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La defensa, a més de representar un servei 
públic i de constituir una activitat productiva, 
genera impactes econòmics sobre la resta de 
sectors de l’economia, com a conseqüència de 
les interaccions existents entre els diferents sec-
tors implicats. Els principals resultats de l’estudi 
d’impacte econòmic de les activitats associades 
a la defensa en l’economia espanyola, en el 
qual han participat investigadors de la Càte-
dra de Mercats i Política Industrial, una unitat 
d’investigació de l’IEB finançada per ISDEFE, 
mostren que els efectes són especialment relle-
vants en els sectors de major contingut tecno-
lògic i intensitat en l’ús del coneixement.

La metodologia emprada es basa en la utilitza-
ció de la taula Input-Output, sent l’última taula 
simètrica disponible per a l’economia espanyola 
la corresponent a l’any 2005. Aquesta meto-
dologia analitza la forma en la qual la deman-
da final associada a una determinada activitat 
es multiplica en l’economia a través de les 
relacions existents entre els diferents sectors. 
D’aquesta forma, una despesa directa en un 
determinat sector implicarà, gràcies a la xarxa 
d’interconnexions que aquest sector manté 
amb la resta de sectors de l’economia, una des-
pesa indirecta en béns i serveis necessaris per 
dur a terme l’activitat productiva del sector que 
rep la despesa originalment1.

La demanda final total associada a les activitats 
de defensa està conformada per la suma dels 
següents cinc elements (gràfic 1). 

 1)  La despesa en consum final que realitza 
el personal, militar i civil, adscrit al Ministeri 
de Defensa. Els salaris pagats pel Ministeri 
es converteixen –una vegada descomptats 
els impostos, les cotitzacions a la seguretat 

social i l’estalvi- en despesa en consum que 
s’injecta directament en l’economia. La xifra 
corresponent per a l’any 2005 va ascendir a 
3.643 milions d’euros.

2)  Les inversions es refereixen a la despe-
sa que realitza el Ministeri en l’adquisició 
d’armament i material. En general, aques-
ta despesa és la part corresponent a 
l’exercici fiscal de referència que es deriva 
dels programes específics dins de la pla-
nificació que el Ministeri fa sobre el seu 
aprovisionament de material militar. Des-
crit des d’una altra perspectiva, les inver-
sions estan constituïdes per la demanda 
que realitza el Ministeri de Defensa cap a 
la denominada indústria de defensa, és a 
dir, el conjunt d’empreses proveïdores de 
béns i serveis necessaris per a la defen-
sa, especialment pel que fa a armament, 
material i serveis relacionats. La despesa 
dedicada a les inversions l’any 2005 va ser 
de 2.076 milions d’euros.

3)  Les exportacions de material militar. Se-
gons les dades del Ministeri d’Indústria, 
durant l’any 2005 es van exportar armes i 
material militar per un valor de 419 milions 

d’euros – el 5,5% de la demanda final de la 
Defensa-.

4)  Les tornades generades pels Acords de 
Cooperació Industrial (ACI) que 
s’exigeixen als proveïdors estrangers quan 
se’ls adjudica un contracte. D’aquesta forma, 
la importació d’armament i material que en 
principi no hauria de representar cap impac-
te en l’economia nacional, ho acaba tenint 
gràcies a aquests acords. Els retorns derivats 
d’aquests acords van ser l’any 2005 equiva-
lents a 306 milions d’euros. 

5)  Els crèdits que atorga, com a mecanis-
me addicional de finançament, el Ministe-
ri d’Indústria a les empreses proveïdores 
d’armament i material. L’any 2005 van ascen-
dir a 1.139 milions d’euros.

Els consums intermedis de la defensa van re-
presentar l’any 2005 el 8,2% del total de les 
Administracions Públiques i el 0,2% de tots els 
consums intermedis registrats en l’economia 
espanyola l’any de referència. Si bé és cert 
que aquest és un valor que es troba lluny dels 
sectors que concentren la majoria dels con-
sums intermedis, en termes absoluts aquestes 
compres ascendeixen a més de 1.500 milions 
d’euros. 

Els resultats obtinguts en relació al valor afe-
git i la producció, mostren una situació simi-
lar respecte al que s’ha dit dels consums inter-
medis. El valor afegit de la defensa representa 
el 12,4% del generat per les Administracions 
Públiques i el 0,7% del que correspon al con-
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          El funcionamient 
del Ministeri de Defensa i 
l’activitat econòmica que 
es genera al seu voltant 

augmenta la producció de 
l’economia espanyola en 

19.414,0 M€

“

”

1 Aquest estudi d’impacte no inclou en la seva estimació 

la despesa dedicada a altres àmbits que poden estar es-

tretament relacionats amb la defensa, com són els referits 

a la seguretat ciutadana.  

Gràfic 1. Estructura de la demanda final associada a la 
defensa, 2005 (en %)
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junt de l’economia espanyola l’any 2005, xifra 
molt propera al pes del pressupost del Minis-
teri de Defensa sobre el PIB espanyol d’aquest 
any (0,8%). El valor de la producció associat a 
la defensa presenta un pes relatiu menor que 
en el cas del valor afegit. Aquesta circumstància 
s’explica en gran mesura per la ràtio de valor 
afegit sobre producció, una mesura que indica 
el grau en què les diferents activitats econòmi-
ques depenen d’altres sectors per realitzar les 
seves activitats productives.

Els resultats de l’estudi d’impacte en termes de 
producció, renda i ocupació de les des-
peses generades pel conjunt d’agents implicats 
en les diferents activitats de la defensa l’any 
2005 indiquen que el funcionament del Minis-
teri de Defensa i l’activitat econòmica que es 
genera al seu voltant augmenta la producció 
de l’economia espanyola en 19.414,0 milions 
d’euros, dels quals 7.584,1 milions corresponen 
a l’impacte directe i 11.829,9 milions als im-
pactes indirectes. En termes de valor afegit, els 
resultats indiquen que la renda de l’economia 
espanyola augmenta en 7.427,7 milions d’euros 
(2.974,7 milions associats a l’impacte directe i 
4.425,6 milions d’impacte indirecte). Finalment, 
l’augment de la demanda total associada a la 
defensa permet generar/mantenir 164.784 llocs 
de treball anuals addicionals (71.288 directes i 
al voltant de 93.496 de forma indirecta) (Veure 
Gràfic 2).

Un tema de vital importància quan 
s’analitzen els impactes econòmics d’una 
determinada activitat, és l’anàlisi dels sectors 
que es veuen més afavorits. Així, de l’impacte 
total en la producció, 3.222,6 milions d’euros 
es dirigeixen a indústries d’alta tecnologia, el 
16,6% de la demanda final total. Destaca la 
contribució de les inversions, l’aportació de 
les quals als sectors d’alt contingut tecnolò-
gic representa el 6,8% de la demanda final 
total, però que sobre l’impacte total que ge-
nera la pròpia activitat el 24% és en aquest 
tipus de sectors. S’ha de destacar, també, les 
exportacions que en termes del seu impac-
te total, prop del 40% és en sectors d’alta 
tecnologia. 

En el cas dels serveis intensius en coneixe-
ment, reben gairebé 5 mil milions d’euros 
i destaquen els impactes de la despesa del 
personal de Ministeri (32% del seu impac-
te és en sectors intensius en coneixement) 
juntament amb les inversions (22,3%) i els 
crèdits del Ministeri d’Indústria (19%). En re-

lació al pes sobre l’impacte de la demanda fi-
nal total, la despesa en consum del personal 
del Ministeri té el major pes, amb un 14%, 
seguit de les inversions que representen un 
6,4%.

Analitzant finalment el que succeeix amb 
l’impacte en l’ocupació, la taula següent 
mostra que, una vegada més, els efectes 
són majors sobre els serveis intensius en 
coneixement que sobre les indústries d’alta 
tecnologia. En aquest últim cas, l’impacte 
total en l’ocupació derivada de les activitats 
associades a la defensa generen/mantenen 
gairebé 20 mil llocs de treball, mentre que 
la xifra corresponent als serveis intensius 
en coneixement és de més de 50 mil. 
Analitzant els diferents components de la 
demanda final, la despesa del personal ge-
nera/manté prop de 30 mil llocs de treball 
en els serveis intensius en coneixement 
(un 33,7% del seu impacte total), prop de 
13 mil llocs de treball addicionals es crea-
rien o mantindrien gràcies a l’impacte de 
les inversions i poc més de 6 mil 500 de-
pendrien de l’impacte total dels crèdits del 
Ministeri d’Indústria.

Per concloure, cal assenyalar que els impac-
tes estimats en aquest treball es magnifiquen 
quan es posa de manifest la importància que, 
en termes d’impacte, representen els sectors 
clau de l’economia, entesos com aquells que 
utilitzen un major contingut tecnològic en els 
seus processos de producció i els que reque-
reixen de majors nivells de coneixement per 
poder realitzar-se. En definitiva, els sectors 
que major valor afegit generen i en els quals 
haurà de basar-se la senda de creixement de 
l’economia espanyola en un futur no gaire 
llunyà..
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Gráfic 2. Composició de l’impacte econòmic de la 
despesa en defensa, 2005
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Gràfic 3. Pes dels sectors industrials d’alta teco-
nologia i els serveis intensius en coneixement en 
l’impacte total de la despesa en defensa a Espanya, 
2005 (en %)
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