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El comerç mundial d’armes disminueix lleugerament, però 

augmenten les importacions a Europa, Àsia Oriental i Oceania  

(Estocolm, 14 de març de 2022) Les transferències internacionals de grans armes van 
experimentar un lleuger descens entre 2012-16 i 2017-21 (-4,6%). No obstant això, les 
exportacions dels Estats Units i França van augmentar de manera substancial, igual que 
les importacions a estats d'Europa (+19%), Àsia Oriental (+20%) i Oceania (+59%). Les 
transferències a l’Orient Mitjà van continuar sent elevades, mentre que les dirigides a 
l’Àfrica i Amèrica van disminuir, segons les noves dades sobre transferències mundials 
d'armes publicades avui per l’Stockholm International Peace Research Institute 
(SIPRI), disponibles a www.sipri.org.   
 
‘El lleu descens de les transferències d'armes a nivell mundial amaga grans variacions entre les 
tendències regionals’, afirma Pieter D. Wezeman, investigador sènior del Programa de Transferències 
d'Armes del SIPRI. ‘Malgrat que hi va haver alguns avanços positius, com el fet que les importacions 
d'armes d'Amèrica del Sud aconseguissin el seu nivell més baix en 50 anys, les creixents o contínues 
taxes d'importació d'armes a llocs com Europa, Àsia Oriental, Oceania i l’Orient Mitjà van contribuir a 
una preocupant acumulació d'armes’.  

Europa registra el creixement més gran de les importacions d’armes  

Europa va ser la regió del món que va registrar el creixement més gran de les importacions d'armes. 
El 2017-21 les importacions de grans armes per part dels estats europeus van ser un 19% més altes que 
el 2012-16 i van representar el 13% de les transferències mundials d'armes. Els majors importadors 
d'armes a Europa van ser el Regne Unit, Noruega i els Països Baixos. També s'espera que altres estats 
europeus augmentin significativament les seves importacions d'armes durant la dècada vinent, a 
l’haver realitzat recentment importants comandes de grans armes, en particular d'avions de combat als 
Estats Units. Malgrat el conflicte armat a l’est d’Ucraïna durant el 2017-21, les importacions de grans 
armes del país en el període van ser molt limitades. 

‘El greu deteriorament de les relacions entre la majoria dels estats europeus i Rússia va ser un 
important motor del creixement de les importacions europees d'armes, especialment per part dels 
estats que no poden satisfer tots els seus requeriments a través de les seves indústries 
armamentístiques nacionals’, afirma Pieter D. Wezeman, investigador sènior del Programa de 
Transferències d'Armes del SIPRI. ‘Les transferències d'armes també exerceixen un paper important 
en les relacions de seguretat transatlàntiques’. 

Les importacions d’Àsia i Oceania disminueixen, però augmenten en algunes subregions 

Àsia i Oceania va continuar sent la principal regió importadora de grans armes, al rebre el 43% de les 
transferències mundials el 2017-21, i sis estats de la regió es van situar entre els 10 majors importadors 
a nivell mundial: l'Índia, Austràlia, la Xina, Corea del Sud, el Pakistan i el Japó. Les transferències a la 
regió en general van disminuir lleugerament (-4,7%), però hi va haver una gran variació entre les 
diferents subregions. 

Les importacions d'armes d'Àsia Meridional van caure un 21% i les d'Àsia Sud-oriental un 24% entre 
2012-16 i 2017-21. En el mateix període, les importacions d'armes d'Oceania van créixer un 59%, a 
causa d'un augment del 62% en les importacions d'Austràlia, i les importacions d'Àsia Oriental van 
augmentar un 20%. 

‘Les tensions entre la Xina i molts Estats d'Àsia i Oceania són el principal motor de les importacions 
d'armes a la regió’ afirma Siemon T. Wezeman, investigador sènior del Programa de Transferències 
d'Armes del SIPRI. 'Aquestes tensions són també un factor important en les transferències d'armes 
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dels EUA a la regió. Els Estats Units continua sent el major proveïdor d'Àsia i Oceania, ja que les 
exportacions d'armes són un element important de la política exterior estatunidenca orientada a la 
Xina’. 

Les importacions d'armes índies van disminuir un 21% entre 2012-16 i 2017-21. No obstant això, 
l’Índia va continuar sent el major importador a nivell mundial i té previst importar armes a gran escala 
en els pròxims anys de diversos proveïdors. 

Les importacions d’armes de l’Orient Mitjà s’estabilitzen després d’un fort increment  

Els estats de l'Orient Mitjà van importar un 2,8% més d'armes el 2017-21 que el 2012-16. Això es va 
produir després d'un augment del 86% en les importacions d'armes de la regió entre 2007-11 i 2012-
16. 

Com que el conflicte al Iemen va continuar actiu i les tensions entre l'Iran i altres estats de la regió es 
van mantenir elevades, les importacions d'armes van exercir un paper important en l'evolució de la 
seguretat al Golf. Les importacions d'armes d'Aràbia Saudita —el segon major importador d'armes 
del món— van augmentar un 27% entre 2012-16 i 2017-21. Les importacions d'armes de Qatar van 
créixer un 227% i va passar de ser el 22è major importador d'armes al 6è. Per contra, les importacions 
d'armes dels Emirats Àrabs Units (EAU) es van reduir un 41% entre 2012-16 i 2017-21, i van passar 
de ser el tercer importador mundial d’armes al novè. Aquests tres estats i Kuwait han fet grans 
comandes de grans armes el lliurament de les quals es preveu en els pròxims anys. 

Augmenten les exportacions d’armes dels EUA i França; cauen les de Rússia, la Xina i Alemanya 

Les exportacions d'armes dels Estats Units van créixer un 14% entre 2012-16 i 2017-21, augmentant 
la seva quota mundial del 32% al 39%. Les exportacions d'armes estatunidenques el 2017-21 van ser 
més del doble (108% més) que les del segon major exportador, Rússia. L’Orient Mitjà va representar el 
43% de les transferències d'armes dels EUA. L'augment dels lliuraments de grans armes a l'Aràbia 
Saudita, en un 106%, va ser especialment rellevant pel creixement de les exportacions d'armes 
estatunidenques. 

Rússia, que va representar el 19% de totes les exportacions de grans armes el 2017-21, va veure com 
les seves exportacions es van reduir un 26% entre 2012-16 i 2017-21. El descens global de les 
exportacions d'armes de Rússia es va deure gairebé exclusivament a la caiguda dels lliuraments a dos 
destinataris: l'Índia i Vietnam. No obstant això, s'esperen diversos lliuraments de grans armes de 
Rússia a l'Índia en els pròxims anys. 

França va comptabilitzar l'11% de les exportacions mundials d'armes el 2017-21, la qual cosa la 
converteix en el tercer major exportador d'armes. França va augmentar les seves exportacions d'armes 
en un 59% entre 2012-16 i 2017-21. 

El 2017-21 la Xina va ser el quart major exportador d'armes i Alemanya el cinquè. Les exportacions 
d'armes de la Xina es van reduir un 31% entre 2012-16 i 2017-21, mentre que les d'Alemanya van caure 
un 19%. 

Altres dades destacables:  

• Les exportacions d'armes italianes van representar el 3,1% del total mundial el 2017-21 i van 
ser un 16% més altes que el 2012-16 

• Les exportacions d'armes del Regne Unit van caure un 41% entre 2012-16 i 2017-21. El Regne 
Unit va comptabilitzar el 2,9% del total de les exportacions d'armes el 2017-21.  

• Entre 2012-16 i 2017-21 es van produir davallades globals en les importacions d'armes per part 
dels estats de tres regions: Amèrica (-36%), Àfrica (-34%) i Àsia i Oceania (-4,7%).  

• El 2017-21 les importacions d'armes per part dels estats sud-americans van ser les més 
baixes de qualsevol període de cinc anys en l'últim mig segle. El Brasil és l'únic estat 
d'Amèrica del Sud que té pendents importants lliuraments d'armes. 
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• Les importacions d'armes de Myanmar van caure un 32% entre 2012-16 i 2o17-21. Van 

representar el 0,6% de les transferències mundials d'armes el 2017-21.  

• El 2017-21 els cinc majors importadors d'armes de l'Àfrica subsahariana van ser Angola, 
Nigèria, Etiòpia, Mali i Botswana. 

• Les importacions d'armes de Taiwan es van reduir un 68% entre 2012-16 i 2017-21, però està 
previst que augmentin significativament en els pròxims anys. 

• Les importacions d'armes israelianes van augmentar un 19% entre 2012-16 i 2017-21. 

• Les importacions d'armes d'Egipte van créixer un 73% entre 2012-16 i 2017-21, convertint-se 
en el tercer major importador d'armes a nivell mundial. 

Per a editors 

La Base de dades sobre Transferències d’Armes del SIPRI és l’única font pública que ofereix 
informació consistent, sovint estimacions, sobre totes les transferències internacionals de grans armes 
(incloses les vendes, regals i producció amb llicència) als estats, organitzacions internacionals i grups 
no estatals des del 1950. Està accessible a la plana Arms Transfers Database de la web del SIPRI. 

Les dades del SIPRI reflecteixen el volum dels lliuraments d’armes, no el valor financer dels acords. 
Atès que el volum dels lliuraments pot fluctuar de forma significativa d’un any a l’altre, el SIPRI 
presenta les dades per períodes de cinc anys, oferint una mesura més estable de les tendències. 

Aquest és el segon dels tres llançaments de les dades més rellevants que precedeixen la presentació del 
buc insígnia de les publicacions del SIPRI a mitjan 2022: l’Anuari SIPRI (SIPRI Yearbook). El tercer 
llançament oferirà informació completa sobre les tendències globals, regionals i nacionals en despesa 
militar. 

 

For information or interview requests contact Alexandra Manolache (alexandra.manolache@sipri.org,  
+46 766 286 133) or Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8 655 97 47). 
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