar continua sent una 
prioritat a Rússia, però el pressupost militar s’ha restringit pels problemes econòmics per què 
travessa el país des del 2014,’ diu Siemon Wezeman.  

Motivats, en part, per la percepció de Rússia com una amenaça creixent, la despesa militar tant 
de l’Europa central com de l’occidental va créixer un 12 % i un 1,7 % respectivament el 2017. 
Molts estats europeus són membres de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN) i 
en aquest marc, han acordat incrementar la seva despesa militar. El total d’aquesta despesa per  
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part del conjunt dels 29 països membres de l’OTAN va ser de 900 mil milions el 2017, i va 
representar un 52 % de la despesa mundial.   

La major despesa de l’Aràbia Saudita impulsa l’increment de l’Orient Mitjà   

La despesa militar a l’Orient Mitjà va créixer un 6,2 % el 2017.** La despesa de l’Aràbia 
Saudita va créixer un 9,2 % el mateix any després de la davallada del 2016. Amb una despesa de 
69.400 milions de dòlars, l’Aràbia Saudita va ser el tercer país amb una major despesa militar el 
2017. L’Iran (19 %) i l’Iraq (22 %) també van registrar increments significatius. ‘Malgrat els 
preus baixos del petroli, els conflictes armats i les rivalitats per tot l’Orient Mitjà estan 
impulsant el creixement de la despesa militar a la regió,’ diu Pieter Wezeman, investigador 
sènior del programa AMEX del SIPRI. El 2017 la despesa militar com a part del PIB (coneguda 
com ‘la càrrega militar’) va ser més elevada a l’Orient Mitjà, un 5,2 %. Cap altra regió del món 
va destinar més d’un 1,8 % del PIB a la despesa militar.  

La despesa dels EUA ja no decau  

Els Estats Units continuen tenint la major despesa militar del món. El 2017, van gastar més en 
aquesta partida que els set països que el segueixen en el rànquing de major despesa, junts. Amb 
610 mil milions de dòlars, la xifra dels EUA, no va variar entre el 2016 i el 2017. ‘La tendència 
a la baixa en la despesa militar dels EUA que es va iniciar el 2010, ha arribat a la seva fi,’ 
afirma la Dra. Aude Fleurant, directora del programa AMEX del SIPRI. ‘La despesa militar dels 
EUA el 2018 ha començat a créixer significativament per finançar els increments en personal 
militar i la modernització d’armes convencionals i nuclears.’ 

Altres dades remarcables   

• La Xina va realitzar el major increment en despesa (12 mil milions de dòlars) el 2017 
(en preus constants del 2016), mentre que Rússia va ser el país que més la va reduir (–
13.900 milions). 

• La despesa militar a l’Amèrica del Sud va créixer un 4,1 % el 2017, principalment com 
a resultat d’un increment notable per part dels dos països amb més despesa de la 
subregió. Argentina (el 15 %) i el Brasil (el 6,3 %).  

• La despesa militar a l’Amèrica Central i el Carib va caure un 6,6 % el 2017, 
principalment a causa de la menor despesa de Mèxic (un 8,1 % menys que el 2016).  

• La despesa militar a l’Àfrica va caure un 0,5 % el 2017, la tercera davallada anual 
consecutiva des del pic en despesa del 2014. La despesa militar d’Algèria va caure per 
primera vegada en una dècada (un 5,2 % menys que el 2016).  

• Set dels deu països amb major ‘càrrega militar’ són de l’Orient Mitjà: Oman (12 % del 
PIB), l’Aràbia Saudita (10 % del PIB), Kuwait (5,8 % del PIB), Jordània (4, 8 % del 
PIB), Israel (4,7 % del PIB), el Líban (4,5 % del PIB) i Bahrain (4,1 % del PIB).  

* Si no s’indica altrament, totes les xifres de la despesa del 2017 són en dollars nord-americans corrents 
del 2017. Tots els canvis de percentatges s’expressen en termes reals (preus constants del 2016).  

** Per a països de l’Orient Mitjà pels quals hi ha dades disponibles. 


