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LA DESPESA MILITAR MUNDIAL CREIX FINS ALS 1,8 BILIONS DE 

DÒLARS EL 2018 
(Estocolm, 29 d’abril de 2019) La despesa militar global va créixer fins als 
1,822 bilions de dòlars el 2018, xifra que equival a un increment del 2,6% respecte 
el 2017, segons les noves dades de l’Stockholm International Peace Research 
Institute (SIPRI). Els cinc països amb més despesa el 2018 van ser Estats Units, Xina, 
Aràbia Saudita, Índia i França que, conjuntament van representar el 60% de la 
despesa militar global. La despesa dels EUA va augmentar per primera vegada des 
del 2010, mentre que la xinesa va créixer per 24è any consecutiu. L’actualització 
anual completa de la Base de Dades del SIPRI sobre despesa militar es pot consultar 
des d’avui a www.sipri.org.  
 
El 2018, la despesa militar global va créixer per segon any consecutiu fins assolir el nivell més alt 
des del 1988 —el primer any de què es disposa de dades globals consistents. Ara, la despesa 
mundial és un 76% més alta que el mínim assolit en la postguerra freda el 1998. *La despesa 
militar mundial el 2018 va representar un 2,1% del Producte Interior Brut (PIB) o 239 dòlars per 
persona. ‘El 2018 els EUA i la Xina van comptabilitzar la meitat de la despesa militar mundial’ 
afirma el Dr. Nan Tian, investigador del programa Armes i Despesa Militar (AMEX) del SIPRI. 
‘El nivell més alt de despesa militar mundial del 2018 és deu principalment als significatius 
increments realitzats per aquests dos països”.  

Els EUA i la Xina lideren el creixement de la despesa miliar mundial  

La despesa miliar dels EUA va créixer —per primera vegada des del 2010— un 4,6%, fins arribar 
als 649.000 milions de dòlars el 2018 i es va mantenir de llarg, com el país del món que més 
diners destina a aquesta partida. La seva despesa militar va ser gairebé igual a la dels vuit següents 
països amb més despesa sumats. ‘L’increment de la despesa dels EUA es va deure a la 
implementació des del 2017 dels nous programes d’adquisició d’armes de l’administració Trump,’ 
assegura la Dra. Aude Fleurant, directora del programa AMEX del SIPRI.   
La Xina, el segon país del món amb major despesa militar, la va incrementar un 5% fins als 
250.000 milions de dòlars el 2018. Aquest va ser el 24è any consecutiu d’increments que va 
aplicar el país asiàtic. La seva despesa el 2018 va ser gairebé 10 vegades més gran que la del 1994 
i va representar el 14% de la despesa militar mundial. ‘El creixement de la despesa militar xinesa 
es deriva del creixement econòmic general del país’ diu Tian. ‘La Xina ha assignat un 1,9% anual 
del seu PIB a la despesa militar, des del 2013.’ 

Tres dècades de creixement de la despesa militar a l’Àsia i Oceania  

La despesa militar a l’Àsia i a Oceania ha crescut cada any des del 1988. Amb 507.000 milions de 
dòlars, el 2018 la despesa a la regió va representar el 28% del total global, en comparació al 9% 
del 1988.  
El 2018 l’Índia va incrementar la seva despesa militar un 3,1% fins als 66.500 milions de dòlars. 
Al Pakistan la despesa va créixer un 11% (el mateix nivell de creixement que el 2017), fins assolir 
els 11.400 milions el 2018. A Corea del Sud la despesa va ser de 43.100 milions el 2018—un 
increment del 5,1% en comparació al 2017 i l’increment més alt des del 2005. 

‘Les tensions entre països a l’Àsia, així com entre la Xina i els EUA són les principals causes del 
creixement continuat de la despesa militar a la regió,’ assegura Siemon Wezeman, investigador 
sènior del programa AMEX del SIPRI.  
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Increment  als països de l’Europa central i de l’est 
Diversos països de l’Europa central i de l’est van augmentar considerablement la seva despesa 
militar el 2018. Polònia la va incrementar un 8,9% el 2018 fins als 11.600 milions de dòlars, 
mentre que Ucraïna ho va fer un 21% fins als 4.800 milions. La despesa de Bulgària, Letònia, 
Lituània i Romania també va créixer (passant del 18% al 24%) el 2018. 
‘Els increments a l’Europa central i de l’est es deuen principalment a la creixent percepció 
d’amenaça de Rússia,’ afirma Pieter Wezeman, investigador sènior del programa AMEX del 
SIPRI. ‘Això malgrat el fet que la despesa militar de Rússia ha caigut en els darrers dos  anys.’ 
Amb 61.400 milions de dòlars, la despesa de Rússia va ser la sisena del món el 2018 i es va reduir 
un 3,5% en comparació al 2017.  

Altres dades remarcables  

§ La despesa militar a l’Amèrica del sud va créixer un 3,1% el 2018. Això es va deure 
principalment a l’increment de la despesa del Brasil (un 5,1%), el segon augment en molts 
anys.   

§ La despesa militar a l’Àfrica va caure un 8,4% el 2018, la quarta reducció anual 
consecutiva des del punt més alt de despesa assolit el 2014. Les principals reduccions en 
despesa van ser d’Algèria (–6,1%), Angola (–18%) i Sudan (–49%).  

§ La despesa militar dels estats de l’Orient Mitjà dels quals hi ha dades disponibles, va caure 
un 1,9% el 2018. 

§ La despesa militar total del conjunt dels 29 països membre de l’OTAN va ser de 963.000 
milions de dòlars el 2018, que van representar el 53 % de la despesa mundial.  

§ El major increment absolut en despesa militar el 2018 va ser el dels EUA (27.800 milions 
de dòlars), mentre que el major decreixement va ser el d’Aràbia Saudita (–4.600 milions 
de dòlars).  

§ La despesa militar a Turquia va augmentar un 24% el 2018 fins als 19.000 milions de 
dòlars, el major increment de percentatge anual dels 15 països amb major despesa militar.   

§ Sis dels deu països amb major proporció de despesa militar del món el 2018 (en relació 
amb el PIB) són a l’Orient Mitjà: (Aràbia Saudita 8,8% del PIB), Oman (8,2 %), Kuwait 
(5,1%), Líban (5%), Jordània (4,7%) i Israel (4,3%). 

*Tots els canvis de percentatge estan expressats en termes reals (preus constants 2017).  

Per a editors 

El SIPRI segueix el desenvolupament de la despesa militar arreu del món i manté la base de dades disponible 
més amplia, consistent i extensiva sobre el tema. La despesa militar fa referència a tota la despesa dels 
governs en les forces i activitat militars actuals, inclosos els sous i els beneficis, les despeses operacionals, 
les compres d’armes i equipaments, les estructures militars, la recerca i desenvolupament, i l’administració 
central, comandaments i suport. Per això el SIPRI desaconsella l’ús de termes com ‘despesa d’armes’ quan 
es fa referència a la despesa militar, ja que la despesa en armaments normalment només es una petita part 
del total.  

 

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). 

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE 
SIPRI is an independent international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms control 
and disarmament. Established in 1966, SIPRI provides data, analysis and recommendations, based on open 
sources, to policymakers, researchers, media and the interested public, and is regularly ranked among the 

most respected think tanks worldwide.www.sipri.org 


