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CREIXEN LES TRANSFERÈNCIES D’ARMES PER LA
DEMANDA A L’ORIENT MITJÀ I A L’ÀSIA, AFIRMA EL
SIPRI
(Estocolm, 20 de febrer de 2017). El volum de les transferències
internacionals de grans armes ha crescut de forma continuada des del 2004 i
s’ha incrementat un 8,4% entre els períodes 2007—2011 i 2012–16, segons
les noves dades sobre transferències d’armes fetes públiques avui per
l’Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Cal remarcar que
les transferències de grans armes entre el 2012 i el 2016 van assolir el volum
més alt de cap altre període de cinc anys d’ençà de la fi de la guerra freda.
El flux d’armes cap a l’Àsia, Oceania i l’Orient Mitjà es va incrementar entre 2007–11 i
2012–16, mentre que el flux cap a Europa, Amèrica i Àfrica va disminuir. Els cinc principals
exportadors —els Estats Units, Rússia, la Xina, França i Alemanya— van aglutinar el 74%
del volum total de les exportacions d’armes.
Àsia: gran creixement de les importacions d’alguns estats
Les importacions d’armes d’alguns estats d’Àsia i d’Oceania van créixer un 7,7% entre
2007–11 i 2012–16 i van representar el 43% de les importacions globals dels anys 2012–16.
L’Índia va ser l’importador més gran de grans armes del període 2012–16, amb un 13% del
total global. Entre 2007–11 i 2012–16 va incrementar les seves importacions d’armes un
43%. Entre 2012–16 les importacions de l’Índia van ser molt més grans que les dels seus
rivals regionals, la Xina i el Paquistan.
Les importacions dels països del Sudest asiàtic van créixer un 6,2% entre els períodes
2007–11 i 2012–16. Vietnam va fer un salt particularment alt al passar de ser el 29è
exportador durant 2007–11, a ser el 10è durant 2012–16, amb un creixement del 202% de
les seves importacions d’armes.
‘Sense cap instrument regional per al control de les armes, els estats d’Àsia continuen
expandint els seus arsenals’, afirma Siemon Wezeman, investigador sènior del Programa
d’Armes i Despesa Militar del SIPRI. ‘Mentre que la Xina cada vegada és més capaç de
substituir les importacions d’armes amb productes autòctons, l’Índia manté la seva
dependència de la tecnologia militar de molts subministradors que estan a la seva
disposició, inclosos Rússia, els Estats Units, estats Europeus, Israel i Corea del Sud’.
Orient Mitjà: les importacions d’armes gairebé es dupliquen
Entre els períodes 2007–11 i 2012–16 les importacions d’armes per part dels estats de
l’Orient Mitjà van créixer un 86% i van representar el 29% de les importacions globals de
2012–16.
L’Aràbia Saudita va ser el segon importador més gran d’armes del món durant 2012—16,
amb un creixement del 212% en comparació amb 2007–11. Les importacions d’armes fetes
per Qatar van créixer un 245%. Tot i que en quotes més baixes, la majoria dels altres estats
de la regió també van incrementar les importacions d’armes.
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‘En els darrers cinc anys, la majoria d’estats de l’Orient Mitjà s’han adreçat en primer lloc
als Estats Units i a Europa en la seva cerca accelerada de capacitats militars avançades’
assegura Pieter Wezeman, investigador sènior del Programa d’Armes i Despesa Militar del
SIPRI. ‘Malgrat el baix preu del petroli, els països de la regió van continuar encarregant més
armes durant el 2016, al considerar-les eines crucials per dirimir els conflictes i les tensions
regionals.’
Exportadors d’Armes: els Estats Units concentren un terç del total
Amb un terç de la proporció de les exportacions globals d’armes, els Estats Units van ser
els principals exportadors d’armes durant 2012–16. Les seves exportacions d’armes van
créixer un 21% comparat amb el període 2007–11. Gairebé la meitat de les seves
exportacions d’armes van anar a l’Orient Mitjà.
‘Els EUA subministren grans armes almenys a 100 països de tot el món—molt més que
qualsevol altre estat exportador’, assegura Aude Fleurant, directora del Programa d’Armes i
Despesa Militar de SIPRI. ‘Tant els avions d’atac avançat amb míssils de creuer i d’altres
municions de precisió guiada, com els sistemes de defensa de míssils, representen una part
significativa de les exportacions d’armes dels EUA.’
Rússia va realitzar el 23% de les exportacions mundials del període 2012–16. El 70% de les
seves exportacions d’armes van anar a quatre països: l’Índia, el Vietnam, la Xina i Algèria.
La participació de la Xina en les exportacions mundials d’armes va créixer del 3,8% al 6,2%
entre 2007–11 i 2012–16. Ara s’ha consolidat com un g120
ran subministrador, com França i Alemanya que representen el 6% i el 5,6%,
respectivament. L’actual descens del percentatge dels lliuraments d’exportacions d’armes
franceses es podria acabar aviat per un seguit de grans contractes firmats en els darrers 5
anys. Tot i l’alça en les exportacions d’armes el 2016, les exportacions alemanyes—
comptades en un període de cinc anys —van disminuir un 36% entre 2007–11 i 2012–16.
Altres dade destacables
§ Algèria va ser el principal importador d’armes d’Àfrica amb 46% de les importacions de
la regió.
§ Els importadors més grans de l’Àfrica subsahariana —Nigèria, Sudan i Etiòpia—són
en zones de conflicte.
§ El total d’importacions d’armes per països a Amèrica va créixer un 18% entre 2007–11 i
2012–16. Tot i així, els canvis en els volums d’importació van variar considerablement.
Les importacions d’armes per part de Colòmbia van disminuir un 19%, mentre que les
de Mèxic van créixer un 184% entre 2012–16 en comparació a 2007–11.
§ Les importacions per part d’estats d’Europa van disminuir significativament, un 36%
entre 2007–11 i 2012–16. Els lliuraments inicials d’avançats avions de combat a Europa
com a part de contractes majors iniciats el 2012–16 i posteriors lliuraments,
incrementaran el volum dels imports els propers anys.
§ Les importacions d’Azerbaijan van ser 20 vegades més grans que les d’Armenia
durant 2012–16.

