LA DEFENSA ES CONTRAPOSA AL BENESTAR?
Un dels tòpics més habituals en contra de disposar d’unes forces armades és que la despesa que
aquestes comporten va en perjudici del benestar i el desenvolupament de les societats. Si bé, per sort,
no tothom s’ho creu, encara hi ha persones a Catalunya que, a causa del segrest de l’opinió pública
per part del lobby pacifista, tenen assimilat aquest tòpic1 . Ens proposem amb aquest breu estudi
demostrar que aquesta incompatibilitat no només és falsa, sinó que els països amb un grau més alt de
benestar, aquest es combina -i s’interrelaciona- amb el fet de disposar d’unes forces armades.
L’
Índex de Desenvolupament Humà (HDI, de les sigles en anglès), és una eina d’anàlisi del benestar
adoptada per les Nacions Unides des dels anys 90 per tal de poder donar una visió centrada en les
persones, més que no pas en els indicadors macroeconòmics. Es basa en l’esperança de vida de la
població, els seus ingressos i l’accés a l’educació. A partir de les dades aportades per cada país,
s’aplica una fórmula matemàtica i amb les xifres respectives s’elabora un rànquing. Si bé cap estat té
una vinculació legal que l’obligui, políticament i moral, ningú es pot sentir satisfet tenint una mala
qualificació en l’HDI.
Posteriorment, i sense eliminar totalment la validesa de l’HDI, sorgí l’
Índex de Desenlvolupament
Humà ajustat a la Desigualtat (IHDI). Aquest nou sistema es plantejà en veure que les qualificacions
mitjanes emmascaraven que en un país hi podia haver desigualtats molt marcades.
Com que l’independentisme, en tot el seu ventall ideològic, sempre ha aspirat a construir un país
millor i més just, prendrem com a referència l’IHDI per a aquest petit estudi comparatiu. Tal com vam
plantejar en l’anterior document2 , per fer un país millor hem d’emmirallar-nos en aquells que són en
les posicions més elevades dels indicadors internacionals i no conforformar-nos en ser una “Espanya
del nord-est”. Així doncs, agafarem com a referent aquells estats situats al “top ten” de l’IHDI3:
Noruega, Austràlia, Països Baixos, Suïssa, Alemanya, Islàndia, Suècia, Dinamarca, Canadà i Irlanda.

1

Una mostra d’això en foren les declaracions del jutge Santiago Vidal a on justificava la seva oposició a les
forces armades com a despesa innecessària.
2
Veure “Pau i defensa segons el GPI”
http://semcat.blogspot.com/2015/01/pauidefensasegonselgpi.html
3
Per veure les taules completes de l’IHDI
http://hdr.undp.org/en/content/humandevelopmentindexhdi

Analitzarem els següents elements:
●
●
●
●
●
●

Tenen forces armades (sí/no)
% PIB destinat a la defensa
% de població dins les forces armades (permanents i reservistes)
% PIB despesa social (sanitat+educació)
Ràtios despesa defensa/despesa social
Disposa d’empreses de defensa al top 100 del SIPRI4

Pel que fa al pes sobre el PIB de les polítiques socials, hem emprat les dades exposades pel Banc
Mundial durant l’any 2011, ja que és la data més recent on podem trobar les dades completes en
sobre inversió en sanitat i educació. Respecte a les dades inversió en defensa, així com les referides a
les empreses del sector de defensa, hem emprat les que aporta el SIPRI, també referents al 2011.

1 - Noruega
Noruega destinà el 2011 l’1,5% del seu PIB a la defensa. Disposa d’unes forces permanents de 23.000
efectius i una Guàrdia Nacional (reserva) que es preveu reduir a 50.000 (venint de 83.000). El personal
militar total representa el 2,26% de la població.
En aspectes socials l’any 2011 Noruega va fer una despesa del 6,6% del PIB en educació i un 9,3%
en sanitat. Sumats representen un 15,9%, més de 10 cops la partida dedicada a la defensa.
Respecte al sector de defensa de Noruega, destaca 
Kongsberg Gruppen
, amb 1.440 milions de dòlars
(53% de la facturació) i 6.680 treballadors.

2 - Austràlia
Austràlia destinà el 2011 un 1,8% del seu PIB a la defensa. Disposa d’unes forces permanents de
58.636 efectius, més una reserva de 21.650 (0,25% i 0,09% de la població respectivament).
Destinà un 5,1% del PIB en educació i un 9,1% en sanitat , sumant un 14.2% que representa deu
vegades el pressupost de defensa.
En el sector de defensa destaquen 
ASC (Australian Submarine Corporation), 
BAE Systems Australia
,i
Raytheon Australia
. Les dues darreres són filials d’empreses homònimes del Regne Unit i els Estats
Units respectivament. En total facturaren durant l’exercici 2011 3.460 milions de dòlars, i donaren
feina a 9.720 persones. Val a dir també que, tot i no aparèixer el 2011, en els anys posteriors les
drassanes 
Austal
no només han pujat amb força sinó que han obert filial als Estats Units.

4

Dades del 2002 al 2013 disponibles en aquest enllaç:
http://www.sipri.org/research/armaments/production/recenttrendsinarmsindustry/totalarmssalesforthe
sipritop10020022013

3 - Països Baixos
Els Països Baixos destinaren el 2011 un 1,4% del seu PIB a la defensa. Disposen d’unes forces
permanents d’aproximadament 40.000 efectius + 16.800 de reserva5 (0,27% i 0,01% de la població
respectivament).
En educació la partida fou del 5,9% del PIB i la de sanitat del 12,1%, és a dir un 18% del PIB juntes,
quasi 13 vegades la partida de defensa.
Si bé el 2011 cap empresa de defensa dels Països Baixos apareixia al llistat de les 100 primeres, aquest
país acull la seu d’
Airbus 
(antiga EADS), el consorci aeroespacial europeu que produeix l’Eurofihter
Typhoon, l’Eurocopter i el transport A400. Alhora, els Països Baixos tenen el 
cluster
empresarial
NIVD

.
4 - Suïssa
Suïssa destinà el 2011 un 0,8% del PIB seu PIB a la defensa (tinguem present que la partida de defensa
de Suïssa és superior, però s’hi descompten els serveis de protecció civil). Les seves forces
permanents són de només 4.000 efectius, però la reserva arriba a 140.000 en mobilització6 . El
personal militar total representa l’1,88% de la població.
Suïssa va destinar un 5,3% en educació al 2011 i un 11,1% a la sanitat durant el 2011, sumant un

16,4%. Així doncs, la despesa militar representa una vintena part de respecte a la sanitat i
l’educació. No oblidem però, que Suïssa no ha de fer front a desplegaments internacionals de
combat, només algunes missions de l’ONU.
En el sector de defensa el 2011 destacava l’empresa 
RUAG
, amb 1.040 milions de dòlars (52% de la
facturació del grup) i 7.740 treballadors.
5 - Alemanya
Alemanya destinà un 1,4% del seu PIB a la defensa el 2011. Les seves forces permanents són
aproximadament 170.000 efectius i uns 10.000 reservistes (0,21% i 0,01% de la població
respectivament).
La partida d’educació fou del 5% respecte al PIB i la de sanitat del 11,2% l’any 2011. Un 16,2% del
PIB sumades, és a dir, onze vegades i mitja la despesa en defensa.
El 2011 les empreses alemanyes al TOP 100 foren: 
Rheinmetall
,
ThyssenKrupp
,
Diehl 
i
Krauss-Maffei
Wegman
.
Rheinmetall 
facturà 2.480 milions de dòlars (40,05% del total); 
ThyssenKrupp 
2.080 milions
(3% del total); 
Diehl 
1.380 milions (33,89% del total) i 
Krauss-Maffei Wegman 
1.240 milions (94,65%
del total). Sumant aquestes empreses, el 2011 donaven feina 220.540 persones.
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Aquestes són xifres són el seu objectiu de referència pel 2015.
Tot i que la majoria dels homes majors d’edat a Suïssa han rebut instrucció militar, el descens de
l’amenaça posterior a la Guerra Freda feu disminuïr la reserva activa, és dir, aquella que rep instrucció
regularment.
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6 - Islàndia
En el cas d'Islàndia no podem donar un percentatge del PIB sobre defensa ja que formalment no
disposa de forces armades7, encara que el SIPRI hi compti un 0,1% del PIB. Ara bé, això no vol dir que
aquest país no disposi d'una política de defensa. Aquesta ha anat a càrrec dels Estats Units fins el
2006, i a partir d'aleshores se'n han encarregat per torns diversos membres europeus de l'OTAN i la
NORDEFCO. Així i tot, Islàndia disposa de forces paramilitars: l'ICRU (
Icelandic Crisis Response Unit
) i la
Guàrdia Costanera. També disposa d'una xarxa de radars heretada dels Estats Units i perfectament
integrada a la xarxa de radars de vigilància aèria de l'OTAN; de fet, Islàndia és un dels membres
fundadors de l'Aliança Atlàntica. L'ICRU ha participat en operacions internacionals, incloent-hi
l'Afganistan. Actualment, davant l'increment de la presència russa a l'Àrtic, Islàndia s'està qüestionant
si en té prou només amb les forces esmentades. Val a dir també, que el 2006, amb la marxa de les
forces dels Estats Units, l’ex-primer ministre Islandès reconeixia explícitament l’error de no disposar
de forces de defensa8.
Durant l’exercici del 2011, Islàndia destinà un 7,4% del PIB a l’educació i un 9% a sanitat. Un total
del 16,40 % del PIB per aquestes dues partides. Com hem dit, la xifra aportada pel SIPRI a la defensa
d’Islàndia és del 0,1% del PIB, una dada que no contempla el cost dels desplegaments aeris
internacionals de la NORDEFCO i l’OTAN. I per descomptat, el cost de la cessió de sobirania quan
cedeixes la defensa a tercers, no és quantificable.
7 - Suècia
Suècia destinà un 1,2 % del seu PIB a la defensa el 2011. Disposa d’unes forces permanents de 28.000
efectius regulars (dividits en 16.000 permanents 12.000 reservistes) als quals es sumem 22.000
efectius de la 
Hemvärnet 
o Guàrdia Nacional9 . Entre forces permanents i reservistes representen el
0,16% i 0,35% de la població respectivament.
Suècia es va invertir un 6,8% del seu PIB en educació i un 9% en sanitat, sumant un total de 15,8%.
Així doncs la inversió en educació i sanitat superà tretze vegades la de defensa el 2011
Un referent en la indústria de defensa és 
Saab 
que, recordem-ho, va començar amb l’aviació abans
que amb l’automoció. El 2011 va facturar 3.080 milions de dòlars en material de defensa (el 85,10%
del total) i donava feina a 13.070 persones. Actualment el grup 
Saab 
també inclou les antigues firmes
Bofors 
(material antiaeri i antitanc) i 
Kockums 
(vaixells i submarins).
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Si bé el SIPRI si que dóna un percentatge, difícilment es pot considerar l’ICRU o la Guàrdia Costanera
islandesa com a homologables a unes forces armades. Per una exposició més detallada vegeu:”La política
de defensa dels Països Nórdics”
http://assemblea.cat/sites/default/files/documents/ANC_Defensa_com10_Pdpn_rdics.pdf
8
http://www.telegraph.co.uk/news/1524490/AmericanpulloutleavesIcelanddefenceless.html

9
La Hemvärnet és responsable de les tasques de defensa estrictament territorial.

8 - Dinamarca
Dinamarca destinà un 1,4% del seu PIB a la defensa l’any 2011. Té unes forces de permanents de
24.288 efectius. D'aquestes, 2.029 són de conscripció (2012) Disposa d'una força de reserva d'uns
12.000 efectius amb activacions anuals per instrucció així com desplegaments operatius si es
requereix. La Guàrdia Nacional, totalment voluntària, està formada per 47.786 homes i dones (2011).
El personal militar total representa l’1,48% de la població.
L’any 2011 es destinà un 8,7% del seu PIB en l’educació i un 10.9% en sanitat. Les dues partides
combinades representen un 19,6%, que comparades amb la despesa en defensa suposen 14
corones daneses per cada corona aplicada a la defensa.
Malgrat que cap firma de defensa danesa aparegui al top 100 del SIPRI, això no vol dir que Dinamarca
no en disposi. Més aviat ha optat per especialitzar-se en determinats àmbits, i importar en d’altres.
Així com la major part del seu material per les forces terrestres i aèries és d’importació gairebé del
tot, però el de la força naval és de producció pròpia.
9 - Canadà
Canadà destinà l’1,1% PIB a la defensa l’any 2011. Les seves forces permanents arriben a 48.500
efectius. La seva Reserva es composa de 27.000 efectius de la 
1a Reserva + 5.000 
Rangers 
+ 15.000
10
Reserva suplementària
+ 8.000 
Cadets
. El personal militar total representa el 0,31% de la població.
L’any 2011 s’invertí un 5,3% en educació i un 10,9% en sanitat, sumant un 16,2% del PIB canadenc.
Tenint en compte l’1,1% dedicat a la defensa, el Canadà destinà quasi quinze vegades més a
educació i sanitat que a aquest capítol.
Respecte al sector de defensa, el 2011 destacava la companyia 
CAE amb 900 milions de dòlars
(48,91% de la facturació) i 8.000 treballadors.
10 - Irlanda
Irlanda destinà un 0,6% del seu PIB a la defensa. Disposa d’unes forces permanents de 9.500 efectius i
una reserva de 4.500 aproximadament, representant en total el 0,3% de la població.
La república irlandesa va gastar l’any 2011 el 6,2% del seu PIB a l’educació i un 8,7% a la sanitat, un
14,6% del seu PIB. Ens surt doncs una proporció de més de 24 vegades més en eduació i sanitat. Val
a dir també que la participació irlandesa en operacions internacionals no ha tingut mai una
"presència robusta" com ara la de Dinamarca i, malgrat voler mantenir una certa neutralitat, s’ha
beneficiat de la cobertura de l’OTAN. Cal remarcar també que ja hi ha veus autoritzades a la
República d’Irlanda que alerten de la manca d’inversió en defensa11 .
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Department of National Defence: Reports on plans and priorities 201314. Disponible a :
http://www.forces.gc.ca/en/aboutreportspubsreportplanpriorities/2013otherreserveforce.page
11
Veure l’article del coronel(ret.) Dorcha Lee : 
Irish defence spending lowest in EU
http://www.irishtimes.com/news/politics/irishdefencespendinglowestineu1.1733959

CONCLUSIÓ
Exposades doncs les característiques dels 10 estats capdavanters segons l’IHDI, mirem quines dades
en podem obtenir.

● En primer lloc, el 90% disposa de forces armades convencionals i el 10% (Islàndia) disposa
d’unes forces de defensa paramilitars. És a dir, que el 100% dels 10 estats capdavanters en
l’Índex de Desenvolupament Humà ajustat a la Desigualtat (IHDI), tenen unes forces de
defensa.
● Aquests 9 (els que disposen de forces armades convencionals) inverteixen una mitjana del
1,24% en defensa, amb casos marcadament a la baixa com els d'Irlanda i Suïssa per motius
diferents12 . Hem de tenir present també que el percentatge pot variar d’un any a l’altre en un
mateix país, doncs les dotacions dels pressupostos de defensa s’acostumen a fer en
programes plurianuals.
● El percentatge de població a les forces armades (permanents i reservistes) és del 0,84%.
● Respecte a la ràtio defensa/despesa sanitat+educació, resulta una proporció de 1/14,5.
● En el cas de les empreses de defensa, 6 dels 10 tenen empreses al top 100 mundial. Cal dir
que els Països Baixos i Dinamarca, tot i no aparèixer en aquest rànquing el 2011, o bé formen
part de consorcis més grans, o bé tenen empreses molt especialitzades en un àmbit. Per tant,
8 dels 10 dels països estudiats, tenen empreses en el sector de la indústria de defensa.

Així doncs, com hauria de ser una futura Catalunya independent per estar entre el “top 10” de l’IHDI?
Per començar hauria de disposar d’unes forces armades convencionals. El pressupost a destinar-hi
hauria de ser, com a mínim, de l’1,24% del PIB. Tinguem present que aquesta xifra tant baixa estaria
forçosament condicionada a estar en una aliança de defensa per mancomunar despeses. El
dimensionament d’aquestes pot variar, però segons el “retrat robot” de l’IHDI seria del 0,84% de la
població, o el que és el mateix 63.600 efectius entre forces permanents i reservistes. No oblidem
tampoc, que en l’anterior document d’aquesta sèrie (
Pau i Defensa segons el GPI
) on s’analitzaven els
països més pacífics del Món, ens sortia una mitjana de l’1,7% de la població. Això serien 119.000
efectius. La ràtio entre despesa en defensa i despesa social seria com a mínim 1/10. És la proporció,
per exemple, que hi ha a Noruega, el país capdavanter del rànquing. Si el PIB de Catalunya el 2011
(l’any que hem emprat en aquest estudi) foren 210.150 milions d’euros, tindríem que la dotació de
defensa per aquell any hauria estat de 2.605,86 milions d’euros. També segons les dades exposades,
hauríem de disposar d’empreses en el sector de la defensa. Si bé no és l’àmbit d’aquest document
determinar quines, creiem que hi hauria d’haver un equilibri entre l'auto-proveïment i
l’especialització.
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D’una banda, manca de despesa a Irlanda, tot i que responent a una política de neutralitat històrica ha
arribat a extrems perillosos criticats pels propis militars del país. En el cas de Suïssa, no ha de fer front a
grans desplegaments internacionals, d’una banda, i al ser un país sense costes, no disposa de força naval.

Com s’ha vist doncs, disposar d’unes forces armades no va en detriment del benestar de la població.
El factor determinant en aquest àmbit és una gestió responsable dels recursos d’un país. Si un
element central de l’independentisme és fer un país millor, no tenim cap dubte que podem aspirar a
uns magnífics serveis públics, ja siguin la sanitat, l’educació o la defensa

Taules de referència:
Sobre el percentatge del PIB en Defensa (SIPRI):
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database
Sobre el percentatge del PIB en Sanitat (Banc Mundial):
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS
Sobre el percentatge del PIB en Educació (Mundial):
http://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS

