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Aquest Ilibre és el resultat d'una recerca realitzada grácies
a 1'interés i a l'ajut del CBNTRE UNESCO DE CATALUNYA, una
entitat que des de la seva fundació ha mostrat una gran
sensibilitat vers la investigació sobre la pau.
La Fundació Jaume Bofill, per la seva banda, ha possibilitat
l'edició del treball, promovent un cop mes la divulgado
d'aquests tipus de recerques.
Aquest estudi és, també, la meva darrera activitat com a
coordinador de la Secció d'Estudis sobre Pau i Conflictes del
CIDOB, centre on he estat treballant en els darrers anys i
des d'on s'ha elaborat una bona part de 1'estudi.
Per a realitzar-lo, vaig sol.licitar l'ajut documental del
Ministeri de Defensa, organisme responsable deis programes
d'investigació militar. En no rebre cap resposta a les meves
peticions, he hagut de basar-me en fonts publiques
incompletes, fet que, per molt que em pesi, pot notar-se en
algún capítol.
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INTRODUCCIÓ

Una tercera part de tota la investigació que es fa en el
está orientada a finalitats militara. No hi ha cap
científica que rebi tanta atenció,
subvencions,

001

la

investigació

món

activitat

ja sigui en personal o en
en

armaments.

Aquesta

realitat té, evidentment, partidaris i detractors, pero en la
comunitat

mundial

internacional,
un

canvi

fins

i

tot

en

el

máxim

organisme

l'ONU - s'han alcat multitud de veus demanant

radical d'aquesta situació,

impossibilita
bens

-

des

del

moment

l'assignació de recursos per investigar

d'utilitat

social i estimula la

carrera

que
sobre

d'armaments.

Encara mes, existeix el ferm convenciment que la investigació
i el desenvolupament (I+D) militar és justament el motor
rearmamemt,

el

punt

d'arrencada

d'una

espiral

que

del
está

destrossant el present i hipotecant el futur.

Aquesta

militarització

de

1'activitat

especialment

en

les grans potencies

manifestat

paisos amb poder nuclear.
tant,

científica
i

s'ha
en

els

Un grup reduit de paisos son,

per

els primers responsables d'aquesta situació, tot i que

n'hi ha molts d'altres que, amb quantitats molt menors, també
col.laboren en el manteniment d'aquest estat de coses.

Fins

fa

molt poc,

investigació
calia

dedicar

Espanya no dedicava gaire atenció

militar.
sumes

Les armes es compraven
petites
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per

fora

desenvolupar

uns

a
i

la
sois
pocs

projectes autóctons. Pero les coses han canviat, i molt.
del

1989,

els pressupostos per I+D militar a Espanya

disparat espectacularment;
50.000

milions de ptes.

Des
s'han

s'hi dedica una xifra propera ais
i la previsió pels propers anys

és

d'anar augmentant aquesta quantitat que, per donar-li un punt
de

referencia,

Superior

direm que duplica el pressupost del

d'Investigacions

Científiques

(CSIC),

Consell
el

máxim

organisme civil d*investigació existent a Espanya.

La

causa

d'aquesta

investigar

en

increíble assignació

armaments,

de

que ha situat a

recursos

Espanya

primers llocs del "ranking" europeu en aquest tema,

per

en

els

ha estat

la decisió política, gens analitzada per l'opinió pública, de
participar

activament en programes armamentistes de

especialment

Sois

en

aquest projecte ja es destinaran 155.000 milions de ptes.

en

la

fase

en

l'Avió

d'investigació.

s'emportaran
quantitats

100.000
molt

de Combat Europeu

Altres

milions

(EFA).

l'OTAN,

projectes

de

ptes.

mes petites per a

internacionals

mes,

projectes

enfront
dissenyats

de
a

1'interior d'Espanya.

Aquesta
classe

vocació
del

realitat

projecte

política

drásticament
habituáis

de ser els "pionera",

en

atlantista, xoca

europea i amb la

els

primers

frontalment

necessitat

de

els comportaments armamentistes que
els darrers anys de la política

la

amb

la

moderar

han

estat

europea.

arribat al punt en qué s'han de prendre decisions

Hem

politiquea

concretes per donar forma a la "casa comuna europea"
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de

i a

la

"seguretat
podran

dur-se

confianca
formes

en comú", dos conceptes complementaris que

i

a

terme des d'un pía polític

la voluntat de cooperació,

completament

allunyades

on

és a

imperi

dir,

de la forpa

sois
la

des

de

i

la

militar

dissuasió armamentista.

I

és justament en aquest instant historie quan

els

nostres

responsables polítics decideixen donar tota la seva confianca
i

els

nostres diners a la construcció

d'Armaments,

pagant

sumes

del

astronómiques

Mercat
en

Europeu

investigado

d'armes de dubtosa utilitat.

La

investigado

d'esperar
ho

civil

i

les

necessitats

socials

hauran

una vegada mes. Les prioritats armamentistes

han establert, malgrat que hi ha dades per

així

afirmar

que

aquesta decisió no ens portará cap profit en el futur.

Aquest treball ha estat redactat per intentar mostrar el
está
Moltes

passant

i el que pot esdevenir en

els

propers

que

anys.

persones creiem que encara som a temps de canviar

la

situado i rectificar algunes decisions preses, potser, sense
gaire reflexió. En tot cas, aixó dependra de l'opinió pública
que,

en

definitiva,

és

qui

1 'Administrado.
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proporciona

els

diners

a

La investigado sobre la pau i la defensa

Encara

que

décades

poc

s'ha

activitat

coneguda a Espanya,

desenvolupat en molts paisos

multidisciplinar

investigació

sobre

la

l'análisi

de

formes

polítiques

i

des de

anomenada

pau

(I.P.),

fa

"peace
que

combatre

les

tres

occidentals

una

research"

té

les dinámiques conflictuals i
per

unes

per
la

o

objectiu

recerca

diferents

de

formes

existents de violencia.

La

investigació

sobre la pau ha

acumulada

en

relacions

internacionals,

irenologia,
solidesa

la polemologia tradicional,
els

va

defensa,

académica

arribant
solguin

significa

estudis

la

experiencia

l'estudi

de

estratégics

les
i

la

per desenvolupar el seu propi paradigma, amb una
mes

que

notable

polítics mereixedors d'atenció.
que

utilitzat

la I.P.,

i

uns

plantejaments

El fet que les conclusions a

especialment en el

ser incomodes per ais poders

carap

de

la

polítics

no

que les seves reflexions estiguin exemptes de

rao

o, almenys, de forca rao. Pero aquesta incomoditat té a veure
amb la propia naturalesa de l'I.P.,

que la fa diferent

deis

estudis estratégics convencionals.

Els

centres de "peace research" es caracteritzen per

terme la seva tasca de forma independent i crítica,
cosa

no vol dir que no puguin i hagin de rebre

subvencions
gratuítament

publiques.

La

seva tasca

les polítiques existents,
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no
sino

dur
la

qual

atencions

és

la
la

a

i

d'avalar
d'intentar

aguditzar

la crítica vers les politiques,

els comportaments col.lectius,
possibiliten
violéncies,
la

la

permanencia

les

estructures,

els discursos o els mites que
o el

desenvolupament

de

les

tant intraestatals com internacionals. Per aixó,

investigació sobre la pau procura teñir sempre una

global deis temes,
aparentment

sois

visió

fins i tot per analitzar una qüestió
afecta

un país.

Aixi,

per

que

exemple,

en

1'estudi de la política de defensa d'un país es dona una gran
importancia
l'entorn

a

les

repercussions

d'aquesta

política

immediat i en espais geográfics encara

concepte de "seguretat compartida"

en

majors.

El

o "seguretat en comú"

va

néixer justament d'aquesta reflexió holística, global,

de la

seguretat.

Els temes de la investigació sobre la pau son nombrosos, pero
tradicionalment han estat els de carácter estratégic els
han

merescut una atenció mes gran.

d'armaments,
en

L'análisi de la

carrera

la nuclearització o el militarisme és permanent

la major part deis centres dedicats a aquesta

aquest

que

sentit,

En

indiquen

els

perills de basar excessivament la defensa en 1'increment

del

potencial

rol

decissiu
pau

armamentista

estimular,

alternatius

dinámiques

i

relegar a un

de la política exterior.

intenta

defensiva

son nombrosos els estudis que

tasca.

de
i

no

defensa

a mes,
que,

provocativa",

económiques,

segon

el

La investigació sobre
la

reflexió

basant-se
no

sobre

en

la

necessitin

tecnológiques,

estratégiques que condueixin, inevitablement,
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pía

models
"defensa

entrar

politiques
a

la

en
i

rearmaments

innecessaris

o,

fins i tot,

a processos de

militarització

global.

La

investigado

sobre

la pau advoca

també

per

una

nova

concepció de les relacions internacionals en qué l'enfocament
geopolític no és el sistema d'Estats, sino la Humanitat.

Els

actors no son solament els Eatats, sino també els individus i
les

organitzacions

conflictes

no

inevitables,

transnacionals

son

vistos

con

i
a

supranacionals.

fenómens

negatius

Els
i

sino interrelacionats amb 1'estructura o amb el

sistema económic,

politic o cultural,

positivament

es

si

cerquen

i

i per tant resolubles

promouen

les

formes

de

regular-los o canalitzar-los.

Per la investigado sobre la pau, la dimensió del "futur"

té

tanta

és

o mes importancia que l'estudi del passat,

i aixó

aixi per la vocació d'analitzar fenómens globals que

afecten

no sois les generacions presents, sino també les futures. Per
aquest motiu, la investigado sobre la pau concedeix una gran
importancia

a

d'alternatives

una

educado que

alenteixi

el

i fomenti una "cultura de pau",

coneixement
una

cultura

que tracti d'apropar els valora que predica amb els fets

que

practica, que deslligui la solució deis conflictes de l'ús de
la forca militar, que no busqui la derrota de l'oponent, sino
el reconeixement deis interessos recíproca.

Per a dur a terme aquests objectius,
dedicada

a

la

investigado

sobre
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la comunitat científica
la

pau

parteix

del

convenciment
sectors

que

hi

soci'als.

ha d'haver participaoió
Els

ntilitars

de

tots

professionals

i

els

responsables de la política de defensa han de jugar un
de

primera categoria en aquesta reflexió.

per

a

tots

els

ciutadans,

és

lógic

els

paper

Si la defensa
que

existeixi

és
una

pluralitat d'opinions sobre les formes de conduir la política
de defensa. Aquesta pluralitat ha d'incloure les opinions del
moviment pacifista,
igualment
sobre

que mereixen respecte,

les nombroses aportacions que fa

la pau en el camp de la defensa.

i ha
la

que

no

investigació

Ningú no té

monopolitzar el discurs sobre aquests temes,
l'obligació

d'incloure

el

seguretat per a tots,

futur,

que

a

pero tots tenim

de esforcar-nos a trobar polítiques

hipotequin

dret

de

produeixin

defensa

una

major

que respectin la dignitat humana i

no

incorrin en excessos coneguts. En aquesta tasca, i encara que
sigui amb aportacions molt diferents o oposades,
positiu

potenciar

reflexió,

una

l'análisi

i

col.laboració
la

será sempre

respectuosa

discussió

sobre

les

en

la

diferents

concepcions de la defensa..Aquest llibre que teniu a les mans
ha estat escrit, almenys, amb aquesta voluntat.

Durant els tres propers anys, de 1990 a 1992, el Ministeri de
Defensa

té

investigació

previst

gastar

militar,

170.000

milions

básicament

en

de

nous

ptes.

armaments

desenvolupats conjuntament entre diferents paisos de
La

quantitat

compte
política

que

és

impresaionant, especialment

és per reforear la

vessant

si
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l'OTAN.
tenim

armamentista

de defensa europea que, ara mes que mai,

en

en

d'una

necessita

d'iniciatives
oposat

al

Imaginatlves i valentes justament en

de 1'armamentisme,

és a dir,

el

en el camp

camp
de

la

cooperado política.

Els

centres

d'investigado sobre la pau han

teraps,

serioses

propostes

Espanya

com per a Europa,

elaborat,

desmilitaritzadores,

fa

tant

per

una

mes

que haurien de meréixer

gran atenció per part de les Administracions Publiques.
la

investigado

sobre

la pau no

gaudeix

de

Pero

recursos

ni

d'ajuts suficients per a dur a terme la seva feina, tot i que
podria

fer

una aportado decisiva en el

disseny

de

noves

politiquea de seguretat.

Per aquest motiu,
proposta,

voldria llancar des d'aquestes pagines

gairebé el repte, de que

1'Administrado

la

Pública

dediqui per a la investigado sobre la pau, com a mínim, 1' 1%
del

que

propers

ha previst gastar en investigació
anys.

1990-1992,

la

Aixó

significarla destinar,

quantitat

de

1.700

reflexionar d'una altra manera,

milions

militar
en
de

el

en

els

trienni

ptes.

per

des de la investigació sobre

la pau, sobre els temes de la defensa. Negar 1'IX per fer una
investigació

alternativa que está promoguda per

UNESCO i per l'ONU,
política,
análisis

la

mateixa

cree que seria un gran error de previsió

especialment perqué moltes de les propostes i
que s'han fet des de la investigado sobre la

les
pau,

temps enrera, s'han vist confirmades o posades en práctica al
cap del temps. Caldria, per tant, donar-li una oportunitat.
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LA TECNOLOGÍA MILITAR
I LA MILITAEITZACld
DE LA CIENCIA A NIVELL
INTERNACIONAL

DEFINICIÓ DE LA INVESTIGACIO MILITAR

Per investigado i desenvolupament (I+D) militar
s'entenen
totes aquelles activitats d'I+D, tant de recerca básica com
aplicada,
dirigides al desenvolupament, a la prova
i
producció experimental de nous armaments i sistemes d'armes.
Inclou també la millora i la modernització deis armaments i
sistemes d'armes existents.1
Peí SIPRI*, l'I+D militar compren:
a)
tota
l'I+D financada a través
de
les
despeses
pressupostáries deis ministeris de defensa d'un país o
dependéncies administratives equivalents. Aixó equival, per
Espanya, al programa 542 C deis pressupostos de l'Estat.
b) tota 1'altra I+D financada per departaments i órgans de
govern nacionals que, amb exprés coneixement oficial, es
porti a terme amb finalitats militars, de defensa o de
defensa civil, principalment la relacionada amb armaments. En
el cas espanyol, aixó es referiria a l'I+D militar financada,
per exemple, peí CDTI (Ministeri d'Indústria),
CSIC o
organismes de les comunitats autónomes.
Per l'OCDE», finalment, l'I+D referida a "defensa" inclou
tots els programes d'I+D realitzats essencialment per raons
militars, amb independencia del seu contingut o de si teñen
aplicacions civils secundarles.
Inclou l'I+D nuclear i
espacial que es porta a terme amb finalitats militars, pero
no
la investigado i aplicació civil
financada
pels
ministeris de defensa (metereologia i comunicacions, per
exemple).
Aquest estudi s'ha realitzat partint de la
informado
facilitada en el programa 542 C de 1'Administrado Pública,
referit a Investigació i Estudis per a les Forces Armades.
Com s'explicará, sois una part molt petita deis projectes,
d'un import veritablement despreciable, son civils; per tant
seguirem la metodología OCDE de no separar-los, ates que
teñen financament militar.

1

THEE, Marek, "Science and Technology for War and Peace", Bulletin
of Peace Proposals, n. 3, 1988, p. 5.
2
FORSBERG, Randall, "Resources devoted to military research and
development", SIPRI/Almquist & Wiksell, 1972, p. 67.
»OCDE, "Main Science and Technology Indicators".
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LA TECNOLOGÍA MILITAR

Una análisi de la significació de la investigació militar, ja
sigui en un país determinat o, amb mes motiu, a nivell
internacional, está estretament lligada a 1'observado de les
característiques i dinamiques de la tecnologia utilitzada per
a finalitats militars i, mes especificament, a la tecnologia
de concepció i ús própiament militar.
En els processos tecnologics podríem dir que hi ha almenys
sis fases, des que es comenca a pensar en el que es vol fer
fins que el producte s'introdueix en el meroat:1
Fases del procés d'I+D militar
Fase

Durada Cost
(anys)
(%)

Contingut

Inv. básica

Estudis científics fonamentals

Inv. exploratoria

Preparado de blocs tecnológica
unitaris per a programes futurs 3-5

Desenvolupament
avancat

Habilitado d'equipament
experimental per a' demostrado
i comprovació

Técniques de
construcció i
posta a punt

0-20
18

3-5

12

Construcció de prototipus per a
assaigs de funcionament

2-4

47

Produceió

Fabricado, logística, recanvis

3-10

Introducció

Instrucció a la tropa,
conceptes deis usuaris

2-4

Les
primeres
fases corresponen al que en
diem
I+D
(Investigació i Desenvolupament). Sovint, pero, aqüestes
fases reben altres denominacions,
com
"previabilitat",
"viabilitat", "definido" i "disseny" .

l

VXYRYNEN, Raimo, "Investigación y desarrollo militar y política
científica", Revista Internacional de Ciencias Sociales, n. 95,
1983, p. 69.
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Fases d'un pro.jecte armamentista
PREV1ABILITAT.

Estudi de les avantatges del projecte.

VIABILITAT.

Possibilitat tecnológica de fer-lo

DEFINICld.

Magnituds, plánols, estructures, costos,
equipaments, etc.

DISSENY DETALLAT
CONSTRUCCld
AVALUACIÓ"
Pels economistes, quan existeixen un conjunt de técniques que
permeten transformar les maneres de producció i de consum,
així com el seu entorn, es forma un "paradigma tecnológic"..
Perqué un nou paradigma tecnológic es pugui desenvolupar, cal
que hi hagi un context social i institucional favorable. El
moment actual ha estat descrit com el d'una revolució
tecnológica de gran abast, caracteritzada per ser
una
revolució centrada en els processos, mes que no pas en els
productes, i per utilitzar la informado com a materia
primera.
Els
efectes o impactes
d'aquesta
revolució
tecnológica depenen, en gran mesura, de les relacions socials
1
i les decisions polltiques amb qué s'assumeix.
Per
amb

Mary Kaldor 2 , el nou paradigma tecnológic va aparéixer
la revolució de les técniques de la
informado,

"técniques
degudes
a Ja continua reduceió
deis
costos
de
tractament
de dades,
especialment
a partir
de la
introducció
del
microprocessador
i deis
rápida
progressos
de
la
informática,
especialment
en els camps del disseny
assistit
per ordinador,
de la robótica,
deis sistemes
de control
i de
les
telecomunicacions".
Com veurem, les prioritats de la innovado tecnológica giren
en alguna paisos entorn de l'activitat militar, en una
veritable "militarització" de la ciencia. En altres paisos,
en canvi, les prioritats pressupostáries están clarament
orientades vers els productes d'ús civil. Tant les decisions
polltiques com les relacions establertes a partir d'aquestes
prioritats son, ben segur, diferents segons els casos. 1 si
el canvi tecnológic és, com s'afirma freqüentment, un deis
principáis
vehicles per realitzar canvis
estructuráis,
l'elecció de quin tipus de tecnología (civil o militar) s'ha
de promoure resulta, dones, vital.
1

CASTELL9, Manuel, "Revolución tecnológica y reestructuración económica-política del sistema mundial", a "Impacto de las tecnologías
avanzadas sobre el concepto de seguridad", FEPRI, 1987, pp. 3-4.
2
KALDOR, Mary; WALKER, William, "Tecnología militar y dinamismo
económico", Mundo Científico, n° 86, desembre 1988, p. 1204.

24

Si la demanda militar ei> tecnología dirigeix les orientacions
de la recerca científica d'una part deis principáis paisos
industrialitzats, caldrá preguntar-se quins son els raitjans
de regulació i control polític que aqüestes societats teñen
establerts per dominar aquest procés, aspecte que tractarem
posteriorment en referir-nos ais actors i a les institucions
encarregades de dur a terme la recerca.
En el decurs de la década actual s'han anat desenvolupant
unes noves tecnologies, conegudes amb el nom d'ET o "emergent
technologies". Aqüestes tecnologies emergents, siguin fácils
d'introduir després a nivell operatiu o no, acaparen (en tot
cas) una bona part de l'esforg d'I+D militar deis paisos
industrialitzats. Algunes de les carácterístiques d'aqüestes
noves tecnologies son les següents:1
a) Tot i essent diverses, están totes interrelacionades.
b) Les tecnologies militars requereixen unes especificacions
técniques de gran precisió i d'una naturalesa diferent a la
de les tecnologies comerciáis.
c) Son produides per diverses companyies de diferents paisos.
d) El pes de 1'electrónica és decissiu.
L'electrónica
representa el 35% del cost d'un avió de combat, el 30% d'un
vaixell de guerra, el 45% d'un missil 'i el 95% deis sistemes
de comúnicacions i guerra electrónica.
e) Moltes d'aquestes tecnologies afavoreixen mes la defensa
que 1'atac, cosa que representa un element positiu, ates que
possibiliten el reforcament d'una postura defensiva amb
credibilitat militar contra qualsevol amenaca d'invasió.
En un esforc de síntesi, i a tall de mostra, diguem que les
tecnologies mes usuals desenvolupades actualment en
el
terreny militar, i que per tant constitueixen el centre
d'atenció de la major part deis programes d'I+D militar., son
les següents:2
Motors lleugers i de gran potencia
Avions de combat / Cél.lules (estructura) construides
amb materials lleugers i resistents
(composites)
Microelectrónica abundant (aviónica)

Í

Turbines de gas
Ajudes a la navegació
Sistemes d'armes

electrónica

iCANBY, Steven L., "Conventional weapon technologies", SIPRI Yearbook
1987, p. 86; BARNABY, Frank, "La guerra del futuro", Ed. Debate,
1985, pp. 9-10.
«CASTELLS, Manuel, op. cit. p. 720.
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Nous materials (culrassa)
Direcció de tir (electrónica)
Giroestabilització (mecán. precisió)
Motors compactes
Turbines de gas
Artilleria

Carros de combat

I

Microelectrónica
Termografia
Optrónica
Mecánica de precisió
Propulsants sólids
Materials lleugers i resistents

*
Es fonamental assenyalar també que aquests productes porten
incorporats
una gran quantitat de recerca. La intensitat de
recerca1 en les noves tecnologies militars és impressionant,
i constitueix una de les explicacions de l'augment del seu
cost. Podem dir, per exemple, que la intensistat de recerca
del sector aeronáutic, un deis mes militaritzats a nivell
d'I+D, era cinc vegades superior a la mitjana de . tots els
productes manufacturats ais EE.UU., el 1980.'
Classificació d'alguna productes peí seu nivell
d'intensitat de recerca, el 1980
Míssils guiats
Avions
Computadores i ofimática
Óptica i medicina
Industria química
Mitjana de totes les manufactures

64'0
12'4
11'6
9'4
2*8
2*36

En les darreres décades, les armes i els sistemes per
transportar-Íes han canviat notablement. Els canvis obeeixen
a
una
major
precisió deis
sistemes
de
guia,
al
desenvolupament de nous materials i de combustibles mes
sólids,
a
millors motors i
millors
blindatges,
al
perfeccionament de contramesures electróniques, i a un llarg
etcétera.
L'análisi d'aqüestes tecnologies i de les tendéncies peí
futur fan preveure una situació tecnológica-»rmamentista a»Vi
aqüestes carácterístiques:s
'Es refereix a la proporció de fons d'I+D sobre l'output del producte
2

SKONS, Elisabeth, "The SDI programme and international research
cooperation", SIPRI Yearbook 1986, p. 278.
'BARNABY, Frank, "La guerra del futuro", Debate, 1985, pp. 9-10.
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* Es desenvoluparan noves armes de destrucció massiva. De fet
ja hi ha explosius combustible-aire, bombes de buit i bombes
de fragmentació que produeixen uns efectes tan devastadors
con les armes nuclears de petita potencia.
* Les armes estaran dotades d'un sistema de guia i de
dispositius automatics per encertar l'objectiu sense ajuda
de l'exterior. Aquests tipus de míssils son coneguts com a
míssils de "dispara i oblida". Amb aquesta tecnologia ja no
será necessari mostrar-se per poder destruir 1'armament de
1'adversari.
* L'espionatge electrónic, o ELINT, adquirirá cada cop mes
importancia, es fará des de térra, mar, aire i l'espai
exterior. Un deis programes que es comenten en aquest treball
és el del sistema de navegació per satél.lit NAVSTAR. Es un
sistema deis Estats Units que utilitzará 24 satél.lits i
proporcionaran dades de navegació per ais missils, amb una
gran exactitud.
Mary Kaldor ha establert una relació entre les formes
organitzatives del centres dedicats a l'I+D i el tipus de
tecnologia que utilitzen o generen normalment 1 .
Organització i tecnologia de 1'I+D militar

depenents

i ndependents

sobiranes

no sobiranes

TECNOLOGÍA
BARROCA

TECNOLOGÍA
CONSERVADORA

TECNOLOGÍA
REVOLUCIONARIA

???

La tecnologia barroca és la que caracteritza els establiments
d'I+D militars deis Estats Units, que en la major part son
sobirans (empreses privades), pero depenents deis contractes
del Pehtágon. Aqüestes empreses projecten, desenvolupen i
produeixen sistemes d'armes cada cop mes grans, mes cars i
mes complicats, és a dir, cada cop mes ."barróos".
Dependre de les comandes del Pentágon fa que aqüestes
empreses es vegin sotmeses a cercar permanentment nous
contractes (imperatiu de prossecució) i a establinr una forta
competencia amb els altres contractistes. Un cop concedit el
contráete, el govern difícilment té altra opció que la de
seguir endavant amb el desenvolupament, sense que importi
'KALDOR, Mary, "La investigación y el desarrollo militar: ¿causa o
consecuencia de la carrera armanentista?", Revista Internacional de
Ciencias Sociales, n° 95, 1983, pp. 44-45.
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massa el cost. Així no resulta estrany que els costos
iniciáis d'I+D es desbordin, duplicant o triplicant amb
facilitat el pressupost inicial. Les empreses procuren oferir
con-tínues i atractives "millores" tecnológiques a les forces
armades, amb la qual cosa exerceixen una influencia autónoma
sobre la forma i la direcció de la tecnologia militar.
Kaldor denomina "barroca"
aquesta tecnologia perqué no
consisteix a introduir noves tecnologies armaraentistes, sino
simplement "millorar" un mateix sistema d'armes, i d'una
manera que no pertorbi 1'orjjanització social deis servéis
armats. 1 Els costos i la complexitat d'aquest canvi técnic
conservador s'incrementen molt, pero 1'operativitat i el
rendiment de les armes millora poc. Major dimensió significa
major vulnerabilitat. La complexitat tendeix a reduir la
fiabilitat i a dificultar mes el maneig deis sistemes, i a
augmentar els problemes logístics. Finalment, exagerar els
"milloraments" del material pot portar a descuidar els altres
elements de la potencialitat, con la quantitat, la doctrina
o la instrucció del personal.
La tecnologia conservadora és aquella que es
realitza
normalment en centres no sobirans, és a dir, financats per
l'Estat, i que depenen totalment deis contractes del mateix
Estat. La industria militar soviética seria l'exemple mes
ciar d'aquest tipus d'organització.
Aquesta establiments exerceixen una pressió burocrática per
mantenir la seva situació de privilegi i no veure reduíts els
seus
pressupostos.
Aquest
"acomodament"
impedeix
la
introducció de canvis tecnológics drástics que posin en
perill 1'estabilitat deis centres.
La tecnologia revolucionaria, en canvi, desafia la doctrina i
1'organització militar existent. Sol realitzar-se en centres
sobirans (amb financament propi) i independents, és a dir,
mes relacionats amb el mercat no estatal. Aquesta centres o
empreses desenvolupen noves tecnologies relativament barates
i
eficaces,
amb la qual cosa estimulen
la
carrera
d'armaments. Es també freqüent que aqüestes empreses, un cop
es dediquen plenament a la fabricado de nous armaments,
acabin essent depenents de les comandes de l'Estat i es
converteixin en "barroques". La major part de les empreses
japoneses, alemanyes i algunes nord-americanes, com Texas
Instruments, pertanyen a aquests grup.
Hi hauria finalment un quart grup d'institucions, com algunes
universitats occidentals, els pressupostos de les quals están
garantits per l'Estat, pero que son lliures per a projectar,
desenvolupar i fabricar productes per a qualsevol client.
Per Mary Kaldor, la tecnologia "barroca" i "conservadora"
obstaculitza clarament el progrés tecnológic civil. Els
efectes de la tecnologia "revolucionaria" no son, en canvi,
«KALDOR, Mary, "Informe sobre la I+D militar", a "Más allá de los
bloques", Fontamara, 1986, p. 73.
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UNES LLflRSUES I TECNOLOGÍA MILITAR

Dates

Escenan

1874-1893

Estancament
Depressió

1894-1914

Enginyeria c i v i l
dominant

Factor-dau

Tecnolooia militar

Comentaris

Enginyeria pesada
Construcció
ferrocarril

Baix cost acer

Desenvolupament canons i
transport de tropes i
ferrocarril. Invenció
fusell automátic Maxim,
que canvia la doctrina
militar imperant.

Creixement de la
rivalitat imper i a l , "Spin-in"
de industries
d'acer, drassanes
i enginyeria.

Recuperació
Boom

Enginyeria pesada
Constr. ferrocarril

Baix cost acer

Rearmaeent naval
anglo-alemany

"Spin-off" de la
tecnología elect r i c i t a t i motors
d'automóvils.

1914-1939

Estancament
Depressió

Electricitat
Automóvil

Petroli barat

Desenvolupament tañes i
avions, canviant l'organització i la doctrina
militar imperant

la" Guerra Mundial
Nacionalisme económic. "Spin-in"
de les coapanyies
aeronáutiques i
autotovilístiques

1940-1966

Recuperació
Boom

Electricitat
Automóvil

Petroli barat

Rearmament USA-URSS basat "Spin-off" del
en la tecnología aerospa- desenvolupament
cial i automovilística
electrónica,
telecomunicacions
i nous «ateríais

1967- ?

Estancament

Electrónica

Hicro-chip

Desenvolupament PGM's,
canviant l'organització
i la doctrina militar
imperant.

m

Increment tensió
internacional,
"Spin-in" de l a
ind. electrónica

Font: KALDOR, Nary, "The Atlantic Technology Culture", a "Dealignment", United Nations University, 1987, p. 151
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tan clars. Mentre les tecnologies barroca i conservadora
tendeixen a estar mig cicle retardades respecte al paradigma
tecnológic prevalent, la tecnología "revolucionaria"
va
generalment apareliada amb el paradigma dominant. D'aquesta
manera, les tecnologies militars dominants (la barroca i la
conservadora) frenen el desenvolupament de noves tecnologies
civils dinámiques i contribueixen d'aquesta manera a les
crisis económiques.1

"La Segona Guerra Mundial va establir
un nou
paradigma
militar
que encaixava amb el paradigma tecnológic
del
quart
cicle
de Kondratiev.
Els elementa
clau
de la
victoria
americana i soviética
foren
la producció
en massa,
el motor
de combustió interna i el pétroli.
La carrera d'armaments de
la postguerra
va preservar
i expandir
aquest
triomfant
paradigma
militar-tecnológic.
Les empreses
independents
i
sobiranes
constructores
d'avions
deis
anys
trenta
es
convertiren
en els
principáis
contractistes
aerospacials
sobirans
i dependents
del
període
de la postguerra,
i
establiren
un impuls autónom per a la cursa d'armaments.
En
els anys cinquanta i seixanta,
les elevades
despeses
militars
facilitaren
la difusió
del paradigma tecnológic
dominant i la
concentrado
d' "spin-offs"
resultants
d 'aquest
esforc
(el
transistor
i el circuit
integrat),
que impulsaren
les
tecnologies
del cinqué cicle de Kondratiev.
Noves
tecnologies
electróniques
militars
foren posades a prova al Vietnam i a
l'Orient
Mitjá,
pero foren incorporades
pels
militars
tan
sois dins del marc del paradigme militar-tecnológic
dominant,
pie
d'avions,
carros de combat o de míssils
de llarg
abast
cada
cop mes complexs
i
sofisticáis...Les
tecnolgies
emergents
(ET) patrocinades
peí general Rogers
suposen
un
compromís
teóric
entre
el paradigma
militar
deis
anys
quaranta i 2 cinquanta i el nou paradigma tecnológic
deis
anys
vuitanta ".
El que sustenten Kaldor i Walker3 és que, malgrat els nous
invents, especialment en el sector de 1'electrónica, en el
sector militar no s'ha produit modificado de paradigma, de
canvis fonamentals. Aixó pot ser degut a la insuficient
experimentació de la tecnologia militar, que en temps de pau
no pot assajar-se prou com per avaluar-ne la utilitat. Es
evident que els militars han estimulat el desenvolupament de
noves tecnologies i l'adopció d'innovacions, pero "ho han fet
sobre les estructures existents,
sense comprometre els
paradigmes tecnológica en una transformació
fonamental.
L'abséncia
d'una
veritable elecció
ha
provocat
una
proliferació de tecnologies cada cop mes complexes 4 ." I
mentre que a l'economia civil, la revolució electrónica li ha
perinés realitzar estalvls, en el sector militar ha estat font
d'inflació. Com mes electrónica té un armament, mes car és.

'KALDOR, Mary, "Informe sobre...", p. 90.
KALDOR, Mary, "Informe sobre...", p. 87.
a
KALDOR, Mary; William Walker, op. cit., p. 1208.
«Ibid., p. 1209.
2
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A la práctica, els planificadors es mostren mes aviat
conservadors en les seves anticipacions: es basen en el
passat i perpetúen el rol de les institucions. I, com que
sense guerra no poden fer altra cosa, "els exércits sempre
teñen tendencia a teñir una guerra de retard".'
¿Quines son, en conclusió, les conseqüéncies que podem
esperar del desenvolupament d'aquesta tecnologia militar?
* En primer lloc, una acceleració del obsoletisme deis
sistemes
d'armes
actuáis.
Els
armaments
cada
cop
s'envelleixen mes de pressa o, millor dit, han de fer front a
nous models, aparentment mes perfeccionats. Aquést ritme
tecnológic converteix en ferralla bona part deis equipaments
existents i,
conséqüentment, qüestiona o posa fora de
circulació el discurs estratégic que l'empara. De fet, es
confirma el fet que la innovació tecnológica precedeix
normalment la innovació deis conceptes estratégics. Les armes
creen 1'estrategia, no a l'inrevés.2
* El fort ritme imposat per la produceió ininterrompuda
(follow on) es pot justificar en la mesura que també es
fabriquin "enemics" de forma continuada.
Com es comenta
després atentament, el "follow on" consisteix a eomencar a
investigar en un nou sistema d'armes, mes complex i car que
1'anterior,
tan bon punt 1'anterior está en fase
de
producció, de manera que sempre hi hagi activitat a nivell de
recerca, desenvolupament i producció., amb independencia de si
la
conjuntura
politica o estratégica
ho
justifiqui.
L'imperatiu económic del "follow on" és totalment independent
de l'existéncia d'un adversari real o imaginari. Pero, pot
"vendre's"
a l'opinió pública inventant-se histories i
arguments sobre noves amenaces o, si fa el cas, argüint tota
una pila d'aspectes pos'itius d'aquesta tecnologia, com la
creació de lióos de treball, per exemple.3
* Les característiques d'aquesta tecnologia i els elevats
costos
d'algúns
deis
sistemes
d'armes
forcen
la
transnacionalització de la producció i de la investigado,
així com 1'especialització tecnológica. en el marc d'un nou
ordre industrial.
* Ningú no ha pogut mai demostrar que la creixent dedicació a
l'I+D militar beneficii la seguretat internacional. Hi ha
molts arguments, en canvi, que avalen la hipótesi contraria,
és a dir, que la militarització tecnológica incrementa la
inseguretat regional i internacional.
ilbid.
Com ha indicat Pierre Lellouche, la SDI o "guerra de les galáxies"
és una excepció a aquesta constant. En aquest cas, els conceptes
estratégics van per davant deis tecnológics.
3
DESHINGKAAR, Giri, "Tecnologia militar y búsqueda de autosuficiencia: la India y China", Revista Internacional de Ciencias Sociales,
n. 95, 1983, pp. 105-106.
2
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* La militarització tecnológica, és a dir, la priorització de
la recerca militar, alimenta i agreu.ia el rearmament. La
investigació militar és una condició necessária de 1'actual
cursa armamentista i, encara que no és una condició suficient
per explicar-la, crea una pressió permanent perqué incrementa
les despeses militars en el futur, independentment que
canviin les relacions polítiques deis estats. A mes, aquesta
pressió
no afecta sois els paisos que condueixen l'I+D
militar, sino que afecta també els altres paisos, a través de
l'I+D incorporada ais armaments moderns que importen.1

Condicions peí rearmament
polítiques
,suficients
— estratégiques
condicions ^
^ ^ ^ económiques
necessáries ^ ^ ^
—»técniques
Encara que no disposin d'un poder de decisió, els polítics i
els militars no posseeixen directament els mitjans necessaris
per fabricar o perfeccionar els armaments. Les voluntats
polítiques
o estratégiques no son,
dones,
condicions
suficients. En canvi, la fabricació d'armes necessita d'una
abundancia
de primeres matéries,
capital,
má
d'obra
qualificada, etc., així con d'una considerable experiencia
per utilitzar eficacment aquests recursos. Aquests factors
económica
(especialment
els factors
de
producció
i
1'organització de la producció) son condicions necessáries
per a la carrera d'armaments. De la mateixa manera, la
col.laboració
deis
científics
i
deis
enginyers
és
absolutament necessária, particularment per perfeccionar els
armaments i els métodes de producció.2
* La tecnología militar distorsiona el funcionament económic
deis paisos industrialitzats• L'increment de la productivitat
industrial i del nivell de competitivitat comercial es mostra
inversament proporcional al nivell de dedicaciió a l'I+D
militar.
* La tecnología militar sustenta el subdesenvolupament del
Tercer Món. receptor del 80% de les exportacions mundials
d'armes, fet que detreu recursos económics necessaris per al
creixement d'árees que son vitáis per al desenvolupament. Cal
advertir taabé que l'increment de l'activitat d'I+D militar
deis paisos industrialitzats es tradueix en l'expansió de la
«ACLAND-HOOD, Mary, "Military research and development expenditure'
SIPRI Yearbook 1986, pp. 299-307.
*GSPONER, André, "Sciences, technique et course aux armements",
GRIP Notes et Documents, n. 97-99, 1985, p. 21.
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capacitat de producció d'armaments en el Tercer Món; les
empreses d'alguns paisos d'aquest ja han comencat a competir
en el mercat mundial.1
* El ritme tecnológic i 1'especialització internacional de la
producció d'armes facilita la proliferació d'armaments i el
seu comerc. De fet, la producció d'armes sota llicéncia és
una de les formes mes importants que adopta la transferencia
de tecnología bél.lica al Tercer Món. "Mitjangant aquest
métode s'exporta el sistema de fabricació d'un determinat
tipus d'armament préviament desenvolupat per la industria
d'armaments deis paisos industrialitzats. En esséncia, aquest
procés obeeix a la necessitat que té la propia industria
científico-tecnológica (I+D) de perllongar la vida útil d'una
certa tecnología bél.lica i de mantenir la rendibilitat d'uns
equipaments que en els paisos proveidors ja son antiquats".2
Ates que els acords de venda de tecnología ais paisos del
Tercer Món impliquen la venda de patents, existeix la
possibilitat de seguir óbtenint beneficis de tecnología ja
"exhaurits" en els paisos industrialitzats. La tecnología mes
avancada, com és de suposar, no es ven, pero sí en canvi la
tecnología menys avancada.

1

VARAS, Augusto; BUSTAMANTE, Fernando, "Consecuencias de la investigación y desarrollo en la transferencia de tecnología bélica
hacia el Tercer Mundo", R.I.C.S., n. 95, 1983, p. 151.
*Ibid., p. 155.
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El mite deis "spin-offa"

En qualsevol debat relacionat amb les despeses militars o la
tecnologia militar, difícilment deixa de sortir un arguraent
justificador d'aquesta tecnologia, basat en el que s'anomena
"spin-offs", és a dir, els aprofitaments civils de la
innovació tecnológica militar. El cas del radar sol ser, a
mes, l'exemple habitual.
Si bé és innegable que la tecnologia d'origen militar ha
tingut certes utilitats civils, també és igualment cert que
moltes recerques militars s'han quedat en el calaix de
l'activitat militar i que moltes investigacions d'origen
civil s'han traspassat al camp militar. El problema está a
quantificar mínimament aquests traspassos, i ponderar-los en
funció deis recursos que reben. En fer-ho, i encara que sigui
amb grans limitacions de dades, ens trobem amb un seguit de
fets i raons que esmicolen, fins a desfer-lo, aquell argument
justificador 'de "al cap i a la fi, la tecnologia militar
reverteix al camp civil". Les virtuts deis "spin-offs" son,
com veurem, limitades. Es mes un mite que una realitat.
Com ha assenyalat Marek Thee 1 , les qüestions a plantejar
aquest tema son les següents:

en

a) ¿Quins son els costos doportunitat de l'I+D militar i deis
aprofitaments civils d'aquesta?
b) ¿Quins beneficis alternatius son inevitables i quin és
preu pagat per aquests guanys relativament limitats?
c) ¿La recerca d'spin-offs militars és la forma mes
per garantir l'assoliment d'un progrés económic?

el

efectiva

d) ¿No deu ser, en tot cas, que una inversió directa en I+D
civil resultaría mes aprofitable i amb millors resultats?
Com s'explicará amb algún detall en referir-nos ais paisos
mes implicats en la investigació militar, és una realitat
significativa
que l'esforg d'I+D militar s'hagi centrat
normalment en un nombre determinat de sectors, que s'han
convertit en privilegiáis quant a rebre subvenciona estatals.
Perd
aquesta
priorització
sectorial
ha
comportat,
paral.lelament, un cert marginament de la resta de sectors,
que han vist perdre la seva competitivitat en el mercat
internacional.
Els paüsos que, com el Japó, han centrat el seu esforc
d'investigació en el camp civil han estat els que han guanyat

iTHEE, Marek, "Science and Technology for War and Peace", Bulletin
of Peace Proposals, n. 3, 1988, p. 24.
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punts en el pastís del comerc internacional i han penetrat
reeixidament en el mercat nord-americá de béns de consum.
L'evolució del comerc mundial de productes manufacturats i,
mes concretament, de productes electrónics, és un deis
indicadors que ens poden servir per avaluar la capacitat
d'innovació d'un país desenvolupat. I és significatiu que els
paísos que, en termes relatius, dediquen mes diners a la
investigació militar siguin els que están perdent posicions
en el comer? mundial.1
Comerc de productes manufacturats
Relació Export /Import.
1965
1975
1985
EE.UU.
R.U.
Franca
Suécia
Italia

RFA
Japó

1'55
1'78
.1*40
0'90
1'92
1'71
4'22

1'38
1'29
1' 31
1'09
1' 72
1'89
4'58

0'60
0'90
1'12
1'25
1'47
1'69
4'25

% auota mercat OCDE
1965
1975
1985
21'0
12'5

8'4
3'2
6'4
18*4

8'9

17'6

16'6

8'9
9'5
3'3
6'9

7'5
7'9
2'6
7'3

19'2
12'8

17'5
18'1

Font: OCDE, "Trade by Commodities, Series" C", 1985
Una lectura1 del quadre anterior ens permet observar que,
efectivament, els EE.UU. i el Regne Unit, que son els paísos
de l'OCDE que destinen mes diners en I+D militar, han perdut
4'4 i 5 punts
respectivament, en la seva quota de mercat
exportador al llarg de vint anys. Aquests 9'4 punts son
prácticament e ls que ha guanyat el Japó en el mateix període.
Aquest país, a mes, s'ha convertit en el principal exportador
mundial de bén s manufacturats. Italia ha guanyat també quota
exportadora
Ambdós paísos teñen percentatges d'I+D militar
molt baixos
D'altra banda, els EE.UU. i el R.U. han vist disminuir
extraordináriament, durant aquests vint anys, la seva relació
entre exportacions i importacions, que ha esdevingut negativa
a mitjans de la década deis vuitanta. La RFA i Suécia, en
canvi, son paísos que han dedicat un percentatge molt elevat
del seu PIB a investigació civil, i han pogut mantenir o
millorar la seva relació entre exportacions i importacions.
Si existeix una relació de causa-efecte entre aqüestes dades
no és fácil de determinar, pero sí que podem afirmar que no
és cert, de cap manera, que una forta dedicació a l'I+D
militar serveixi per guanyar competitivitat industrial. Les
estadístiques mostren el contrari.

"•KALDOR, Mary; WALKER, William, "Tecnología militar y dinamismo
económico", Mundo Científico, n° 86, desembre 1988, pp. 1204-1212.
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Si analitzem les dades referents al comerc de productes
electrónica, les conclusions son semblants, encara que aquí
tots els paisos perden quota de meroat en benefici del Japó,
i sois Suécia i Japó augmenten la relació entre exportacions
i importacions de productes electrónics.
Resultats del comero de productes electrónics
% auota mercat OCDE

Relacions export./imüort

EE.UU.
R.U.
Franca
Suécia
Italia
RFA
Japó

1965

1975

1985

1965

1975

1985

1'08
1'60
l'll
0'98
0'93
1 *47
11 '32

1'42
1'04
0'95
1'43
l'll
1'45
5'88

0'54
0*60
0*71
Í'IO
0'73
0'95
13'90

23'3
10*2
7'3
3'7
5'8
15'5
13'0

24'1
8'2
6'6
4'2
4'8
15'0
20'9

19'0
5'9
4'5
2'4
3'4
9'5
42'4

Font: OCDE, "Trade by Commodities, Series C", 1985
Si agafem un període mes reduit,
1980-1986,
i veiem
l'increment anual de totes les exportacions deis paisos,
ordenats per la seva dedicació a l'I+D militar, comprovarem
també que no hi ha cap relació, sino mes aviat el contrari,
entre
majors
despeses
d'I+D
militar
i
increment
d'exportacions, especialment per els casos mes significatius
(EE.UU., Regne Unit i Franca).

INCREMENT ANUAL DE LES EXPORTACtoNS, 1980H986

á?Ui *r
m
¿7m/k

11
*

IÉ~

IÉ

•/m/MsI I

=i

(=3

j =

m

USA

Franca
R.f.A. Nwv^» Canadá Holanda finia rdla
H.U.
Sukcia Eapanya » U a
Austral
Oapé

36

Si, finalment, comparem 1'increment del PIB d'aquests paisos,
en el període 1980-1986, amb el percentatge sobre el PIB que
dediquen a l'I+D militar, veurem també que la relació és
inversa. Els que mes creixement económic teñen son els que
menys gasten en I+D militar.

%

INCREMENT DEL PIB EN EL PERIODE 1980-86
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Com adverteixen Kaldor i Walker, aqüestes estadístlques, tot
i ser significatives, cal interpretar-Íes amb precaució, ates
que les activitats de les multinacionals a Europa i a
l'Extrem Orient tendeixen a ampliar el descens de la posició
nord-americana i,
a la vegada, exagerar les qualitats
europees.
Les barreres que dificulten la difusió de la tecnologia
militar al camp civil son nombrases. Judith Reppy1
ho ha
expressat amb aquest quadre:

TECNOLOGÍA

MILITAR

sedretismef \
eq) íeriments

espacitelitzats

inr uvaciió de p r p d u a t e s ,

\ n o de proceksos\
)logia
segreg^tc/ió depártamenos "defensa"
inflació da preus
TECNOLOGÍA

CIVIL

El secretisme, les través a x'exportació de determinats
productes,
i les dificultats per publicar determinades
investigacions classificades son, també, importants obstacles
que dificulten la difusió comercial de les tecnologies
d'origen militar. Valgui la dada que els Estats Units
mantenen en secret el 20% deis programes d'I+D presentats a
l'aprovació del Congrés, el 1987.
A
mesura que la tecnologia militar augmenta la
seva
especificitat, els aprofitaments esdeverien cada cop mes
escassos.2 Un estudi de l'Oficina d'Avaluació de Tecnologies
deis EE.UU. (Office of Technology Assessment) afirma que el
tipus de tecnologia que requereix la defensa nacional és
massa
específica
per aportar una contribució útil
i

«REPPY, Judith, "Military RAD and the civilian economy", Bulletin of
the Atomic Scientists, octubre 1985, p. 12.
•DEE ODEN, Michael, "Military spending erodes real national security"
Bulletin of the Atomic Scientists, juny 1988.
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rendible a la industria civil.1 El fet que, per exemple,
s'exigeixin productes electrónics resistents a un impacte
nuclear no té res a veure amb les exigéncies requerides peí
mercat civil.
El sector militar s'inclina mes per la innovació del producte
que no pas per transformar els processos de fabricació. Aixó
és degut a 1'existencia de mercats sense competencia, a
l'adequació de les prestacions tecnológiques a la forca
militar, a l'oposició de dos sistemes d'armament diferents en
1'enfrontament Est/Oest, etc. Tots aquests factors expliquen
que el mode de producció s'hagi desenvolupat en el sector
civil mes que no pas en el sector militar.2
L'augment del carácter "barroc" o exótic de la tecnología
militar fa que la seva transferencia a l'economia civil sigui
cada cop mes petita. La gran quantitat de diners destinats a
programes militars no pot justificar-se pels guanys que
proporcioni a l'economia civil, ja que aquests
guanys
s'haurien pogut obtenir d'una manera molt mes barata i rápida
si els recursos dedlcats a l'I+D militar haguessin estat
dedicats directament a l'economia civil.
No s'hauria d'oblidar,peró, que el propósit de l'I+D militar
és el desenvolupament d'armaments nous i mes mortífers i no,
com alguns pretenen fer creure,
millorar les prestacions de
l'economia civil. Des d'aquest punt de vista, la polémica
sobre els "spin-offs" resulta, fins i tot, irrellevant.3
La demanda tecnológica militar no és la d'un equilibri, com
la deis diplomátics, ni la d'una qualitat igual a preu
inferior, com la deis mercaders, sino la d'una qualitat
superior a qualsevol preu*. Els governs son els que paguen
bona part de la recerca militar, sovint sense disposar de
mitjans de control sobre aquesta, i aixd facilita que els
costos d'aquest procés s'inflin contínuament. Coincideixo amb
Albrecht5 quan assenyala que l'afany deis industriáis per
participar en projectes d'I+D militar no té res a veure amb
actituds
militaristes,
sino que simplement
reflecteix
1'oportunitat d'aconseguir fons públics suficients per ais
avéneos tecnológics. L'interés industrial, en definitiva,
está dominat per interessos de lucre.

Í G R E E N B U R G , Daniel, "A hidden cost of military research: less national security", Discover, gener 1987, p. 98.
2
KALDOR, Mary; WALKER, William, "Tecnologia militar y dinamismo
económico", Mundo Científico, n° 86, desembre 1988, p. 1209.
3
REPPY, Judith, "Military R&D and the civilian economy", Bulletin
of the Atomic Scientists, octubre 1985, p. 13.
*JOXE, Alain, "La technologie dans le rapport des forces", Paix
& Conflits, n. 7, tardor 1984, p. 65.
'ALBRECHT, Ulrich, "Las comunidades involucradas en la investigación
y el desarrollo militar", Revista Internacional de Ciencias Sociales, n. 95, 1983, p. 16.
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"L'estima
de la industria
pels contractes
de l'I+D militar
és
comprensible
quan
es
consideren
les
extraordináries
possibilitats
de reprodúcelo
del capital;
la suma de
capital
privat
requerit
és relativament
baixa,
i el riso
está
públicament
limitat.
El
pressupost
d'I+D
ofereix
considerables
recursos
per a tecnología
avancada
que
la
industria
no podría assumir per si mateiXa.
Aixó explica
per
qué certs
capitals
situats
mes enllá
deis
límits
de
la
prodúcelo
militar
han mostrat
interés
peí
negoci
de
la
contracció
d'I+D
militar"-1
El que está ciar, i el cas espanyol és paradigmátic sobre
aixó, és que els pressupostos d'I+D militar no son gaire o
gens fiscalitzats pels Parlaments, i si aquests ho fan és de
manera
molt
menys rigorosa que en
els
pressupostos
d'investigació de carácter civil.

»Ibid, p. 18.
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TIPOLOGÍA DBLS CENTRBS DEDICATS A I+D MILITAR

Com s'anirá comprovant en les pagines següents, la major part
de la investigado de carácter militar que es fa en el món
está subvencionada pels governs. El patrocini estatal de
l'I+D
militar és,
així, una de les
característiques
fonamentals d'aquest tipus d'activitat.
Una primera classificació deis establiments dedicats a l'I+D
militar seria, dones, la de dividir-los segons la propietat,
sigui
estatal o privada. Podem fer-hi
igualment
una
subdivisió segons la seva dependencia de les comandes de
l'Estat. Així, dones, obtindrem un mínim de quatre tipus
d'establiments:
a)
b)
c)
d)

de
de
de
de

propietat
propietat
propietat
propietat

estatal
estatal
privada
privada

i
i
i
i

depenents
depenents
depenents
depenents

de comandes del govern
del mercat privat
de comandes del govern
del mercat privat

Mary Kaldor ha afinat una mica mes en aquesta divisió; ha
establert una classificació amb sis tipus d'establiments,
tenint en compte també el seu tipus d'organització.
TIPOLOGÍA DBLS gSTABLIHEHTS D'I+D MILITAS
Patrocini

DEDICACIÓ

TIPUS
D'ORGAimáCIÍ

eieiples
deis EE.UU.

ESTATAL

Propietat
estatal

Laboratoris
estatal:

Naval Weapons
Center

PEIVAT

EstablUents subvencionáis
per l'Estat seise
finalitats lucratives

Laboratoris
universitaris

Establiients
independents
no lucratius

K.I.T.
Eand Project
Lincoln Labor.

Industries dedicades
a l'Estat

Propietat Industria
estatal
de
regida per defensa
fines
privades

General
Dynaiics

Lockheed

Industria
independent

Industria
coiercial

General
Hotors

Pont: IALD0B, Hary, "La investigación y el desarrollo lilitar: ¿causa o consecuencia de la carrera
arutewtistt?, Revista Internacional de Ciencias Sociales, n. 95, 1983, p. 28.
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En
el procés d'I+D militar intervenen diversos
tipus
d'institucions:
organitzacions i departaments
estatals,
universitats i empreses privades. Normalment, el paper de les
universitats o órgans similars es limita a la investigació
básica i explorativa, mentre que les empreses i laboratoris
estatals s'encarreguen de les tasques de desenvolupament.
En els EE.UU., el Pentágon finanea importants programes
d'investigació realitzats a la Universitat. En alguns camps,
a mes, és la principal font de subvencions, i estableix una
dependencia mportant entre la investigació universitaria i
els interesaos militara.
Percentatge deis fons orovinents del Pentágon
sobre la totalitat deis fons federáis destinats
a la investigació universitaria, el 19861
milions $

X

Matemátiques/Informática

169

58'8

Enginyeria

219

38'7

30
86
36
51

53'7
59*8
48'2
48'4

95

26'0

58

42'5

Aeronáutica
Eléctrica
Mecánica
Metal.lúrgica
Medi Ambient
Oceanografía

24

Psicología
Ciéncies físiques
Ciéncies de la vida

•

18'6

112

13'5

62

2'0

Peí programa SDI, per exemple, les universitats varen rebre
contractes d'investigació per valor de 180 milions*de dólars
en el quatrienni 1983-1986. Quatre d'elles
(Utah Higher
Education System, University of Texas, Georgia Institute of
Technology i Satandford University) van rebre contractes per
un valor d'entre 23 i 26 milions de dólars.
Ais EE.UU., la col.laboració de les universitats amb el
Pentágon és ja una tradició
Centres universitaris com el
M.I.T. o la Johns Hopkins rében, en un sol any, contractes
del Departament de Defensa per un valor superior els 300
milions de dólars, una quantitat que supera el pressupost
anual del Consell Superior d'Investigacions Científiques
(CSIC) espanyol.

•NIMROODY, Rosy, "Star Wars. The Economy Fallout", Ballinger, 1987,
p. 80.
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Des d'una altra perspectiva, podríem dir també que els actors
involucrats en l'I+D militar deis paisos industrialitzats son
tres:
A) La industria, que és la que realitza els contractes
B) Les forces armades. que son les que consumeixen els
productes fets per les industries, i
C) La burocracia estatal, que fa d'element mediador i
regulador.
La política de la investigació militar es mou al voltant deis
estira-i-arronsa d'aquests tres grups. La funció de la
comunitat científica dedicada a l'I+D militar consisteix a
inventar, executar i perfeccionar el que decideixen els tres
grups abans esmentats, i per motivacions que sovint escapen a
les
"estrictes
exigéncies militars".
Molts
projectes
d'investigació militar es fan simplement per qüestions de
prestigi, per exportar els productes resultants o simplement
perqué ja s'han gastat molts diners en les primeres fases o
perqué els mateixos científics puguin demostrar la seva gran
capacitat investigadora.
Ni la cursa d'armaments ni la intensitat de la investigació
militar es mou exclusivament per factors internacionals
(relacions entre les grans potencies, conjuntura estratégica,
etc.). Hi ha també forts impulsos interns derivats del mateix
ritme imposat per la ciencia i la industria militar. Podem
dir, aixi, que existeixen dos diferents tipus de conjuntures
que influeixen en les decisions de la política industrial
militar:
la
conjuntura estratégica
i
la
conjuntura
científico-técnico-industrial,
amb característiques forca
diferents. '
La conjuntura estratégica és heterónoma, ates que está
subjecte a condicionants externa, com l'evolució de les
doctrines militars, les relacions Est/Oest, la interacció
militar de les relacions Nord/Sud, etc.
La conjuntura de l'aparell cientific i productiu militar és
homónoma, ja que ve donada peí mateix impuls de l'I+D militar
i per la dinámica interna de la societat industrial.
Albrecht1 ha posat de manifest que un deis pilars que sosté
l'edifici de la investigació és, justament, el conjunt de
conviccions aparentment molt arrelades sobre les
seves
"notables aportacions" a la societat, així com sobre la
importancia del seu treball per a la "seguretat nacional".
Podríem dir, en aqueat sentit, que existeix una excelent
autopercepció del personal implicat en tasques d'I+D militar.
1

CIRPES, "Projet de recherohe 0SD-CNR8. ATP science et technologle".
Paix & Conflits, n. 7, tardor 1987, p. 78.
«ALBRECHT, Ulrich, "Las comunidades involucradas en la investigación
y el desarrollo militar", Revista Internacional de Ciencias Sociales,
n. 95, 1983, pp. 7-24.
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Aixó no seria criticable si no fos que, degut al tipus de
productes que desenvolupen, 1'autocomplaenca els deixa poc
marge per acceptar critiques o propostes per reorientar el
seu treball vers finalitats civils.
Els
centres de confirmació política,
és a dir,
els
Parlamenta, poques vegades arriben a contradir o posar en
qüestionament els programes d'I+D militar. Al marge del
desconeixement técnic sobre la majoria deis programes, és
freqüent que es doni també una actitud inhibitoria enfront
d'uns programes que son presentats mitológicament con "les
tecnologies capdavanteres". Així resulta fácil convéncer-los
que cal pagar un preu alt per endinsar-se en aquests nous
camps de la tecnología, i aixó sempre será mes fácil de
fer-ho a través de programes militara, que es fan per raons
de "seguretat nacional", que no pas mitjaneant subvencions a
les empreses privades.
El carácter reservat de la informació fa que les opcions
produides
per
la recerca i gestionades
peí
"lobby"
tecnológic, s'imposin sense debat a l'aparell burocrátic.
D'aquesta manera,
un debat sobre aquest tema
resulta
difícilment democratitzable, ates que está reservat a una
élite que s'expressa en un llenguatge. especialitzat. El debat
polític va encara retardat sobre la decisió técnica.1
Coincldeixo amb Alain Joxe quan afirma que el control polític
sobre la tecnología és un acte de govern, i que el control de
l'opinió
pública
sobre
les
opcions
científiques
i
tecnológiques és una acció de la aocietat civil que cal
estimular.'
La
democratització deis debats
sobre
la
tecnología militar és, així, una condició necessária per
democratitzar la política de defensa.

•JOXE, Alain, "La technologie dans le rapport des forcea", Paix
& Conflicts, n. 7, tardor 1984, p. 63.
•Ibid., p. 65.
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LA DESPESA MUNDIAL EN I+D MILITAR

Les dades conegudes sobre la dedicació de les grans i
mitjanes potencies a la investigació militar posa de manifest
l'estret lligam que s'ha establert entre les administracions
i la tasca científica en aquests paisos, i que la carrera
d'armaments té una sólida base en el matrimoni realitzat
durant la Segona Guerra Mundial entre la ciencia i el poder
polític.1
•

Es difícil calcular exactament la quantia de la despesa
mundial en investigació per a finalitats militars. Si bé es
teñen
dades concretes sobre les despeses
fetes
pels
ministeris de defensa en aquest punt, és també conegut que
una part de la despesa d'I+D considerada com a civil amaga,
de fet, projectes militars. En el cas deis Estats Units, per
exemple, les depeses d'I+D nuclears están ficades en el
Departament
d'Energia,
i les relatives ais
programes
espaciáis, están encabides en els pressupostos de la NASA. A
l'URSS sembla que l'ocultació d'aquest tipus de despesa és
encara molt mes elevat. Tot aixó fa que les despeses
declarades oficialment com a militars siguin, en realitat,
menors del que es gasta realment.
Diverses estimacions concorden d'afirmar que aproximadament
una tercera part de tota la despesa mundial en I+D está
dedicada a finalitats militars. El sector militar és, a mes,
el que absorbeix majors recursos económica i humans de tots
els camps de la recerca. Segons un estudi de Colin Norman2 ,
referit el 1980,
les despeses mundials d'I+D
estaven
repartides d'aquesta forma:
Despeses mundials d'investigació

%
Militar
Invest. básica
Espai
Energia
Salut
Processament informado
Transport
Control de la pol.lució
Agricultura
Altres

24
15
8
8
7
5
5
5
3
20

iVXYRYNEN, Raimo, "Investigación y desarrollo militar y política
científica", Revista Internacional de Ciencias Sociales, n. 95,
1983, p. 78.
«NORMAN, Colin, "The God that Limps: Science and Technology in th*
Eightes", N.W.Norton, 1981, p. 72.
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Si a aquest 24% - afegim la part corresponent a espai i
energia, arribarem, com deiem, a percentatges situats entre
el 30 i el 35* del total.
Les Nacions Unides varen calcular, el 1972, que el 40% de
tota la despesa mundial d'I+D era per a finalitats militars.1
Aquest percentatge- tan escándalos, el va anar
reduint
progressivament, fins a situar-lo a uns nivells mes moderats,
del 2T) al 25%, en un informe del 1982.
El SIPRI d'Estocolm2 ha calculat que la despesa d'I+D militar
abasta una quarta part del total mundial d'investigado,
assolint una despesa d'uns 100.000 milions de dólars el 1986.
El SIPRI estima igualment que en el món hi ha 1'5 milions de
persones vinculades, directament o indirectament, amb la
recerca militar.
En resum, dones, l'activitat de recerca militar
implica
directament a mes de mig milió de científics, que treballen
per perfeccionar noves armes. Aquesta investigado rep, a
nivell mundial, uns fons que son quatre o cinc vegades
superiors ais assignats a la recerca per a la salut, sis o
set vegades superiors ais dedicats a transport, o deu vegades
superiors ais destinats a la recerca agrícola. Els sis
primers paísos industrialitzats gasten en I+D militar una
quantitat sis vegades superior al que tots els paísos del
Tercer Món destinen a la ciencia en general...
Aquesta monopolització militar de la recerca és, de fet, un
fenomen recent. Abans de la Segona Guerra Mundial, les grans
potencies sois dedicaven un 1% deis seus
pressupostos
militars per a investigado. Avui dia hi dediquen mes del
12%. El creixement, per tant, ha estat extraordinari, i ha
estat
degut
no sois a la seva
difusió
(creixement
horitzontal), sino especialment ais increments deis costos de
producció en armes cada cop mes sofisticades
(creixement
vertical).
En termes absoluts, la majof part d'aquesta despesa está
centrada en les. dues superpoténcies, que mantenen un nivell
de recursos incomparables amb la resta deis paísos. A un
segon nivell, pero també de forma destacada sobre la resta,
figuren el Regne Unit i Franca, seguits de la RFA.

1

NN.UU., "Desarmament i Desenvolupament", 1972
«SIPRI Yearbook 1987.
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Nivell de despeses d'I+D militar
(en milions de dólars, a preus constants i al canvi del 1980)
EE.UU.
Regne Unit
Franca
(Espanya)
R.F.A.
Suécia
Italia
Japó
India
Australia
Canadá
Holanda
Noruega

27 .340
3 .814
3 .100
1 .400
1 .140
360
260
212
194
103
99
48
44

(1985)
(1985)
(1985)
(1989)
(1985)
(1984)
(1984)
(1985)
(1982)
(1984)
(1983)
(1985)
(1983)

Font: SIPRI Yearbook 1986, p. 301.

Hem inclós en el quadre anterior la despesa d*Espanya del
1989,'. per tal de donar una primera idea de la importancia
quantitativa de la dedicació que s'está fent actualment én
I+D militar, fins al punt de gastar-hi quantitats molt
superiors a les de paisos amb un nivell económic i tecnológic
mes avancat que el d'Espanya.
En els altres capítols
analitzarem amb deteniment l'evolució del cas espanyol.
Noti's també que aquest "ranking" té gairebé el mateix ordre
que el deis paísos exportadors d'armament. S'ha assenyalat
fins i tot una correlació positiva entre el nivell absolut de
despesa militar,
d'un costat, i de l'altre,
la part
proporcional destinada a I+D.
La principal
explicado
d'aquest fet és, amb tota probabilitat, la de les economies
d'escala. L'exportado és un ínitjá de qué es valen les grans
potencies per perllongar les activitats de la producció
industrial militar. Pot dir-se, fins i tot, qué els paxsos
importadors paguen en certa manera aquesta part d'I+D que es
dedica ais sistemes d'armes per a 1 'exportado.1
Gran part d'aquests recursos económics centrats en la recerca
militar teñen un origen governamental, almenys peí que fa ais
paisos que hi dediquen mes diners. A l'URSS, EE.UU. i Gran
Bretanya, per exemple, mes de la meitat de les despeses d'I+D
de 1'administrado es deddca a programes militara. A Franca,
el percentatge és del 38%, i a Espanya, el 1989, el 27%.

iWXNGBORG, Manne, "Problemas de evaluación de la investigación y el
desarrollo militar", Revista Internacional de Ciencias Sociales,
n2 95, 1/83, pp. 49-61.
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Els EE.UU.

Els Estats Units és, juntament amb el Japó, el país que
dedica mes recursos económics a la investigado, amb una
quantitat equivalent al 2'8% del seu PIB. Un 29% d'aquest
percentatge
correspon,
pero,
a
investigació
militar
subvencionada peí govern (0'81% del PIB), mentre que el Japó
sois dedica a I+D militar un percentatge molt petit (0'01%
del PIB). Dit amb altres paraules, el percentatge dedicat a
la recerca civil és del 2'0% del PIB en el cas deis EE.UU.,
percentatge forga elevat, pero inferior al del Japó
(2'8%),
Suécia (2'6%) o RFA (2,6%), i igual al d'Holanda. Aquesta
manca de liderat en el percentatge de recerca civil és degut,
dones, a la gran dedicació que dona a l'I+D militar.
Com hem advertit anteriorment, si no comptem l'URSS, els
EE.UU. és el país on l'I+D financada peí govern está mes
centrada en les activitats militara. Un 68'1% de la recerca
pagada per l'administració el 1988 es referia a projectes
militars.1 A mes, les despeses destinades a recerca militar
creixen mes de pressa que les civils. En concret, en el
periode 1981-1986, les primeres han augmentat en un 62%,
mentre que les civils han disminuit en un 10%.2
El pressupost d'I+D militar déla EE.UU. per l'any 1989
assoleix la quantitat de 38.157 milions de dolars, una xifra
per si sola superior al pressupost total de defensa de paisos
com Franca, Gran Bretanya o la RFA. Es també una xifra cinc
vegades superior a tot el pressupost anual del Ministeri de
Defensa espanyol.
Aquesta immensa despesa en I+D s'emporta una part
important
del pressupost del Departament de Defensa nord-americá -el
13'1%
l'any 1989- amb tendencia a anar augmentant si tenim
present que, l'any 1983, aquest percentatge era sois del
9'5%.»
Pressupost d'I+D militar deis EE.UU.
(en milers de milions de dolars constants del 1989)
1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

27*8

31'7

35'8

37'4

38'4

38'0

38*1

Total DoD

290'7

303*9

325'4

311'9

301*6

292*7

290*8

% I+D/DoD

9*5

10*4

11*0

12*0

12*7

13'0

13'1

I+D

lOCDE, "Main Science and Technology Indicators 82-88", nQ 2, 1988.
«THEE, Marek, "Science and Technology for War and Peace", Bulletin
of Peace Proposals, nQ 3, 1988.
*"Report of the Secretary of Defense Franck C.Carlucci to the Congress
on the Amended FY 1988/FY 1989 Biennial Budget", Washington, 1988,

pp. 297.
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En els darrers anys, una part considerable de l'I+D ha anat
destinat al programa de la "guerra de les galáxies", o SDI.
Per aquest projecte, els EE.UU. han gastat 9.446 milions de
dolara en el període 1984-1987, sois en investigació i
desenvolupament,
i 1'Administrado
Reagan tenia previst
gastar-ne 39.212 milions mes durant el quinquenni 1988-1992.
Les darreres noticies de Washington indiquen, pero, que la
nova administrado Bush no pensa seguir aquest camí. De totes
maneres, uns 9.000 científics i enginyers ja treballaven peí
programa SDI, el 1986.
Pressupost de l'I+D de la "guerra de les galáxies"1
milions dólars
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

1.110
1.621
2.972
3.743
5.790
6.672
7.790
8.790
10.190

%/total I+D
Dep. Defensa
3'7
4*5
8'0
8'8
11'9
14'2
18'7
21'2
23'2

A tall comparatiu recordem que el cost del programa Manhattan
fou de 10.000 milions de dólars, a preus del 1986. El cost
del projecte SDI és, dones, d'una magnitud sense precedents.
Com
és d'imaginar,
les grans companyies del
complex
militar-industrial
nord-americá
i
els
laboratoris
d'investigado del Departament d'Energia, s'emporten la major
part deis contractes de l'SDI. Els deu primers contractistes
del període 1983-1986 han estat els següents:
Principáis contractistes de l'SDI. 1983-1986
milions dólars
Lockheed
721
General Motors
613
Boeing
374
TRW
373
Lawrenoe Livermore Nat. Lab. 367
EO & G
360
McDonnell Douglas
338
MIT Lincoln Laboratory
328
Los Alamos National Laborat. 286
General Electric
261
Altres
1.380
TOTAL
5.401

%
9'8
8'4
5'1
5'1
5'0
4'9
4'6
4'5
3'9
3'6
24'2
100'0

iNIMROODY, Rosy, "Star Wars. The Economic Fallout", Ballinger, 1987
49

El fet destacable i polémic d'aquesta inmensa despesa en
investigació militar és que, en els EE.UU., l'I+D militar ha
assolit un rol autonom i estimula la carrera armamentista.1
Aquesta opinió es basa en el fet que, des de la década deis
seixanta, i malgrat la distensió i els esforcos dirigits al
control d'armaments, la competencia tecnológica ha continuat
sense cap mena de control aparent.
L'explicació d'aquesta dinámica autónoma rau en el mateix
volum monetari controlat per les industries que formen
l'anomenat "complex militar-industrial" nord-americá. Les
principáis empreses que reben els contractes del Pentágon son
les mateixes que reben els fons públics per dur a terme la
tasca d'I+D militar. Aqüestes empreses reben contractes per
investigació valorats en dotzenes de milers de milions de
dólars.
Import deis contractes d'I+D del Departament'
de Defensa deis EE.UU., a les 500 primeres empreses
milions de dólars
4.658
5.368
6.191
8.378
10.225
14.611
16.014
17.958

1965
1970
1975
1979
1981
1982
1983
1984

Mary Kaldor1 considera les grans empreses contractistes
nord-americanes com a "sobiranes" i "dependents" a la vegada.
Son sobiranes en el sentit que son les úniques responsables
de la seva viabilitat financera i que teñen certa Ilibertat
per a procurar-se els recursos financers necessaris, i son
també dependents perqué la major part deis seus contractes
provenen del Departament de Defensa.
El car&cter sobirá d'aquestes empreses els obliga a obtenir
contractes contlnuament, per tal d'assegurar l'ocupació de la
seva capacitat productiva. Aquesta pressió en l'obtenció de
nous contractes per mantenir a bon ritme la seva capacitat
poroductiva ha arribat a institucionalitzar-se, creant una
dinámica anomenada "produceió ininterrompuda" o "follow-on".
Aquest imperatiu del "follow-on" és una de les explicacions
de la carrera d'armaments deis darrers anys, i així tan aviat
com s'ha acabat el treball en un sistema d'armes es comenca a
treballar en un altre, faci falta o no estratégicament.
'KALDOR, Mary, "La investigación y el desarrollo militar: ¿causa
o consecuencia de la carrera armamentista?", Revista Internacional de Ciencias Sociales, n° 95, 1983, p. 26.
'SKONS, Elisabeth, "The SDI programme and international research
cooperation", SIPRI Yearbook 1986, p. 284.
'KALDOR, Mary, "La investigación y desarrollo...", p. 28.
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Per Kaldor», aquest sistema ininterromput s'explica sovint en
termes burocrátics. La missió de cada unitat militar i
l'organització deis quadres i tropes es mouen entorn d'un
sistema d'armes determinat. Quan aquest sistema arriba al
final de la seva vida útil, necessita un substitut per
justificar-ne 1'existencia permanent.
Les elevades despeses deis EE.UU. en I+D militar son, així,
una resposta a aquest imperatiu, i ho testifica el fet que la
vida útil deis sistemes d'armes tendeix a correspondre's amb
el cicle de fabricació. Quan acaben les tasques de disseny i
desenvolupament en un sistema d'armament, comencen en un
altre, i quan finalitza la producció en un sistema, s'inicia
en un altre.
Puncionament de la producció ininterrumpuda
en un mateix sistema d'armes
I+D
A

|

producció
—|
1
I+D

B

I-

producció
1
I
I+D

C

»

producció
1
1

Per
tal d'assegurar el treball continuat,
totes
les
companyies que proveeixen la defensa disposen de grups de
planificado que s'encarreguen d'escollir les armes adients
que substituirán a les que s'están produint en aquell moment.
Aquests grups de planificado procuren predir quina branca
concreta de les forces armades podrá necessitar alguna cosa
quan els projectes en marxa comencin a arribar a la seva fi,
i defineixen les mañerea com la corapanyia podria satisfer
aquesta necessitat. I, com que aqüestes empreses están
estretament connectades amb les forces armades, fins i tot a
nivell de consellers, no resulta estrany veure que, al final,
"la
predicció tendeix a convertir-se en una
profecia
autocomplida".2
No cal dir que aquesta Iluita de les empreses del complex
militar-industrial per mantenir sempre ocupada la
seva
capacitat
industrial facilita o provoca
una
expansió
d'aquesta mateixa capacitat i, per tant, l'I+D es converteix
en un deis factors essencials'del rearmament.

»op. cit., p. 30
*op. cit., p. 31.
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L'UBSS
L'URSS no facilita dades sobre cap aspeóte económic del seu
potencial militar. Si no son conegudes les xifres del seu
pressupost militar global, menys ho son les corresponents a
la recerca militar i ais programes en desenvolupament. A
causa d'aquest secretisme, l'únic que es pot fer és realitzar
aproximacions, per métodes indirectes, cosa que ens portará
necessáriament a imprecisions i, probablement, a errors
importante.
Tot i així, és evident que tenint en compte l'esforc que
aquest país ha desenvolupat en la produceió de nous armaments
al llarg deis darrers anys, sigui raonable estimar que la
dedicado que fa a l'I+D sigui del mateix ordre que el que ha
dut a terme els Estats Unitg.
El que és diferent a l'URSS és 1'organització d'aquesta
recerca.
En -els sectors de baixa tecnología
(carros,
artillería, vaixells), les oficines de projectes es troben
adscritos a les plantes de producció. A 1'aeronáutica, en
canvi,
les
oficines
de
projectes
son
relativament
independents.l En tot cas, el paper autónom de l'I+D militar
a l'URSS és molt menys important que en els EE.UU. Qui
decideix és l'exércit, supeditat a les decisions del Partit,
no 1'industrial. Aixó explica la manca d'iiinovacions radicáis
en la producció d'armaments, que es caracteritza en canvi per
l'increment quantitatiu de les series, l'afició a dissenys ja
aprovats i el refús ais canvis rápids.*
La recerca militar soviética está, pero, molt polititzada, en
el sentit que els polítics es mantenen a l'aguait deis
principáis avéneos. Estudien les opcions possibles, preñen
decisions sobre les prioritats i segueixen de prop tot el
procés d'execució.

Altres palsos
Com ja s'ha esmentat anteriorment, al marge de les dues grana
potencies, sois Franca i el Regne Unit mantenen uns nivells
destacables
de
despeses
en I+D
militar
en
termes
quantitatius, i Suécia i la RFA en termes relatius.
Cal recordar que el Regne Unit i Suécia foren els únics
paísos d'Europa on la fabricado d'armaments no es va veure
interrompuda per la Segona Guerra Mundial. Tant en aquesta
dos paisos com a Franca, 1'organització de l'I+D militar
'KALDOR, Mary, "La investigación y el desarrollo....", p.35.
ALBRECHT, Ulrich, "Las comunidades involucradas en la investigación
y el desarrollo militar", Revista Internacional de Ciencias Sociales, n. 95, 1983, pp. 20-22.

1
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presenta
una combinatoria entre el sistema
d'arsenals
(fabriques estatals) i el sistema de contractistes privats.1
El cas francés és poc corrent. La producció militar d'aquest
país está orientada vers 1'exportació; per aixó fabrica
series
grans i estandarditzades per
tal
d'aconseguir
economies d'estalvi.
Suécia és també un cas especial. La tecnología militar sueca,
que está sostinguda per una forta reflexió estratégica, está
próxima al que Mary Kaldor anomena un "paradigma de defensa
alternativa", ates que ha optat mes per armes móbils, poc
costoses i de curt abast, que no pas pels complexos sistemes
d'armaroent adoptats per l'OTAN. A- mes, cap de les grans
empreses
fabricants
de
material
militar
es
dedica
preferentment a aquest tipus de producció.2
Suécia deu el seu éxit industrial a les innovacions que ha
introduit en els processos de producció; ha adoptat nombroses
innovacions en 1'organització del treball i en els seus
procediments tecnológics, pero al mateix temps ha mantingut
una posició conservadora en l'elaboració deis productes
fináis. El que fa és dedicar-se a les seves especialitats
tradicionals, pero introduint-los les noves tecnologies,
especialment 1'electrónica.
Peí que fa al Japó, l'I+D militar representa una part molt
petita de l'esforc total d'aquest país en investigació. Tant
la investigació com la producció militar corre a carree de
companyies privades que , a diferencia de les americanes,
dediquen sois una part petita de la seva producció a l'afer
militar. Al Japó, els fabricants d'armes formen part de
complexos
industriáis de gran abast.3
Conseqüentment,
aqüestes companyies no están regides per aquell imperatiu que
esmentávem en referir-nos al cas deis Estats Units. Aixó
explica també el per qué la tecnología militar japonesa posa
major émfasi en la simplicitat i el baix cost, dins del que
Mary Kaldor anomena "tecnología revolucionaria".
Les estadístiques comerciáis son clares en mostrar
la
dominació japonesa sobre els béns de consum electrónic. I
aquest fet no ha de deslligar-se de l'esforc
japonés
d'orientar la seva producció no a utilitats militars sino a
la comercialització massiva. Els japonesos han aconseguit
conquerir importants parts del mercat en tots els sectors de
l'electrónica civil, a partir d'un assentament relativament
limitat en materia de radio i de televisió els
anys
seixanta.4
A Europa, les característiques mes destacades
d'I+D militar son les següents:

del

sistema

iKALDOR, Mary, op. cit., p. 39.
*Ibid., p. 1212
aKALDOR, Mary, op. cit., p. 43.
«KALDOR, Mary; WALKER, William, "Tecnología militar y dinamismo
económico", Mundo Científico", n° 86, desembre 1988, p. 1207
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a) moltes empreses dedicades a la fabricado d'armament
depenen fortament del mercat exterior, i a nivells forca
superiors a les de les companyies nord-americanes. Un 20-30%
de la producció militar de Franca i eel Regne Unit és
exportat. A Espanya i Italia, aquest percentatge és encara
superior.
b) com que les exportacions, en general, utilitzen mes la
capacitat de producció que la de desenvolupament,
s'ha
incrementat
la pressió per aconseguir nous
contractes
interns.
c) la col. laborado internacional és cada cop mes intensa.
Aixó comporta una reorganització del sector industrial de
defensa, en la qual els governs participen activament, fins
al punt de nacionalitzar algunes empreses.
En el cas
d'Espanya, els ministeris de defensa i d'industria están
impulsant actualment una reestructurado total del sector
industrial militar.
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LA MILITARITZACIO DB L'I+D MUNDIAL: ¿UN PUEL O UNA NECESSITAT
DELS BSTATS UNITS?

S'ha dit, i amb arguments de pes, que els EE.UU. ha estat
intentant,
amb
la
"guerra de les
galáxies"
i
la
militarització de la investigado, superar la parálisi en que
1
va caure a mitjans deis anys setanta. Des de fa dues décades
ha anat perdent llocs en el liderat industrial, comercial i
financer que ostentava fins ais anys seixanta.
Una de les raons de la pérdua d'aquest liderat ha estat
l'excessiva dedicació de l'economia nord-americana ais afers
militars, especialment des de la seva implicado al Vietnam.
La "militarització" de l'economia nord-americana, centrant
l'I+D en productes que arribaran a teñir poca o nul.la
aplicació civil, podria ser una de les explicacions d'aquesta
davallada.2
La prioritat militar de l'I+D déla EE.UU.
és també una de
les causes de la pérdua de competitivitat d'aquest país.
Prioritzant l'imperatiu polític de la política de defensa,
s'oblida
l'imperatiu
de
la
competició
económica
internacional.
Nombrosos estudis, fins i tot oficiáis,
adverteixen que els recursos dedicats pels EE.UU. a projectes
militars no milloraran necessáriament la
competitivitat
industrial deis Estats Unl;ts. En canvi¿ pot afirmar-se que
els competidors económics deis EE.UU. están seguint unes
estratégies
molt
diferents i mes positives
que
les
nord-americanes. Posem l'exemple de la tecnología láser.
Quasi totes les recerques del raig láser del SDI (guerra de
les galáxies deis EE.UU.) están centrades en les explosions
nuclears.
El
govern
japonés,
en
canvi,
patrocina
investigacions comerciáis d'empreses privades dirigides a
usos no militars del láser (soldadura,
semiconductors,
equipaments de comunicacions, etc.). D'aquesta manera, els
EE.UU. van perdent habilitat de competir comercialment en el
camp de les tecnologies emergents basades en la informado i
els servéis económics, i .deixen via lliure a la competencia
japonesa i, en menor mesura, a 1'europea.8
S'ha
especulat
igualment que
1'interés
deis
EE.UU.
d'implicar els seus competidors (Europa i Japó) en un procés
de rearmament (increment de les seves despeses militars i
dedicació mes gran a la investigado militar), no devia ser
mes que una enganyifa, una trampa, per ficar-los en el cul de
1

CASTELLS, Manuel, "Revolución tecnológica y reestructuración económico-política del sistema mundial", a "Impacto de las tecnologías
avanzadas sobre el concepto de seguridad", PEPRI, 1987, p. 11.
2
FISAS ARMENGOL, Vicenc, "Crisis del militarismo y militarización
de la crisis", Fontamara, 1980.
'STOWSKY, Jay, "Competing with the Pentagon", World Policy Journal,
tardor 1986, p. 698.
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sac de 1'economía militaritzada. Un fet ciar és que Europa i
Japó han tingut i teñen un avantatge comparatiu en la
competido económico-tecnológica si, en comptes d'entrar en
aquest tipus d'economía militar, es dediquen a desenvolupar
el comer? i la industria civil1 i redueixen al mateix temps
la dependencia tecnológica que han tingut durant molts anys
deis EE.UU.
Aquest discurs sembla, pero, contradictori amb el que está
succeint
a
Europa quant
a
cooperado
armamentista.
Efectivament, els paisos europeus están realitzant en els
darrers anys un esforc notable per a desenvolupar i produir
de forma conjunta nous armaments. Els EE.UU. semblen mirar
amb un cert recel alguns d'aquesta programes, fins al punt
d'haver posat clars entrebancs en alguns d'ells si no
beneficiaven la seva propia industria. Els moviments que
s'han produit al voltant de l'EFA (avió de combat europeu)
son il.lustratius*. Per un costat, els EE.UU. van suggerir
que el programa EFA es substituís per un programa de
modernització de l'avió nord-americá F-18; fracassada aquesta
temptativa, després mostrá interés de teñir una presencia
decisiva en el desenvolupament de les parts essencials de
l'avió (radar, sistemes de comunicacions, etc.), per tal de
mantenir un control sobre el procés de fabricado.
La qüestió rau en el fet que, si bé sembla clara la voluntat
europea d'assolir nivells mes grans d'autonomía peí que fa a
la fabricado d'armaments,
no está tan clara la seva
dispo8Íció a no caure en dinámiques que impliquin
la
militarització de part de les seves economies. Dit amb
d'altres paraules, actualment assistim a Europa a un procés
de dinamització de l'I+D militar que podria portar-nos' cap a
una militarització tecnológica "per voluntat propia", amb el
discurs justificador de fons de "construir el pilar europeu
de la defensa". Un discurs que, con veurem, té en el Govern
espanyol un deis seus máxims defensors.

»CASTELLS, Manuel, op. cit., p. 13.
2
"Un nuevo orden industrial para las armas", España Económica", juny
1988, p. 91.
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LA INVESTIGACIÓ A ESPANYA

Els nivells de despesa total d'I+D a Espanya ha estat, fins
fa molt poc, de les mes baixes d'Europa, per sota fins i tot
del nivell assolit per un bon grapat de paisos del Tercer
Món, amb menys recursos económics que els d'Espanya. Fins a
mitjans de la década deis vuitanta, el percentatge d'I+D
sobre el Producte Interior Brut (PIB) era, a Espanya,
inferior al 0'4%. A partir del 1985, pero, els recursos
dedicats a la investigació progressen a un ritme forca
superior que el d'époques passades, i el percentatge abans
esmentat va augmentant fins a situar-se al o*44% el 1985, i
al 0'85% el 1988. El Pía Nacional d'Investigació Científica i
Desenvolupament Tecnológic preveu pujar aquest "ratio" fins
1'1'20% el 1991.
Percentatge de la despesa global
d'I+D sobre el PIB a Espanya

1965
1973
1978
1985
1987
1988
1991

0'23
0'29
0'36
0'44
0'72
0'85
(1'20)

Segons dades de l'OCDE,, Espanya ocupava 1'antepenúltim
lloc
deis paisos de l'Organització el 1985, amb un percentatge
tres vegades inferior al d'Italia o Bélgica, i quatre vegades
inferior al d'Holanda, Regne Unit i Frangá. Aquesta situació,
com acabem de dir, ha millorat notablement en .els darrers
anys.
Segons
la mateixa OCDE 1 , l'evolució de
espanyoles en I+D han estat les següents,
1982-1986:

les
despeses
en el període

Despeses espanyoles en I+D
Total
1982
1983
1984
1985
1986

%/PIB

89.724
100.697
118.923
148.030
182.945

46
45
47
53
57

% del financement
públic industria
49'5
49'6
47'3
45'2
44'0

49'1
49'1
51'9
49'6
53'2

iQCDE, "Main Science and Technology Indioators 82-88", n. 2, 1988.
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La participació de 1'Administrado Pública en el financament
global de la investigado és elevada. Segons va declarar el
Ministre d'Educació, durant l'any 1988, un 55% de la despesa
d'I+D feta a Espanya corresponia encara ais organismes
públics (ministeris, universitats, CSIC, etc.), i l'altre 45X
a les empreses, tant publiques com privades.1 La despesa
d'I+D corresponent a 1'Administrado equivalía, el 1988, al
0'41% del PIB.
Peí Govern, els trets económica básica que caracteritzen
1'actual sistema tecnológic espanyol son tres:*
* Dimensió petita. El 1987, les despeses d'I+D a Espanya eren
de l'ordre del 0'7X del PIB, mentre que en el conjunt de la
CEE aquest percentatge era del 2%, és a dir, quasi tres
vegades mes gran.
* Predomini finanoer del sector públic. El 1985, l'aportació
de l'Estat depassava el 60% del total, tot i considerant dins
de
l'Estat el conjunt de les empreses publiques.
El
percentatge és clarament excessiu;
per aixd
s'intenta
augmentar la participació de 1'empresa privada en les tasques
d'I+D.
* Intens oreixement deis recursos públics.
En els darrers
anys, les aportacions de 1'Administrado Pública han crescut
a taxes anuals acumulatives forca grans (mes del 15X en el
perlode 1983-1988); es triplica l'esforc mitjá del conjunt
deis paisos de l'OCDE.
* La universitat és la institució amb un potencial mes gran
peí que fa a la investigado. Es calcula que un 60X deis
científics que treballen a jornada completa ho fan des del
món universitaria
Ates que no hi ha dades fiables de la despesa d'I+D de les
empreses privades, especialment en el camp militar, centrarem
l'atenció a veure com han evolucionat les depeses de carácter
públic. En aquest sentit, i avancant el que analitzarem
després amb mes atenció, si analitzem els pressupostos de
l'Estat deis darrers anys (1988 i 1989), observarem que el
1989 el programa d'investigado de les Forces
Armades
(programa -542 C) passa a ocupar el primer lloc en la
classificació, amb unes inversions de quasi 50.000 milions de
ptes., equivalents al 27'IX del total pressupostat peí
conjunt de 1'Administrado. Un any abana, el 1988, aquest
programa ocupava el tercer lloc, amb un 18'2X del total.

»E1 País, 9-2-89, p. 28
'Ministerio Economía, "Presupuestos Generales del Estado 1989. Programa
de inversiones públicas 1989-1992, tomo I", pp. 229-230.
*C.I.C.Y.T., "Plan Nacional de Investigación Científica y Desarollo
Tecnológico", Madrid, 1988, p. 14.
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Classificació funcional deis programes d'I+D
de 1'Administrado Pública. 1988-1989
(en milions de ptes.)
1988
542.C
542.E
541.A
542.A
542.H
542.F

Invest. Forces Armades
Invest. i Desenvol. Tecnol.
Invest. Científica
Invest. Técnica
Invest. Sanitaria
Invest. i Experim. Agraria
Altres programes

TOTAL

X

1989

23.416
38.479
32.798
13.826
10.804
6.217
2.820

18'2
30'0
25'6
10*8
8'4
4*8
2*2

128.360

100

49.715
47.786
40.449
24.411
9.038
8.443
3.335
183.177

27'1
26'1
22'1
13'3
4'9
4'6
1*8
100

El que ens interessa analitzar és justament aquest increment
que s'ha enregistrat en els darrers anys en els programes
d'investigado militar, i veure la incidencia que aquest
augment pot teñir en el conjunt del sistema cientlfic i
tecnologic espanyol.
Com es comenta en un altre apartat, el maro general per
desenvolupar les assignacions d'I+D militar va establir-se el
1982, en aprovar-se la Llei de Dotacions per a les Forces
Armades, un instrument jurldic que preveu la despesa militar
fins el 1993, tot donant una prioritat al creixement de les
inversions. Concretament, les previsions fetes per aquesta
llei, del 1982 al 1993, son les següents:
Assignació de crédits peí Ministeri Defensa
(en milions de ptes.)

1982-1987
Inversions
Sosteniment
I+D
TOTAL

1.078.815
704.185
16.547
1.799.547

X
60'0
39'1
0'9
100'0
100*0

1988-1993
1.322.703
1.175.156
288.682
2.786.543

47'5
42'2
10'3
100'0

Noti's 1'espectacular augment de les inversions dedicades a
I+D, que passen de representar menys de 1'IX del total
d'inversions
del Ministeri de Defensa en
el
període
1982-1987, al 10X en el període 1988-1993.
En el període 1984-1986, les inversions d'I+D gestionados peí
Ministeri de Defensa van a parar majorltáriament
(un 70X
aproximadament) a empreses privades. La resta van destinades
a les empreses publiques (un 25X) i ais centres i laboratoris
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del Ministeri nateix (un 5X, aproximadament).• Saber con es
distribuirán les futures inversions militara en investigado
és una incógnita, tot i que es prevéu un augment signiflcatiu
de les assignacions per les empreses publiques implicades en
nous programes de l'OTAN.
EVOLUCIO' DE LA DESPESA D ' I + D A ESPANYA
PERCENTATCB SOBRE EL P I B

0.8

0.6

0.4

0.2

1965

1973

1978

1985

1988

OÍSTWdUCIO D€ LA DESPfiSA D'I+D A ESPANYA

Admíníatracíá
Empreses
pública
publiques

i LLÓRENTE, Emilio, "Impacto de las tecnologías avanzadas sobre el
concepto de seguridad", FBPRI, 1987, p. 72.
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Bl Pía Nacional d'Inveatigaciá Científica i
Tecnológic (PNICDT)

Desenvolupament

Deaprés d'aprovar-se la Llei 13/1986 de 14 d'abril, de Foment
i Coordinado General de la Investigado Científica i Técnica
(Llei de la Ciencia), el Goyern aprova, el 1988,
el Pía
Nacional
d'Investigado
Científica
i
Desenvolupament
Tecnológic (PNICDT), que abasta el període 1988-1991, i que
pretén planificar la major part deis esforcos d'investigado
realitzats a l'Estat espanyol.
El Pía,
que es defineix com "el mecanisme básie
de
programado, de foment i de coordinado amb que compta el
sistema espanyol de ciencia i tecnología",
es proposa
estimular el notable creixement que en els darrers anya s'ha
donat en el terreny de l'I&D, tant en inversions com en
nombre de persones dedicades a la investigado. Actúalment
existeixen a Espanya unes 25.000 persones dedicades a l'I+D
(1'75 per 1.000 habitants) i es preveu que el Pía possibiliti
augmentar la xifra fins a 30.000 el 1991 (2'2 per 1.000
habitants). La previsió és que el percentatge del total d'I+D
realitzat a Espanya sobre el PIB passi, del 0'72% del 1987, a
1'1'20% el 1991.
D'acord amb la secretaria general del Pía, 1'empresa privada
aportava, el 1983, un 20% de les déspeses generáis de l'Estat
en I+D, i es confia que aquest percentatge arribi al 50% el
1991.» L'empresa pública hi aportava un altre 30%, i
1'Administrado el 50% restant.
El Pía suposará una gran aportació finaancera per a la
investigado
n el quatrienni 1988-1991,
tal com
pot
comprovar-se en el següent quadre:
Resum de la distribució del finanoament de l'I&D
en el període 1988-1991.
milions de ptes.
Programes nacionals d' investigado
científica i desenvolup. tecnológic

262.223

Activitats sectorials

Com

- Departaments ministerials i organismes
públics d'investigado
- promooió general del coneixement

224.426
36.150

Activitat Internacional

111.372

Total quatrienni

634.171

pot

comprovar-se

peí

quadre

»E1 País, 27-11-88.
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anterior,

un

41% del

pressupost (262.223 miliona) va destinat a programes d'ámbit
estatal planificats peí mateix Pía, i el 49X restant (uns
372.000 milions) correspon a l'activitat internacional i ais
programes sectorials, referit a matéries d'I+D própies deis
diferents departaments ministerials i d'altres organismes
públics de titularitat estatal (com l'INTA) i que son
executats per aquests mateixos departaments.
El Pía concreta les directrius especificades en la Llei 13/86
de Foment i Coordinació General de la Investigado Científica
i Técnica, que representa el marc normatiu i instrumental peí
qual es poasibilita una política científica i tecnológica a
Espanya. L'article 2 d'aquesta Llei estableix dotze objectius
fonamentals, un deis quals (el "g") és "l'enfortiment de la
defensa nacional". Per assolir aquest objectiu, el Pía
considera
que existeixen sis programes -deis. 23
que
configuren el Pía- que incideixen directament en 1'objectiu
abana esmentat d'enfortir la defensa nacional. D'aquests sis
programes,
cinc están situats en la mateixa
área de
"tecnologies. de la producció i de les comunicacions" i son
els
següents:
fotónica,
investigado
espacial,
microelectronica,
nous materials i tecnologies
de
la
informado i les comunicacions. El sisé restant, el programa
sobre 1'Antártida, está situat en l'área d'agroalimentació i
recursos naturals. De tots ells,
els referits a nous
materials, fotónica i tecnologies de la informado i les
comunicacions son considerats com a "prioritaria" per a la"
oonsecució de 1'objectiu d'enfortir la defensa nacional. El
carácter militar d'aquests programes és, dones, indubtable,
malgrat que el president de la comissió
parlamentaria
encarregada del control de la política del Govern
en
investigado i desenvolupament, Miguel Ángel Quintanilla,
negués que aquests 634.000 milions es destinessin
a algún
tema relacionat directament amb Defensa.1
Aquests sis programes suposen una inversió de mes de 113.000
milions de ptes. en investigado, peí quatrienni 1988-1991.
Aixó supoáa el 43% del financament total previst en el Pía.
Encara que és evident que cap d'aquests programes no té un
enfocameht exclusivament militar, sembla també fora de dubte
que una part important es destini o s'utilitzi per activitats
de carácter militar. No ha d'estranyar, per tant, que amb
l'excepció del programa de 1'Antártida, els altres cinc
programes incloguin en llur financament peí 1988 els recursos
que el Ministeri de Defensa integra en fundó deis seus
objectius, d'acord amb la disposició addicional octava de la
Lei 13/86.

La distribució plurianual del financament d'aquests programes
d'investigado és, segons el Pía, el següent:

»B1 Periódico,

30 junv 1988, p. 13.
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Progranes

Distribució plúrianual del financanent deis progranes relaciónate anb defensa
(en lilions de ptes.l
Finan?a«ent previ
d'origen sectorial
1987
1988
1989
1990
1991

160*0
Antártida
846'0
Fotónica
Investigado espacial
1.389*3
Hicroelectrónica
1.333*0
Hoiis naterials
3.395*9
Tecn. de la infomació i coaunic. 6.530*0
TOTAL GBUP
13,654*2
Total Pía
33.346*0
* grup/Pla
40*9

700*0
1.148*0
3.289*3
2.371*0
5.316*0
8.340*0
21.164*3
47.687*4
44*3

4.601*6
1.596*0
3.389*3
2.533*0
5.896,0
8.630*0
26.645*9
60.559*5
44*0

4.061*5
2,646*0
3.389*3
3.533*0
8,945*9
10.330*0
32,905*7
72,018*5
45*7

TOTAL
CUATRIEHKI

0*0
3.646*0
3,389*3
4.833*0
9,546*0
11,630*0
33,044*3
81,957*4
40*3

9,363*1
9,036*0
13,457'1
13.270*0
29,703*9
38.930*0
113,760*2
262,222*9
43*4

Peí
que fa a l a d i s t r i b u c i ó p e r c a p í t o l s d ' a q u e s t s
fons
de
recerca,
l a m e i t a t (55.326 m i l i o n s ) correspon a
financament
previ
d'origen sectorial,
20.780 m i l i o n s a
infrastructura,
14.548
milions
a p l a n s amb i n d u s t r i e s i
14.436
milions
a
p r o j e c t e s . P e r a f o r m a c i ó de p e r s o n a l e s d e s t i n e n q u a s i 5.000
m i l i o n s de p t e s . en e l q u a t r i e n n i .

Cost deis progranes, per conceptes
(en nilions de ptes.)
foriació
personal

investigadors
i contractats infraestructura projectes

plans industria
i concertats

financ,anent
previ d'origen
altres sectorial

Antártida
Fotónica
Inv.Espacial
Hicroelectrón.
Nous laterials
Tec.inforiació

_
1.001*2
870*0
1.464*0
1.660*0

.
2.370*0
368*0
-

8.843*1
1,175*0
1.675*0
3.739*0
3,044*0
2.304*5

40*0
1.600*0
395*0
1.700,0
2.366*0
8.335*0

.
1.528*7
3.065*0
1.305*0
8.650*0
-

.
45*0
395*0
186*0
208*0
100*5

480*0
3.685*9
5.557*0
5.470*0
13.603*9
26.530*0

TOTAL

4.995*2

2,738*0

20.780*6

14.436*0

14.548*7

934*5

55.326*8

Vegem a r a , l e s p r i n c i p á i s c a r a c t e r í s t i q u e s de cada un
s i s programes e s m e n t a t s .
Antártida
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deis

El programa pretén l'adquisició de nous coneixements i el
desplegament de noves tecnologies 1 estratégiess per a
l'estudi deis oceans oncurrents a la regió antartica. També
es persegueix que Espanya pugui ser membre consultiu del
Tractat Antártic.
Els subprogrames proposats 3Ón:
Oceanografía Física
i
Química, Biología, Geologia i Metereologia, i Processos
Físico-Químics de 1'Atmosfera. La major part de la despesa es
dedica a infrastructura.
Fotónica
El
programa
assumeix
com
a
objectiu
central
el
desenvolupament de la investigació básica i aplicada de totes
aquelles tecnologies que es relacionen de forma directa amb
la
generació,
transmissió,
modificació,
recepció
i
aprofitament de feixos de fotons. El programa es proposa
assimilar i difondre les noves disciplines relatives a la
generació i propietats de la radiació láser i determinar les
característiques mes idónies per a l'adquisició, transmissió,
emmagatzemament
i processat de la informado per mitjans
óptics.
Investigació espacial
Ve condicionat especialment per la pertinenca d'Espanya a
l'ESA (Agencia Espacial Europea), i a la participado en els
següents programes d'aquesta agencia: astronomía, observado
de la Terra, microgravetat, telecomunicacions,
programa
d'estacions i plataformes espaciáis, transport espacial i
tecnología en órbita.
Hi ha una important participació en industries espányoles del
ram de 1'aeronáutica, i una destacada quantitat dedicada al
pagament d'investigadors.
Microelectrónica
El
programa pretén mantenir una vigilancia sobre
les
tendéncies
presentades per les tecnologies basades
en
materials 3-5 i 2-6, així com incrementar i potenciar la
recerca i el desenvolupament en la tecnología del- silici.
Evidentment, el programa está estretament connectat amb el
PEIN II. Una part considerable deis recursos están destinats
a la dotació d'infrastructura.
Nous materials
Aquest programa es proposa atendré especialment les árees de
metalls i els seus aliatges, materials cerámica, polímera,
materials compostos i altres materials avancats. La major
part deis cientifics dedicats a materials es localitzen a les
Universitats i al CSCIC. La meitat de l'aportació es fará
mitjancant plans concertats amb les industries.
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Tecnologies de la Informació i les Comuriicacions.
Els grans camps d'investigació tecnológica que es consideren
d'interés preferent son: tecnología de
radiofreqüéncia,
tecnología de radiacions óptiques, codificado i processament
de senyals, software, intel.ligéncia artificial, análisi i
simulado de sistemes i arquitectures.
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El Pía d'Inveraions Publiques 1989-1992 (P.I.P.)

El PIP és un deis instruments mes importants de 1'Estat per a
finangar els programes d'I+D militara. Es per aixó que aqueat
estudi s'ha fet partint de la informado proporcionada peí
darrer PIP, que abasta el període 1989-1992. Pels anys
anteriora s'han utilitzat les dades publicades en
els
Pressupostos Generáis de 1'Estat.
En aquest Pía sois es contemplen els recursos assignats a
finangar el "capital fix" necessari per sostentar
les
activitats d'I+D. Aqüestes, per tant, teñen un pressupost mes
elevat que el de les simples inversions que, tot essent la
part mes important, no inclouen les despeses de personal
(salaria).
Aqüestes
inversions
reflectides en el PIP
venen
ja
delimitades peí Pía Estratégic Conjunt (PEC), en el qual es
determina l'Objectiu de Forca Conjunt a aasolir en un any
determinat (el 1994 segons el darrer PEC elaborat peí
Govern). La composició i valoració déla recursos necessaris
per financar aqüestes inversions es troben en la Llei 44/1982
sobre dotacions per despeses de sosteniment i inversió a les
Forces Armades, que va ser prorrogada per la Llei 6/1987,
d'll de maig, la qual autoritza el Govern a realitzar el
Programa
Conjunt d'Inversions, reposició
de
material,
equipaments i armamenta, en el periode 1986-1994. Aquesta
llei, evidentment, el que fa es posar un sostre al nivell
d'inversions,t aense especificar con aqüestes han d'estar
repartides. Es, per tant, una potestat del govern decidir
quina part d'aqüestes inversions ha de ser destinada a I+D.
La Llei 6/87, que prorroga la del 1982, especifica clarament
que persegueix una "estabilitat de previsió de despeses a
llarg i mig termini que justifiqui els elevats costos que el
sistema
productiu
ha
de
fer
en
inveatigació
i
desenvolupament. Per assollr aquest objectiu i ateses les
mancances existents, es dotará convenientment, amb carree al
fons de la Llei, aquells projectes de
desenvolupament
d'interés prioritari que permetin configurar les compres del
1
futur des d'aquesta perspectiva."
No sembla que pugui
haver-hi dubtes, dones, respecte a la concreció del preámbul
de la Llei d*abonar el futur esforc en I+D militar.
El darrer PIP ena dona la xifra total d'inversions a
realitzar peí Ministeri de Defensa en els propers anys.
Concretament, en el quatrienni 1989-1992, es preveu una
despesa d'1'5 bilions en inversions militara.

iB.O.E. n. 119, 19 de maig del 1987, p. 14434.
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Inversions previstes peíffinisteride Defensa
(en mil ions de ptes. constants del 1988)
Espanya

%

200.823
208.166
267.415
280.929
277.822

67'0
62'7
70'9
71'6
69'8

98.777
124.086
109.563
111.280
120.024

33'0
37'3
29'1
28'4
30'2

299.600
332.252
376.978
392.209
397.846

ÍOO'O
ÍOO'O
ÍOO'O
ÍOO'O
ÍOO'O

1.235.155

68'7

563.730

31'3

1.798.885

ÍOO'O

1988
1989
1990
1991
1992
TOTAL

Estranger

%

TOTAL

%

Si considerem el quinquenni 1988-1992,
veurem com
el
Ministeri de Defensa pensa invertir uns 1'8 bilions de ptes.,
deis quals un 68'1% correspohen a inversions a realitzar dins
d'Espanya, i un Zl'3% a 1'exterior. Les inversions que es
faran a Espanya augmentaran a un ritme (8'4% anual) superior
al de les inversions a 1'estranger (5% anual). En conjunt,
hom preveu un increment general del 7'3% anual, en termes
reals (sense comptar la inflacio) del conjunt de
les
inversions militars.
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El PIP ens indica igualment la despesa prevista per a
investigació i desenvolupament
(I+D) militar.
Un
deis
programes del Ministeri de Defensa, el 542 C,
tracta
exclusivament d'aquesta qüestió, i ens facilita les dades
básiques per conéixer el que es fará en els propers anys.
Inveraions del Mini3teri de Defensa
(en milions de ptes . constants del 1988)
TOTAL
1988
1989
1990
1991
1992
TOTAL

Programes I+D

% I+D/Total

299.600
332.252
376.978
392.209
397.846

18.426
41.733
52.113
57.434
60.749

6'1
12'6
13'8
14'6
15'3

1.798.885

230.455

12*8

Les inversions d'I+D absorbiran un 12'8% de les inversions
totals que el Ministeri de Defensa realitzará en el perlode
1988-1992, un percentatge que duplica el del 1988, i triplica
o quadruplica el d'anys anteriora, en una clara mostra de la
importancia que l'activitat d'I+D está assolint dins deis
plans actuáis del Ministeri de Defensa.

El Programa 542 C del Ministeri de Defensa

Com ja hem esmentat anteriorment,
la recerca
militar
reflectida en els pressupostos de l'Estat i en el PIP está
agrupada en un sol programa, el 542C, que porta el nom
d'"Investigació i Estudis de les Fofces Armades". Les línies
básiques d'aquest programa son cinc:
*
*
*
*
*

Planificado
Programado i seguiment
Coordinado amb d'altres centres de Defensa
Cooperado amb d'altres departaments ministerials
Col. laborado internacional
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Els criteris seguits per seleccionar els projectes que es
presenten a aprovació son, segons el Ministeri, els següents:
a) L*interés deis Quarters Generáis i de la JEMAD, quantificat en funció de les previsions d'adquisició, i
un cop contémplate els plans logístics.
b) El contingut tecnológic espanyol
c) La viabilitat de la investigació i la capacitat tecnológica, industrial i comercial deis executants.
»
Un cop superats aquests condicionaments, els projectes passen
a ser gestionats pels servéis corresponents (DGAM, DGAE,
etc.).
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EVOLUCld" DB LA DESPESA D'I+D MILITAR A ESPANYA

Les demandes de material de les Forces Armades espanyoles, al
menys peí que fa ais armaments de tecnología una mica
avanzada, han estat satisfetes, durant décades, mltjancant la
compra a l'estranger de la major part d'aquests productes.
Durant la década deis cinquanta i seixanta, es tractava de
material americá de segona má, i no és fins a fináis deis
setanta que es comenga a cofabricar o produir sota llicéncia
alguns
d'aquests
materials.
La
producció
autóctona
d'armaments es limita a sectors de baixa tecnología que, per
la
seva propia naturalesa, incorporen poc
esforc
en
investigació.
Fins fa molts pocs anys, per tant, les assignacions per I+D
militar han estat petites a Espanya,
tant en
termes
quantitatius (menys de 5.000 milions de ptes. anuals fins el
1986), com relatius: el percentatge de les inversions d'I+D
militar no depassaven mai el 5% del total de la despesa total
de les Administracions Publiques 'en investigació o el 0'5%
del pressupost del Ministeri de Defensa, percentatges ambdós
almenys deu vegades inferiors a 1'enregistrat per molts
paisos del nostre entorn.
El 1986, pero, es produeix un tomb realment important en
aquesta estancada evolució i s'inicia el que ha estat una
veritable,"revolució" en el camp de les decisions polítiques
relacionades amb l'economia de la defensa. El Govern decideix
participar activament en un apreciable nombre de projectes
armamentistes de l'OTAN,
juntament amb d'altres paisos
d'aquesta organització. I decideix fer-ho des del primer
estadi del cicle armamentista, és a dir, des de la seva fase
d'investigació i desenvolupament. Al mateix temps, encara que
amb increments molt mes petits, s*augmenten les assignacions
per a projectes "nacionals", juntament amb la presa d'una
serie de mesures tendents a reestructurar en profunditat la
industria espanyola de material militar, per tal de fer-la
mes competitiva en el futur immediat.
L'análisi de l'evolució de l'I+D militar a Espanya és, dones,
1'analisi del significat d'aquesta decisió de participar en
el
desenvolupament i fabricado multinacional de
nous
productes militars.
Una observació del gráfic de
les
inversions d'I+D del Ministeri de Defensa des del 1982 fins a
la previsió realitzada per al 1992,
ens estalvia mes
comentaris sobre aixó, particularment en advertir el brutal
augment experimentat el 1989: les inversions de 18.595
milions el 1988 passen a 41.730 milions de ptes. un any
després. La previsió per 1992, a preus constants del 1988, és
d'unes inversions de 60.750 milions de ptes.
La historia d'aquesta revolució és, en primer lloc, la
historia de decidir participar en l'Avió de Combat Europeu
(EFA). Aquest projecte suposará una despesa de 110.000
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milions de ptes. per Espanya, sois en inversions d'I+D fins
el 1992, equivalents al 41'5% del total de les inversions per
I+D
militar realitzades o a realitzar en el
període
1982-1992. Aquest pes tan evident de l'EFA en el conjunt de
l'I+D militar ens obliga a relativitzar qualsevol xifra en
funció d'aquesta dada. Pero aixó no ho és tot. Els altres
programes internacionals en qué participa Espanya s'enporten
mes de 98.000 milions de ptes. per I+D en el període esmentat
(1982-1992), equivalent a un 37'IX del total. I la resta, un
21'4% equivalent a 54.000 milions de ptes., es refereix a
programes "nacionals", és a dir, a projectes de recerca
pensats i realitzats des de 1'interior del país, tot i que
algunes
de les empreses que els fan son filiáis
de
multinacionals o reben habitualment coneixements tecnológics
de fora.

DISTRIBUClS DE LES INVERSIONS D'l-+D MUJW?, 19S2-199.2

mm,.EFA
Altres estrsnger
Espanya

Aquest canvi en el pressupost per l'I+D militar a Espanya
s'ha reflectit lógicament en el conjunt de l'assignació que
l'Estat dona a la recerca. Si bé és cert que en els darrers
anys han augmentat considerablement els pressupostos de les
Administracions Publiques pels programes d'I+D civil, que han
crescút a un ritme del 20% anual en el període 1985-1989, mes
cert i significatiu és que els programes d'I+D militar
financats per la mateixa Administració han augmentat a un
ritme dues vegades mes elevat, un 43'4% anual.
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Distribució de l'I+D de l'Administració Pública
(en milions de ptes. constants del 1988)

1985
1986
1987
1988
1989
% A anual

Civil

%

64.046
72.751
85.219
104.944
133.462

84*5
79'8
83'8
81'8
72'9

Militar
11
18
16
23
49

768
416
447
416
715

15*5
20*2
16*2
18*2
27*1

43'4

20'1

Aixó ha fet que el percentatge de l'I+D militar sobre el
total d'I+D financat per l'Administració s'anés incrementant
en aquests darrers anys. Si el 1985 no era mes que del 15'5%,
el 1989 ja representava el 27'1% del total. Aqüestes dades
son les que avalen 1'afirmado, cada cop mes estesa, que
s'está produint inexorablement una progressiva militarització
de l'esforc científic a Espanya.
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De la mateixa manera, i malgrat els increments experimentats
en el pressupost total del Ministeri de Defensa, el pes deis
programes d'inversió d'I+D dins el pressupost del Ministeri
ha anat augmentat progresaivament de menys del 0'5% el 1985,
fins al 5% el 1989, i s'ha situat a nivells per damunt de
molts paisos europeus.
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El 1989, el programa 542C d'I+D per les Forces Armades és el
de
mes
quantia
de
tots
aquells
que
depenen
de
1'Administrado. Els 49.715 milions pressupostats dupliquen
gairebé
el
pressupost
total
del
Consell
Superior
d'Investigacions Científiques (CSIC), que és l'organisme
científic mes important d'Espanya.
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El pressupost del CSIC s'ha mantingut estabilitzat durant
anys entorn deis 21.000 milions de ptes. (a preus constants
del 1988), tot i que el 1989 gaudeix d'un increment fins ais
26.500 milions. A partir del 1988, pero, aquest pressupost és
depassat peí programa d'investigado militar, tot i que el
CSIC té una plantilla de 6.081 persones, enfront de les 1.767
encabides en el programa militar 542C. En altres paraules,
cada treballador del CSIC disposa, com a mitjana, d'un
pressupost per inversions de 0'5 milions de ptes., mentre
que cada treballador assignat al programa d'I+D militar té
una
assignació mitjana de 23'6 milions de
ptes.
en
inversions.
Si comptabilitzem únicament
el
pressupost
salarial (remunerado de personal), toquen 2*6 milions anuals
per treballador del CSIC i 3*8 milions per treballador del
programa militar.
Indubtablement, els increments experimentats en 1'assignació
de recursos per l'I+D militar es reflecteixen també en el pes
d'aquests en el Producte Interior Brut (PIB) espanyol. Si el
percentatge de l'I+D militar corresponent a 1'Administrado
Pública, sense comptar els recursos dedicats per l'empresa
privada, significaven sois el 0*03% del PIB el 1985, a
l'actualitat aquest percentatge és Ja del 0*12%, un nivell
igual al d'un país tan desenvolupat com la R.F.Alemanya.
Percentatge de l'I+D militar de 1'Administrado
Pública sobre el PIB espanyol
1985
1986
1987
1988
1989

0'03
0*05
0*04
0'06
0'12

Avaluar la despesa total d'I+D a Espanya és difícil, ja que
cal íncloure-hi 1'aportado de les empreses privades. Jaa
s'ha comentat que una bona pat de la despesa d'I+D d'aqüestes
empreses está subvencionada pels ministeris de Defensa o
d'Industria. La part corresponent a Defensa queda recollida
en el programa 542 C i, per tant, en aquest estudi. D'altres
subvenciona publiques, pero, s'escapen del nostre control,
així com la totalitat del que ha realitzat la industria
privada al marge deis mecanismes de subvenció oficial.
Segons l'INE», en els anys 1984 i 1985 s'ha produiit un
augment substancial en les despeses d'I+D de les empreses
(publiques i privades), fins a situar les despeses totals
d'I+D a 10.000 i 14.863 milions de ptes. en aquests dos anys.

'I.N.E., "Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tcnológico, 1984-1985".
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Despeses d'I+D en defensa. 1982-1985
(en mi lions de ptes,)
TOTAL
1982
1983
1984
1985

4.148
4.457
9.997
14.863

Administració

Emnreses

2.949
3.512
3.388
3.938

1.199
945
6.609
10.925

El 1989,. la despesa total de 1'Administrado Pública (estat i
organismes autónoms) en I+D militar assolí la xifra de 49.715
milions de ptes., deis quals 41.733 milions correspongueren a
inversions i 6.703 milions a remunerado de personal. Aquesta
és la única dada fiable sobre el particular, i ha estat a
partir d'aquí que s'ha elaborat el present informe.
Pressupost total de 1*Estat i Organismes .
Autónoms en I+D militar, el 1989
(en milions de pt-ís.)1
DGAE
Personal

-

Compra béns

42'

DGAM

INTA

Altres

TOTAL

3.217

3.218

268

6.703

98

1.043

61

1.244

Inversions

27.462

12.988

564

719

41.733

TOTAL

27.504

16.303

4.848

1.060

49.715

Com pot apreciar-se en el quadre anterior, referit a la
despesa de 1'Estat, el 13'4% del pressupost correspon a
despeses de personal i un 83*9% a inversions, que és el que
analitzarem després amb atenció. Cal advertir que,
en
realitat, a aquesta xifra caldria afeglr-hi altres despeses
de programes de manteniment que fan una mica d'investigado.
Incloure'ls^,
perd, seria arbitrari i distorsionarla la
rigorositat amb qué s'intenta fer l'análisi. Es per aixó que
preferim: abastar menys i fer-ho amb seguretat.
Avaluar la despesa d'I+D de les empreses és impossible, ates
que aqüestes no solen donar-ne gaires dades, i quan les donen
no sempre son fiables. Podríem aventurar-nos i fer una
estimado raonada d'un percentatge d'I+D equivalent al 5% del
cónjunt de les seves vendes, la meitat de les
quals

1

DGAE (Direcció General d'Afers Económics)
DGAM (Direcció General d'Armament i Material)
INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aerospaciales)
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correspondrlen a empreses p u b l i q u e s 1 . Aixó significaría un
volum anual d'uns 10/15.000 milions de ptes. Pero, com que
molta d'aquesta hipotética despesa está ja inclosa en el
programa 542C, ens trobarlem de nou amb el problema d'avaluar
la part d'I+D privada no subvencionada.
Aquest estudi no s'ha realitzat partint
d'informacions
confidencials que possibilitin fer aqüestes avaluacions, sino
d e dades que están a l'abast del públic. I, com que l'I+D que
recollim del programa 542C és ja prou significativa en
termes
quantitatius
i qualitatius, ens centraren exclusivament
en
aquesta i n f o r m a d o per realitzar la descripció i conclusió.
Haig d'advertir, pero, que aquest estudi s'ha elaborat
a
partir deis pressupostos, no de les despeses
realitzades
efectivament. Si bé en anys anteriors, la diferencia
entre
pressupost i despesa ha estat petita, les dades
disponibles
del 1988 deixen entreveure una diferencia important.
Les
obligacions reconegudes, el novembre del 1988, del programa
542 C d ' I n v e s t i g a d o del Ministeri de Defensa,
representava
sois una tercera part deis crédits totals que se li havien
asBignat. Dit en d'altres paráules, no s'está gastant tot el
que s'ha pressupostat. I aixó que passa el 1988 pot
passar
igualment en els anys venidors. El temps dirá si aqüestes
previsions tan extraordináries d*inversions per I+D militar
es portaran a terme realment o si, al contrari,
aquests
increments pressupostaris que es donen a partir del 1989 no
han estat mes que fantasies deis planificadors de la política
de defensa.

DespeBes del programa 542 C
(en milions de pt as. )

Crédits totals
Obligacions
reconegudes
X realització

nov. 88

des. 87

des. 86

23.307

12.738

10.041

7.640

10.720

8.436

32'8

84'1

84'0

Font: M i n . Economía, "Estadísticas de ejecución del
Presupuesto", novembre 1988.

>Les inversions d'I+D de l'INI foren de 27.000 i 28.000 milions de
ptes. el 1987 i 1988, respectivament. La previsió peí 1989 és de
42.000 m i l i o n s .
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INVERSIONS DEL PROGRAMA 542 C
(en milions de ptes. constants del 1988)
EFA

altres
estranger

Espanya

TOTAL

1982

-

-

4.168

4.168

1983

-

-

3.535

3.535

1984

-

3.057

3.373

1985

-

3.228

3.228

316
-

1986

1.597

2.471

3.965

8.033

1987

3.696

2.892

5.574

12.162

1988

2.095

1.927

14.573

18.595

1989

27.462

11.867

2.401

41.730

1990

24.258

23.094

4.730

52.082

1991

25.079

27.055

5.299

57.433

1992

25.852

28.806

6.092

60.750

1993

12.625

36.219

?

•>

110.039

98.428

56.653

41'5

37'1

21'4

TOTAL 82-92
%
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265.120
ÍOO'O

Comparado de la
d'altreB paisos.

deapesa d'I+D militar

d'Espanya

amb

la

Com s'ha comentat en el capítol referent a l'activitat
mundial d'investigado militar, en el món occidental hi ha
tres paisos, Estats Units, Regne Unit i Franca, que dediquen
unes
grana quantitats de diners a la investigado
i
desenvolupament militara, tant en termes quantitatius com
qualitatius. Aquest grup dedica mes del 0*4% del seu PIB a
l'I+D militar. Aixó s'ha de relacionar amb la potencia
armamentista d'aquests, i amb el fet que també son els únics
paisos occidentals que teñen armes nuclears. Per tot aixó, la
seva presencia en les estadístiques distorsiona fortament
1'observado del que és el comportament general deis al tres
paisos.
Hi ha igualment un quart país, Suécia, que s'escapa ais
parámetres generáis de la resta de paisos. Suécia manté un
nivell elevat de despesa en investigado, tant civil com
militar.
La investigado militar f i ñangada
públicament
representa el 0*33% del seu PIB, percentatge realment molt
elevat, tot i que l'I+D civil és encara molt mes gran (0*89%
del PIB). Suécia manté una política d'autoabastament peí que
fa a l'equipament de les seves forces armades; procura
comprar
a
l'exterior el mínim possible
(un
15%
a.
1'actualitat) per tal de ser coherents amb la seva política
de neutralitat. Per aconseguir-ho ha de promoure fortament
els aeus propis productes militars, i aixó implica mantenir
una elevada despesa d'investigado.
Fora d'aquests quatre paisos, la resta es manté sota uns
parámetres comparables, tot i que hi ha diferencies. Segons
l'OCDE1, l'any 1988, ens trobávem amb vuit paisos d'aquesta
Organització (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia,
Irlanda, Portugal i Suissa), on no hi havia cap aportado
estatal a l'I+D militar. La que hi hagués devia provenir, en
tot cas, de la industria privada. Hi ha dos paisos, Japó i
Holanda, amb un percentatge realment petit d'I+D militar
d'origen públic (menys del 0'03% del PIB), i sis mes, inclosa
Espanya, amb un nivell semblant (del 0'05 al 0'07%), que
sembla constituir el percentatge mes normalitz'at.
Fora
d'aquest grup, i a cavall entre aquest i el cas especial de
Suécia, figura la RFA, que manté una despesa equivalent al
0'14X del PIB.
El que és destacable, en aquesta primera comparado, és el
fet del salt que ha experimentat Espanya el 1989; ha duplicat
el seu percentatge, fins a situar-lo a un nivell
(0'12%)
semblant al de la RFA. Podem dir, així, que Espanya ocupa en
aquests moments el sisé lloc en el "ranking" deis paisos de
l'OCDE peí que fa a despeses d'I+D militar d'origen públic, i
en relació al PIB amb un percentatge que duplica el de paisos
»OCDE, "Main Science and Technology Indicators 82-88", n. 2, 1988.
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tecnológicament
mes
avancats,
con Italia
o
Canadá,
quadruplicant el d'Holanda i sixtuplicant el del Japó.
Sembla, dones, que ens hem situat en uns nivells excessius.
Explicar els motius de fons que han dut ais centres de
decisió política a situar-nos en aquesta posició no és fácil,
especialment quan no sembla haver-hi gaires explicacions
lligades a les necessitats de defensa d'aquest país que,
d'altra
banda,
no
está en
condiciona
de
competir
tecnológicament amb d'altres paisos europeus que porten anys
treballant en les tecnologies militars de punta. Fa la
impressió,
mes
aviat,
que el que s'está
fent
és,
senzillament, "posar calés" en els programes internacionals
d'armaments, sense saber amb certesa si aixó repercutirá
positivament a nivell politic,
tecnológic i
económic.
Nosaltres, com a mínim, ho qüestionem en tots els tres
aspectes.
Si agafem un altre parámetre, el del percentatge de l'I+D
militar sobre tota la despesa d'investigado pública, ens
trobarem amb conclusions semblahts. Els quatre paisos que hem
destacat abans (Estats Units, Regne Unit, Franca i Suécia),
son també els que presenten percentatges mes elevats quant al
pes de la despesa militar en l'I+D pública. El cas d'Estats
Units és excepcional (68'IX el 1988), així com el del Regne
Unit (47'8%). Franca i Suécia mantenen uns índexs del 34'2% i
26'9%, respectivament.
Espanya se sitúa, en aquest índex, també en una posició
destacada. El percentatge del 1988 era, segons l'OCDE, del
12*3%, nivell similar al de la RFA, i superior a tots els
altres paisos de l'OCDE no esmentats abans. Pero aixó no és
tot. El 1989, aquest percentatge ha pujat fins el 27%, amb la
qual cosa Espanya se sitúa ja en el quart lloc del "ranking"
i es destaca notablement sobre la resta deis paisos europeus.
I, de nou, la qüestió que plantejávem abans: ¿Per qué un país
com Espanya,
tan necessitat de recursos económics per
resoldre importants i abundants deficiéncies estructuráis, es
volca "exemplarment" a la recerca militar?
En aquest treball hem intentat donar algunes explicacions a
aquest fet, pero voldria insistir en un tipus de raonament
que no se sol esmentar i que té molta importancia en aquest
tema. Durant la transido democrática, i pot ser que fins ara
mateix, la classe política espanyola ha fet tot el possible
per mostrar, davant l'opinió pública internacional,
el
carácter europeu del projecte polític espanyol. El "son
europeus i ho démostrarem" ha estat mes que la manifestado
d'una bona voluntat d'apropament a estructures económiques i
socials mes o menys a imitar. Ha estat també la manifestado
exterior d'un complex d'inferioritat i d'un terror a quedar
"marginats" de l'evolució política i económica europea. La
tan portada "modernització" ha estat la pantalla que ha
perinés
amagar o esclafar qualsevol tipus de
projecte
alternatiu i singular que s'apartes deis cánons establerts.
L'entrada d'Espanya a l'OTAN, en un moment en qué ja es
comencava a debatre una Europa sense blocs militars, ha estat
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1'exemple paradigmátic d'aquesta por a construir
propi que, essent europeu, fos també critic.

un

camí

Bolcar-se a la tecnología militar i al desenvolupament de
nous armaments, i en percentatges superiors a la de la
majoria deis paísos europeus, constitueix una nova expressió
d'aquesta necessitat de dir al món que "aquí estem nosaltres,
peí que faci falta". Pero está per veure si, mes enllá de
l'increment del volum de negocis d'unes quantes empreses,
aquesta decisió beneficiará
la gent d'aquest país i la
construcció política d'Europa.
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ELS CENTRES ENCARREGATS DE LA INVESTIGACIÓN
Els organismes, centres i institucions implicats a Espanya en
el Sistema Ciéncia-Tecnologia poden classificar-se en tres
apartats:1
a) Els organismes públics que gestionen fons d'I+D (la CICYT,
del Ministeri d'Educació, el CDT1, del Ministeri d'Industria,
etc. > .
b) Els organismes públics que executen la recerca (el
per exemple)
c) Els organismes públics d'ámbit sectorial,
(Ministeri d*Industria), CEOTMA, IMPI, etc.

con el

CSIC,
CIEMAT

La coordinado general de la investigado científica i
técnica és competencia exclusiva de l'Estat, segons l'article
149 de la Constitució, si bé les comunitats autónomes poden
teñir, i teñen, organismes dedicats a la promoció de la
recerca.
Peí que fa a la investigado militar, el Ministeri de Defensa
és qui gestiona la major part de la recerca, concretament
mitjangant el programa 542 C. Executa directament una part
d'aquesta investigado, a través deis seus propis centres i
laboratoris, i la resta l'encarrega a empreses publiques i
privades, a les quals facilita subvencions per a aquesta
finalitat.
Una part important de l'I+D que realitza 1'empresa privada no
es canalitza des del programa 542C, sino que corre a carree
de la propia empresa. Val a dir que en els darrers anys s'ha
produit un veritable canvi de la política empresarial envers
la investigado. Moltes de les empreses de l'área de Defensa
están dedicant actualment del 6 al 10% de la seva xifra de
vendes a l'I+D, percentatge molt elevat si considerem que fa
menys de deu anys no hi dedicaven pas mes de 1*1%. La
progressiva participado en programes internacionals explica
en bona part aquest canvi.
Aquest major dinamisme de les empreses sembla contradir una
de les conclusions de 1'informe Castells 2 , que qüestionava la
viabilitat de l'I+D realitzada en el si deis propis centres
de producció, mitjangant la creació de departaments d'I+D
aíllats de la resta dé la fábrica. L'informe, en canvi, es
mostrava partidari d'utilitzar els centres d'investigado ja
constituits, com l'INTA, CETME, CIDA, etc.

iSANSALVADO, Montserrat; VALLS, Jaume, "La recerca i desenvolupament
a Catalunya", Nota d'Economia, n9 32, juny 1988, pp. 38.
CASTELLS, Manuel, "Nuevas tecnologías, economía y sociedad en España"
Alianza, 1986, vol. 2, pp. 798-799.

8

89

Alguna projectes privats obtenen subvencions del Ministeri
d'Industria,
especialment a través del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), un organisme creat
el 1984 per executar la política tecnológica del Ministeri
d'Industria i Energia.
El 1985, per exemple, el CDTI va concedir ajudes financeres
per valor de 11.476 milions de ptes., corresponents a 216
projectes. De les 20 ajudes mes importants realitzades el
1985 peí CDTI, tres corresponen a projectes d'ús militar, amb
una aportado de 780 milions de ptes.1 per uns projectes de
CESELSA
(330 milions per un radar), OTEMA (312 milions per
radiogoniometres), i Telecomuniciones y Control (143 milions
per radioenllacos d'ones mil.limétriques).
Les universitats, finalment, col.laboren també en tasques
d'investigado militar. Sense arribar, ni de bon tros, ais
nivells d'implicado existentes en els Estats Units, el cert
és que cada cop sembla haver-hi mes projectes d' investigado
militar que es realitzen, totalment o parcialment, en centres
universitaris.
Sense
necessitat
de
fer
un
inventari
d'aqüestes
col.laboracions, d'altra banda molt difícil de fer, podem
mostrar,
pero,
alguns exemples d'aquesta
participado
universitaria en tasques d*interés militar:
- L'octubre del 1984 es signa un conveni de cooperado entre
el
Ministeri
de
Defensa
i
el
Consell
Superior
d'Investigacions Científiques (CSIC), d'una durada de tres
anys.
- D e l 18 al 20 d'octubre del 1988 es van celebrar, a Madrid,
les Terceres Jornades de Defensa,
organitzades per la
Universitat Politécnica de Madrid i el CESEDEN. En les
Jornades es forma un grup de treball encarregat de preparar
cursos específica de tecnología de defensa. També
s'acordá
coordinar possibles acords mes estrets entre la DGAM i
algunes escoles universitáries.
El Circulo de Electrónica Militar organitza cúrsete amb
freqüéncia,
on hi participen departaments de
diverses
universitats i el CSIC. El juny del 1985, per exemple, va
fer-ne un sobre metereologia básica, i, el febrer del 1986,
un altre sobre tecnología láser.
- Les empreses del sector militar solen encarregar projectes
de recerca a departaments técnics d'algunes universitats,
directament o mitjaneant algunes fundacions. L'any 1988, per
exemple, CASA va aportar 21*8 milions de ptes. a l'ETSII de
la Universitat de Saragossa (Departament de Ciencia
i
Tecnología de Materials i Fluida), per un projecte de "capa

'Economía Industrial, gener/febrer 1986, p. 8-10.
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límit tridimensional", i una altra quantitat no especificada
al Departament d'Enginyeria Mecánica, per dur a terme un
projecte
anomenat
"Elements finits de
gran
precisió
aplicables a materials oompostos".1
L'Academia General Militar de Saragossa, per posar un
darrer exemple, va realitzar el 1988 un projecte de "modela
matemátics de decisió i simulado aplicats a la táctica", amb
el departament de Métodes Estadístics de la Universitat. El
projecte, d'un pressupost d'1'6 milions, fou financat per la
Diputació General d'Aragó.
Aquests exemples son, si es vol, intranscendents, pero
mostren 1'existencia d'un teixit cada cop mes gran entre
centres
universitaris,
empreses del sector militar
i
ministeris relacionats amb la tecnologia militar.
A efectes d'aquest estudi, que está centrat en les inversions
del programa 542C i, per tant, sois recull una part de l'I+D
militar que realment es fa a Espanya, l'análisi estará molt
centrada en els projectes subvencionats per
1'Administrado
Pública. La Direcció General d'Afers Econóraics (DGAE) i la
Direcció General d'Armament i Material (DGAM) son
els
organismes que han tingut la responsabilitat de gestionar la
quasi totalitat d'aquests projectes, tal com es pot veure en
el quadre adjunt.
Organismes responsables de la gestió deis
projectes d'I+D militar del programa 542C
(en milions de ptes. constants del 1988)
8^8J.848586878889909i92

Total
DGAE

139.500

52'6

DGAM

107.900

40'7

INTA

7.100

2'7

Orga Central1 4.900

1'8

CEHP

3.200

1'2

Altres»

2.500

0'9

TOTAL

*

*

s o i s EFA
* (*
* * *)

265.100 100'0

i Boletín Informativo de la Universidad de Zaragoza, n° 34, 20-2-89.
«Quarter General EMAD i JUJEM.
3
Fons d'Atencions Generáis per la Defensa, Direcció d'Abastament i
Manteniment, Direcció d'Infraestructura.
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CentreB d'investigado del Mlnisterl de Defensa
La
participado
del
Mlnisteri
de
Defensa
en
el
desenvolupament de 1'I-t-D no es fa solament a través de
subvenclons dirigides a empreses privades,
sino
també
mitjancant laboratoris i tallera del minlsteri matelx. Els
departaments ministerials que fan algún tipus de treball
d'I+D son els següents:

* Ministeri, Subsecretaría i Servéis Generáis
* Quarter General de l'Estat Major de la Defensa (EMAD)
- CESEDEN (Madrid)
* Estat Major de 1'Armada
- Gabinet d'Investigado Militar Operativa (GIMO)
* Direcció General d'Armament i Material (DGAM)
-

Polígon d'Experiéncies de Carabanohel (Madrid)
Laboratori d'Enginyers de l'Exércit (Madrid)
Taller i Centre Electrotecnia d'Enginyers (Madrid)
Laboratori Químic Central d'Armament (La Marañosa Madrid)
Taller de Precisió i Centre Electrotecnia
d'Artilleria (TPYCEA) (Madrid)
Centre d'Investigado i Desenvolup. de 1'Armada (Madrid)
Poligon d'Experiéncies "Costilla" (Cadis)
Polígon d'Experiéncies "González Hontoria" (San Fernando
Cadis)

* Direcció General d'Ensenyament
- Gabinet de Psicología
* Direcció- General d'Afers Económics
* Direcció General d'Infrastructura
* Direcció d'Abastament i Manteniment
* Fons Central d'Atencions Generáis de Defensa
* Canal d'Experiéncies Hidrodinámiques d'El Pardo.
* Institut Nacional de Técniques Aerospacials "Esteban
Terradas" (INTA)
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Estat Major de 1'Armada (EMA)
La Divisió d'Estratégia de l'EMA disposa d'una
secció
anomenada Gabinet d' Investigado Militar Operativa
(GIMO),
formada per una plantilla de 20 investigadora, que treballa
en alguns projectes d'I+D, com el "lanzachaffs" i 1'ARCAS
(arma baix cost antisubmari).
La investigado operativa s'emmarca dins de l'área matemática
que utilitza el llenguatge probabilístic i intenta trobar la
solució que millor s'ajusta a les necessitats o mitjans de
l'utilitzador. La funció mes ámpliament acceptada de la
Investigado Operativa és la de la preparado científica de
les decisions, la previsió, el control i 1'avaluado deis
resultats.1

L.a D.G.A.M.
La DGAM depén del Secretari d'Estat de la Defensa i té per
missió la preparado, el plañejament i el desenvolupament de
la política d'armament i material del Ministeri dé Defensa,
així com la supervisió i direcció de la seva execució.
Els fons que pressupostáriament administra la DGAM son els
d'investigado. Com ha explicat el cap de la SD COIN
(Subdirecció General de Cooperado Internacional) 2 , "les
xifres economiques que el Ministeri de Defensa dedica a
aquesta activitat es pot descompondré en due parts. Per una
banda, les classificades com a inversions d'I+D i dedicades a
programes
nacionals
i
internacionals
i
que
poden
considerar-se com a acomptes i avancaments necessaris per
arribar a produir el material. Per altra banda, els fons que
es dediquen al manteniment de les instal.lacions d'I+D que
pertanyen al Ministeri i al pagament del seu personal i de
les inversions necessáries per a l'obtenció de nous mitjans
de capital. En el pressupost del 1988, representen uns 7.600
milions de ptes.".
La DGAM está estructurada en cinc subdireccions generáis:
-

Adquisicions
Cooperació Internacional
Industries de Defensa
Normalització i Catalogado
Tecnología i Investigado

(SDG
(SDG
(SDG
(SDG
(SDG

AD)
COIN)
IN)
NORCAT)
TECIN)

ilLLAN, Miguel, "La investigación operativa en la Armada", Revista
General de Marina, gener 1988, pp. 25-34.
«MARTÍNEZ PARICIO, Felipe, "La DGAM del Ministerio de Defensa español",
Tecnología Militar, n° 10/11, 1988, pp. 33-43*
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El Canal d'Experiéncies Hidrodinámiques d'El Pardo
(CEHIPAR)
també depén de la DGAM. En total, unes 2.200 persones
treballen per la DGAM, de les quals un 72X son civils.
La Subdirecció General de Tecnología i Investigado
(SDG
TECIN) és la que s'ocupa de l'I+D d'una manera mes central.
Aquesta investigado pot ser efectuada per organismes propis
o ser contractada a institucions o empreses publiques i
privades.
Els programes d'investigado tractats per la SDG TECIN poden
dividir-se
en
dos tipus: nacionals i
en
cooperado
internacional. Els primers surten deis plans d'investigado
presentats pels Quarters Generáis, a través d'unes prioritats
fixades per l'Estat Major de la Defensa (EMAD). Aquests
programes de recerca es fan en els yuit centres i laboratoris
de la DGAM. El segon tipus de programes son una consequéncia
de la presencia eapanyola en programes internacionals que
portin incorporats una fase d'I+D i teñen relació amb els
programes del GEIP, de la CNAD i amb acords bilaterals.
La Subdirecció General de Cooperado Internacional de la DGAM
(SDG COIN) és la que s'encarrega de relacionar-Be amb
organismes internacionals i estrangers, negociant, gestionant
i promovent els programes de cooperado internacional. La
seva actuado es canalitza de tres formes:
a) mitjaneant la participació a la Conferencia de Directors
Nacionals d'Armament de l'OTAN (CNAD), en la qual Espanya és
part activa en mes d'un centenar de grups de treball i está
present en 12 programes.
b) participant en el Grup Europeu Independent de Programes
(GEIP), en on la presencia espanyola és molt activa.
c) reforcant la cooperado bilateral en temes de defensa,
mitjancant la signatura d'aoords o convenís de cooperado
tecnológica i industrial.
Com hem esmentat anteriorment, la major part deis centres
d'I+D depenen de la Direcció General d'Armament i Material
(DGAM). Tradicionalment, el treball d'I+D d'aquesta Direcció
General ha estat centrada en el camp de les municions i els
explosius, tal com ho reflecteix el següent quadre, referit
al 1985:
La investigado de la DGAM. el 1985. per sectors
X
Municions i explosius
Vehioles de combat
Artillería
Comunicions i electrónica
Míssils i coets
Pollgons i simuladors
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53'3
20'1
12'6
ll'l

2'7
0'2

Aquests vuit centres d'investigado depenen básicament del
l'Exércit de Terra i de 1'Armada.
Llur pressupost de
funcionament está en el programa 211-A (Administrado General
de l'Organ Central). El PIP preveu per aquest programa les
següents inversions en els propers anys:
milions de ptes.

1988
1989
1990
1991
1992
Existeix una altra
que está ficada en
d'infrastructura en
d'entreteniment de
previst peí PIP per

753'5
325*5
327'1
327'1
327'1
partida per aquests centres de la DGAM i
el programa 213-A (concepte 642) d'obres
centres diversos, i que correspon a obres
tots aquests centres.1 El pressupost
a aquest programa és el següent:

Pressupost del pro.iecte 1001 de la DGAM per
"Béns d'ús general deis centres"
(en milions de ptes. del 1988)
1988
1989
1990
1991
1992

692'4
586'4
948'6
948'6
948'6

Segons el director de la DGAM, Sr. Ruiz Montero,
direcció general es mou a través de quatre cañáis:2

aquesta

A) Necessitats tecnológiques deis Exércits, les quals son
exposades al Cap de l'Estat Major de la Defensa, el qual les
matisa i envia al Secretari de Defensa.
B) Programes internacionals de la DGAM, que
s'analitzen
conjuntament amb les industries per tal de fer posteriors
propostes al Secretari d'Estat.
C) La Subdirecció de Tecnología i Investigado de la DGAM,
que tracta amb els laboratoris de la DGAM, amb la universitat
i amb les industries espanyoles.
D) El Pía
vinculado.

de la Ciencia,

amb el qual es

manté

una

gran

'Declaracions del director de la DGAM, Sr. Ruiz Montero, a la Comissió
de Pressupostos del Congrés. Diario de Sesiones, n2 338/1988, p.
11331.
«Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, Comisión de Presupuestos, nS 338, 15-10-88, pp. 11332.
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Alguns deis treballs que porta a terme
Direcció 1 General, a través deis seus
següents:
* Taller
(TPYCBA).

de Precisió i Centre

actualment aquesta
centres,
son els

Blectrotécnic

d'Artilleria

Es una institució de l'Exércit de Terra. En el marc del
programa
láser está estudiant el
desenvolupament
del
telémetre láser MT-23 per Artillería de campanya. També está
estudiant un sistema d'alerta enfront de radiacions láser, un
telémetre láser per aplicació de direcció de tir d'artilleria
antiaéria, i un estudi de tecnología láser de C02 per
aplicació a telémetros. Ha comenoat alguns treballs per
desenvolupar un radar de vigilancia de baixa cota TS/MPS/001,
peí desenvolupament d'una camera aeónica que permeti medir
antenes en un camp próxim i en circuits de microones.
* Centre d'Investigado i Desenvolupament de 1'Armada.
Participa en programes de visió nocturna, con el visor
portátil NOCTILUX, monocular, el visor portátil BINOCULAR, el
visor de gran abast NOD, i la camera L3TV, de baix nivel1 de
llum. També treballa en programes d'investigado de tubs
intensificadors d'imatge de segona i tercera generado, en
espoletes IR, en l'equipament controlador peí llancament de
cintes metal.liques antiradar, en comunicacions óptiques i en
dessalació de l'aigua del mar per osmosi inversa, així com en
fotocátods d'afinitat electrónica negativa de compostos III-V
per a visió nocturna.
* Laboratori Químic Central d'Armament.
Está desenvolupant diverses investigacions per
establir
programes de control mitjancant ordinador d'existéncies i
qualificació de pólvores, estudi d'efectes de capeáis de
guerra, així com diverses investigacions en els camps de
balística i coets, com el projectil de PEPAD-155 i els coets
TERUEL-2 i 3
* Polígon d'Experiéncies de Carabanchel.
Es un nucli técnic experimental sobre armament i material,
des d'on s'avaluen prototipus i s'homologuen produccions en
serie d'armes i municions i s'obté informado de balística
interior. Hi ha també 1'Agencia Nacional de Proves OTAN.
* Taller i Centre Blectrotécnic d'Enginyers.
S'encarrega de produir equipament i material per a l'Arma
d'Enginyers, com ara grups electógens, detectors de mines,
motobombes, teleférics, barracons, etc.
iTorrejón, Antonio, "Innovación tecnología...", Tecnología
n° 12, 1986, p. 83.
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Militar,

* Laboratori d'Enginyers de l'Exércit.
Realitza proves, assajos i análisi de materials, especialment
maquines,
eines
i equipaments mecánica,
eléctrics
i
electrónica utilitzats per l'Arma d'Enginyers.
* Polígon d'Experiéncies "González Hontoria".
Realitza proves de desenvolupament, recepció, comprovació,
homologació i control d'armament i material,
així com
informes i propostes de normes.
* Polígon d'Experiéncies "Costilla".
Basicament es dedica
municiona de guerra,
d'espoletes.

a proves de
recollida de

recepció d'armament i
beines i sensibilitat

* Fabrica Nacional de La Marañosa
Estudia, desenvolupa i posa a punt la fabricació d'artificis
i projectils fumígens, incendiaris i lluminosos, així com
caretes antigás i alguns productes químics.

El Canal d'Experiéncies Hidrodinamiques d'El Pardo (CEHP).

Aquest organisme autónom depén del Ministeri de Defensa a
través de la DGAM. Va ser creat el 1933 i dona treball a unes
110 persones.
El
CEHP dirigeix la seva actuació a l'estudi de
la
hidrodinámica del vaixell, de cara a aprofitar els avenóos
en la construcció naval i aconseguir estalvi d'energía, així
com l'augment de l'efectivitat de la flota militar, mercant,
pesquera i esportiva.
Les seves principáis línies d'actuació son les següents:
* Proves de models per a l'estudi i projectes de nous
vaixells
i
embarcacions
(hidrodinámica,
resistencia,
propulsió, maniobrabilitat i comportament a la mar).
* Estudi, desenvolupament i investigado deis efectes de
cavitació deis propulsora.

la

* Estudi deis efectes del soroll i vibracions trameses des de
1'aigua.
* Homologació i certificado deis resultats de les proves
mar.
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de

Per a realitzar aquesta objectius, el CEHP ha creat un
"laboratori d'assaigs per a l'estudi del comportament del
vaixell a la mar i maniobrabilitat" que serveix també per a
estudiar sobre plataformes petrolíferes i un "laboratori per
a assaigs i estudis de fluxos", mitjancant la construcció
d'un canal d'aigua circulant que permet fer observacionB per
temps indefinit.
El CEHP té un pressupost de 634 milions de ptes. peí 1989. En
els darrers anys, ha mantingut un nivell pressupostari
estabilitzat
entorn deis 590 milions anuals (a
preus
constants del 1988). Normalment dedica un 43% d'aquest
pressupost a remuneracions de personal i un 47% a inversions
reals, que se sitúen sobre els 275 milions anuals.
Des del 1982, el CEHP ha dut a terne deu programes d'I+D, i
té previst d'iniciar-ne un altre el 1990. En conjunt, aquesta
onze programes sumen 3.232 milions de ptes., que equivalen al
43 '8% de l'import total deis programes d'investigado naval.
Aquesta programes suposen la totalitat de les inversions
reals del CEHP en aquesta darrers anys.
L'import deis deu programes d'I+D és el següent:
milions de ptes.
constants del 1988
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

86
502
630
286
270
277
295
295
296
295

Com hem dit abana, la major part de la inversió ha estat
destinada al desenvolupament d'un canal d'assajos i a la
creació d'un laboratori sobre comportament deis vaixells. La
distribució d'aqüestes inversions d'I+D ha estat, dones, com
segueix:
Distribució de la inversió d'I+D del CBHP. 1982-1992
(a preus constants del 1988)
•iliona de ptea.
Canal d*assaigs
Laboratori comportament vaixell
Túnel de cavitació
Altres
TOTAL
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1.886
878
378
90
3.232

3
2
7
8
inn n
58
27
11
2

Centres i Laboratoris d'I+D depenents de la
Subdir.Gral. de Tecnología i Investigado de la DGAM
CENTRE D'INVESTIGACIÓ
I DESENVOLUPAMENT
DE L'ARMADA (CIDA)
TALLER DE PRECISld
I CENTRE ELCTROTECNIC
D*ARTILLERÍA (TPYCEA)

LABORATORI QUIMIC
CENTRAL D'ARMAMENT
(LQCA)

- óptica
- electrónica
- mecánica precisió
-

láser
radar
óptica
metrología

- pólvores
- explosius
- proves balístiques

TALLER I CENTRE
ELECTROTECNIC
D'BNGINYERS (TYCE)
POLIGON
D'EXPERIENCIES DE
CARABANCHEL (P EX CAR)

guerra electrónica
comunicacions
informática
a v a l u a d o d'armament
homologado d'armament

POLIGON
D'EXPERIENCIES
COSTILLA (P EX CPS)

experimentado
d'armaments

POLIGON
D'EXPERIENCIES
GONZÁLEZ HONTORIA
(P EX GH)

experimentado
d'armaments

FABRICA NACIONAL
DE LA MARAÑOSA
(FNLM)

Font: TECMIL, n2 10/11 1988
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defensa NBQ
artificis
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L'Inatitut Nacional de Técnica Aerospacial "Esteban Torradas"
(INTA)

L'INTA és un Organisme Autónom, creat el 1942, i adscrit al
Ministeri de Defensa, ates que una de les seves principáis
missions
és
justament
subministrar
assessorament
i
assisténcia técnica a les Forcea Armades, particularment a
l'exércit de l'aire.
Actualment el presideix peí general J.A.
anterior responsable de la DGAM.

de Andrés

Jiménez,

La seva activitat, pero, no está dedicada exclusivament a la
defensa militar. El 1984, per exemple, sois un 44% de la seva
feina era catalogable en el camp de la defensa, mentre que un
altre 34% era per a l'espai i el 22% a sectors completament
civils.
L'INTA disposa de set instal.lacions, la mes gran de les
quals és a Torrejón (Madrid). La resta están situades a
Fresnedillas (Madrid), Robledo (Madrid), Cabreros (Xvila), El
Arenosillo (Huelva), Villafranca (Madrid) i Maspalomas (Gran
Canaria). Aqüestes dues darreres son estacions de 1'Agencia
Espacial Europea.
L'INTA treballa en quatre árees d'activitat: investigado,
desenvolupament, estudis i assajos per a homologacions i
certificacions i assisténcia técnica.
Els sectors a qué dirigeix 1'activitat son, fonamentalment,
els de 1'aeronáutica, armament i espacial,
pero també
treballa en el camp de les tecnologies de
materials,
electrónica i energies renovables. Per a dur a terme aquest
treball, compta amb vuit departaments, tres deis quals están
directament relacionats amb les activitats de
defensa:
Aerodinámica i Navegabilitat, Armament Aeronáutic, Aviónica i
Electroóptica. El departament d'armament aeronáutic, per la
seva banda, disposa de quatre seccions: Assajos, motors de
coet i propulsants, tecnología i projectes, i guiat.
Actúa en dues línies fonamentals: prestant assessorament al
Ministeri de Defensa en qüestions d'investigado i executant
directament
projectes
nacionals
o
amb
participado
estrangera. Tambe certifica els productes fináis obtinguts
con a resultat deis seus treballs.
Alguns deis principáis programes de l'INTA son:
-

el desenvolupament d'un oapcal guiat per láser
l'estudi de 1'aerodinámica de fusel.latge deis missils
la certificado d'avions (CN-235, C-212, C-101)
1'homologado de diversos sistemes d'armes i vehicles
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Els objectius que persegueixen els programes de
l'INTA son:

recerca

de

* Mantenir un máxim nivell de participado en organismes i
empreses europees del sector espacial,
especialment
a
1'Agencia Espacial Europea i assumir un rol important peí que
fa a la gestió i execució del proper Programa Nacional de
l'Espai, en el qual l'INTA será la instancia encarregada deis
aspectes relacionats amb la defensa.
* Participado activa en els programes militars del Pía
Nacional
d'Investigació
Científica
i
Desenvolupament
Tecnológic
(PNICDT)
i
en el
Pía
d'Investigació
i
Desenvolupament de la CEE.
*
Col.laborar
amb
els ministeris
de
Comunicacions i amb el d'Industria i Energia.

Transports

i

* Intensificar el suport científic i técnic amb la industria
espanyola de defensa, particularment amb la del sector
aerospacial.
Per a realitzar aquests objectius,
l'INTA
desenvolupar les següents mesures d'acció:

té

previst

* Augmentar les dotacions de personal técnic fins arribar a
un total de 620 titulats i 375 técnics especialitzats el
1991.
* Intensificar i estabilitzar la dedicació exclusiva del
personal
de
l'Institut,
a fi
d'augmentar
la
seva
productivitat.
* Posar en funcionament un nou pía de formado intensiva
nou personal.

del

*
Contractar 1'assisténcia técnica de professionals
i
empreses
especialitzades.
L'INTA
té
establerts
contractes/marc d'assisténcia amb quasi totes les empreses
espanyoles d'armament, Actualment está fent treballs per al
80% d'aqüestes.
L'análisi de les hores que l'INTA ha dedicat a investigació
en els darres anys ens permet d'observar una progressiva
diversificado en el seu camp d'activitat. Disminueix el
percentatge dedicat a tecnología aeronáutica i armament, per
incrementar la dedicació vera la tecnologia aerospacial,
1'electrónica i les energies renovables. Tot aixó amb un
importantíssim
increment general de la seva
activitat
investigadora el 1989.
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Hores anuals ¿'investigado deis enginyera de
1 *INTA . per sectors
1986

%

1987

15
Aeronáutic
Armament
11
Espai
2
7
Nous materials
Electrónica
Energies renovab] es

43
31
5
21
—

15
4
5
3
—

34

TOTAL

X

1989

30
15
20
25
5
5

27
22
22
22
11
5

Tí . |9?8
17
9
12
14
3
3

55
16
17
12
-

28

58

%
25
20
20
20
10
5

110

Peí que fa al desenvolupament deis productes, l'evolució deis
darrers anys posa de manifest un estancament en el nombre
total d'hores dedicades el 1986 i el 1987, aixi com un
increment
considerable
el 1989.
Destaca
especialment
l'augment del desenvolupament en els sectors aeronáutic i
d'armament, que ja porten un procés d'anys en atencions per
investigado, i la important disminució del desenvolupament
en el sector espacial. El que sembla que es cerca és, en
definitiva, assolir un major equilibri entre les quantitats
d' hores
dedicades,
tant a la
investigado
com
al
desenvolupament.
Milers d'hores anuals de desenvolupament deis
eriiginye rs de l'INTA. per sectors.
1986
Aeronáutic
Armament
Espai
Nous materia ls
Electrónica
Energies renov.

14
8
82
15
6

Total

125

%
11
6
66
12
5

1987

X

199»

34
16
42
14
3

31
15
38
13
3

31
18
43
12
12
6

110

123

X
25
15
35
10
10
5

1989
54
54
54
21
21
11

X
25
25
25
10
10
5

214

Aixi dones, en el quatrienni 1986-1989, l'INTA ha reforcat el
seu esforc en investigado, que ha passat de representar el
21'4% de l'I+D el 1986, al 33'8% el 1989, amb un augment del
223%
quant al nombre total d'hores treballades. Les hores
dedicades al desenvolupament, en canvi, han augmentat sois un
72% en l'esmentat període, passant de representar el 78'6% el
1986, al 66»1% del total d'I+D el 1989.»
1

Aqüestes xifres no inclouen les hores dedicades a homologacions,
assisténcia técnica i servéis que, en conjunt, han estat de 154.000
hores el 1986, 123.000 el 1987 i 163.000 peí 1988 i peí 1989.
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Distribució de l'esforo d'I+D de l'INTA
(milers d'hores d'enginyeria treballades)
1986
Investigado
Desenvolupament
TOTAL

34
125
159

%
21'4
78'6

1987

_%_

1988

28
110
138

20'3
79'7

58
123
181

%
32'1
67*9

1989
110
214
324

%
33'8
66'1

A l'hora de fer una análisi deis pressupostos de l'INTA cal
teñir present que una bona part de les seves despeses son per
a projectes no militars. Aixi, per exemple, els 8.911 milions
de despeses pressupostats peí 1986, inclouen 189 milions de
despeses
de personal per la CONIE (Comissió
Nacional
d'Investigado de l'Espai), mes de 300 milions per les
estacions orbitals, uns altres 102 milions de despeses de
béns corrents i servéis per la CONIE, la quota espanyola de
participado en 1'Agencia Espacial Europea (capítol 7, de
transferéncies de capital a 1'exterior), etc.
Per
les
finalitats d'aquest
estudi
(investigado
i
desenvolupament), ens interessa només el capítol d'inversions
de l'INTA, especialment perqué está format exclusivament per
les despeses en I+D. En el període 1982-1992, aqüestes
inversions han estat, o serán, de 7.128 milions de ptes., amb
la següent distribució:
Inversions d'I+D de l'INTA
(en milions de ptes. constants del 1988)
%/total Espanya
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
TOTAL

555
617
350
319
529
446
461
563
930
1.077
1.281
7.128

13*3
17'4
10'4
9'9
6'6
3'7
2'5
1'3
1'8
1'9
2'1
2'7

Aqüestes inversions suposen el 2'7% del total d'I+D militar
espanyol en aquest període (4'6% si no comptabilitzem la
inversió per l'EFA).
La meitat de les inversions per I+D han estat orientades a la
recerca
aeronáutica i una quarta part
per
programes
d'electrónica.
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Programes d'I+D de l'INTA, per sectors.
en el periode 1982-1992
(en milions de ptes. constants del 1988)

Aeronáutic
Electrónica
Tecnología d'armament
Nous materials
Altres

3.527
1.822
738
862
179

49'5
25'6
10*3
lü'l
2'5

TOTAL

7.128

100*0

El programa de major quantia és el referent a "Infrastructura
i instal.lacions per investigació aerospacial", amb uns 1.200
milions de ptes. El segueixen els de "tecnología espacial" i
"tecnología de nous materials", tots ells amb una mica mes de
800 milions de ptes.
Principáis programes d'I+D de l'INTA
(en milions de ptes. constants del 1988)
Infrastructura i instal.lacions
per investigació aerospacial
Tecnología espacial
Tecnología nous materials
Tecnología d'armament
Tecnología aeronáutica
Control automátic sistemes dinámics
Tecnología electrónica
Altres
TOTAL

.248
866
862
738
697
545
446
.726

17'5
12'1
12*1
10'4
9'8
7'6
6'2
24'2

7.128

100*0

En la major part deis programes d'I+D de l'INTA es dona una
barreja d'ús/utilitat civil i militar. A la investigació
aerodinámica es treballa, per exemple, sobre la formació de
gel en els avions, els fusel.latges deis míssils, les
característiques aerodinámiques deis vehicles terrestres i
els efectes de la pluja sobre els avions comerciáis. En el
camp de la tecnología de materials, es fan recerques sobre el
comportament deis materials compostos, les característiques
del zinc reforcat amb fibres d'alta resistencia o la corrosió
deis acera inoxidables. Son programes, com es pot endevinar,
que teñen utilitat al món comercial civil i també al
desenvolupament de nous armaments. Menys mésela és la que es
produeix,
en tot cas,
amb els programes del
sector
d'armament, en qué s'investiga sobre sistemes de guiat i
control o motora de coets, que teñen un ús i interés militar
molt superior al civil.
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Deixant un moment de banda els programes d'I+D de l'INTA,
diguem que en el pressupost de despeses d'aquest organisme,
les despeses de personal ocupen un lloc destacable, acaparen
mes de dos terpos del pressupost total.
El personal de
l'Institut está format per 1.400 persones, la meitat de les
quals treballa en árees técniques i cientifiques.' Les
despeses
per
béns corrents i
servéis
(manteniment),
absorbeixen una mica mes de la cinquena part.
Distribució del pressupost de l'INTA
(en milions de ptes. corrents)
1987
Remunerado personal
Compra béns i servéis
Inversions reals
TOTAL

%

2.590 68'1
779 20'5
423 11'1
3.802 100*0

1988

%

2.974 68'9
875 20'3
460 10'6
4.319 100*0

1989

%

3.219 66'4
1.043 21'5
564 11'6
4.849 100*0

Els ingresaos els obté de diverses fonts:
*
*
*
*

Fent convenis i contractes amb el Ministeri de Defensa
Fent convenis i contractes de servéis
Operant les estacions de l'Agéneia Espacial Europea (ESA)
Participant en el programa CONIE (Comissió Nacional d'Investigado de l'Espai)
* Fent convenis amb la Comissió Assessora d' Investigado
Científica i Técnica
* Amb les ajudes d'investigado de 1' EOARD (Forces Aeries
deis Estats Units).
De fet, pero, mes de la meitat del pressupost del 1988 va
correspondre a subvenciona d'explotació
(2.216 milions),
mentre que les vendes, que foren de 1.200 milions, no
representen mes que un 27% d'aquest pressupost.

iTecnología Militar, n. 10/11 1988, pp. 45-50.
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LOCALITZACIO DE LBS INVERSIONS
Inversions d'I+D realitzades a 1'interior d'Espanya
Segons els pressupostos de l'Estat i el Pía d'Inversions
Publiques 1989-1992, sois un 21% de totes les inversions
previstes a fer en I+D militar, en el periode 1982-1992, es
faran a 1'interior d'Espanya. La resta, és a dir, la major
part de la inversió es realitzará a l'estranger.
Evidentment, és possible i probable que una part d'aquesta
inversió a fer a l'estranger es realitzi, finalment, a
l'interior d'Espanya i per part d'empreses del país. Pero
aixó son hipótesis que sois el teraps confirmará.
El fet a destacar és, en tot cas, el reduit import de les
inversions d'I+D que corresponen, en principi, a projectes
autóctons duts a terme per empreses espanyoles. Aquest nivell
se sitúa, peí periode esmentat, en una mitjana de 5.150
milions de ptes. anuals, sois per inversions, totalitzant
56.600 milions de ptes. en el periode 1982-1992. I diem que
és reduit perqué, des del 1986 fins al 1992, es preveuen unes
inversions de quasi 30.000 milions de ptes. anuals, com a
mitjana, a fer a l'estranger, és a dir, una inversió quasi
sis vegades mes gran que la que es fa en projectes de
1' interior.
La distribució anual d'aqüestes inversions ens mostra un cert
equilibri
peí que fa a les assignacions anuals.
Amb
l'excepció de l'any 1988, que es dispara a mes de 14.500
milions de ptes., la resta deis anys presenten pressupostos
que oscil.len entre 2.400 i 6.000 milions de ptes.
PRESSUPOST CTIWERSIONS D'I+D MILITAR A L'INTERIOR D1SPAWA

milions
ptes.

ü H Dectr.
Adres

TI

1962
1983

r
7984

1986
1985

1988
1987
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1990
1989

1992
1991

Com es pot comprovar en el quadre anterior, la recuperado
inversora que es manifesta a partir del 1990 és deguda,
fonamentalment, a unes importants inversions en el sector de
1'electrónica. Dit amb altres paraules, a partir del 1988,
els sectors no-electrónics han vist disminuir notablement el
nivell pressupostat d'inversions per I+D militar.
El sector de 1'electrónica és, amb el 37'9% del total, el
principal sector peí que fa a inversions d'I+D. En el trienni
1990-1992, a mes, és preveu que absorbeixi tres quartes parts
de tota la inversió d'I+D, amb assignacions anuals que
oscil.laran entre 3.500 i 4.600 milions de ptes.

WSTRIBUCIO DE LES INVERSIONS D'I+D
A L'INTERIOR D'ESPANYA, PER SECTOR*,198Z-1992
••••••••

15'5

Electr.
MI53ÍI

37'9
t i

Munlc,

.* • • • V • • + • • • *

5'4

Naval

-:-:•.•:':'"!!::::!;•>•••*•*•

8'1

Aeron.
Vehícles

97

Altreg
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176

El segon sector és el missilístic, encara que a gran
distancia de 1'electrónic. Curiosament, pero, les inversions
en aquest sector s'aturen el 1988, any en qué rep una
assignació pressupostária de 5.363 milions de ptes. En anys
anteriors havia rebut 1.804 milions. En total, els 7.167
milions suposen el 12*6% del total d'I+D militar a realitzar
a l'interior d'Espanya. Val a dir que, el 1982, aquest sector
s'emportá quasi una quarta part de la inversió prevista per
I+D.
El tercer lloc és ocupat peí sector de municions i explosius,
amb una mica mes de 6.000 milions, que representa el 10*7%
del total. Com en el sector missilístic, les inversions
s'aturen el 1988 i no es preveuen nous programes a partir
d'aquest any.
Cal destacar, pero,
que en el sexenni
1982-1987, el sector de municions fou el
que rebé mes
inversions, va asorbir el 21'1% de tota la inversió d'I+D
d'aquell període.
El quart lloc és ocupat peí sector naval, amb quasi el 10%
del total i 5.474 milions d'inversió. Aquesta ha estat
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destacable els anys 1984, 1985 i 1988, mentre que a la resta,
particularment a partir del 1989, és poc significativa,
coincideix amb la participado en programes
internacionals
(fragata deis 90).
El sector aeronáutic ocupa el sisé lloc, amb 4.600 milions
(&'1%),
repartits al llarg deis anys sense canvis massa
grossos ni assignacions que depassin mai els 1.000 milions.
El sector de vehicles, finalment, rebé una mica mes de 3.000
milions del 1982 fins a 1988, any en qué deixa de rebre
assignacions per I+D de forma directa, ates que poden
haver-hi programes de nom genpric que es refereixin també a
aquest sector.
En "altres" hem m c l ó s tots aquells programes de sectors que
no arriben ais 1.000 milions d'inversió (artilleria, sanitat,
nous materials, etc.) o que porten noms massa genérics per a
realitzar una correcta classificació (sistemes
d'armes,
tecnologia
d'armaments,
etc.).
Sumen
una
quantitat
respectable, uns 8.800 milions de ptes., equivalents al 15'5%
de tota la inversió d'I+D feta a 1'interior d'Espanya. El
trienni 1986-1988 s'emporta mes de la meitat d'aqüestes
inversions i en rao de dos programes concrets: "sistemes
d'armes" i "projecte cohjunt interministerial".
Si reunim tots aquests sectors en dos grups, segons el seu
nivell
tecnológic,
podem
extreure
també
conclusions
interessants. Si en un grup reunim els sectors considerats
amb mes gran intensitat de recerca (aeronáutica, missilística
i electrónica), i en un altre agrupem la resta de sectors,
tradicionalment considerats con menys intensius en tecnologia
de punta (naval, munició, artilleria i "altres"),
ens
trobarem
que, fins al 1986, el segon grup ha dominat
espectacularment peí que fa a les assignacions d'I+D a
Espanya.
A partir d'aquest any,
pero,
la
tendencia
s'inverteix i el primer grup, que és el que porta incorporat
mes quantitat d'electrónica, absorbeix la major part deis
pressupostos per investigado, tal com reflecteix el quadre
adjunt.
Una primera conclusió sobre l'evolució de l'I+D a 1'interior
d'Espanya, per sectors, ens porta necessáriament a.afirmar la
importancia
cada
vegada
mes
gran
deis
programes
d'electrónica, que es presenta com l'únic sector amb expansió
i futur dins d'Espanya, almenys peí que fa a inversions
d'I+D de procedencia pública.
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La segona conclusió és la no existencia de nous programes en
els sectors de missilística, munició, artillería i vehicles,
així com de petites inversions en el sector naval. Aquesta
retallada sembla teñir a veure, especialment en els sectos
naval i de municionament, amb la participado espanyola en
programes internacionals relacionats en aquests sectors.

DtSTWBUCIÓ DE LES INVERSKJNS Cn+D MILITAR, REAUTZADES
A L'INTERIQR D'ESPAWA» DMDIDES EN DOS GRUPS SECTORIALS

H l Grup A
B B Grup B

1982

1984
1963

1986
1985

1988
1967

1990
19B9
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1997
1991

PBBSSUPOSTOS D'IHVBBSIOKS D'ItD A EEALITZAB A L'IHTBEIOB D'ESPAHYA
(en lilions de ptes, constants del 1988)

Electrónica

HÍS8Ü8

Hunició

Naval

Aeronáutica Vehicles

Al tres

TOTAL

1982

729

963

211

414

293

656

902

4.168

1983

722

466

362

-

328

1.131

526

3.535

1984

224

238

1.264

886

114

155

176

3.057

1985

374

61

1.130

1.044

85

17

517

3.228

1986

138

64

428

286

300

69

2.680

3,965

1987

1.920

12

1.573

442

370

252

1.005

5.574

1988

3,893

5.363

1.074

1.221

988

794

1.240

14.573

1989

1.238

-

-

295

326

-

542

2.401

1990

3.570

-

-

295

509

-

- 356

4.730

1991

4.024

-

-

296

579

-

400

5.299

1992

4.648

-

-

295

679

-

470

6.092

TOTAL

1.480

7.167

6.042

5.474

4.601

3.074

8.815

56.653

37'9

12*6

10*7

9'7

8'1

5'4

15*5

100*0

X
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PRESSUPOSTOS D'INVERSIONS D'l+D A L'INTERIOR D'ESPANYA
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La participado d'Eapanya en programes internacionals d'I+D

Segons les nostres dades, Espanya participa en uns 3 4
programes internacionals d'investigació
i desenvolupament
militar. Val a dir que existeix un cert confusionisme sobre
aixó, sens dubte a causa del secretisme imperant en aquest
tema, la qual cosa facilita que les dades publicades en els
mitjans de comunicació siguin contradictorias i incompletes.
Oficialment es diu que Espanya participa en 23 programes de
la GEIP o de la CNAD, que son les institucions de l'OTAN
encarregades
de dur a terme la coordinació
d'aquests
projectes. Encara que aquests 23 programes s'ajusten al
nombre de projectes a realitzar a l'estranger que figuren en
els Pressupostos Generáis de l'Estat peí 1989 (programa 542
C, i sense comptar dos projectes espanyols en els quals es
preveia fer unes inversions a 1'exterior per compra de
material o enginyeria), en realitát el nombre total de
programes és superior, ja que alguns d'aquests programes
(míssils i coets, per exemple) incorporen diversos projectes
(Maverick, -Mistral i ASRAAM, per exemple). El llistat
d'aquests programes és el que figura en el quadre adjunt. Es
possible que no sigui ben complet, pero és tot el que he
pogut arreplegar a partir deis materials de domini públic.
El conjunt d'aquests programes sumen unes inversions de
208.500 milions de ptes. per I+D fins al 1992. El primer
programa internacional d'investigació es realitzá el 1984
(fragata deis anys 9 0 ) , pero no és fins el 1987 quan s'inicia
l'arrencada forta. En aquest any es comencen, encara que
només sigui a nivell pressupostari, nou deis vint-i-tres
programes assenyalats, tot i que^a nivell quantitatiu les
xifres fossin encara petites. Es el 1989, pero,
quan
s'inicien sis nous programes de gran quantia; en aquest any
es comenca també a fer una aportació significativa al
programa EFA. Peí 1990, finalment, es preveu l'inici de
quatre nous programes, d'un import menys espectacular.
L'evolució de les inversions d'I+D a l'estranger, és a dir,
per col.laborar en programes internacionals d'armament, ha
tingut el seu inici real, quantitativament, el 1986, any en
qué es destinen mes de 4.000 milions per aquest concepte, i
un enlairament extraordinari el 1989 (39.329 milions, enfront
deis 4.022 del 1988). Cal dir, de totes maneres, que
aqüestes xifres es refereixen a pressupostos, no a despeses
reals, i que en els propers anys poden fer-se variacions
substanciáis al que fins ara s'ha previst.
L'impacte del programa EFA (avió de combat europeu) sobre el
conjunt d'aquestes inversions és mes que notable. L'EFA
s'emporta quasi la meitat de tota la inversió. Es per aixó
que preferim desglossar-la, a fl de calibrar millor la
importancia de la resta deis programes.

113

PRESSUPOST 0+M.fOOHS

mifons
ptes.

0*1+D MILITAR A L'ESTRANGER

(a preos constante d d 1988)

60000
50000
40000
Altrea
30000
20000-

10000

1962

1984
1983

1986
1985

1988
1987

1990
1

1992
1991

Per sectors, lógicament, el sector aeronáutic s'emporta mes
de la meitat de les inversions (53%), destaca molt per sobre
la resta. Com ja hem dit, l'assignació de grans quantitats de
diners peí projecte EFA, a partir del 1989, és l'explicació
del protagonisme assolit per aquest sector.
El segon sector que ha invertit mes diners a l'estranger és
el missilístic, amb uns 37.000 milions de ptes. en el període
1982-1992, quantitat que representa el 17'7% del total. En
aquest cas, les inversions mes destacades es faran a partir
del 1990, a 1'igual que en el sector de 1'electrónica que,
amb mes de 24.000 milions, ocupa el tercer lloc, amb un 11'6%
del total.
En quart lloc, i amb quantitats molt mes modestes, figura el
sector de municions i explosius, que preveu unes inversions
properes els 6.500 milions de ptes. en el període esmentat.
Aixó suposa sois el 3'IX de la totali tat de les inversions a
realitzar a l'estranger. El sector naval, finalment, ha
realitzat unes inversions de 2.267 m ilions (1'IX), pero en
aquest cas cal teñir present que en l'apartat
"altres" hi
figuren importants assignacions, de d ifícil determinació, que
es refereixen a aquest sector. Val a dir també que moltes
inversions del sector missilístic son per a les fragates deis
anys 90.
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La resta de sectors, finalment, on incloem aquells programes
de difícil classificació,
com alguns sistemes d'armes,
presenten un percentatge de dependencia a 1'exterior també
molt elevat, 70'3%.
PERCEWATGE DE DEPENDENCIA A L'EXTERIQR DE L'l+D. PER SECTORS
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Els 23 programes d'I+D que esmentávem al comencament, amb els
noms que figuren en els Pressupostos Generáis de l'Estat o en
el Programa d'Inversions Publiques (PIP) 1989-1992,
es
comenten en els capítols referents ais sectors a
que
pertanyen i, per tant, no els comentaren en aquest capítol.
Son els següents:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Avió de combat europeu (EFA)
Helicópter A-129
Míssils i coets
Gestió i Cooperació Tecnológica
Missil contracarro Trigat
Missil antiaeri d'abast mitjá MSAM
Missil de defensa de zona i radar LAMS-MFR
Comunicacions i guerra electrónica
Detécció i ajudes a la navegado
Informática militar
Sistema, Comandament i Control, Simuladors
Optrónica, láser i infrarojos
Llenguatge ordinador ADA (APSE)
Sistema OTAN d'Identificació (NIS)
Sistema comunicació d'enllac Link 11 millorat / NILE
Sistema distribució informado MIDS
Munido, polvorea i explosius
Munido Guiada Precisió 155 mm. APGM
Fragata deis anys noranta (NFR-90)
Sistemes d'armes
Nous materials
Defensa NBQ, camuflatge i pertorbació passiva
Sistemes d'armes i municions
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El que sí explicarem a continuació son alguns deis projectes
concrets que, tot i estar segurament encabits dins deis
programes anteriors, no surten especificats amb els seus
noms, el que no ens permet assegurar del tot que estiguin
realment inclosos. Aquests projectes son els següents:

ÁSTER
Es un programa destinat a construir un nou sistema d'armes de
defensa antiaéria, que substituirá els míssils HAWK de
l'OTAN. Franca i Italia volen que Espanya col.labori en el
programa, que tindrá dues versions:
SAAM, destinat a les marines
SAMP, destinat ais exércits de térra
L'ÁSTER está integrat per dues famílies d'armes: un missil
terra-aire i un radar tridimensional. Aquest programa, que
haurá d'ésser operatiu el 1992, está destinat a ser la base
d'un projecte mes ambicies de defensa antimíssil balístic, el
programa ATBM, una mena de "guerra de les galáxies" a
1'europea. 1
FIMA
El FIMA (Futur Transport Internacional Militar/Civil) és un
projecte relatiu a la construcció d'un avió de transport, que
també és conegut peí nom de FLA (Future Large Aircraft) i que
haurá de substituir els actuáis C-160 Transall i C-130
Hercules. Es un programa del GEIP en el que participen
Espanya, Regne Unit, Franca, Holanda, Portugal i RFA.
A fináis del 1987, CASA es va integrar al projecte, on també
participen les companyies Aeritalia, Aerospatiale, British
Aerospace, Lockheed i M.B.B.
NAVSTAR-GPS
Es un sistema de navegació amb precisió via satél.lit, que
ajudará
la conducció deis avions EFA. Aquest sistema de
navegació permetrá determinar la posició de l'avió amb una
precisió de 5 metres (versió militar) o 25 metres (versió
civil). El sistema estará format per 21 satél.lits amb
estacions de control i equipament d'usuari portátil en
vaixells, avions i vehicles terrestres.
La cápsula espacial "Challenger" havia de ser utilitzada per
col.locar els satél.lits, pero l'accident del 1987 va causar
un retard en el programa.

»ABC, 21-11-88, p. 30.
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El projecte está coordinat per la CNAD i hi participen deu
paisos: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Franca, RFA, Italia,
Holanda, Regne Unit, EE.UU. i Espanya. La participado
espanyola és del 4'74% i es preveu que es faci una inversió
de 39 milions de ptes. L'oficina del projecte és a Los
Angeles (EE.UU.).
NIEWSHA
Sigles corresponents a NATO Integrated Electronic Warfare
System
Helicopter
and
Aircraft,
es
refereix
al
desenvolupament d'un sistema de guerra electrónica
per
patrullatge marítim, tant per helicópters com per avions.
Es un programa de la CNAD on participen Italia, Franca,
EE.UU. i Espanya. La participació espanyola es fa des
d'INISEL. S'hi han dedicat 60 milions de ptes. el 1986 i 14
milions el 1987.
POST-2000
Es un programa de la CNAD de comunicacions táctiques d'área,
adequades a les necessitats de l'OTAN a partir de l'any 2000.
Participen Canadá, Franca, Italia, Holanda, Espanya, Regne
Unit i EE.UU.
SATÉL.LIT HELIOS
Es un programa del GEIP on participen Italia (14%), Franca
(79%) i Espanya (7%). Té per objecte la defin-ició, el
desenvolupament i la realització d'un satél.lit militar
d'observació, que tindrá la missió d'obtenir
informado
estratégica, cartografía militar, seguiment i control de
crisis, i localització d'objectius militars, especialment en
l'área mediterránia..' El satél.lit haurá de ser operatiu el
1993.
La participació espanyola consisteix a construir, en sol
espanyol, instal.lacions de seguiment que serán fabricades
per INISEL, juntament amb la italiana Selenia. INISEL, com a
principal contractista espanyol del projecte, 8'ocupará del
disseny,
de la fabricado i de la integrado de les
esmentades
estaciona
terrestres.
La
subcontractació
industrial per la realització del component terrestre será
d'exclusiva competencia espanyola. Es confia
que aquest
programa potencia l'activitat de l'INTA, que actuará com a
responsable técnic.
El pressupost total del projecte es calcula en uns 160.000
milions de ptes. i el de la contribució espanyola en 11.500
milions de ptes.
'Revista Española de Defensa, n2 10, desembre 1988, p. 14-15; Diario
de Ibiza, 10-11-88, p. 11; El País, 10-3-89, p. 64.
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SINS
És un programa de la CNAD referí.t al desenvolupament d'un
sistema de navegació inercial per vaixells, mitjancant un
giróscop láser. Hi participen Holanda, RFA, Canadá, Regne
Unit i Espanya.

Altres programes civils amb derivacions militara
Finalment, voldria fer una breu menció de la participaoió
espanyola en programes internacionals de carácter civil que,
per les seves característiques o per les empreses que hi
participen, poden teñir connexions amb l'afer militar.
En el mateix programa EUREKA, per exemple, hi ha tres
projectes que son duts a terme per empreses estretament
vinculades al sector industrial militar. Aquests projectes
son els següents:
* EU-18 Robot. Projecte per construir un robot de moviment
rápid de tercera generació, per aplicacions de seguretat. El
projecte está dut a terme per Franca, Italia i Espanya. La
participaoió espanyola corre a carree de CASA, que invertirá
2.210 milions de ptes. (17% del total).
* EU-22 Diane. Es un projecte en qué participa SENER,
una inversió de 190 milions de ptes. (10% del total).

amb

* EU-6 Euroláser. Projecte peí desenvolupament de lásers
d'alta potencia (C02, excúmer, estat sólid) per a processos
de materials i técniques de producció. Hi participen RFA,
Xustria, Bélgica, Espanya, Franpa, Grecia, Italia i Regne
Unit. Espanya hi invertirá 104 milions de ptes. (10'4% del
total). Una de les empreses participants és ENOSA, actualment
integrada a IN1SEL.
Un altre exemple és el del programa comunitari ESPRIT II
(European Strategic Programme for Research and Development
for Information Technology), que abasta el període 1988-1992.
Espanya participa en 74 projectes del ESPRIT II, a través de
50 empreses i 10 universitats o centres d'investigació, entre
les quals figuren algunes que tradicionalment treballen en el
terreny militar, com CASA, INISEL, ENOSA o CESELSA.
Els projectes del ESPRIT II on participen aqüestes
son: l

iComputerworld, nS 318, 30-9-88, p. 9-12
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empreses

Projectes de Fabricació

Integrada per Ordinador (CIM)

* Grans manipuladors per Sistemes CIM (LAMA)

CASA

* Fabricació i muntatge automatitzat amb ajuda
de visió en tres dimensions

INISEL

* Integrado del control de processos intel.ligent
i de la inspecció en l'acabat per a robots
ENOSA
Projectes de Tecnologia de Sistemes Informátics
* Demostració de técniques avancades de
confiabilitat (DARTS)

CESELSA

Finalment, i en un camp on les connexions civils-militars
sempre
han
estat estretes,
hem- de fer
constar
la
impressionant
quantitat de diners que suposa
1'actual
partipació espanyola en els programes aerospacials europeus,
estimada en uns 220.000 milions de ptes. fins l'any 2000.
L'aportado espanyola a 1'Agencia Europea de l'Espai (ESA) ha
estat de 10.870 milions de ptes. el 1989.
Participado espanyola en programes aerospacials

Arianne 5
Columbus
He riñes
Total ESA (Agencia
Espacial Europea)

milions ptes.

X

18.000
28.000
14.000

3
8
4'5

220.000

5

Val a dir que almenys 18 empreses i institucions espanyoles
participaran en alguna de les fases del transbordador europeu
Héroes. Entre elles figuren CASA, Sener, Crisa, INISEL,
Ceselsa,
INTA, Isel, Sofemasa i Alcatel 1 , totes elles
vinculades amb activitats d'investigado de carácter militar.
Tot i que no es tracta d'un programa estranger, no podem
deixar d'esmentar l'aprovació per part del Govern espanyol,
durant l'abril del 1989, del programa HISPASAT, que posará en
funcionament
un sistema espanyol de comunicacions
per
satél.lit abans de l'any 2000. El satél.lit proporcionará
cañáis de difusió directe i suport per les comunicacions
especiáis del Ministeri de Defensa. La posta en marxa
d'aquest sistema, format per dos satél.lits en órbita i un
tercer en reserva, necessitará d'unes inversions de 40.000
milions de ptes. al llarg de quatre anys. Per explotar aquest
sistema es creará una societat anónima formada per la
Telefónica, RTVE, la Secretaria General de Comunicacions, el
Ministeri d'Industria i el Ministeri de Defensa.
•El País, 14-5-88, p. 26
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PRESStffQST D'INVERSIQNS D'I+D HILITftRflREftLITZAR A L'ESTRftNGER. 1982-1992
!en aiilions de ptes. constants del 1988!
TOTAL

fteron.

Hissil Electr.

Munic.

Naval flrtill. Al tres

1982

-

-

-

-

-

-

-

1983

-

-

-

-

-

-

-

Í9B4

316

1985

.
-

-

-

-

316
-

-

-

-

1986

4.068

1.597 328

1987

6.588

4.011 1.475

1988

4.022

2.250

1989

39.329

27.462

3.973

581

-

3.929

1990

47.352

24.256

7.S17 7.066 1.577

-

6.634

1991

52.134

25.079

10.265

7.172

1.892 -

7.726

1992

54.658

25.B52

12.332

6.211

2.310 -

7.953

TOTAL

208.467

110.509

36.949

l
Total I+D
Espanya
X

100
265.120
100

1 exterior/
total Esaanva 78'6

759

909

1.234

104 105

525

368

174

517

308

3.384

6.479

2.267
267

28.152

53'0 17'7 11'6 3'1

l'l

13'5

115.110

44.116

24.111

14

45.591

43'4 16'7 17'2

96'0

83'8

52'9

121

12.521
4'7

51'7

7.741

816 40.041

2'9

0'3 15'1

29'3

O'O

70'3

HoatiH UTUIACIMAU D'I»D HLITAI AM PAITICIPACIÓ MPAWOLA, 1W-19K

Projecte'

Sitia

PressupoBt'

Periode Orfanisie

J participació
espantóla

Aeronáutica
Avió de transport

FIKA / FLA

I Avió coibit europeu

BPA

t Heiicópter A-129-LAH-100

A-129 TONAL

GBIP
110.039

86-92

GBIP

260

87-88

bilateral

26.370

89-92

13
5

Hi88ilístiea
» Hísiils i coets

(GBIP)

Kíssil aire-terra

Kaverick

GBIP

Híssil antiaeri baiía cota

Mistral

GBIP

Kíssil aire-aire curt abast

ASEAAM

(M

> Kíssil contracarro

TB.IGAT

1.110

86-87

GBIP

I Kíssil antiaeri d'abast litjá

HSAK

994

87-88

GBIP

Aries nodulars "stand-off

MSOV

l Hunició Guiada Precisió 155 ••.

APGK

t Gestió i Cooperado Tecnológica*
> Mlsiils defensa tona i radar

UKS-KPB

7'2

GBIP
7'2

CHAD

H'2
5

119

87-88

CHAD

8.525

87-92

(CHAD)

458

87-88

CHAD

11.846

89-92

(CHAD)

Electrónica
> Connicacions i juerra electrónica
Sisteaes coiunicacions tictiques

POST-2000

CIAD

Satél.lit d'observació

Helios

GBIP

Sisteaa GBL per patrulla íarítiía

IIBISIA

CIAD
7.340

> Oetecció i ajudes a la nave|ació
Satél.lit de poiicioiuent (lobal

HAVSTAB

•Bis projectea aib el seojal (t) sóg eli que fifuren en el P.I.P.
•Bn lilions de ptes. del 1988
•Bita prevista ana invenid de 7.T34 liliom de ptes. en la fase d'ItD.
•Inclou els profraiei "Cooperació Tecnolófica' (87-88) i "Gestió i Cooperado Tecnolódca' (89-92).

122

89-92

(CIAD)
CIAD

4'7

Sisteía navejació inercial vaixells

CHAD

sus
NIS

* Sisteía OTAÜ d'Identificado

104

87-88

t Inforiática lilitar

2.673

89-92

t Sisteía, Coiandaient i Control, Siiuladors

1.(38

90-92

336

90-92

i Optrónica, láser i infrarojos

CHAD
GB1P

BDDS

Sisteía Europeu Distribució Dades

10

(GEIF)

> Llenguatge d'ordinador

ADA (APSE)

104

87-88

CHAD

5

I Sisteía coiunicació d'enllac.

RILE / Link 11

83

87-88

CHAD

12*5

t Sisteía distribució d'inforiació

KIDS

70

1988

CNAD

5

6,360

89-92

(GEIP)

Municione
» Hunició, pólvores i eiplosius

Haval
Vaixell i h t d'apromionaient
' Fragata deis anys noranta

AOB
HFR-90

(M
2.26?

84-88

1.234

1986

23.236

89-92

bilateral

50

CHAD

12*5

Vehicles
I Nou carro de coibat

Altres
t Sisteies d'aries
Defensa antiaéria

ASTEE

bilateral 1

Sisteía guerra antiaéria

HAAHS

CHAD

10*8

Paiília ilssils antiaeris

PAÍS

CHAD

25

t Hous laterials

1.8(3

90-92

< Defensa HBQ, cuuflatge i pertor.passiva

1.143

90-92

158

198?

> Sisteies d'aries i lunicions
'Es preveu un cost total de construcció de 15.000 lilions de ptes.
per Bspanya.
•Ho s'ba confiriat encara la participado espanyoia en aquest projecte
franco-italiá.
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El Mercat Europeu d'Arnaients (M.E.A.)

El fet mes significatiu de l'increment de les despeses d'I+D
militara
espanyoles
és,
sens
cap
mena
de
dubte,
1'extraordinaria
participació
espanyola
en
programes
multinacionals d'armament. Aquest és un fet nou, fruit d'una
decisió política d'alt nivell, consistent a participar en el
major nombre possible de programes multilaterals de l'OTAN de
fabricado de nous armaments, i des del primer estadi del
procés,
és a dir,
des de la fase d'investigado
i
desenvolupament.
Per l'OTAN, el manteniment d'una supremacía tecnológica o
qualitativa ha estat sempre una mesura de
"compensar"
l'avantatge quantitatiu del Tractat de Varsóvia, almenys peí
que
fa
a determinats sistemes d'armes.
La
inversió
tecnológica esdevé així un element essencial de la dissuasió.
El mateix general Galvin, Comandant Suprem de les Forces
Aliades a Europa (SACEUR), ha expressat clarament que "perqué
l'Alianca continui mantenint la supremacía técnica de les
nostres armes en la dissuasió, cal que continui 1'explotado
de l'alta tecnología, en totes les seves aplicacions".'
El concepte de "tecnología emergent" (E.T.) fou introduit per
l'antic Secretari de Defensa deis EE.UU., Caspar Weinberger,
a la reunió del Comité Ministerial de Planificació de la
Defensa de l'OTAN, el maig del 1982. Poc després, el General
Rogers, cap del SACEUR, dona a conéixer el concepte FOFA, que
utilitzaria les tecnologies emergents per fer atacs en
profunditat (deep strikes) fins al segon i tercer nivell de
les
forces enemigues. S'utilitzarien
sistemes
d'armes
avancats, sistemes de vigilancia i sistemes de processament
d'informado per atacar els objectius móbils de l'enemic.
Tots aquests plans foren aprovats a fináis del 1984 peí
Comité de Planificació de la Defensa de l'OTAN.» El General
Rogers calcula que la implementació del FOFA costaría uns
30.000 milions de dólars en un període de deu anys.
El
Grup Europeu Independent de Programes
(GEIP)
fou
l'organisme encarregat d'introduir les tecnologies emergents
a Europa. El GEIP comengá a promoure una coordinado entre
els paisos de l'OTAN del vell continent, a nivell d'I+D i
d'harmonització de les necessitats de cada pais. Alguns deis
programes van ser proposats a través de la CNAD
(Conferencia
Nacional de Directors d'Armament), que es responsabilitzá
d'estudiar la viabilitat de les tecnologies emergents a curt
termini. Així, l'abril del 1984, la CNAD elabora una primera
llista de projectes, formada per nou programes:
iGALVIN, John R., "La coopération dans le domain de la production
d'armements-un élément-clé de la dissuasion", Revue de l'OTAN,
octubre 1988, p. 18.
«HEROLF, Gunilla, "Emerging technology", SIPRI Yearbook 1986, p.
193-208.
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*
*
*
*
*
*
*
*
*

LOCPOD
SRAM
ESM
RPV
MLRS
APGM
NH-90
NFR-90
NIS

(Low-Cost Powered Submunitions Dispensers)
(Short-Range Anti-Radiation Missiles)
(Electronic Support Mission)
(Remotely Piloted Vehicles)
(Múltiple Launch Roeket System)
(Munició guiada amb precisió per canons de 155 mm. )
(Helicópter de l'OTAN pels anys 90)
(Fragata deis anys 90)
(NATO Identification System)

El grau de participado deis EE.UU. en aquests programes de
l'OTAN ha estat polémic i.inestable. L'oposició del Congrés
deis EE.UU. a una cooperado amb l'OTAN va assolir un punt
culminant el 1980, com a resultat de la divisió a l'OTAN
sobre el repartiment de la carrega de defensa. No és fins el
1982 que, amb la iniciativa nord-americana de reforcar les
capacitats convencionals de l'OTAN, aquesta oposició comenca
a disminuir i s'introdueixen mesures tendents a promocionar
la cooperado i el subministrament de les
tecnologies
emergents.
Quatre anys després, el 1986, el Congrés deis EE.UU. aprova
la Defense Authorization Bill, amb una esmena presentada peí
Senador Nunn, que preveu una ajuda de 200 milions de dólars
per a projectes d'I+D de l'OTAN centrats en la mi llora de la
seva capacitat convencional.
El 25 de gener del 1988, el Secretari de Defensa deis EE.UU.,
Frank Carlucci, presenta al Congrés un informe sobre la
capacitat de l'OTAN per mantenir 1'estrategia de la dissuasió
a la década deis noranta. En aquest document es feia una
clara referencia a la cooperado de l'OTAN en el terreny de
la investigació i fabricado d'armes, preveient-se que la
inversió
nord-americana
en
programes
de
cooperado
armamentista passi a representar, de
1'actual 3% deis
recursos dedicats a I+D, al 25% l'any 2000. A mig termini, es
confia que la cooperado anual en I+D sigui d'uns 300 milions
de dólars per els paisos de l'OTAN, i d'uns altres 40 milions
per els paísos aliats no membres de l'Alianca1.
L'informe
esmenta la realitzaqió de dos pasos importants en aquest
sentit: un es refereix ais esforcos conjunts en el camp de
l'I+D, com el dut a terme peí NATO Cooperative Research and
Development Program, o la mes recent Balanced Technology
Inititive (BTI). El segon pas es refereix ais programes
establerts peí NATO Conventional Armaments Planning System
(CAPS). 2

1

"Report of the Secretary of Defense Franck C.Carlucci to the Congress
on the Amended FY 1988/FY1989 Biennial Budget", Washington, 1988,
pp. 99.
«CARLUCCI, Frank, "Support of NATO strategy in the 1990s", ADIU
Report, n. 1, gener/febrer 1988, p. 3.
125

El Programa de Cooperació de l'OTAN en Investigado i
Desenvolupament va establir-se, com ja hem comentat, el 1986
i es refereix ais projectes de munició guiada amb precisió,
armes modulars, mines marines, vigilancia, identificació
d'objectius, fragata deis noranta, etc. Fins ara, s'han
destinat 445 milions de dólars per aquests programes.
La Iniciativa d'Equilibri Tecnológic (BTI) és un programa que
persegueix
el desenvolupament de
tecnologies
militars
convencionals, amb un cost estimat de 1.500 milions de dólars
per un periode de cinc anys.
El
Sistema
de l'OTAN de Planificado de
les
Armes
Convencionals (CAPS), finalment, és un programa que intenta
incrementar la cooperació en el desenvolupament a llarg
terminl d'armaments dins l'OTAN. El CAPS ha de proporcionar
el marc que permeti harmonitzar els requeriments i les
prioritats dirigides a reforear 1'estrategia de la Resposta
Flexible.
Aquests programes han donat lloc al desenvolupament d'un
Mercat Europeu d'Armaments
(M.E.A.), un projecte que ja
compta amb un Pía d'Acció que marca els objectius a assolir
en el proper futur.
La creació d'un mercat comú de la defensa pressuposa que les
nacions membres del GEIP estiguin cada cop mes disposades a
acceptar que alguns deis seus sistemes d'armes s'hagin de
cofabricar o adquirir a l'estranger. El Pía d'Acció indica
que la supressió de fronteres no s'haurá de realitzar
unilateralment, sino de forma recíproca i progressiva, i
s'hauran de crear condicions de competencia similars per les
industries. Per aixó será necessari arribar a acords de justa
compensado
(just retour), atesa l'existéncia de paisos de
l'OTAN (Portugal, Grecia i Turquia) dotats d'una industria de
defensa menys desenvolupada (LDDI). 1
El que es pretén, en definitiva, és que tots els concursos
d'adquisició de material militar que es facin a qualsevol
país europeu estiguin oberts i puguin ser coneguts per
qualsevol de les empreses del continent que treballen en
aquest camp.
També
es
vol intensificar la formació
de
consorcis
industriáis entre empreses de diferents paisos, que s'hauran
d'especialitzar en les árees que li donin mes rendibilitat.
El M.E.A. es basa en un article concret de l'Acta Única de la
CEE, referit a la creació de 1'Europa de la Tecnología i la
Defensa. Els responsables del GEIP treballen en estreta unió
amb els organismes que actualment desenvolupen programes
civils continentals, com l'EUREKA, per treure'n ensenyaménts
i
establir vies d'aprofitament conjunt
deis
recursos
1

MEDINA, Eduardo, "El mercado común de la defensa para 1992", Revista
Española de Defensa, n. 11, gener 1989, pp. 10-13.
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existents. Es per aixó que el GEIP intenta aconseguir una
cooperado sistemática en el camp de l'I+D deis paisos
membres, cercant un financament mancomunat pels projectes.1
En aquest sentit, está previst de crear "grups situats
d'investigació",
formats per investigadors de diferents
paisos, representants governamentals i de la industria, que
residirán en diversos centres d'investigació d'armaments que
es crearan en diferentes localitats europees.
Caldrá veure, al llarg deis propers anys, si Espanya vol i
pot entrar en aquest projecte europeu de desenvolupament de
la tecnología militar i amb quins paisos pot sentir-se mes
cómoda per treballar, ates que actualment es troba situada en
inferioritat de condicions entre els paisos de "segona
divisió".
Classificació deis paísos europeus segons
el seu nivell de tecnología militar
Primera divisió

Regne Unit
R.F.A.
Franca
Italia

Segona divisió

Holanda
Bélgica
Dinamarca
Noruega
ESPANYA

Tercera divisió

Portugal
Grecia
Turquia

Diverses empreses deis quatre paisos que formen el grup de
primera divisió solen facturar per un valor superior ais 500
milions de dólars anuals en el terreny militar. Una decena
supera els 1.000 milions anuals, xifra important pero encara
molt per sota del nivell de vendes aconseguit per diverses
empreses nord-americanes, que depassen ámpliament els 5.000
milions de dólars anuals. Les societats que mes destaquen en
la
producció militar i que,
per tant,
poden
estar
interessades a participar en el mercat espanyol son les
següents:

•MEDINA, Eduardo, op. cit., p. 12.
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Principáis empreses fabricants de material militar
Franca

EE.UU.

Thomson
Dassault
Aérospatiale
DTN
GIAT
Matra

McDonnell-Douglas
General Dynamics
General Electric
Rockwell International
Lockheed
Boeing
General Motors
United Technologies
Raytheon
Grumman
FMC
Northrop

Regne Unit
British Aerospace
British Shipbuild.
Westland
Italia

R.F.A.

Selenia
Oto-Melara
Aeritalia
Agusta
Fincantieri
Aermacchi

M.B.B.
H.D.W.
Blohm & Voss
Thyssen Industrie
Dornier
M.T.U.

El M.E.A. provocará, amb tota seguretat, un increment déls
moviments
de compra-venda-fusions entre les
companyies
europees dedicades a la fabricació de material militar. Es
previsible igualment que augmenti el nombre de projectes
conjunts i, conseqüentment, la formació de consorcis per
fabricar determinats productes.
Com pot deduir-se del quadre adjunt, les empreses europees
mes actives en programes internacionals son les següents:
Avions:

British Aerospace
Dassault
M.B.B.
Aeritalia

(R.U.)
(Franca)
(RFA)
(Italia)

Helicópters:

Aérospatiale
Westland
M.B.B.
Agusta
Fokker

(Franca)
(R.U.)
(RFA)
(Italia)
(Holanda)

Míssils:

Aérospatiale
(Franca)
M.B.B.
(RFA)
British Aerospace (R.U.)
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Aqüestes empreses son també les que participen en els
programes de la GEIP i de la CNAD on hi ha una aportado
espanyola. Caldrá veure si, finalment, els milers de milions
que dona Espanya en aquests programes beneficiaran d'alguna
manera a la industria espanyola o si, al contrari, serán
recursos que aniran a parar a les butxaques d'aqüestes
empreses estrangeres.
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niiciMU raoncm
C0H30BCI

NEOPIDS OÍ COL.UNUCIÓ

PROJECTE

n u

PABRICACIÍ D'ARHAHITS

BNPRBSE9 PARTICIPAOS

PAÍS

PERCBNTATGE

Aernittica

SBPBCAT'

"JAGUAR"

(avió de coibat)

Britiib Aerospace
Dassault-Brequet

R.U.
Franga

SO
50

PAVAVIA AIRCRAPT

"TORKADO" (avió de coibat)

Aeritalia
Britisb Aerospace
H.B.B.

Italia
R.U.
R.P.A.

15
(2*5
42*5

Bristisb Aerospace
H.B.B.
Aeritalia
CASA

R.U.
R.P.A.
Italia
IIMIT»

33
33
21
13

"ALPHA JBT" (avió d'entrenaient)

Damult-Brefuet
Dornier

Pringa
R.P.A.

50
50

"PINA-FLA"

Aeritalia
Aérospatiale
Britisb Aerospace
CASA
Lockheed
N.B.B.

Itilia
Pranga
R.U.
IipaiTi
EE.UU.
R.P.A.

"SA-330 Puta* i'SA-332 Super Puia"

Aérospatiale
Vestland

Franca
R.U.

Tí'5
27*5

"9A-341/342 Gatelle' (belicópter)

Aérospatiale
Vestland

Franja
R.U.

65
35

"VG-13 Lyni" (belicópter)

Vestland
Aérospatiale

R.U.
Franga

70
30

B.H. IMUSTRIBS

'BH 101' (belicópter)

Ajusta
H.B.B.

Italia
R.P.A.

50
50

BUROCOPTRR GIB

"HAP"
(belicópter de suport)
"HAC-3G" (belicópter contracarro)
"PAH-2" (
"
)

JB«'

"A-U9 TOHAL" (belicópter lleufer)

BUBOFIGHTBE JAGDPLUGZRUC "EPA"

B.í. IID08TRIRS

(avió de coibat europeu)

(avió de transport)

Aérospatiale
N.B.B.
(CAÍA)'
Ajusta
Vestland
Pokker
CASA

'Société Buropéene Production Avión Bcole de Coibat et d'Appui Tactique.
•No s'ba decidit encara si Espanva participara en aquest projecte, que
preveu unes inversions totals de 140.000 lilions de ptes.
•Joint Buropean Belicópter Srl.
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Franga
R.P.A.
lisura
Italia
E.U.
Holanda
lipaaja

31
38
19
5

"NH-90"

KTE Gabh

(helicópter)

Aerospatiale
Aguata
Fokkec
K.B.B.

Franca
Italia
Holanda
E.P.A.

"ETH 322" (lotor helicópter)

Bolls-Boyce
Turboiéca

E.U.
Franca

"KTE 390" («otor futur kelicópter)

H.T.Ü.
Turboiéca
Bolh-Boyce

E.P.A.
Fran;a
E.U.

"TEIGAT" ( l í s s i l contracarro)

British Aerospace
Aerospatiale
N.B.B.

EJ.

Mssils

BHDC.

Franca
E.F.A.

33'3
33'3
33*3

BBG>

"A3BAAK" ( l í s s i l aire-aire)

Bristish Aerospace Bynaiics E.U.
Bodeseewerk Geratetechnic
E.F.A.
Eanfoss Anunisjonfabrikker Noruega
BB.UU.
Canadá
Italia
Holanda
CASA / IIISBL
Bspanja

BE0HI8SILB

"BOT" "ROLAMD" 'KIlAr (líisils)

Aerospatiale
K.B.B.

Franca
E.F.A.

50
50

HIC

"MIES" (sisteía llangaaent lúltiple
de coets)

LTV
Diekl
Hunting Bngineering
Aerospatiale
SHIA-BPD

E.F.A.
E.U.
Franga
Italia

60
24
8
6*4
1'6

"HAAiT (líssil utiaeri)

General Electric
Coiputer Sciences Corp.
FNC Corporation
General Dynaiics
Aerospace A Defence
British Aerospace
Marconi Co. Ltd.
Sieiens AG
Hollandse Signallapporaten
IIISBL
Tkoison-CSF Systeas

BB.UU.
BB.UU.
EE.UU.
EE.UU.
EE.UU.
E.U.
B.U.
E.F.A.
Holanda
Bipaoja
Canadá

1
Buroaissile Dynaiics Group
iBodenseeirerk Geratetecknic British Aerospace Gibh.
•ULES International Corporation
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10*6

"«SO»" U n e s nodulars)

General Dynaiics
Huntiní Bngineerinf
Garrett
Ajusta
CASA
Dornier
Diehl
Aérospatiale
Thoason-Brandt

FAAMS" (aíssüs antiaeris)

• • • •

....
....
Iberiisil1

ÁSTER" (níssil antiaeri)

EE.UU.
E.U.
Canadá
Italia
Bipu;a
E.P.A.
E.F.A.
Franca
Franca
Franca
Italia
E.U.
Iipaija

25
25
25
25

Franca
Italia

laral

"NFB-90" (frajata deis 90)

ACBBS
Thoison C9F
R.T.G.
C.H.B.
Philips
luái
B.S.
Hestinikouse

Canadá
Franca
E.F.A.
Italia
Holanda
Iipaaya
E.U.
BE.UU.

!2'5
12*5
12*5
12*5
!2'5
12*5
12*5
12*5

"AOB" (vaiiell aixt lofistic)

....
laiii

Holanda
Iiiuyi

50
50

Ferranti
Rarconi Eadar Sjsteis
Le Rateriel Telepkoni.Prof.
Standard Blectrik Lorens
Blectronik Systen GesselU.

E.U.
E.U.
Franca
E.F.A.
E.F.A.

Ratra
SAEAT
Eheinnetall
Britisk Aerospace

Franca
Franca
E.F.A.
E.U.

Altrea ewpaitnts

"COBRA" (bateria radar)

ACBATÜ' (liaes anticarro)

>Consorci foriat per CASA, IKISBL, Batán i Santa Bárbara.
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El Grup Europeu Independent de Programes (GEIP)
El GEIP és un fórum europeu per a la cooperació en
terrenys
de la investigació, el desenvolupament i
producció d'equipaments per a la defensa.
Intenta
reforear el component
millorant la competitivitat de
defensa.

els
la

europeu de l'OTAN,
tot
la industria europea de

El GEIP va ser creat el 2 de febrer del 1976, quan onze
paisos europeus membres de l'OTAN (Bélgica, Dinamarca, RFA.
Franga, Grecia, Italia, Luxemburg, Holanda, Noruega, Turquía
i Regne Unit) decidiren incrementar llur col.laboració peí
que fa a equipaments de defensa. Mes endavant, el marc del
1977, s'hi afegí Portugal, i el marc del 1983, Espanya.
El
GEIP
funciona
descentralitzades:

mitjancant

unes

estructures

A * Tres Comissions:
I - Grups exploratoris
II - Grups de projectes
III - Economia de defensa i procediments
B * Grup de Recolzament'
C * Grup Industrial Europeu de Defensa (EDIG)
D * Grup Especial de C3 (Comandament, Control i Comunicac.)
Aquest darrer grup s'ocupa, entre d'altres coses,
del
d'esenvolupament d'un Sistema Europeu de Distribució de Dades
(EDDS) .
Segons es va acordar a la reunió celebrada a Londres,
1985, els camps prioritaris del GEIP serán els següents:
-

el

microelectrónica
materials lleugers d'alta resistencia
materials compostos
processament d'imatges
disseny de capeáis de guerra convencional.

Espanya participa activament en el GEIP, tant en grups amb
objectius ja complerts, com en els grups actualment actius.
Seguint la divisió de les tres dicisions o panels esmentats
anteriorment, la participació espanyola es concreta de la
següent manera:1

1

Revista Española de Defensa, n°5/6, juliol/agost 1988, pp.66-73.
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A - COMISSIONS
Any d'incorporado
1) Grups exploratoris.
- Futur Avió de Combat (EFA)
- Sistema de vigilancia i adquisició d'objectius
- Vehicles logístics

1985
1985
1987

Grups d'intercanvi d'informado
- Intel.ligéncia artificial i robótica
- Radars d'interceptació d'aeronaus

1987
1987

2) Grups de pro.jectes.
-

Morters 81/120
Armes lleugeres contracarro 600 mm.
Armes lleugeres contracarro 300 mm.
Armes lleugeres de recolzament
Armes contracarro 3S generado TRIGAT
Sistemes d'aterratge per microones
Míssil de molt baixa cota MISTRAL
Míssil superficie-aire d'abast intermedi MSAM
Armes lleugeres d'infantería

1983
1984
1984
1984
1984
1985
1984
1985
1984

Grups de producei6 dual, (produceió europea amb
llicéncia USA)
- Missil aire-superficie MAVERICK

1985

Familia d'armes (FOW) (USA i Europa desenvolupen,
independentment, sistemes complementaria)
- Míssil avancat aire-aire de curt abast ASRAAM

1984

3) Economia de defensa i procediments.
AreeB tecnológiques. Subgrup 6
-

TA-1.
TA-2.
TA-9.
TA-12.
TA-21.
TA-25.

- TA- TA-

Componente electrónica d'araeniur de gal.li
Proceasament de dades en entorn multiradar
Disseny de capeáis de guerra convencionals
Propel.lents de baixa vulnerabilitat
Materials lleugers d'alta resistencia
Producció de components explosius secundaris
de baixa sensibilitat
. Materials avancats
. Computadores i supercomputadores

1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984

Paísos d'industria de defensa menyg deaenvolupada
Subgrup 7 (LDDI)
1987
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Grups "ad hoc'VEDIS
- 1. Competido intra-europea
1987
*- 2. "Juste retour" (compensacions justes)
1987
- 3. Transferencia de tecnologia (Esprit, Eureka...) 1987

Espanya ha participat ja anteriorment en d'altres
treball:
-

grups

Avions dirigits per control remot
Espoletes d'artilleria
Futur carro de combat
Ponts
Racionalització industria europea de defensa
Buc de recolzament logístic
Equipaments NBQ
Torpédes
Bombes d'aviació
Col.laboració aeronáutica europea

de

1983
1983
1984
1984
1984
1985
1985
1985
1986
1986

B - GRUP DE RECOLZAMENT
Presidit per Espanya,' está integrat pels directors nacionals
d'armament
deis paisos del GEIP.
S'ocupa del
diáleg
transatlántic.

C - GRUP INDUSTRIAL EUROPEU DE DEFENSA (EDIG)
Creat el 1978 a iniciativa del sector industrial, per tal de
fer consultes en el camp de la defensa. Presidit per Espanya.

D - GRUP ESPECIAL C3
Creat el 1984, té per missió estudiar la posssibilitat de
desenvolupar un Sistema Europeu de Distribució de Dades
(EDDS).
Val a dir que a la reunió del GEIP celebrada a Luxemburg, el
novembre del 1988, es va aprovar un nou "panel" on es pugui
realitzar una tasca coordinada d'I+D i es desenvolupi el Pía
Tecnológic Europeu (ETP). A l'espera de que es decideixi la
creació d'un fons comú, els 1projectes serán pagats a partir
deis pressupostos nacionals.

1

Revista Española de Defensa, n. 10, desembre 1988, pp.l.
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La Conferencia de Directora Nacional8 d'Arma»ent i
(CNAD)

Material

La CNAD és la plataforma per la cooperado en materia
d'armament dins de l'OTAN; és un deis comités subordinats del
Consell i del Comité de Planificació de la Defensa (DPC).
La CNAD compta amb cinc Grups d'Armament i Material, que son
responsables de la cooperació en materia d'investigado,
desenvolupament i adquisició: >
*
*
*
*
*

Grup d'Armament i Material Terrestre de l'OTAN (NAAG)
Grup d'Armament i Material Aeri de l'OTAN
(NAFAG)
Grup d'Armament i Material Naval de l'OTAN
(NNAG)
Grup per la Investigado de Defensa
(DRG)
Grup per Sistemes de Comunicacions i
Equipaments Electronics deis tres Exércits (TSGCEE)

Les principáis missions d'aquests grups son les següents:
a) analitzar l'evolució i les tendéncies en les ciéncies
naturals i en la tecnología, i valorar la seva influencia en
les estructures, operacions i equipaments militars.
b)
intercanviar informacions sobre
conceptes
exigéncies nacionals, programes d'investigado i
modernització.
c) determinar les exigéncies comunes i
programes,
per
tal
de dur a
terme
multilaterals.

táctics,
plans de

les fases deis
els
projectes

d) identificar les possibilitats de cooperació i
marxa d'estudia, programes i projectes conjunts.

posta

en

Existeix també l'anomenat Grup d'Assessors Industriáis de
l'OTAN (NIAG), que aconsella i dona assessorament a la CNAD i
ais
esmentata grups en qüestions relacionades amb
la
industria.
Els projectes de l'OTAN no han d'originar-se necessáriament a
la CNAD. L'estudi de pre-viabilitat pot ser realitzat per les
mateixes industries nacionals o peí NIAG. En el cas
que
sigui el NIAG qui dirigeixi els estudis, el projecte sera
financat conjuntament entre la industria i l'OTAN.2
La CNAD, en definitiva, treballa en les mateixes arees del
GEIP.
Entre
els dos
organismes
existeix
intercanvi
d'informado, pero no hi ha una planificació coordinada entre
lea seves activitata.
'HEYDEN, Joachim, "Cooperación en armamento dentro de la OTAN",
Tecnología Militar, n. 9, 1988, pp. 36-41.
*Ibid., p. 38.
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DISTRIBÜOIO DE LES INVERSIONS
PER SECTORS

Com ja hem comentat en diverses ocasions, les inversions
destinades ais programes d'I+D militar han experimentat una
desigual distribució al llarg deis darrers anys.
Hem esmentat també el pes decisiu, i distorsionador, del
programa EFA (Avió de Combat Europeu), que s'emporta gairebé
la
meitat del conjunt de les inversions peí
període
1982-1992. Aquest programa és el responsable que un 43'4% de
totes les inversions per I+D militar vagin a parar al sector
aeronáutic, que es destaca d'una manera extraordinaria sobre
la resta deis sectors a partir del 1986 i particularment des
del 1989.
El sector de 1'electrónica absorbeix el 17'2% de
les
inversions, tot i que sovint a mantingut nivells superiors a
aquest percentatge. En tot cas, i malgrat l'EFA, és un sector
que es manté en nivells elevats d'inversions.
El tercer sector receptor d'inversions és el missilistic, amb
el 16*6% del total. Ha seguit una evolució semblant a la del
sector electrónic: ha mostrat una tendencia a l'increment des
del 1987.

DISTRIBUCIÓ" BE LES IHVERSIOHS D'I+D MttITAR
A ESPANTA, 1982-1992. PER SEOXORS
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Aquests tres sectors, per tant, s'emporten mes de tres
quartes parts de tota la inversió d'I+D militar del període
estudiat. Aquest acaparament de recursos económics, pero, no
ha estat sempre igual; no és fins el 1987 que
absorbeixen
mes de la meitat de les inversions. El punt culminant és el
1989, any en qué s'emporten el 87'2% de totes les inversions
previstes en els pressupostos.
Lógicament, les inversions de la resta de sectors (munició,
naval, vehicles, artillería, sistemes d'armes, etc.) han
seguit l'evolució contraria. Mentre que eren els sectors
dominants en el període 1982-1986, a partir del 1987 comencen
a perdre influencia, sens dubte peí pes del programa EFA, que
comencá a rebre importants assignacions pressupostáries. En
total, aquests sectors han rebut, o rebran, el 22'8% de les
inversions del període 1982-1992.
Aquesta desigual distribució inversora ens obliga, fins i tot
per facilitar-ne la lectura, a presentar la distribució anual
de les inversions en dos grafios complementaria. En el primer
s'ofereix l'evolució deis tres sectors esmentats a l'inici
(aeronáutica, electrónica i missilística); una altra línia
expressa l'evolució de la resta deis sectors.
En el segon gráfic, en canvi, s'ofereix l'evolució d'aquests
altres sectors, que son els de tecnología menys punta. Com es
podrá observar, aquests sectors presenten una evolució molt
irregular al llarg del període.
En el tercer gráfic, finalment, es mostra 1'increíble augment
de les assignacions pressupostáries del programa 542 C
d'investigació per les Forces Armades, amb una distribució
per sectors. El gráfic és prou expressiu perqué no insistim
mes en la significació del creixement experimentat per l'I+D
militar a Espanya.
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PRESSUPOST D'INVERS»ONS D'l+D MILITAR A ESPANYA
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DISTRIBUCIO ANUAL DE LES INVERSIONS D'l+D MILITAR
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SECTOR AERONÁUTIC

El sector aeronáutio és, juntament amb el de 1'electrónica,
un deis sectors on l'i n t e res militar és mes evident a nivell
internacional. En paisos con els Estats Units, Franca o Gran
Bretanya,
per
posar
tres
exeraples,
els
principáis
contractistes deis ministeris de,defensa respectius pertanyen
normalment a aquest sector. Es habitual, dones, que en
aquests paisos d'alt nivell tecnológic, la recerca militar
acapari bona part del treball d'I+D realitzat en aquest
sector.
A Espanya, pero, i per les raons que ja hem comentat en
diverses ocasions, el sector aeronáutic no s'ha distingit
precisaament per abastar un gran nombre d'inversions per a
investigado, ni civil ni militar. I aixó és així fins al
punt que en els onze anys que van del 1982 al 1992, el sector
aeronáutic acapara un total de 4.601 milions en I+D militar
realitzada a 1'interior del pais, és a dir, el 3% de totes
les inversions d'investigado previstes a realitzar peí
Ministeri de Defensa, si no tenim en compte les inversions
programades peí programa EFA.
Val a dií- també que aqüestes inversions en I+D han estat
petites fins el 1987, no depassant en cap any els 400 milions
de ptes. A partir del 1988, pero, i a causa d'iniciar-se el
programa de l'ávió táctic AX, així com diversos programes de
recerca de l'INTA, aqüestes inversions comencen a augmentar,
es fa una previsió mitjana de mes de 600 milions de. ptes.
anuals peí quinquenni 1988-1992; no és un augment molt
substancial, pero sí remarcable.

milions
aiaa.

INVERSIONS D'I+D AEROMAUTIQUES PREVISTES A
REALITZAR A LTNTERJQR D'ESPANYA
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El fet mes destacable d'aquest sector és, sens dubte,
decisió de participar en el projecte d'un avió europeu
combat
(EFA), que és el programa d'I+D mes important de
historia d'Espanya, al qual es dedicaran 110.000 milions
ptes. en el període 1986-1992.

la
de
la";
de

Participar a l'EFA significa, d'entrada, augmentar fins a
quotes desconegudes les inversions d'I+D militar; és per
aixó, i a causa de l'efecte desvirtuador que ocasiona en
totes les estadístiques d'aquest llibre, que normalment
oferim indicadors assenyalant "amb EFA" o "sense EFA", per
tal de millor calibrar la importancia de cada percentatge.
Tingui's present que el programa EFA representa, per sí sol,
un 42% de tota la despesa d'I+D militar espanyola en el
període que analitzem.
Aquest
pes tan brutal de l'EFA fa
que
prácticament
desapareguin les xifres esmentades anteriorment en un nou
quadre que reculli tant la inversió feta a Espanya com a
1'exterior.

mílíong

PRESSUP0ST D'INVERSIONS D'I+D AERONÍAJTIQUES
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Un cop d'ull al gráfic anterior dona la impresaió que sois
ha existit inversió a l'estranger, i que aquesta s'inicia el
1986. Si bé aixó darrer és cert, també ho és que han existit
petites inversions a 1'interior d'Espanya en els
anys
precedents, pero que no donen la talla per sortir a 1'escala
del gráfic.
Aquest domini del programa EFA explica igualment que el
percentatge deis programes aeronáutics sobre el total d'I+D a
Espanya s'hagi de veure amb EFA i sense EFA. Sense comptar
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el programa de l'EFA, el percentatge de participado se sitúa
al 3% en el període 1982-1992, amb un máxim del 9'3% el 1988
i un mínim de 1'1'8% el 1985. Un percentatge, per tant,
sempre petit. En canvi, si consideren l'import del programa
EFA, ens trobem que el sector aeronáutic es converteix en el
sector privilegiat de les inversions en I+D militar a
Espanya, absorbint ni mes ni menys que el 43'4% del total del
període, i amb un nivell d'acaparació máxim el 1989 (66'6%
del total).

%

PERCENTATGE DELS PROGRAMES AERONAUTICS SOBRE
EL TOTALffl+DMILITAR A ESPANYA
.
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Com és de suposar, la práctica totalitat de les inversions
van destinades a la fabricació de components de l'avió EFA,
inclosos els motora; una part molt mes petita, uns 2.000
milions, van destinats a investigado de l'espai, básicament
a través de l'INTA, i la resta, sense arribar ais 2.000
milions d'inversió, al desenvolupament de tecnologia deis
sistemes d'armes que acompanyen els avions i al manteniment
de les instal.lacions existents.
Cal recordar,, també, que una part important, pero impossible
de precisar, de les inversions que es portaran a terme en
l'EFA corresponen en realitat a l'aviónica, és a dir, a
1'electrónica
aeronáutica.
El fet de no poder
saber
exactament l'import d'aqüestes inversions ens obliga
a
posar-ho tot en el mateix sac del sector aeronáutic
Les empreses implicades en aquesta programes no son moltes,
almenys d'una manera destacada. Construcciones Aeronáuticas
(CASA) s'emporta la major part,
en ser el
principal
contractista de l'EFA i el responsable d'altres projectes mes
petits (avió AX, avions de transport, helicópter A-129).
Juga, per tant, un paper decisiu en el futur d'aquest sector.
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SENER és la segona empresa implicada en aquest sector, en ser
1'encarregada del consorci que fabricará els motors de l'EFA
i de l'avió AX. L'INTA, un organisme autónom del qual s'ha
parlat ja en un altre apartat,
ve a ser el
tercer
contractista, amb inversions per I+D d'uns 3.500 milions en
aquesta área. La resta d'empreaes que hi participen no teñen
volums apreciables de recerca, tot i que algunes poden
arribar a xifres ja importants si participen activament en
alguns components de l'EFA.
Peí
que fa a 1'aprofitament civil de totes
aqüestes
inversions,
hem
de constatar
1'existencia
de
forts
"spin-offs" provinents del treball de l'INTA, almenys a
nivell teóric. També és ciar 1'aprofitament de productes de
doble ús (civil i militar) com l'avió de transport. Pero els
problemes comencen en avaluar el gruix de les inversions, és
a dir, les derivades d'invertir en el programa EFA. Aquí
hauriem de recordar les observacions fetes en un altre
capítol, on constatavem el poc aprofitament que pot fer
1'aeronáutica civil de la recerca militar, especialment peí
fet que l'I+D de 1'aeronáutica militar s'ha empassat milers
de milions de dólars al llarg deis darrers decennis, sense
que aixó hagi significat un canvi revolucionari peí que fa a
la seguretat deis avions comerciáis, la seva velocitat o
altres prestacions d'utilitat per al gran públic. La historia
de la recerca militar ens mostra, en canvi, que aqüestes
immenses sumes dedicades a perfeccionar els avions de combat
sois han servit per crear enginys de guerra mes destructius,
mes rápida, mes cars, mes plens d'aparells de tota mena i,
segons algunes opinions, també mes vulnerables a causa
d'aquest excés de sofisticado. No sembla, a mes, . que l'EFA
vingui a ser una excepció en aquest panorama; per tant, al
marge deis beneficia obtinguts per les empreses fabricants, i
l'augment de coneixements que en faran en participar en
aquest projecte, poca cosa hem d'esperar que arribi al sector
civil d'una forma directa. El que es pot afirmar, al
contrari, és que les inversions dedicades a l'EFA hipotequen
i limiten les possibilitats que es dediquin mes recursos
d'I+D a d'altres projectes civils, inclosos ela del sector
aeronáutic. Aquest és el preu que s'ha de pagar quan els
recursos son escassos i les prioritats per la cosa militar
clares.
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INVERSIONS D'I+D EN EL SECTOR AERONAUTIC
(en milions de ptes. constants del 1988)

Espanya

%/total
I+D Esp.
sense EFA

Estranger

TOTAL

%/total
I+D Esp.

293

7'0

-

328

9'3

3*4

-

114

3'4

85

2'6

-

85

2*6

1986

300

4*7

1.597

1.897

23'6

1987

370

4»4

4.011

4.381

36'0

1988

988

6'0

2.250

3.238

17*4

1989

326

2'3

27.462

27.788

66'6

1990

509

1*8

24.258

24.767

47'6

1991

579

1*8

25.079

25.658

44'7

1992

679

1'9

25.852

26.531

43*7

4.601

3*0

110.509

115.110

43*4

1982

293

7'0

1983

328

9*3

1984

114

1985

TOTAL
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Programes d'I+D del sector aeronáutica.

AVIÓ AX
L'avió AX és un deis projectes mes ambiciosos portats a terme
per 1'empresa Construcciones Aeronáuticas (CASA), encara que
l'INI sembla que vol trobar un soci estranger per al
programa. Tracta de desenyolupar un caga lleuger,
que
a'espera que sigui operatiu peí 1998 i vingui a substituir
els 53 F-5 nord-americans que operen encara a Espanya i que
están essent modernitzats per la mateixa CASA. El projecte
preveu la construcció de 100 unitats d'aquest nou avió per a
les forcea aéries espanyoles (aviació táctica), que vol un
reactor supersónic que s'encarregui principalment de missions
d'interdicció. L'AX serviria també per formar pilots de caca.
CASA oferia un avió subsónic (0*7 match), amb un cost per
unitat de 6 milions de dólars. Les darreres sol.licituds de
l'Exércit de 1'Aire, pero, eren les d'un avió supersónic que
posseeixi aparells de detecció i designació de blanca per a
tots els sistemes d'armes coneguts. Aqüestes exigéncies,
segons
que sembla,
han estat qualificades
de
massa
sofisticades pels técnica de CASA.1
Els motora serán construíts per SENER, la mateixa empresa que
participará en la construcció deis motors de l'EFA.
El programa de recerca va iniciar-se el 1987 (n. 0034 de la
DGAE), amb una inversió de 210 milions per comprar tecnología
a l'exterior. El 1989 se li destinaren 395 milions mes, ja a
realitzar a 1'interior del país (programa n. 0005 de la
DGAE). En el PIP del 88-91 es preveien uns altrea
1.570
milions de ptes. en inversió per I+D, que no consten en el
PIP del 89-92. Es versemblant, pero, que aqüestes Inversions
estiguin recollides en algún altre programa genéric, ates que
els 605 milions pressupostats semblen insuficients per a un
programa d'aquesta envergadura. De fet, s'ha calculat que el
projecte AX costará uns 330.000 milions de ptes., entre I+D i
fabricado. El cost de cada aparell será d'uns 2.000 milions
de ptes.

AVIONS DE TRANSPORT
Es un programa iniciat a la década passada i que s'acaba el
1983. El 1982 rebé unes inversions de 164 milions per I+D i
una quantitat no especificada, pero de menor quantia, el
1983.
Sena . dubte es refereix a l'avió de transport
CN-235
desenvolupat també per CASA, un avió d'ús civil i militar que
perfecciona les prestacions del C-212 "Aviocar", un avió que
»E1 País, 29-1-89, p. 15 (negocis)
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ha tingut molt bona acceptació a nivell internacional i
qual s'han exportat moltes unitats.

del

BANC DE PROVES DE LA PLATAFORMA INERCIAL DE L'EF-18
Programa de la DGAE (n. 0019), dut a terme entre 1987 i 1988,
amb una inversió total de 206 .milions de ptes.

EFA (Avió de Combat Europeu)
La historia de la investigado militar espanyola, a l'época
actual, i en els propers anys, té el nom d'EFA. La decisió de
participar en aquest programa ha estat, probablement, un deis
actes claus per entendre no sois la significació de l'esforc
d'I+D militar, sino també per avaluar el futur de l'economia
militar espanyola a fináis del segle XX.
En efecte, 1'import de l'I+D del programa EFA (Avió de Combat
Europeu) és ja un indicador determinant de la importancia
d'aquest projecte, tant en termes quantitatius com en relació
a la resta deis programes d'I+D militar. La participació
espanyola al desenvolupament de l'EFA suposará una despesa de
mes de 110.000 milions de ptes., a preus del 1988, en el
període 1986-1992, quadruplicant La xifra dedicada al segon
programa mes car d'investigado (míssils i coets de programes
internacionals); representa, a mes, un 44% del total de la
despesa espanyola en I+D militar en el període 1986-1992, i
un 41'5% de la realitzada en el període 1982-1992: tot un
record! Aquest programa és, a mes, el de major quantia deis
realitzats a l'estranger.
Pressupost del programa EFA
(en milions de ptes. i a preus constants del 1988)
Total
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Total 86/92

% / total I+D Espanya

1.597
3.696
2.095
27.462
24.258
25.079
25.852
12.625

19'9
30'4
11'3
65'8
46'6
43'7
42'6

110.038

43'9

Aqüestes son les xifres reflectides en els pressupostos de
l'Estat. Son, per tant, les xifres mes fiables, encara que de
vegades no concordin amb les manifestades per les altres
fonts oficiáis. Així, el Ministre de Defensa va declarar que
el 1989 s'aportaran 12.000 milions de ptes. en inversions,
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mes uns altres 2.000 milions d contribució al
1'organització que dirigeix i coordina el projecte.1

NEFMO,

Val a dir que, en realitat, el cost d'I+D de l'EFA és
superior a les xifres esmentades, ates que caldria ajuntar-hi
alguna programes de missilística i electrónica lligats a
aquest avió, con el programa "Detecció i ajudes a la
navegació"2 (7.340 milions), ASRAAM (2.641),part del programa
de "Sistemes d'armes"3 a realitzar a l'estranger
(23.236
milions)
i el "Sistema NATO d'Identificació/NIS"
(104
milions). Així, ais 110.000 milions esmentats anteriorment,
caldria afegir-hi una quantitat difícil de determinar amb
precisió, pero que pot depassar els 20.000 milions de pts. en
els propers anys; en conseqüéncia, tot alió relacionat amb
l'EFA acaba absorbint
exactament la meitat de tot el
pressupost d'I+D militar d'Espanya fins el 1992.
La durada d'aquesta fase d'investigado durará, de totes
maneres, fins al 1999, i la xifra final dedicada a I+D
arribará ais 155.000 milions de ptes.,la qual cosa suposa una
mitjana anual de 14.000 milions de ptes. en el període
1988-1999. S'ha calculat que mes de mil enginyers espanyols
traballaran en aquest programa,
Segons algunes fonts, fins al 1988, les empreses espanyoles
havien invertit ja un total de 12.645 milions de ptes. en el
programa,4
especialment a través de 1'empresa CASA i SENER.
Caldria preguntar-se,
pero, en qué s'han invertit tan
quantioses sumes, ates que el projecte tot just acaba de
comencar. Fa la impressió que existeix un cert descontrol en
els pagaments que s'han fet fins ara sobre l'EFA.
El
programa de l'EFA és també el principal
programa
d'investigado del sector aeronáutic. De fet, acapara el 96%
de la inversió en aquest sector, la qual cosa implica un grau
elevat de risc, en centrar la modernització de la tecnología
aeronáutica espanyola en un sol projecte.
La responsabilitat d'aquest programa,
al Ministeri
de
Defensa, recau sobre la Direcció General d'Afers Económics.
Al llarg d'aquests anys, el programa EFA ha estat batejat en
els pressupostos de 1'Estat sota dos noms: com a "EFA" en els
anys 1986, 1987 i 1988 (nS 0021), i com a "vehicles de
combat" en els pressupostos del 1989 (n° 0033); aixó no deixa
de constituir una curiositat, ates que un avió no és mai
considerat com un vehicle de combat en la terminología
armamentista.
No son descartables les hipótesis
d'una
"pifiada"
terminológica o d'una táctica deliberada per
iABC, 5-11-88, p.19.
'Espanya participa amb el 4'74% del projecte NAVSTAR-GPS, de navegació
de precisió via satél.lit per ajuda a l'EFA. Es un projecte de la
CNAD
3
Cal recordar que els míssils Amraam, Asraam i Maverick s'integrarn
a l'armament habitual deis EFA.
«Dinero, n° 292, 21-10-85, p.15.
152

confondre els parlamentaris i analistes.1
La participació espanyola en el procés d'investigació i
desenvolupament de l'EFA ha estat fixada, el novembre del
1988, en el 13%, després de molts mesos de dubtes en els
quals semblava que la quota de participació es rebaixaria
fins al 8%. Ates que Espanya pensa adquirir 100 unitats de
l'avió, que serán entregats a partir del 1995, la despesa
total rondará els 535.000 milions de ptes. Cada avió costará
uns 3.800 milions de ptes. i substituirán els 72 Mirage F-l
actuáis.
Cost total del programa EFA per Espanya
(en milions de ptes. constants del 1988)
Fase d'I+D
Adqulsició 100 unitats
TOTAL

155.000
380.000
535.000

De fet, en el Programa d'Inversions Publiques peí període
1989-1992
ja figura un projecte (el 0003) relatiu
a
l'adquisició
de l'avió EFA,
dins el Programa 213
D
(Potenciació i Modernització de l'Exércit de l'Aire), i a
carree del Servei 21 (Mando de Material del E j . Aire), amb la
següent previsió d'inversió pressupostária, a realitzar a
1'estranger:2
Pressupost per l'adquisició de l'avió EFA
(en milions de ptes. constants del 1988)
1989
1990
1991
1992
1993/1994

40*43
86'9
1.721*2
5.443*1
29.387*7

L'EFA és el principal programa armamentista del GEIP.
Es
construirán 800 aparells i 1.800 motors.
El cost unitari de
cada aparell, sense comptar els costos d'I+D, será d'll
milions de Iliures esterlines, a preus del 1988.* Unes 60.000
persones de les industries aerospacials deis quatre paisos
participants treballaran directament en el programa
de
producció.
El
programa de desenvolupament
inclou
la
construcció de vuit prototipus.

J-És ciar que el programa "vehicles de combat" correspon a l'EFA,
segons es desprén de les declaracions del Secretari d'Estat de
Defensa a la Comissió de Pressupostos del Congrés (15-10-88).
2
Programa de Inversiones Públicas 1989-1992, p. 170.
3
Aquests 40 milions son de suport a la recerca.
4
International Defense Review, n. 1, 1989, p. 99
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El cost total del procés d'I+D, per ais quatre paisos
participants a l'EFA, será d'1'2 bilions de ptes. (uns 10.000
milions de dólars), quantitat que depasa llargament el
pressupost del Ministeri de Defensa espanyol i que és també
superior al PIB de 137 paisos. El cost de producció de l'EFA
será d'uns 40.000 milions de dólars. Ens movem, per tant, en
xifres realment astronómiques
La missió mes important de l'EFA será la d'aire-aire, pero
també tindrá capacitat per a realitzar missions aire-terra.
Cal advertir, de totes maneres, que el projecte EFA ha estat
fortament contestat en diversos medis polítics i, fins i tot,
militars. El president de la Comissió de Pressupostos del
Bundestag va manifestar, el 19 de setembre del 1988, que
l'avió podria arribar a desenvolupar-se, pero que mai no
acabaria de produir-se, perqué estará ja fora de moda quan
arribi l'any 2000. Aleshores, els míssils antiaeris serán
capacos d'exercir un control del cel molt mes efectiu que no
pas els avions.1 El que es diu, en definitiva, és que l'EFA
és la darrera fantasia d'una tecnología (la deis caces)
condemnada a desaparéixer.
Les empreses espanyoles participants en el programa de l'EFA
son nombroses, pero la major part deis contractes importants
están en mans de dues: CASA i SENER.
Cal dir que Espanya ha
signat un acord bilateral amb la RFA perqué, en el cas que la
industria espanyola no assolís, en un moment donat, la
capacitat d'elaborado d'algún equipament destinat a l'avió,
pugui fabricar altres peces.»
CASA
té el 13% del capital del consorci
Eurofighter
Jaddflugzeug Gmbh.,
responsable del desenvolupament
de
1'estructura de l'avió. Participará en la fabricació de l'ala
i de la cua. Per fabricar elements de l'EFA, CASA invertirá
1.000 milions de ptes. per ampliar la seva factoria de
CadiB-capital, on es fabricaran peces i components en aliatge
de titani.
Empreses que formen el consorci Eurofighter
MBB/Dornier
British Aerospace
Aeritalia
CASA

(RFA)
(R.U.)
(Italia)
(España)

%_
33
33
21
13

El motor de l'EFA, el EJ-200, será construit per un consorci
anomenat EUROJET, on participen tres- empreses espanyoles
agrupades a Industria de Turbopropulsores -ITP_ (Sener, Bazán
i CASA), amb el 51% del capital,
la británica Rolls Royce
(45%) i el Banco Bilbao-Vizcaya, amb el 4% restant.
»ADIU Report, vol. X, n. 5, setembre/octubre 1988.
«Actualidad Económica, 26-12-88, p. 109
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Composició del consorci EUROJET fabrioant deis motors
ITP

51

/

EUROJET r- Rolls Royce

Sener
Bazán
CASA

25'00
12'25
12'25

45

* Banco Bilbao-Vizcaya

4

CASA vendrá a aquest consorci la seva factoria d'Ajalvir
(Cadis), per tal que en aquesta fábrica es pugui construir
una part deis motors deis EFA. L'altra factoria estará en el
País Base.
ITP invertirá uns 28.000 milions de ptes. fins el 1996 1 , i
fabricará
la tobera convergent-divergent,
el
carácter
exterior de post-combustió, el difusor de sortida, el cárter
del conducte d'aire secundari i la canonada exterior pels
sistemes d'aire, oli, combustió i hidráulica, així con el
cabelat pels sistemes eléctrics. La instal.lacio d'ITP al
País Base representará una inversió propera ais 16.000
milions de ptes.' i creará uns 500 llocs de treball.*
Uns
4.000
milions s'obtindrán de subvencions
directes
de
1'Administrado, ates que el projecte ha estat inclós en la
ZUR del País Base. El capital de 1'empresa, formada el
novembre del 1988, és. de 6.000 milions de ptes. A la fábrica
del País Base s'instal.lará un centre d'investigació i
disseny, alhora que es construirá una planta especialitzada
en la fabricaoió de peces. El muntatge, la verificació i la
fase de proves es fará a Ajalvir. A la factoria basca es
faran
investigacions de tecnologies punta
sobre
nous
materials (superaliatges,
aliatges de titani i niquel,
3
processos de soldadura per feix electrónic, etc.).
Altres empreses espanyoles participants son:
* INISEL participa en 22 projectes diferents de l'EFA.
El mes important és el radar desenvolupat per EESA,
una de les empreses del grup. INISEL participa en
les dues ofertes existents per construir el radar:
el MSD 2000 (alemany) i l'ECR-90 (británic). Segons
sembla, la participació espanyola en el radar no
será del 13%, sino del 18 o 20%. INISEL hi invertirá 9.000 milions de ptes. en I+D.4 El cost total
de la investigació d'aquest radar és de 60.000
milions de ptes. per al conjunt deis paisos
participants.5 També participa en la construcció de
banca automátics de diagnóstic de l'aviónica.
i Expansión, 10-2-89, p.8
*E1 Correo Español/El Pueblo Vasco, 6-11-88, p. 55.
'Cinco Días, 16-11-88, p.10.
«La Vanguardia, 3-3-89, p. 16
«Tribuna, 24-10-88, p. 41.
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* CESELSA, que participa en el sistema avangat de naveg a d o inercial EUROLINS (en un 13%)» i en 1'oferta
de simuladors. 1
* Aeronáutica Industrial vol oferir equipaments hidráulica de l'avió.
* Sistemas Electrónicos (SISTEL), de Sabadell, construirá el banc de proves deis alternadors del motor
de l'EFA, actuant com a subcontractista de CASA.
El valor del contráete és de 60 milions de ptes. 3
* ENOSA participa en tres projectes d'equipament
electroóptic. Pensa facturar per valor d'uns 13.000
milions de ptes., en deu anys, per la venda de dos
d'aquests projectes.

HELICÓPTER A-129-LAH-100
Apart de l'EFA, aquest és l'únic programa aeronáutic de
carácter internacional en qué Espanya participa des de la
primera fase d'investigació. El projecte está portat a terme
per quatre paisos europeus: Italia, Regne Unit, Holanda i
Espanya, i la participado espanyola és del 5%.
El programa preveu desenvolupar un helicópter lleuger d'atac
contracarro, basant-se en el model Augusta 129 existent a
1'actualitat. Será un helicópter biplaca armat amb míssils
Trigat de llarg abast. Está previst que les primeres unitats
s'entreguin el 1995.
Empreses participante en el pro.iecte
de l'helicópter A-129-LAH-100
Regne Unit
Holanda
Italia
Espanya

Westland
Fokker
Agusta
CASA

La participado espanyola está encapcalada per CASA, que s'ha
associat amb el consorci Joint Europeah Helicópter Co.,
encarregat de dur a terme el projecte. Segons que sembla,
CASA aportará 119 milions de ptes. en l'estudi de viabilitat
i de costos del projecte.4

l

Revista de Aeronáutica y Astronáutica, agost 1988, p. 828.
'Expansión, 9-11-88, p.7
»Avui, 2-2-89, p. 28
«El País, 23-10-88, p. 15 (negocia); Actualidad Económica, 29-2-88,
p. 16.
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Altres empreses que sembla que participaran, d'una manera o
altra, en el programa son: CESELSA, INISEL, Marconi, ENTEL i
CHISA.
El programa (ni. 0031 de la DGAE) va iniciar-se el 1987, amb
105 milions d'inversió que, amb una despesa de 155 milions el
1988, totalitza 260 milions de ptes.
INTA - HOMOLOGACIO D'ASSAIGS D'AVIONS I ALTRES VEHICLES
L'INTA (Instituto Nacional de Técnicas Aerospaciales Esteban
Terradas) és responsable de cinc programes d'I+D aeronáutics
que poden teñir implicacions militars directes. Un d'ells és
el que porta per nom "homologació i assaigs d'avions i altres
vehicles" (n°. 0010 de l'INTA), que en el sexenni 1982-1987
rebé inversions per 424 milions de ptes. Val recordar que,
malggrat que incorpori activitats cvils,
l'INTA
depén
pressupostáriament del Ministeri de Defensa.
INTA - INFRASTRUCTUKA
AEROSPACIAL.

I

INSTAL.LACIONS

PER

INVESTIGACIO

Es el programa d'I+D mes quantiós de l'INTA. Iniciat el 1986,
preveu unes inversions de mes de 1.200 milions fins al 1992.
Pot incloure tant activitats civils com militars.
INTA - MILLORA I CONSERVACIO DE MITJANS I INSTAL.LACIONS
Es un programa de manteniment de les instal.lacions per a
realitzar investigado i assoleix unes inversions de 292
milions peí període 1984-1992.
INTA - TECNOLOGÍA AERONÁUTICA
Nom
molt
inversions

genéric d'un programa iniciat el 1983,
que sumaran uns 700 milions fins al 1992.

amb

INTA - TECNOLOGÍA ESPACIAL
Amb un import igual de 866 milions de ptes., aquest programa
tracta d'inversions per I+D en tecnología espacial.
INTEGRACIÓ D'ARMAMENT NACIONAL A AVIONS
Programa n. 1060 de la DGAE, amb inversions de 309 milions el
1988, destinades a desenvolupar mecanismes que permetin posar
bombes de fabricació espanyola en els avions de les Forces
Aéries que s'han comprat a l'estranger i que, per tant, no
estaven dissenyats inicialment en aquest sentit.
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SECTOR D*ELECTRÓNICA

La complexitat de les armes modernes i, per descomptat, el
cost elevat i creixent, ha vingut determinat per la constant
incorporació de materials electrónics en la fabricació de tot
tipus
d'armes.
D'una manera especial en
els
sector
missilístic i aeronáutic, pot afirmar-se que la gran part
deis components son electrónics.
Naturalment, els programes d'I+D reflecteixen amb claredat
aquesta predominancia de 1'electrónica. Una bona part deis
programes que analitzem teñen a veure,
directament
o
indirectament,
amb 1'electrónica. Un percentatge elevat
d'aquests
programes
fan
referencia
a
comunicacions,
telecomunicacions, guerra electrónica i C3I (Comandament,
Control, Comunicacions i Intel.ligéncia).
A Espanya,
el sector d'electrónica de defensa ha crescut
notablement en els darrers anys, i es preveu un creixement
encara mes important en els propers. La reestructurado a qué
está sotmesa aquesta industria, tant la privada com la
pública,
i
les permanents negociacions
amb
empreses
estrangeres per participar en els futurs "holdings" dedicats
a
1'electrónica de l'armament és un indicador de
la
importancia que té aquest sector en el disseny de la futura
industria militar espanyola.
Un recent informe de l'Associació Espanyola d'Industries
Electróniques (ANIEL), i referit al 1987, assenyalava un
creixement del 24% en la producció d'electrónica de defensa
en
aquell any,
prou indicatiu de la marxa
d'aquest
subsector 1 .
L'electrónica de defensa a Espanya (1987)
Milions de ptes.
Producció
Importacions
Exportacions
Vendes interiors
Total mercat

33.221
12.204
8.124
25.097
37.301

Segons el Secretari d'Estat per la Defensa, les empreses
fabricants d*electrónica militar varen facturar per un valor
superior els 45.000 milions de ptes. durant l'any 1988,
duplicant la xifra de vendes del 1984.
D'acord amb les primeres xifres, la industria electrónica ha
venut material d'ús militar, el 1987, per valor d'uns 25.000
1

GAITER0, Javier MS, "Electrónica militar: la defensa inteligente",
RevistaEspañola de Defensa, n° 9, novembre 1988, pp. 48-53.
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milions
de ptes.
a 1'interior de
l'Estat
espanyol.
Evidentment, la quasi totalitat d'aquestes vendes han anat
dirigides al Ministeri de Defensa. Podem dir que equivalen,
aproximadament, a les inversions que aquest Ministeri ha
hagut de fer en material electrónic durant l'any 1987.
La industria espanyola d'eléctrónica militar está centrada en
un grup reduit d'empreses. Les quatre primeres abasten el 80%
de la producció global. Les empreses de l'INI, agrupades
entorn d'INISEL, facturen una mica mes del 30% del total. Una
altra
tercera part de les vendes provenen
d'empreses
privades,
un 28% d'empreses privades amb
participació
estrangera, i la resta, un 9%, pertanyen a les vendes de la
Telefónica.
Quotes del mercat d'eléctrónica militar, 19871
%
I.N.I.
30'2
Privades participades
27'9
Privades 100% espanyoles 32*6
Telefónica
9'3
Els equipaments fabricats per aqüestes empreses i que
un major interés per la defensa son:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

teñen

comunicacions
sistemes d'identificació
tractament i processament de la informado
sistemes de navegado
radars
sistemes óptics IR
guerra electrónica
simuladora
sistemes de control
acústica submarina
aviónica
míssils

Si intentem preveure l'evolució futura d'aquestes inversions,
i ho fem a través del Pía d'Inversions Publiques (PIP)
1989-92, després de salvar algunes dificultats podem treure'n
conclusions clares.
Les dificultats venen de la propia metodología de treball,
que
impossibilita saber la participació del
component
electrónic en molts programes.. Si és ciar que tot el que es
refereix a C3I o telecomunicacions s'ha d'encabir en aquest
apartat,
no
ens
és possible
saber
el
percentatge
d'eléctrónica que hi ha en els programes de míssils o del
sector aeronautic, per posar els dos exemples mes clars
d'aquesta
dificultat.
Si ens
limitem
ais
programes
•Revista Española de Defensa, nQ 9, novembre 1988, p.53.
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estrictament electrónica i prescindim d'aquella altres en els
quals l'electrónica no n'és el 100%, ens tróbarem de fet amb
una 120 programes d'inversions les dades de les quals son
forca significatives, tot i no representar la totalitat de la
inversió en electrónica.
Aquest grup de programes d'electrónica, que és sois una
selecció del total, suposen una inversió prevista de 209.000
milions de ptes. peí quinqueni 1988-1992. Una cinquena part
d'aquesta inversió és per I+D, i la resta, uns 167.000
milions, despesa per adquisició de material. Un 86% d'aquesta
inversió per compra está previst que es realitzi a 1'interior
d'Espanya; la resta es refereix a compres d'electrónica a
l'estranger. Recordem, a tall comparatiu, que el Secretari
d'Estat per la Defensa manifestá, el marg del 1989, que el
Ministeri de Defensa invertirá uns 400.000 milions de ptes.
en electrónica militar, del 1989 al 1992. Es, per tant, una
xifra superior a la representada per la mostra d'aquests 120
programes d'inversions que ara analitzarem.
Inversió prevista d'un grup de programes
d*electrónica militar
(en milions de ptes. de 1988)
1988
Guerra Electrónica
Comunicacions i
altres
TOTAL

1989

1990

1991

1992

TOTAL

9.700 13.100 18^100 18.500 16.100

75.500

21.500 23.400 30.800 30.600 27.100 134.400
31.200 36.500 48.900 49.100 43.200 208.900

Inversió realitzada
a Espanya
(sense I+D)
22.700 24.800 30.900 32.000 32.300 142.700

Les xifres facilitades per ANIEL sobre l'any 1987 (25.000
milions de vendes a Espanya en electrónica de defensa) donen
a entendre que el grup de programes seleccionat representa,
almenys, les tres quartes parts d'aquestes Vendes. Es per
aquesta
proximitat que l'evolució
d'aquests
programes
determinará el futur de la industria d'electrónica militar a
Espanya.
La primera conclusió és l'important augment previst en la
inversió a realitzar en electrónica a 1'interior del país. Es
preveu, en aquest sentit, que les compres que el Ministeri de
Defensa faci a les empreses espanyoles d'electrónica augmenti
en un 42%, en termes reals, en el quinqueni 1988-1992,
percentatge molt superior al del conjunt de les inversions
d'aquest
ministeri
que,
sense
comptar
les
d'I+D,
s'incrementaran en un 19'9%.
161

Una
segona conclusió és l'important paper jugat
pels
programes de guerra electrónica, que suposen mes de la
tercera part de les inversions en electrónica (un 37%,
probablement). En el quinqueni de referencia, el Ministeri de
Defensa comprará material de guerra electrónica valorat en
mes de 60.000 milions de ptes.; a aquesta quantitat, caldrá
afegir-hi uns 14.000 milions de despesa en I+D, que correspon
básicament ais programes internacionals en qué
participa
Espanya.
Segons el Cap de l'Estat Major de la Defensa, Sr. Puigcerver
Roma, el programa de guerra electrónica consisteix en una
xarxa de sensors repartits per tot Espanya i un centre de
fusió i análisi de dades. El cost invértit fins a fináis del
1988 ha estat de 1.816 milions de ptes. Entre 1989 i 1992
s'invertirán uns altres 17.416 milions, i entre 1993 i 1996,
uns altres 18.108 milions, que sumen un total de 37.340
milions per aquest concepte.1
Aqüestes xifres entenem que es refereixen exclusivament ais
programes d'I+D, ates que les dades de compres de material
son molt mes elevades, tal como indiquen les xifres d'ANIEL o
les nostres própies estimacions.
Finalment, cal esmentar el pes important que l'I+D té en el
subsector d'electrónica militar,
ja que representa el 20'3%
de 1 inversió total d'aquests programes, mentre que a la
resta deis programes del Ministeri de Defensa l'I+D sois
representa l'li'8%. Aixó vol dir, dones, que la producció de
material d'electrónica militar comporta una forta despesa en
I+D.
El Ministeri de Defensa treballa la investigació de
electrónic des de quatre diferents vies:

carácter

1) Mitjancant les Liéis orgániques 6/1980, d'l de juliol, i
1/1984, de 5 de gener, que fixen com a competéncies de
Defensa el foment i la coordinado de la investigació
científica i técnica en les matéries que afecten la defensa
nacional.
2) Mitjancant la Llei de Foment i Coordinació General de les
Investigacions Cientific i Técnica, que en la seva disposició
addicional octava, atribueix al Ministeri de Defensa la
competencia d'integrar en el Pía Nacional aquells projectes
d'investigació
científica i
desenvolupament
tecnológic
d'especial interés per a la defensa. Cal destacar la creació
d'una comissió del programa CO INC I DENTE (Cooperado
en
Investigació
Científica i Desenvolupament
Nacional
en
Tecnologies Estratégiques), on están representats a nivell
técnic els ministeris de Defensa, Industria i Educació, per
tal de coordinar la política d'I+D i promoure projectes
d*interés per a la defensa.
1

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Presupuestos, n9 338, 15-10-88, p. 11315.
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3) Mitjancant el programa
Nacional d' Investigado.

de

microelectrónica

del

Pía

4) Mitjancant el Pía Electronic i Informátic
Nacional
(PEIN-II). que abasta del 1988 al 1990. Segons aquest pía, el
Ministeri de Defensa aportará 14.500 milions de ptes, sobre
un total de 47.800 (el 30'5%), una gran part del qual es
destinará ais programes d'I+D.
A 1'actualitat, el PEIN promou tres programes:
* El radar de vigilancia de llarg abast
* El desenvólupament d'un laboratori d'experimentado de
software d'aviónica.
* El radar d'explorado de curt abast (en procés d'avaluado) .
Peí que fa ais programes d'I+D recollits en aquest estudi, es
preveu la realització d'unes inversions totals de 45.600
milions de ptes. en el període 1982-1992. Després del sector
aeronáutic, que és un sector que incorpora una gran quantitat
de material electrónic (aviónica), els programes que recollim
sota aquest apartat específic d'electrónica son els mes
quantiosos. Representen el 17'2% de totes les inversions
d'I+D en el període esmentat i el 29'4% si no tenim en compte
les inversions derivades de l'avió de combat europeu (EFA).
Aquesta important despesa en investigado
d'electrónica
militar, no ha estat equilibrada al llarg d'aquest període de
referencia. Fins a 1986 no es dedica mai mes de 800 milions
de ptes. anuals per I+D. El 1988 i 1989, en canvi, s'hi
dediquen mes de 4.000 milions, per passar a mes de 10.000
milions anuals en el trienni 1990-1992.
Aquest salt ha estat degut, fonamentalment, al fet de
destinar importants inversions a projectes exteriors á partir
del 1989. Mes de la meitat de les inversions d'I+D del sector
d'electrónica militar es faran a l'estranger, és a dir, en
programes de l'OTAN. En el quatrienni 1989-1992, un 68% de
tota la inversió d'I+D militar d'aquest sector correspondrá a
quotes de participado espanyola en programes internacionals
de comunicado i guerra electrónica, ajudes a la navegado,
informática, C3I i simuladors. La colonització en aquest camp
és gran, malgrat els intents de fer creure el contrari.
Així i tot, no s'ha de subestimar el creixement experimentat
per les inversions d'I+D realitzades a l'interior
d'Espanya,
que han passat de menys de 1.000 milions anuals fins el 1986,
a mes de 3.500 milions anuals a partir del 1990.
La major part d'aquests programes fan referencia a sistemes
de comunicacions i guerra electrónica, que s'emportaran mes
de 28.000 milions de ptes. en I+D, és a dir, un 62% del
total. En segon lloc figuren els programes de radars i ajudes
a la navegado, amb unes inversions de 9.000 milions per
investigació (un 2 0 % ) . En tercer lloc, i ja amb quantitats
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mes modestes, figuren els programes informátics, seguits deis
de simuladors i optrónica. La participado de les empreses
espanyoles
está
molt centrada en
els
programes
de
comunicacions i guerra electrónica, on invertirán mes de
15.000 milions de ptes. en I+D, durant el període 1982-1992.
Distribució aproximada de les inversions d'I+D
en el sector d'electrónica, 1982-1992
(en milions de ptes. constants del 1988)

Comunicacions i GEL
Ajudes navegació i radars
Informática
Simuladors
Optrónica
Altres
TOTAL

Total

Espanya

28.300
9.000
4.100
1.700
1.400
1.100
45.600

15.400
1.600
1.300
1.100
1.000
1.100
21.500

Estrange
12.900
7.400
2.800
600
400
24.10

La distribució d'aqüestes inversions per empreses és difícil
d'elaborar, ates que'molts d'aquests programes, especialment
els de mes valor, porten noms genérics i no especifiquen els
projectes concreta que els formen. A mes, les inversions mes
quantioses son les que es realitzaran a partir de 1989-1990,
que actualment es troben en fase d'adjudicado.
Aqüestes enormes sumes per investigació electrónica no son
alienes a 1'actual procés de reorganització de la industria
espanyola d'electrónica de defensa. Les inversions que el
Ministeri de Defensa té previst de realitzar en els propers
anys per adquisició de material electrónic
(uns 400.000
milions entre el 1989 i el 1992) fan dentetes a moltes
empreses del sector, tant espanyoles com estrangeres.
La reestructurado d'aquest sector resta encara oberta en
moment d'escriure aqüestes ratlles, pero tot indica que
concretará en la formado de quatre grans grups:

el
es

* un grup dedicat a comunicacions civils i militars, liderat
per AMPER, filial de la Telefónica, que aplegarla actius de
Marconi, PESA i part d'INISEL, i on participarien l'INI i la
Telefónica.
* un grup dedicat al software civil i militar, liderat per
INISEL, al qual se sumaran ERIA (filial d'INISEL) i ENTEL
(filial de la Telefónica).
* un grup dedicat a 1'electrónica militar, liderat per
CESELSA, i en qué també participarien INISEL, Santa Bárbara,
Unión Española de Explosivos (ERT), etc. Aquest grup es
dedicarla a la fabricado de radars, guerra electrónica,
míssils, aviónica, recolzament logístic, etc.
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* un quart grup dedicat a 1'electrónica industrial, amb la
participació
d'empreses coi Sintel (Telefónica),
ISEL,
Erdisa, Abengoa, Control y Aplicaciones, Técnicas Reunidas,
etc.
Segons
sembla,
els moviments mes destacats
d'aquesta
reestructurado serán els realitzats entorn de CESELSA,
INISEL i AMPER. CESELSA liderará un deis grups, amb una
petita
participació
d'INISEL,
i prendrá
una
petita
participació a AMPER. El Banco de Bilbao-Vizcaya
(BBV) ha
pres recentment una participació del 12% en el capital
d'aquesta empresa. INISEL es desmembra i ven alguns deis seus
actius a 1'empresa privada.
Un deis objectius d'aquesta moguda electrónica és aconseguir
la formació de dos grups d'electrónica militar amb una xifra
de vendes mínima de 25.000 milions de ptes. anuals, que és la
quantitat que s'estima imprescindible per fer front a la
competencia exterior.
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PRESSUPOST KlNVERSiONS DÍ+D MÍLÍTAR EN E l SECTOR
DE L'ELECTRONICA (d pfeus constants del 1988)

millón»
pUs.
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|

Espanya
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PERCENTAJE DE LES ÍNVERSIONS D'í+D MÍLÍTAR
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gmb EFA

TNVERSIONS D'I+D EN EL SECTOR D'ELECTRÓNICA
(en milions de ptes. constants del 1988)
Espanya

TOTAL

Estranger

% / total I+D
amb EFA sense EFA

1982

729

-

729

17'5

17' 5

1983

722

-

722

20'4

20'4

1984

224

-

224

6'6

6'6

1985

374

-

374

11*.6

11'6

1986

138

-

138

1*7

2'1

1987

1.920

104

2.024

16'6

23'9

1988

3.893

174

4.067

21*9

24'6

1989

1.238

3.384

4.622

11' i

32'4

1990

3.570

7.066

10.636

20'4

38'2

1991

4.024

7.172

11.196

19'5

34'6

1992

4.648

6.211

10.859

17'9

31'1

21.480

24.111

45.591

17*2

29'4

47'1

52'9

ÍOO'O

TOTAL

%
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Programes d'I+D del sector electrónic

A.D.A. (APSE)
L'APSE (ADA Programming Support Environments) és un programa
internacional
de la CNAD orientat a
desenvolupar
un
llenguatge en ordinador aplicable ais
microprocessadors
instal.lats en els sistemes d'armes. L'ADA és un llenguatge
de programado per compiladors, és a dir, traductors deis
programes-font o escrits en un alt nivell de "codi-máquina",
que és el que entén 1'ordinador, i treballa en un llenguatge
binari.
En el programa participen nou paisos de
Franca, RFA, Italia, Regne Unit, Estats
Noruega i Espanya. La participació espanyola
previst que hi inverteixi uns 170 milions de

l'OTAN: Canadá,
Units, Holanda,
és del 5% i está
ptes.

Les empreses espanyoles que colaboren en el projecte son
dues: ENTEL (desenvolupament d'eines de control de versions)
i CESELSA (integrado d'eines de l'APSE sobre arquitectura
VAX-VMS).
El programa está gestionat per la DGAE i rebé assignacions
pressupostáries peí 1987 i 1988, amb un total de 104 milions
per I+D. Peí 1989 és probable que s'hi hagin dedicat uns 83
milions mes, possiblement dins d'un altre apartat genéric.
ALDEBARAN
Es un programa iniciat el 1988 sobre guerra electrónica
d'usos navals, tant d'ESM (mesures de recolzament electrónic)
con d'ECM
(contramesures electróniques, con pertorbació,
engany, etc.). El PIP 88-91 li assignava unes inversions de
656 milions de ptes.
fins el 1991,
que no
consten
explícitament en el PIP de l'any següent, cosa que fa pensar
que es tracta d'un programa integrat en un altre de categoria
mes
genérica (comunicacions i guerra electrónica,
per
exemple). Segons que sembla, durant l'any 1988 es destinaren
300 milions a aquest programa, i uns 500 el 1989.
Les empreses que inicialment participen en aquest programa
son Electrónica ENSA (filial de Ceselsa), INISEL i Radiación
y Microondas (RYMSA).
ALERTADOR AMENACES RADAR
Important programa del 1988, amb una inversió de 113 milions
de ptes. L'alertador és un equipament instal.lat en avions o
helicópters que avisa el pilot de l'aeronau que es troba
il.luminat per un radar de térra de l'enemic. L'alertador
determina automáticament la freqüéncia d'aquest radar i
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assenyala a quin tipus de bateries de térra o de míssils
pertany. Aquesta informado permet al pilot d'adoptar les
contramesures electróniques pertinents per evitar 1'impacte i
la caiguda de l'aeronau.1
L'alertador está desenvolupat per ENSA, filial de Ceselsa,
que el 1985 signa un acord amb la D.Gral. d'Electrónica i
Informática sobre aquest projecte. En el protocol es fixá una
inversió de 678 milions de ptes. en I+D peí període 1985-1987
per desenvolupar tres productes: un transceptor amb salt de
freqüéncia, l'alertador d'amenaces de radar i un sistema
d'análisi técnica d'emissions radioeléctriques (SATER).
ALNAIR
Es un programa del CIDA iniciat el 1988, amb 15 milions de
ptes., sobre guerra electrónica amb infrarojos. Es tracta
d'un sistema d'exploració, detecció, presentado d'emissions
óptiques i d'infrarojos. El PIP 88-91 li assignava unes
inversions de 736 milions en I+D, que no consten en el PIP de
l'any següent. Com en d'altres programes, aixó ens fa temer
que no hagi estat integrat en un altre programa de titulació
genérica.
AVALUACIÓ* DE SISTEMES D'ARMES
Aquest
programa tenia previstes unes
inversions
molt
importants en el PIP del 1988 (1.292 milions fins el 1991),
pero,
com en altres projectes, el PIP del 1989 sois
especifica la inversió realitzada el 1988, que és de 206
milions de ptes.
Es, per les xifres, un deis projectes mes importants deis
realitzats per la industria espanyola. Una de les empreses
participants podria ser ENTEL, que el 1988 signa un contráete
amb la Subdirecció General de Tecnología i Investigado del
Ministeri de Defensa per desenvolupar un "Centre d'Avaluació
de Sistemes de Guerra Electrónica per l'Armada".2

CALCULADORES DE TIR NAVALS
Programa de la DGAM, peí 1984, que preveía una inversió de 6
milions per I+D a la provincia de Cadis, on Bazán hi té
factoria.
CENTRE DE CALCUL
Es un projecte iniciat el 1983 per la DGAM que, fins el 1988,
*E1 País, 8-2-85.
'Expansión, 16-9-88, p.7.
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ha rebut inversions de mes de 205 milions de ptes.
1987 ha estat gestionat per la DGAE.

Des

del

COMUNICACIONS
Es un deis programes "genérics" mes importants, ates que
agrupa
els projectes de major quantia que
s'han
de
desenvolupar a 1'interior del país. Está gestionat per la
DGAM (n. 0034) i preveu unes inversions de 12.751 milions del
1989 el 1992, amb la següent distribució anual:
1989
1990
1991
1992

1.121
3.400
3.820
4.410

Es probable que inclogui el programa SCTM (Sistema Conjunt de
Telecomunicacions Militara), que integra els sensors amb qué
compta l'Exércit espanyol i els enllacaments entre aquest i
els organismes de l'OTAN. El SCTM será desenvolupat per un
consorci on participen Alcatel, Standard Eléctrica, Siemens i
Satesa. La inversió total deis programa será de 60.000
milions de ptes.
COMUNICACIONS DIGITALS AUTOMATIQUES (KADITE)
Es un deis programes importants realitzats a 1'interior
d'Espanya. S'inicia el 1984 i ha rebut assignacions de 875
milions fina el 1988.
El PIP del 1988 preveié noves
inversions d'I+D per valor de 5.405 milions fins el 1992, que
no surten especificadea en el PIP del 1989. Es probable que
aqüestes inversions estiguin encabides en 1'anterior programa
de "Comunicacions".
En el programa participen Marconi i INISEL. El 1978 es va
formar el consorci DIGICOM, integrat per EISA i Marconi. El
1981 s'hi afegeix EESA i el 1985, Standard Eléctrica i ERIA.
L'objectiu de DIGICOM és l'execució d'un sistema integral de
comunicacions
digitals táctiques per a l'Exércit de Terra.
Aquest programa passará a mana d'AMPER, empresa que a fináis
del 1988 s'ha quedat amb les activitats de comunicado
d* INISEL.
COMUNICACIONS, ELECTRÓNICA I OPTRONICA
En aquest programa hem agrupat els tres projectes financats
el 1983 per la JUJEM: visió nocturna, investigado láser i
comunicacions i secrafonia, amb una inversió conjunta de 246
milions de ptes.
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COMUNICACIONS I GUERRA ELECTRÓNICA
Es un deis programes genérics mes quantiosos de la DGAM.
Recull inversions de 14.102 milions a realitzar del 1989 al
1993,
en
programes de
cooperado
internacional.
La
distribució anual és la següent:
1989
1990
1991
1992
1993

1.711
4.201
4.150
1.784
2.256

CONTRANESURES ELECTRONIQUES
Programa de guerra electrónica amb una inversió de 403
milions peí 1988. El PIP del 1988 preveia uns altres 1.200
milions en el trienni 1989-1991, que probablement es troben
en el programa genéric "Comunicacions".
DETECCIÓ I AJUDES A LA NAVEGACIÓ*
Programa supermilionari de la DGAM (n. 0027), amb unes
inversions
previstes de 10.445 milions peí
quinquenni
1989-1993, i que es refereix a projectes multinácionals de
l'OTAN en els quals hi ha participado espanyola. Pot teñir
relació amb el projecte NAVSTAR de navegado via satél.lit,
en el qual Espanya manté una participado del 4'7%. Aquest
projecte ajudaria la navegado del futur avió de, combat
europeu (EFA). També inclou els projectes SINS (sistema de
navegado
inercial per vaixells),
NIS
(Sistema
OTAN
d'Identificació) i EDDS (Sistema Europeu de Distribució de
Dades), un programa del GEIP on participa ENTEL, filial de la
Telefónica.
Les inversions per I+D previstes en aquest programa
detecció i ajudes a la navegació son les següents:
1989
1990
1991
1992
1993

de

1.117
1.783
1.724
2.717
3.105

El PIP de 1988 preveia també una inversió de 2.704 milions a
1'interior d'Espanya, entre el 1989 i el 1992, per recerca
d'ajudes a la navegació. Probablement es referia a un
projecte de Ceselsa sobre el desenvolupament d'un navegador
inercial amb girómetre láser, i resultat d'un acord establert
entre el CDTI i el Ministeri de Defensa.1 Com que el PIP de
l'any següent no esmenta aquesta inversió a 1'interior
1

Revista de Aeronáutica y Astronáutica, agosto 1988, p. 828.
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d'E8panya, pot suposar-se que ha estat
programa genério.

encabit

dina

d'un

DETECCIÓ* SISMOACUSTICA
Petit programa del 1988, amb una inversió de 9 milions,
podria teñir continuitat fins a 1990.

que

DBTECCIO SUBMARINA D*INTRUSOS
Programa de la DGAM, amb una inversió de 130 milions el 1982
i petites quantitats posteriors. Part del programa
es
realitzá a Murcia, la qual cosa fa pensar que hagi estat
encomanat a la Bazán.
DIPHDA
Programa de la DGAE peí 1988, amb 206 milions d'inversió per
I+D,
i
referit al desenvolupament
d'un
sistema
de
comunicacions navals de guerra electrónica (équipaments de
senyals de comunicació en les bandes HF, VHF i UHF). El
programa s'ha realltzat en els laboratoris del Ministeri de
Defensa.
DIRECCIO DE TIR OPTRONICA (DORNA)
La direcció de tir optrónica FELIS va ser dissenyada el 1981
per CETME, centre de recerca actualment integrat a l'E.N.
Santa Bárbara. El 1984, INISEL va fabricar el prototipus 0 i
una serie de quatre unitats per avaluado.
La finalitat
aeris, aixi
dos canons
predicció i'

del FELIS és la detecció i seguiment deis blanca
com proporcionar les dades de puntería i tir
a
antiaeris de 40/70 mm. El FELIS realitzá la
correcció oportunes i utilitza el radar LPD-20.

Aquest programa rebé una assignació per investigado de 289
milions el 1988, i pot teñir un pressupost suplementari d'uns
1.200 milions fins el 1991, a jutjar per les previsions fetes
en el PIP del 1988.
ENLLAp D'ALT NIVELL (RETEJE)
Programa de la DGAM peí 1985, amb 18 milions de pressupost, i
referit al desenvolupament d'una xarxa de transtnissions per
la Jefatura de 1'Estat. La inversió es realitzá a Las Palmas.
ÉQUIPAMENTS DE DEFENSA RADIOLÓGICA
Programa de la DGAM peí bienni 1984-1985, amb unes inversions
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de 5 milions de ptes.
defensa ABQ.

Pot considerar-se com un projecte

de

ESTACIO GEOFÍSICA AUTOMÁTICA
Petit programa d'.I+D de la DGAE, amb inversions el 1985 i
1988 per un total de 6 milions de ptes. La inversió
realitzá a Madrid i a Cadis.

el
es

ESTACIO* TELEMÉTRICA LÁSER DE SEGONA GENERACIO
Programa del 1988, amb una inversió de 4 milions de ptes. i
que podria correspondre a un projecte d'EISA, actualment
integrada a INISEL.
GUERRA ELECTRÓNICA
Els sistemes de guerra electrónica poden dividir-se en quatre
apartats:
* SIGINT

Intel.ligéncia deis senyals (comunic. elctrón.)

* ESM

Mesures de recolzament electrónic

* ECM

Contramesures electróniques

* ECCM

Anti-contra-mesures electróniques.

(pertorbació,engany)

En aquest estudi, "guerra electrónica" és el nom genéric d'un
programa del 1987, amb una inversió de 258 milions de ptes. a
realitzar en diverses províncies, i que está relacionat amb
programes
ja esmentats i amb els que es comenten
a
continuació.
En alguns d'aquests programes
de
guerra
electrónica (GEL) participa activament 1'empresa OTEMA, que
el desembre del 1985 va subscriure un acord amb la D.Gral.
d'Electrónica i Informática, en el marc del PEIN, per
desenvolupar equipaments de radiogonometria i recepció, a mes
de materials de simulado de senyals de radar per sistemes
ELINT de guerra electrónica. L'acord fixá una inversió de 520
milions de ptes. en I+D durant el bienni 1986-1987, que
serien financades en un 70% mitjancant ajudes del Ministeri
d'Industria i crédits del CDTI.» ENSA (Ceselsa),
Page
Ibérica, Telettra, Marconi Española, INISEL, Eurotrónica i
altres companyies mes petites desenvolupen també diferents
components de guerra electrónica.
INISEL ha desenvolupat recentmeht el processador Kochab per
1'Armada, i actúa com a subcontractista de la Thomson-CSF,
companyia francesa a la qual subministra circuits impresos de

i Defensa, gener 1986, p. 70.
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cerámica.1 ENSA, filial de Ceselsa, fabrica "pods" Syrel per
a les forces aéries, i juntament amb INISEL instal.laran el
sistema Elettronica Beta a bord de les fragates Descubierta.
Hem de fer menció, finalment, de 1'existencia d'un programa
anomenat "Calatrava", que inclou una xarxa de comunicacions i
un centre de C3I,
on es processaran dades de guerra
electrónica a temps real.
GUERRA ELECTRÓNICA BSM
Aquesta titulació de programa apareix els anys 1984 i 1985,
amb una inversió total de 7 milions,
i es
refereix
concretament a la recerca d'ESM (mesures de recolzament
electrónic).
Una de les empreses que fabrica
aquests
productes és Electrónica ENSA,
actualment en mana
de
Ceselsa,
tant per a vaixells com per a aeronaus
i
plataformes de térra. Marconi també es fabricant d'ESM.
GUERRA ELECTRÓNICA ESM/ECM
Valen les mateixes observacions del programa anterior, encara
que aquest, de 15 milions pels anys 1984 i 1985, inclou també
productes ECM (contramesures electróniques).
Bona
part
d'aquesta inversió s'ha fet a Pontevedra.
GUERRA ELECTRÓNICA LÁSER
Programa de la DGAM peí 1984, amb 3 milions d'inversió.
IFF
L'IFF és un aparell per identificar els amics i els enemics
(Identification Friend or Foe), que a Espanya és fabricat per
Ceselsa. El model IFF-86R d'aquesta empresa és un equip
compacte, anti-xoc i antivibració, adaptat a sistemes móbils,
que permet fer una avaluació simultánia de múltiples blancs.
Fou dissenyat de cara ais míssils Roland. Ceselsa ha fet els
components electrónics, i Aeronáutica Industrial (AISA), la
part mecánica.2
Val a dir que existeix un sistema d'IFF de l'OTAN destinat a
reemplazar els actuáis modela Mk X i Mk XII
i
i que
facilitaran l'ús deis míssils tipus ASRAAM fora de l'horitzó
visual, evitant els actuáis dubtes a l'hora de disparar3
(vegi's el programa "Sistema NATO identificació-NIS".
*LURIA, Rene; GALLEGO, Fermín, "Ad astra per áspera. The Spanish electrónic warfare sector", International Defense Review, 12/1988, pp.
1611-1613.
'Revista Española de Defensa, n. 7, setembre 1988, p.29.
^Defensa, n. 120, abril 1988, p.9.
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El programa estava gestionat per la
inversió de 6 milions el 1985.

DGAM

i

preveía

una

INFORMÁTICA MILITAR
Important programa genéric de la DGAM (n. 0029) peí període
1989-1993, en qué es preveuen unes inversions a l'estranger
de 3.729 milions de ptes., sense que s'especifiqui en quins
projectes concrets de l'OTAN. Per anys, les inversions serán
aqüestes:
1989
1990
1991
1992
1993

557
578
693
846
1.056

INTA - ASSAIG, HOMOLOGAClÓ I DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES
COMUNICACIÓ I NAVEGACIÓ"

DE

L'INTA ha realitzat cinc programes d'I+D del sector de
1'electrónica. Un d'ells es refereix al desenvolupament de
sistemes de comunicado i navegació, amb inversions de 365
milions en el període 1982-1987. Com s'ha explicat en un
altre capítol, l'INTA realitza diverses funcions en el camp
de les comunicacions i seguiment de satél.lits.
INTA - CONTROL AUTOMATIC DE SISTEMES DINAMICS
Aquest programa ha rebut inversions per I+D valorades en
milions de ptes., durant el període 1982-1987.

545

INTA - EQUIPAMENT PER PROCESSOS D'INFORMACIO
Es tracta d'un programa del subsector de la informática, amb
una
inversió
de 105 milions peí 1988.
Es
refereix
concretament a la incorporació de la informática ais mitjans
de producció, control i millora de 1*eficacia en la gestió i
administrado de l'Institut mateix.
INTA - INVERSIÓ INFORMÁTICA
Programa de 362 milions peí període 1988-1992, destinat a la
recerca d'equipaments informátics de l'Institut.
INTA - TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA
Es el programa de l'INTA que preveu mes inversió
electrónica, concretament 446 milions del 1988 al 1992,
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en
amb

especial atenció a partir del 1990.
LANZACHAFFS
Es
tracta d'un sistema llancador de cintes
antiradar
(chaffs),
instal.lat a les corbetes "Descubierta".
El
programa rebé una assignació de sis milions de ptes. el 1985
i
fou desenvolupat peí Gabinet d'Investigado
Militar
Operativa de l'Estat Major de 1'Armada (GIMO).1
LECTOR DOSÍMETRK RADIACIONS
Petit programa del 1988, amb una inversió de 4 milions
ptes. Está relacionat amb els projectes de defensa ABQ.

de

LINK 11 MILLORAT (NILE)
Es un programa de la DGAE a realitzar a l'estranger, amb unes
inversions de 83 milions peí bienni 1987-1988.
El Link 11 és un sistema de comunicació d'enllac entre els
ordinadors deis vaixells i els seus mitjans de recolzaraent,
amb l'objectiu de millorar les mesures anti-interferéncia. Ha
estat desenvolupat especialment per la fragata deis 90
(NFR-90).

*
Es un programa de la CNAD on participen cinc paisos: Canadá,
Italia, Holanda, Regne Unit i Espanya. La participació
espanyola-és del 12*5%.2
MIDS
El MIDS (Multi-Function Information Distribution System) és
un
sistema
avancat de
distribució
d'informado
que
subministra
capacitat
de
comunicació,
navegado
i
identificado
en
forma integrada per
aplicacions
en
operaciona táctiques de térra, mar i aire.
Es un programa internacional de la CNAD on participen vuit
paisos: Canadá, Franca, RFA, Italia, Noruega, Regne Unit,
Estats Units i Espanya. La participació espanyola és del 5X.3
La fase de producció durará fins el 1992.
S'hi han dedicat 70 milions de ptes. el 1988. En el projecte
participen les empreses ERIA (d'INISEL) i Ceselsa.

1

Revista General de Marina, gener 1988, p. 34.
«El País, 23-10-88, p. 15 (negocis); Dinero, n. 292, 21-10-88, p. 15
'International Defense Review, octubre 1988, p. 1325; El País,
23-10-88, p. 15 (negocis); Dinero, n. 292, 21-10-88, p. 15.
176

OFICINA DE GESTIO INFORMÁTICA OPERATIVA DE L'EF-18
Programa de la DGAE peí 1987, amb una inversió de 180 milions
de ptes. per I+D. Aquest programa pot estar relacionat amb el
projecte d'I+D aprovat peí Consell de Ministres del 14
d'octubre
del 1988,
referit al
"Centre
d'Integració
d'Aviónica i Programes Operatius de l'Avió C-15 (EF-18)".1
El Centre haurá de mantenir i actualitzar els programes
operatius de vol, així com l'análisi, desenvolupament i
introducció
de programes que permetin la
incorporació
d'altres armaments i equipaments d'aviónica, modificacions
del software, realitzar la. simulado de l'entorn ambiental,
etc.
La participació d'empreses espantóles en el projecte será
superior al 85% i es realitzará a través del consorci
CESELSA-ENTEL.
El període de realització del projecte és de 32 mesos, amb un
cost total de 1.980 milions de ptes., que será finangat a
mitges
entre el Ministeri de Defensa i el
Ministeri
d'Indústria, mitjancant el PEIN-2. Les anualitats previstes
son: 493 milions el 1988, 694 el 1989 i 793 milions el 1990.
OPTRÓNICA
El PIP fa referencia a dos programes d'óptica electrónica
(optrónica) pels anys 1987 i 1988, amb una inversió conjunta
de 765 milions de ptes. per I+D. Hi ha altres projectes sobre
optrónica que están encabits dins de programes genérics.
Una de les empreses que treballa habitualment en aquest camp
és Experiencias Industriales (EISA), integrada a INISEL, que
ha desenvolupat 1'optronització d'un director óptic amb
telemetría
láser i seguiment per TV,
entre
d'altres
productes.
ENOSA, també integrada a INISEL, es dedica
igualment
a
1'optrónica,
desenvolupant
sistemes
de
contramesures optróniques per a les forces aéries.
OPTRÓNICA, LÁSER I INFRAROJOS
Es un programa de la DGAM a realitzar a l'estranger, i preveu
unes invers^ons de 565 milions de ptes. en el periode
1990-1993. Es previsible que INISEL hi participi de manera
destacada. No hi ha dades sobre si es tracta de projectes de
la CNAD o del GEIP.

1

Revista Española de Defensa, n. 10, desembre 1988, p. 32-33.
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POLIGONS D'EXPERIENCIES

I SIMULADORS

Títol genéric de quatre projectes de la JUJEM peí 1983, amb
un valor conjunt de 294 milions de ptes., que inclou
aportaciona d'I+D peí centre de cálcul científic, el pollgon
d'acústica submarina, un simulador de tir contracarró i un
pollgon de balística exterior. El component d'electrónica en
aquests projectes és, cree, destacable, per la qual cosa
l'incloem en aquest llistat.
POLÍGON D'INVESTIGACIÓ ACÚSTICA SUBMARINA
Programa realitzat a Murcia, probablement a la Bazán, amb una
inversió
de 140 milions el 1982 i una quantitat
no
especificada el 1983. La Bazán té a Cartagena una de les
seves factories mes importants, prop de la base de submarins
de 1'Armada espanyola.
RADAR DE DETECCIO
Programa de la DGAE peí 1987, amb una inversió d'I+D de 52
milions de ptes. Podria tractar-se del radar de detecció
LPD-20 que fabrica INISEL per la direcció de tir FELIS.
RADAR D'INFANTERIA/CAVALLERIA
Radar portátil de l'exércit de térra, amb una assignació de
103 milions peí 1988. A comencaments del 1989, INISEL
s'adjudica un contráete del Ministeri de Defensa, valorat en
600 milions de ptes.,
per desenvolupar un nou
radar
d'infantería. El Ministeri financará la quarta part del cost
i es preveu la fabricado de 150 unitats peí
mercat
interior.1 INISEL també desenvolupará un radar per artillería
naval.
RADAR TRIDIMENSIONAL
Es un deis projectes mes ambiciosos de Ceselsa. Aquesta
empresa va' establir un acord amb la Universitat Politécnica
de Barcelona,
el 1988,
per a desenvolupar un
radar
tridimensional de "barrida" electrónic pels Esquadrons de
Vigilancia Aéria (EVA) del MACOM (Comándament Aeri
de
Combat). El pressupost és de 3.500 milions de ptes., pagats
per Ceselsa,
el Ministeri de Defensa i el
Ministeri
d'Industria. El prototip s'avaluará el 1990.»
El
programa está gestionat per la DGAE
assignacions per I+D de 521 milions de ptes.
1987-1988.
i Cinco Días, 4-2-1989, p. 10.
'Tecnología Militar, n. 6, 1988, p. 72.
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RADARS DE VIGILANCIA
Aquest programa rebé una assignació de 244 milions de ptes.
per I+D el 1988. El PIP 1988-1991 assenyalava uns altres
1.030 milions pels tres anys posteriora, el que fa pensar que
es poden trobar encabits dins d*algún altre programa de
carácter general. El PIP esmentat també feia referencia a un
altre programa d'inversions (n. 1008) per valor de 4.862
milions entre el 1989 i el 1991, que no apareix en el PIP
1989-1992.
Una de les empreses que es dedica a la fabricado de radars
és ENSA, filial de Ceselsa, que ha desenvolupat el RWR (radar
warning
receivers)
que modernitzará els
Miragge
III
espanyols. Una variant d'aquests radar equipará també els
helieópters de las FAMET.
SEXTANT DIGITAL
Petit programa del 1988, amb una inversió de 5 milions de
ptes. Ha estat desenvolupat per l'Institut Observatori de la
Marina.
SIMACAR
Programa de la DGAE peí 1988, amb una inversió de 164 milions
de ptes. per a desenvolupar sistemes de comandament i control
de 1'Armada.
SIMULADORS DE TIR CONTRACARRO
Programa de la DGAM pels anys 1983 i 1984, amb una
de 18 milions en aquest darrer any.

inversió

SINS
Programa
internacional
de la CNAD consistent
en
el
desenvolupament d'un sistema de navegado inercial
per
vaixells. Es tracta d'un giróscop láser que determina el
rumb, la posició i la inclinado del vaixell. L'oficina del
projecte és al Regne Unit. Espanya enviará un representant a
aquesta oficina de Londres durant les fases fináis de
redacció del RFP (Request for Proposal).
En principi, Espanya no s'ha compromés a desenvolupar el
sistema, sino a adquirir-ne un en el mercat i fer-li
lleugeres adaptacions. Després sembla que en comprará altres
quatre mes.
En el programa participen Holanda, Canadá, Regne Unit i
Espanya. Estats Units no hi participa perqué ja té el seu
propi sistema DINS. La participado espanyola és del 10%, i
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es canalitza a través de les empreses Ceselsa i INISEL. Es
possible que Ceselsa s'uneixi a Ferranti i que INISEL ho faci
amb Sperry.
Fins ara, el programa ha rebut una assignació de 4 milions el
1988 i es preveu una inversió d'uns altres 9 milions peí
1989. Aqüestes inversions figuren con a realitzades dins
d'Espanya, no a l'estranger. Segons sembla, s'han reaervat 15
milions 1de ptes. per atendré despeses comunes de 1'oficina de
Londres.
A partir del 1989, el projecte queda encabit dins
el programa "detecció i ajudes a la navegado".
SISTEMA CALCUL DE NAVEGAClÓ ASTRONÓMICA
Programa iniciat el 1985, amb inversions de 5 milions de
ptes. fins el 1988, part deis quals s'han realitzat a la
provincia de Cadis. Ha estat desenvolupat per l'Institut
Observatori de la Marina, i será utilitzat peí portavions
"Príncipe de Asturias".
SISTEMA, COMANDAMENT I CONTROL, SIMULADORS
Programa genéric de la DGAM, amb inversions de 2.454 milions
peí període 1990-1993, amb la següent distribució anual:
1990
1991
1992
1993

447
536
654
817

Aqüestes
inversions
están previstes
de
realitzar
a
l'estranger, peí que fan referencia, amb^tota probabilitat, a
programes del GEIP o de la CNAD. Es possible que hi
participin les empreses Ceselsa i Sainco, fabricants de
simuladors.
Cal advertir que Ceselsa s'ha destacat en els darrers anys en
la fabricado de diferents tipus de simuladors. Recents
informacions es referien, fins i tot, al fet que podria
desenvolupar
un simulador pels helicópters Lamps
III,
basant-se parcialment en 1'experiencia ja adquirida en la
fabricado del simulador pels avions AV-8B Harrier. Ceselsa
treballa igualment en el camp de noves tecnologies de
simulado, com la formado d'imatges sintétiques d'alta
resolució i simuladors de combat aire-aire utilitzant la
tecnologia del láser.*

i Dinero, n. 292, 21-10-88, p. 15; El País, 23-10-88, p. 15 (negocis).
International béfense Review, gener 1989, p. 97.
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SISTEMA NATO D'INDENTIFICACIO (NIS)
Programa internacional de la CNAD, on participen cinc paisos:
RFA, Franca, Italia, Regne Unit i Espanya.
El NIS és un sistema d'identificació amic/enemic (IFF) dé
l'OTAN, que reemplazará els actuáis Mk X i Mk XII. Facilitará
l'ús deis míssils AMRAAM fora de l'horitzó visual. 1 El NIS és
un
sistema
d'identificació amb interrogador
que
pot
col.locar-se en plataformes.terrestres, aviohs o vaixells.2
El programa, gestionat per la DGAE, assignava unes inversions.
de 104 milions de ptes. peí bienni 1987-1988.. A partir del
1989, el pressupost queda integrat dins el programa de
"detecció i ajudes a la navegació". A mitjans del 1987
s'estava muntant una oficina per aquest projecte en el Taller
de Precisió del Ministeri de Defensa. L'empresa
encarregada
de dur a terme la investigado és Ceselsa.
SISTEMES D'ANALISI
Programa de l'brgan Central peí 1982, amb una inversió de 154
milions de ptes. per I+D.
SISTEMES DE COMUNICACIONS
Programa gestionat igualment per l'Organ Central,
assignació de 111 milions de ptes. el 1982.

amb

una

SISTEMES DE CONTRAMESURES ELECTRONIQUES
Programa de guerra electrónica (ECM), amb unes inversions
d'I+D de 62 milions el 1987 i el 1988, probablement per
Equipos Electrónicos, d'INISEL.
SISTEMES DE SIMULACIO TÁCTICA
Programa n. 0039 de la DGAE que preveu unes assignacions de
711 milions peí bienni 1987-1988. El PIP de 1988-1991 preveiá
unes inversions addicionals de 3.585 milions peí trienni
posterior, que probablement hagin estat incorporades a algún
programa de títol genéric.
SOFTWARE INFORMATIC
Es un programa de la DGAE per desenvolupai el software
informátic del Ministeri de Defensa. Rebé una assignació de
257 milions el 1988.
'Defensa, n. 120, abril 1988, p. 9.
International Defense Review, octubre 1988, p. 1237.

2
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SPICAS
Programa de guerra electrónica per desenvolupar les ECM del
sistema "Neptuno" de les unitats que formen el Qrup de
Combat, amb una inversió inicial de 17 milions el 1988 i uns
altres probables 62 milions en els tres anys posteriors, a
jutjar per la previsto del PIP 1988-1991.
TERMINAL SECRAFONIA CIMBT-10
Programa de la DOAM peí 1985, amb 12 milions d'inversions.
VISIÓ NOCTURNA
Programa iniciat el 1983, amb unes inversions superiors ais
55 milions fins el 1985. Amb tota probabilitat es tracta de
subvenciona a ENOSA, actualment integrada a INISEL. Aquesta
empresa va signar un contráete amb el Consell Superior
d'Investigaoions
Cientifiques (CSIC), el 1979,
per la
investigació de sistemes óptics de visió nocturna passiva.1

»Defensa, n. 14, juny 1979, p. 54.
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SECTOR MISSILISTIC

La capacitat tecnológica de la industria militar espanyola no
ha estat,
fins ara, prou elevada
per a desenvolupar
programes avanqats en el camp de la missilistica, un deis
sectors
punta
on
existeix
una
gran
competencia
internacional,
amb empreses molt especialitzades i amb
productes de gran qualitat.
Fins ara, l'aportació espanyola en aquest terreny s'ha
limitat al desenvolupament d'alguns coets de curt i mig
termini, al desenvolupament del llancacoets "Teruel" i poca
cosa mes, i no ha estat fins el 1988 que no s'han posat en
marxa diversos projectes mes ambiciosos.
Com en d'altres sectors, pero, el fet mes destacat en la
missilistica és la decisió de destinar, a partir del 1989,
grans quantitats de diners en inversions d'I+D per programes
internacionals. Un 83% de totes les inversions d'I+D en
aquest sector, peí període 1982-1992, i el 100% a partir del
1989, corresponen a inversions a relitzar a l'estranger, és a
dir,
a programes del GEIP o de la CNAD. Deis quasi 37.000
milions
d'I+D a realitzar a l'estranger,
uns
10.000
corresponen
ais
diferents programes
d'investigado
i
desenvolupament deis míssils que equiparan les fragates
NFB-90.

milions

ÍMVEftsioNS D'í+D EN MGSSÍLS

ptes.
15000

111 Estranger
Espsnya

1«X»

5pm-

1982
1983

1384.
1986
1988
1990
1992
1985
1987
1989
1991

Com es podra comprovar en el quadre annex, les inversions
realitzades a 1*interior del país, que el 19S2 assolien la
respectable quantitat de 963 milions en I+D, han anat
davallant d'any en any, fins quasi desaparéixer el 1987, any
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en qué es destina ja una gran quantitat, quasi 1.500 milions,
per invertir a 1'estranger.
El 1988 es produeix un canvi en la tendencia, i es destinen
5.363 milions per 1+D a l'interior, enfront d'uns 759 milions
per 1'exterior. En aquest any es perfilen nous projectes de
Santa Bárbara, Esprodesa, INISEL i CASA en el terreny
missilístic,
i aixó pot explicar que els pressupostos
preveiessin una dotació important per a dur a terme alguns
d'aquests projectes, els mes importants deis quals son:
* TOLEDO

Míssil contracarro de Santa Bárbara, amb
un cost total previst per I+D de 15.000
milions de ptes.

* TERUEL

Llancacoets múltiple de Santa Bárbara

* ARIES

Míssil anticarro de Esprodesa (ERT)

Com hera esmentat,
pero,
el que cal destacar és
la
participado espanyola en projectes internacionals. La major
part d'aquesta participado es canalitza a través
del
consorci IBERMISIL, format per quatre empreses publiques:
Bazán,
CASA, Santa Bárbara i INISEL.
Aquest consorci
participa en els programes FAMS, Trigat, MSAM, ASRAAM i
LAMS-MFR.
En conjunt, les inversions destinades a I+D peí sector de la
missilística sumen 44.116 milions de ptes. en el període
1982-1992. Aquesta xifra representa el 16'6% de totes les
inversions d'I+D militar del perlode esmentat, i el 28'4% si
no tenim en compte les inversions previstes a realitzar en el
programa EFA. Cal advertir, de totes maneres, que aquest
total pot ésser superior a 1'esmentat, ja que una part no
determinable
de les inversions en "sistemes d'armes" es
refereixen al camp de la missilística.
=ERCENTATGE DE ["-¡-D DEL SECTOR MISSILE SOBRE EL T 0 T A L
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1—

1392
1391

INVERSIONS D'I+D EN EL SECTOR MISSILISTIC
(en mllions de ptes. constants del 1988)
% / total I+D

Espanya

Estranger

TOTAL

amb EFA sense EFA

1982

963

-

963

23'1

23'1

1983

466

-

466

13'2

13'2

1984

238

-

238

7'0

7'0

1985

61

-

61

1'9

1'9

1986

64

328

392

4'9

6'1

1987

12

1.475

1.487

12'2

17'6

1988

5.363

759

6.122

32'9

37'1

1989

-

3.973

3.973

9'5

27'8

1990

-

7.817

7.817

15'0

28'1

1991

-

10.265

10.265

17'9

31*7

1992

-

12.332

12.332

20'3

35'3

1993

-

17.366

17.366

7.167

36.949

44.116

16'6

28'4

16'2

83*8

ÍOO'O

Total 82-92
%
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Programes d'I+D del sector miasilistio

ASRAAH
•

Es un deis programes mes importants de la DQAE peí 1988, any
en qué hi dedica un pressupost de 2.641 milions per I+D.
Segons algunes informacions, el 1987, li dedica una inversió
de 311 milions de ptes.
L'ASRAAM
és un mlssil avancat aire-aire de curt abast,
destinat a substituir els mlssils Sidevrinder AIM-9 que porten
els avions F-18
(C-15 dins la denominació de les forces
aéries espanyoles). L'ASRAAM utilitzara la mateixa aviónica
deis avions i el llancador actual i tindrá un abast de 25
kms.
L'ASRAAM vola per guia inercial en la seva primera fase,
porta una espoleta de proximitat tipus láser i
també
d'impacte, amb un capcal de guerra de 5 kg. El motor del coet
funciona amb combustible salid.
Espanya té previst comprar-ne 900 unitats, que costaran 26
milions de ptes. cada un d'ells, atesa la següent previsió de
despeses peí pr ojee te,:
milions otes.

1.570
1.556
4.608
7.734

32'9

Produceió

15.750

67'1

COST TOTAL

23.484

ÍOO'O

Quota d'entrada fases prévies
Esmena a la definido
Desenvolupament
TOTAL I+D

L'ASRAAM
és un programa del GEIP on hi participen Estats
Units, Canadá, RFA, Noruega, Regne Unit, Italia, Holanda i
Espanya. La participado espanyola es fa a través de CASA i
d'INISEL
COBT D*ABAST SUPERIOR ALS 30 km.
Programa
milions.

de

la DQAM peí 1984,

amb unes

inversions

de

64

COET TERUBL
Aquest projecte aplega tres programes corresponents ais anys
1984 (Coet Teruel-3) i 1988 (Coet Teruel 40-45 km "Duero" i
Coet Teruel-L), amb unes inversions totals de 361 milions de
ptes.
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El coet Teruel és un llancaoets múltiple, format per un
vehicle portador (Pegaso 3055, de 6+6),
el
llancador
própiament dit i la munició (40 coets). Ha estat desenvolupat
per Santa Bárbara (ENSB). Bressel fabrica algunes de les
peces,
i Industrias Alhajar
(IASAA) n'ha construit el
prototipus.
El Teruel-3 té un abast de 25 kms., i el Duero de mes de 40.
L'Exércit de Terra en comprará unes 100 unitats.
COETS I MISSILS
Nom genéric d'un programa del 1982 i 1983, amb inversions
totals de 917 milions per I+D, sense especificar el tipus de
projectes. L'import, pero, és important tenint en compte que
en aquells anys es destinaven xifres petites peí conjunt
d'I+D militar.
COOPERACIÓ TECNOLÓGICA (CTP's)
Com ja es comenta mes ámpllament en el programa de la Fragata
deis
90 (NFR-90s),
aquest programa fa referencia
al
desenvolupament deis míssils NAAWS, sistema antiaeri que
equipará 1'esmentada fragata. Espanya hi té una participado
del 10*6%, i es realitza mitjancant les empreses Bazán i
INISEL.
Es un programa de la DGAE a l'estranger, amb unes inversions
de 518 milions peí bienni 1987-1988. El PIP 88-91 feia
referencia a una inversió suplementaria de 852 milions peí
trienni 1989-1990, que previsiblement estigui encabit en el
programa "Gestió i Cooperado Tecnológica".
EXPERIENCIES DE COETS
Programa de la DGAM peí 1984, amb una inversió de 7 milions.
GESTIÓ I COOPERACIÓ' TECNOLÓGICA
Es un deis programes d'I+D mes importants.
La gestió
correspon a la DGAM (n. 0028), amb unes inversions previstes
d'11.632 milions peí periode 1989-1993.
Com es comenta en el programa de la Fragata deis 90, aquest
programa
es refereix a l'Oficina de
Gestió
(Program
Management Office/PMO) del programa FAMS (Familia de Sistema
de Míssils Antiaeris) 1 . L'oficina té la seu a Madrid, pero
les inversions consten com a realitzades a l'estranger.

l

Revista Española de Defensa, n. 9, novembre 1988, pp. 66-67.
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En el projecte participen Franca, Italia, Regne Unit i
Espanya, amb un 25% cadascú. La participado espanyola corre
a carree d'Ibermisil, societat formada per ENSB, Bazán, CASA
i INISEL, que s'encarregará de desenvolupar el centre de
comandament i control.
La distribució anual de les inversions és la següent:
milions ptes.

1989
1990
1991
1992
1993

768
1.978
2.373
2.898
3.615

GUIAT DE MISSILS ANTIAERIS DE BAIXA COTA
Programa de la DGAM (1984 i 1985) i de la DGAE (1986),
inversions de 181 milions de ptes. peí trienni esmentat.

amb

INTA - EQUIPAMENT
ARENOSILLO".

"EL

DEL

CAMP DE

LLANcAMENT

DE

COETS

Programa per a millorar l'equipament de llancament de coets
que l'INTA té en la base d'El Arenosillo (Huelva), amb unes
inversions de 17 milions pels anys 1986 i 1987.
LAMS-MFR
Aquest programa també forma part de l'equipament missillstic
de la Fragata deis 90. El LAMS és un sistema de míssils de
defensa de zona, capac d'atacar aparells pilotats i míssils
antibuc en la zona on es trobin els vaixells escoltats per la
NFR-90. El míssil será autónom, amb un abast de 15 a 55 km.1
El MFR és el radar multifuncional deis mlssils LAMS. Tot
plegat forma part del projecte FAMS (familia de sistemes de
míssils antiaeris), programa de la CNAD en qué participen, a
parta iguals, Franca, Italia, Regne Unit i Espanya. La
participado espanyola corre a carree d'Ibermisil, consorci
format per ENSB, Bazán, CASA i INISEL.
Aquest programa de la DGAE (n. 0029), preveu unes inversions
de 458 milions en el bienni 1987-1988.

'Revista Internacional de Defensa, n. 4, 1988, p. 409.
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LÁSER
Programa de la DGAM, amb inversions entre el 1982 i el 1985,
per valor de mes de 303 milions. Destaca especialment el
pressupost del 1982, amb 277 milions de ptes.
MISSILS I COETS
Nom
genéric d'un deis programes d'I+D mes
económicament, ates que preveu unes inversions
milions peí període 1989-1993.

quantiosos
de 40.121

El programa és responsabilitat de la DGAM (n. 0030) i inolou
diversos projectes, entre els quals
podrien figurar el
Maverick, el Mistral i l'ASRAAM, tres projectes missilístics
de la GEIP en qué participa Espanya, a mes del TRIGAT i MSAM
que es comenten posteriorment. També inclou els programes
MSOW i APGM, que s'analitzen en el capítol de "municions".
El Maverick és un missil táctic aire-terra originari deis
EE.UU., d'un abast de 22 kms.. Es un programa de producció
dual on participen Dinamarca, RFA, Holanda, Italia, Turquía i
Espanya. El principal contractista és 1'empresa
italiana
Selenia. El PIP 89-92 preveu, en el programa 213 D, unes
inversions de 10.816 milions per "adquisició deis MAVERICK"
en el període 1986-1994, amb la següent distribució anual:
Inversions per adquirir missils Maverick
milions de ptes.
1989
1990
1991
1992
1993/94

784
815
1.159
1.232
6.826

És, per tant, un programa de producció, no d'investigado.
Les empreses espanyoles participants en aquest programa son
CASA i INISEL. El model escollit per Espanya és l'AGM-GS, un
deis mes petits i precisos, dotat d'autodirector. Porta una
guia i un buscador d'infrarojos, i el motor del coet funciona
amb combustible solid, amb una velocitat de 0'8 M. El capcal
de guerra és de cárrega buida i és del tipus "dispara i
oblida".
El Mistral és un missil francés de defensa antiaéria de molt
baixa cota (terra-aire), utilitzat principalment per a la
defensa deis aeroports i de columnes en marxa. Pot ser
utilitzat per la Marina, helicópters i carros de combat. Té
un abast de 500 a 5.000 metres, i assoleix una velocitat
máxima
de
4
match.
És
resistent
a
contramesures
electróniques,
va
guiat
passivament
per
infrarojos,
mitjaneant un capcal buscador del tipus "dispara i oblida", i
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la seva espoleta de proximitat está basada en
percussió i amb sistema d'autodestrucció.

un

láser

a

En el projecte, que está liderat per la companyia
francesa
Matra, participen Franca, Bélgica, Italia i Espanya, i és
probable que s'hi sumin Dinamarca i Grecia. Segons sembla, la
participado espanyola podria ser una contrapartida a la
compra francesa de quinze unitats de l'avió de transport
CN-235 construit per CASA.
La fase de producció s'inicia el juny del 1988 i costará
10.000 milions de ptes. a Espanya.

uns

L'ASRAAM
és un deis sistemes de guerra antiaéria de l'OTAN.
Es un míssil avancat aire-aire de curt abast que equipará els
avions F-18 comprats per les forces aéries espanyoles.
MÍSSIL ANTIAERI
Programa de la DGAM peí 1984,
milions de ptes.

amb unes

inversions

de

25

MÍSSIL CONTRACARRO D'ÁBAST INTERMEDI
Programa de la DGAE (n. 1046) peí 1988, amb una inversió de
206 milions per I+D. El 1984 rebé igualment un pressupost de
24 milions, a carree de la DGAM.
MÍSSIL TAJO
Programa del 1988, amb una inversió de 36 milions de ptes. Es
tracta d'un míssil d'un abast de 40 kms. És un deis projectes
mes "misteriosos" i podria estar relacionat amb el desig
d'alguns técnics de fabricar un míssil capac de portar
cárregues nuclears.
MSAM
El MSAM és un míssil antiaeri terra-aire d'abast mitjá (de 20
a 30 kms.), que equipará la Fragata deis 90. Entrará en
servei a fináis deis 90 i substituirá els actuáis míssils
HAWK. De fet és el MRSAM (míssil antiaeri d'abast medi), pero
per a ús terrestre, i forma part del programa FAMS
(Familia
del Sistema de Míssils Anti-Aeris), en el qual participen
Franga, Italia, Regne Unit i Espanya a parts iguals (25%
cadascú). INISEL és una de les empreses espanyoles que hi
participa
mes
activament.
CESELSA
actuará
com
a
subcontractista.
El programa és de la DGAE, i té una assignació pressupostária
de
994 milions peí bienni 1987-1988,
a realitzar
a
l'estranger. Cal advertir que el 1988 existí un altre
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programa (n. 1056) de la DGAE, amb 48 milions d*inversions,
destinat també al MSAM. A partir del 1989, aquest projecte
queda inclós en el programa "míssils i coets".
SISTEMES DE GUIAT INERCIAL
Es un deis programes mes importants realitzats el 1982, any
en qué se li destina 152 milions de ptes., a través de
l'Órgan Central.
SISTEMES MECANICS I ELECTRONICS PER MESURAR I
SEGUIMENT DE MÓBILS A GRAN VELOCITAT.

CALCULAR

EL

Programa del 1982, de l'Organ Central, amb una inversió de 82
milions de ptes.
TRIGAT
El TRIGAT és un míssil contracarro de tercera generació, de
mig i llarg abast, del qual es pensen fer dues versions. És
un projecte de la GEIP liderat per Franga, RFA i Regne Unit.
Espanya,
Italia, Bélgica, Holanda i Grecia s'hi volen
associar a partir de la fase de desenvolupament de la versió
d'abast mitjá, per tal de substituir els Mil an actuáis. Tres
d'aquests
paisos
(Espanya,
Bélgica i
Italia)
també
participaran en el desenvolupament de l'altra versió del
TRIGAT, el de llarg abast, qué substituirá el HOT actual.
La participació espanyola en la fase de desenvolupament
del 7'23% en el sistema d'abast mitjá, i del 3'05% en el
llarg abast.

és
de

El TRIGAT d'abast mitjá és un míssil terra-terra guiat per un
feix de láser, dotat de cárrega buida doble que li dona un
gran poder de penetrado contra blindatges actius. Té un
abast de 2.000 metres i entrará en servei el 1993.
El TRIGAT de llarg abast, assolirá una distancia de 4.000
metres. Podrá ser llangat des d'helicópters o vehicles
terrestres i entrará en servei el 1996.
Els Pressupostos Generáis de l'Estat del 1986 assenyalaven
una inversió d'I+D de 328 milions per aquest programa, i els
Programes d'Inversions Publiques (PIP) posteriors mostren
unes inversions de 782 milions el 1987 i de 2.102 el 1988 per
I+D d'aquest programa. En total, dones, 3.212 milions de
ptes., a carree de la DGAE, deis quals 2.102 es gastarien a
l'estranger i 1.110 a Espanya. A partir del 1989, aquest
projecte queda encabit dins el programa genéric de "míssils i
coets".
Algunes informacions indiquen que el cost
d'aquests míssils será de 58.000 milions de
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d'adquisició
ptes. per a

Espanya, a partir del 1994, deis quals 25.000
miliona
correspondrien al TRIGAT d'abast mitjá i 33.000 al de liare
abast. El PIP 89-92 y pero, sois fa referencia al projecte n.
1020 del programa 213 B, que preveu unes inversions de 14.338
milions entre el 1991 i el 1994, amb la següent distribució
anual:
Inversions previstes per a adquirir el Missil TRIGAT
(en milions de ptes. constants del 1988)
1991
1992
1993
1994

3.583
3.584
3.585
3.586

Per part espanyola, el TRIGAT seria desenvolupat peí consorci
Ibermisil, format per CASA, Bazán, ENSB i INISEL (ENOSA), que
s'encarregará
de desenvolupar els sistemes de guia
i
propulsió.
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SECTOR DE MUNICIONS I EXPLOSIUS

La investigado i desenvolupament sobre municions i exploslus
ha estat, fins no fa gaires anys, una de les atencions
prioritáries de. l'I+D militar a Espanya. La manca d'una
tecnología avancada en altres sectors punta ha estat el motiu
que explica aquesta dedicado, per exclusió, en un sector com
el de les municions, en el qual les empreses espanyoles han
obtingut una certa competitivitat a nivell internacional.
El cert és que en el periode 1982-1985 una cinquena part de
l'I+D militar es dedica a aquest sector. Posteriorment, i a
causa del vertiginós augment experimentat peí conjunt de
l'I+D militar espanyola, el pes del sector de municions i
explosius ha disminuit notablement, per situar-se a un nivell
del 4'7% peí conjunt del període 1982-1992 i del 8'1% si no
considerem les inversions absorbldes peí programa EFA, tal
com pot observar-se en el quadre.

PERCENWGF DELS PROGRAMES DE MUNICIONS I EXPLOSIUS
SOBRE EL TOTAL D'l+D MILITAR A ESPANYA

30-2010-
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Aquesta disminució porcentual no ha de fer creure, pero, que
s'hagi produit un descens peí que fa al conjunt d'inversions
dedicades a aquest sector. Llevat d'alguns anys, com el 1986
i el 1989, el conjunt del període estüdiat presenta un
increment sostingut, que es fa palés en el quatrienni
1990-1993. Curiosament, i aquesta és una dada molt important,
en aquest sector no sembla que es doni una combinatoria
d'inversions per projectes espanyols i multinacionals. Com
raostra el gráfic d'una manera prou eloqüent, les inversions
realitzades fins el,1988 corresponen, prácticament en la seva
totalitat, a projectes per fer a 1'interior d'Espanya; al
contrari,
les
inversions previstes en
el
quinquenni
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1989-1993, i en la seva totalitat, son inversions per
projectes a 1'exterior,
concretament del Grup
Europeu
Independent ^de Programes,
en qué
Espanya
participa
activament. Es també en aquesta darrera etapa quan les
inversions augmenten mes de pressa; les inversions previstes
peí quatrienni 1990-92 son superiors a les realitzades en els
vuit anys precédents.

míliong
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La major part del programes d'aquest apartat corresponen a
I+D sobre diferents tipus de municions (41'1X), i una part
petita (5'2X) a pólvores i explosius). La resta (53'7%)
tracta les municions i explosius de forma barrejada, encara
que és de suposar que la major part també tractará de
municions.

5'23£
Pólvores i explosius
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El fet que alguns deis programes mes importants portin noms
genérics impedeix conéixer la participado de les empreses en
aquests projectes. És ciar, pero, que una bona part d'aquests
programes s'han fet amb la participado de l'E.N. Santa
Bárbara (ENSB), que col.labora en un bon grapat de programes
(APDS-CA, MSOW, cadena pirotécnica, m u n i d o fletxa, APGM,
projectil d'hipervelocitat,
etc.). INISEL és una altra
empresa pública implicada en aquests programes (MSOW i APGM),
així com CASA, Explosivos Alaveses, SENER i Bazán.
En relació a aquest sector, cal recordar 1'actual procés
negociador per integrar els actius d'Unión Española de
Explosivos (UEE), que aglutina 1'activó.tat militar d'ERT, amb
1*empresa pública Santa Bárbara (ENSB). De realitaar-se
aquesta unió, es constituirla una de les empreses europees
mes grans en el sector de munició. El 1987, la divisió
d'explosius d'ERT dedica 645 milions de ptes. a I+D.1
La utilitat civil d'aquest sector és prácticament nul.la, i
els "spin-offs" gairebé inexistente. Estant centrats aquests
programes en la investigado de municions de guerra, es fa
difícil endevinar la utilitat social d'aquests productes un
cop estiguin desenvolupats. Un cop d'ull a la llista deis
productes és suficient per adonar-se d'aixó.
Productes investigats en el camp
de municions i explosius
MUNICIONS
Bombes
*
*
*
*
*
*
*

prefragmentades
guiades de láser
guiades amb precisió
de fre accelarada
d'hipervelocitat
de fletxa
d'aire-combustible

Mines
* contra carros
* contra vehicles amb cadenes
Espoletes
PÓLVORES
* colades
* d'estabilltzants
DISPERSADORS
* de municions
* de mines
EXPLOSIUS
IL.LUMINANTS
* bengales infrarojos

'El País, 9-10-88, p. 9 (suplement economía)
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Val a dir que el 80% de les inversions en I+D en aquest
sector han estat centrades en sois dos projectes: el de
"Munlció, pólvores 1 explosius" a realitzar a l'estranger a
partir del 1989, i la "Bomba SBGL" desenvolupada entre el
1984 i el 1988. Ambdós projectes s'emporten 10.000 milions de
ptes. en inversions, i aixó cal tenir-ho present a l'hora
d'avaluar la possibilitat que aquests projectes
puguin
revertir al món civil. I ni la bomba guiada per láser ni els
projectes del GEIP semblen anar per aquest camí.
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INVERSIONS D'I+D EN EL SECTOR DE MUNICIONS I EXPLOSIUS
(en milions de ptes. constants del 1988)
%/Total I+D Espanya
Espanya

Estranger

TOTAL

amb EFA

senseEFA

211

5'1

5'1

-

362

10'2

10'2

1.264

-

1.264

37'5

37'5

1985

1.130

-

1.130

35*0

35'0

1986

428

-

428

5*3

6'7

1987

1.573

105

1.678

13'8

19'8

1988

1.074

14

1.088

5'9

6'6

1982

211

1983

362

1984

1989

-

581

581

1*4

4*1

1990

-

1 .577

1.577

3'0

5*7

1991

-

1 .892

1.892

3'3

5'8

1992

-

2 .310

2.310

3'8

6*6

1993

-

2 .882

2.882

5'9

7*9

6.042

6 .479

12.521

4'7

8*1

48'3

51'7

100*0
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Programes d'I+D del sector de Municiona i exploaius

APDS-CA
Es tracta d'un programa realitzat el 1988, amb un pressupost
de 8 milions de ptes.,
per desenvolupar el projectil
subcalibrat del Meroka, un cañó multitub fabricat per l'E.N.
Santa Bárbara a Espanya.
L'APDS és una munició perforant de nucli dur, en qué el
cartutx buit
es desprén en abandonar la boca de foc. Els
americana li diuen "sabot".
ARMES MODULARS STAND-OFF (HSOW)
Encara que pressupostáriament és una inversió realitzada fins
ara a 1'interior d'Espanya, el MSOW és un programa de la
CNAD, en qué participen Estats Units, Regne Unit, Italia,
R.F. Alemanya, Franca, Canadá i Espanya. Es un projectil
autopropulsat de capa múltiples que, disparat des d'un avió,
"escombra" ámplies zones amb les seves minúscules cárregues.'
Es, per tant, un sistema modular aire-terra contra blancs
fixos de curt i mig abast. Té tres versions:
a) contra bases aéries a curta distancia (20 km)
b) contra bases aéries a llarga distancia
c) contra carros a curta distancia.
Aquest programa sembla que acabará absorbint
LOCPOD (on participa Espanya) i LRSOM.

els

programes

S'han format dos eonsorcis per dur a terme aquest
En ambdós participen empreses espanyoles.

programa.

Consorcia formats per participar en el MSOW
A (ADC)
Canadá
Franca

RFA
Italia
R.U.
EE.UU.
Espanya

B

Bristol
Matra
M.B.B.
Casmu
British Aerospace
Boeing - Rockwell
CASA

Garret
Aerospatiale - Thompson
Dornier - Diehl
Augusta-Otto Melara-Selenia
Hunting - Plessey
General. Dynamic - Brunswich
INISEL - ENSB

Juntament amb CASA, ENSB i INISEL, unes altres dues empreses
españoles, Marconi i SENER, han mostrat interés de participar
en aquest programa.
'Revista de Aeronáutica y Astronáutica, novembre 1988, p. 1164-1165.
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El cost previst per la fase de definició és de 272'2 milions
de dólars, que es repartirá a parts iguals entre els set
paísos participants, en tres anys. Aixó suposará una despesa
d'uns 4.800 milions de ptes. per Espanya, que ha mostrat en
pagar menys perqué no té interés a participar en el LRSOM. De
moment, els pressupostos d'inversions per I+D reflecteixen
una despesa de 105 milions de ptes. el 1987, a carree de la
D.G. d'Afers Económics (projecte 0026). A partir del 1989,
aquest projecte queda encabit en el programa genéric "míssils
i coets" .

BENGALES INFRAROJOS (BIR)
Petit programa de la D.G.
d'Afers Económics,
amb un
pressupost de 12 milions de ptes. el 1988. Les dades del PIP
88-91 apuntaven unes inversions de 57 milions el 1989 i 31 el
1990, desapareixen en el P.I.P. del 89-92, la qual cosa fa
suposar que aquest programa pot continuar existint dins de
l'apartat genéric de "municions i explosius".
BOMBA EXPLOSIVA AIRE COMBUSTIBLE (BEAC)
Programa 00037 de la DGAM inicial el 1983, amb una quantia no
determinada, i que el 1984 rep un pressupost de 48 milions.
Está
relacionat amb el programa "Espoleta
per
bomba
exp-aire-combustible" del 1984-1985. La fabrica EXPAL.
Els explosius aire-combustible, o FAE, son llancadés des de
recipients que es trenquen moments abans de 1'impacte. El
combustible líquid d'aquests recipients queda distribuit en
petites gotes sobre una amplia zona i, en barrejar-se amb
l'aire, produeix la detonació, tot creant una intensa ona de
pressió.
Un kg. d'óxid d'etilé, que és un FAE tipie,
produeix una ona de pressió igual a la de 5 kgs. de TNT.1
La xifra de morts causada per les FAE és molt alta. L'ona
expansiva trenca els pulmons, provoca embólies al cervell i
al cor, i els afectats entren en una llarga i dolorosa
agonia. Aquest fet motiva que, el 1980, Méxic, Suissa i
Suécia formulessin a les Nacions Unides una moció. per
prohibir-la.
BOMBA FRE ACCELERADA
Programa de la D.G. d'Afers Económics amb un pressupost de
103 milions el 1988, i probable continuitat el 1989 dins d'un
apartat genéric. El 1983 ja va rebre una petita subvenció de
la DGAM.

1

LOHNS, Karlheinz, "Otras armas y nuevas tecnologías", a "Los científicos, la carrera armamentista y el desarme", Serbal/UNESCO, 1984,
pp. 53.
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BOMBA S.B.G.L.
Bomba guiada per láser, amb tecnologia d*infrarojos. Al llarg
d'aquests anys ha rebut subvencions d'I+D per valor de 3.611
milions de ptes., essent el principal projecte del sector de
municions i explosius realitzat a 1'interior d'Espanya. SENER
ha
estat una de les empreses que ha participat
mes
directament en la investigació.
Pressupostáriament, el projecte s'ha presentat repartit en
tres programes diferents, depenents de la DGAM (1984 i 1985)
i de la D.G. d'Afers Económics (1986 en andavant), amb els
números 0010, 0015 i 0017. La distribució anual d'aquestes
subvencions ha estat la següent:
Distribució anual de les inversions
d'I+D per la bomba S.B.G.L.
(en milions de ptes. constants del 1988)
1984
1985
1986
1987
1988

913
685
322
1.323
368

CADENA PIROTÉCNICA DE PETIT CALIBRE
Programa de la D.G. d'Afers Económics (n° 0029), que ha rebut
un total de 338 milions en inversions d'I+D al llarg del
trienni 1984-1986. Es tracta de subvencions a l'E.N. Santa
Bárbara, que ha desenvolupat aquest programa a les seves
factories de Paléncia (192 milions), Granada i Toledo (els
146 milions restants).
DETERMINACld EN PÓLVORES D'ESTABILITZANTS
Petit programa de la DGAM (n° 00035) desenvolupat
del 1984, amb una inversió de 6 milions per I+D.

al

llarg

DISPERSADOR DE MINA PER VCZ
Aparell per dispersar mines contra vehicles amb cadenes, que
ha estat desenvolupat el 1988, amb una inversió de 31 milions
de ptes. (programa 1061 de la DGAE).
ESPOLETA DIGITAL DE TEMPS
Mecanisme de rellotgeria que fa explotar una cárrega en
assolir
un
temps prefixat. Es
tracta
d'una
petita
investigació de 0'4 milions, realitzada a Las Palmas el 1985,
a.carree de la DGAM.
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ESPOLETA VT/IR
Espoleta d'infrarojos contra vehicles de transport.
El
programa
rebé
una petita subvenció
el
1983,
sense
especificar, i el 1985 (41 milions), a carree de la DGAM. La
recerca ha estat feta en el CIDA.
ESPOLETA PER BOMBA EXP-AIRE-COMBUSTIBLE
Espoleta per la bomba aire combustible ja esmentada, que ha
rebut dues subvencions per I+D al llarg del 1984 i 1985, per
un valor total de 51 milions de ptes., a carree de la DGAM.
ESPOLETES
Programa genéric del 1987, amb unes inversions de 70 milions,
a carree de la DGAE (nS 0045).
A Espanya son diverses les empreses que es dediquen a la
fabricació d'espoletes, entre les quals destaquen l'E.N.
Santa Bárbara, Bressel, ERT, INISEL, Equipos Electrónicos i
S.A. Placencia de las Armas (SAPA).
EXPLOSIUS I IL.LUMINANTS
Denominació d'un programa de l'Organ Central del Ministeri de
Defensa, realitzat el 1982, amb un pressupost de 47 milions
de ptes. per a inversions.
FAMILIA DE MINES C/C
Programa
de
recerca
sobre
mines
contra-carro,
amb
assignacions pressupostáries el 1983 (sense
especificar
l'import) i el 1988 (31 milions de ptes.).
GRUP DE BOMBES
Programa de la DGAE peí 1988 (n° 1016),
51 milions de ptes.

amb una Inversió

de

LLAMADOR BOMBES AVIACIÓ*
Programa de la DGAE, amb una inversió de 154 milions de ptes.
peí 1988. Es probable que s'hagi assignat una quantitat
similar el 1989, dins d'un programa amb denominació genérica.
LOCPOD
Es un dispersador propulsat aire-terra de submunicions,
disparat a una distancia de seguretat, amb un abast de 30 km
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i un CEP (cálcul probable d'error) de 50 m.
Es tracta d'un
sistema d'armes de les forces aéries de l'OTAN, que permetrá
a l'avió atacant no haver de sobrevolar un blanc fix, amb la
consegüent disminució del risc d'ésser abatut.
El programa está impulsat per la CNAD de l'OTAN, i hi
participen Estats Units, Canadá, Italia i Espanya, que a
l'abril del 1985 varen signar un acord per a la realització
de la fase de viabilitat. Aquest projecte pot desaparéixer,
en posar-se en marxa el programa MSOW, que probablement
1'absorbírá.
Hi ha dos consorcis formats per realitzar aquest programa. En
un d'ells participa CASA, que col.laborarla realitzant la
fase de viabilitat de 1'estructura i el cablejat intern; a
l'altre consorci participen ENSB i SENER.
A nivell de pressupost, i a part del que ja hem comentat en
el programa "Armes modulars stand-off", figura una inversió
de 47 milions el 1984, a carree de la DGAM (nQ 00022), i a
realitzar a diverses províncies espanyoles.
MUNICIÓ FLETXA DE TERCERA GENBRACIO
Programa de la DGAE (nQ 1052), amb una assignació de 51
milions peí 1988. Es tracta deis projectils contracarro
d'alta velocitat desenvolupats per l'E.N. Santa Bárbara.
MUNICIÓ 155 a».
Programa de la DGAM que, el 1985, rebé una subvenció de 212
milions de ptes. per I-fD d'aquest tipus de munició, quasi amb
tota seguretat per a Santa Bárbara.
MUNICIÓ GUIADA PRECISlÓ 155 mm (PGM's) (155 APGM)
Aquest és un deis projectes que l'OTAN desenvolupa a través
de la CNAD, dins el Sub-plafó 3 AC255, i en qué participen, a
mes d'Espanya, Canadá, Estats Units, Franca, Holanda, Italia,
R.F.Alemanya i Turquia. La participació espanyola és del 5%,
i el programa durará fins el 1993.»
Es tracta d'una munició de 155 mm amb guiat autónom de
precisió, que es disparen des deis diferents obusos de 155 mm
existents a l'OTAN, remolcats o autopropulsats, amb capacitat
per destruir carros de combat situats a 30 kms. És una
munició "brillant", en el sentlt que és capac de distingir,
identificar i classificar entre objectius importants i menys
importants (entre carros i camions, per exemple), i és capac
de diferenciar entre amic i enemic. Aquesta munició és del
tipus "tira i oblida", ates que no precisa de cap tipus de
'Revista Española de Defensa, nQ 7, setembre 1988, p. 64-65; International Defense Review, n. 1, 1989, p. 12
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control extern.
Cada unitat d'aquesta munició costará 5 milions de ptes. i és
probable que Espanya adquireixi el 5% del total de municions
a fabricar (200.000). Aixó vol dir que les 10,000 municions
costarien 50.000 milions a Espanya.1
A l'abril del 1988 foren seleccionats dos deis quatre
consorcis formats per realitzar aquest programa. En els dos
consorcis figuren empreses espanyoles (EXPAL, ENSB i INISEL).
El consorci ASP está liderat per l'americana General Dynamic,
i l'ADCO per Hughes i Honeywell.
Consorcis formats per construir l'APGM
empreses espanyoles
ADCO (Advanced Development Corp.)

EXPAL

ASP

ENSB - INISEL

(All-Weather Smart Projectile)

El programa, responsabilitat de la DGAE (n° 0024), va rebre
una important assignació el 1987 (105 milions) i una menor el
1988 (14 milions). El PIP 1988-91 assenyalava uns altres 690
milions pels anys 1989 i 1990, pero el programa desapareix en
el PIP 1989-92; aixó ens fa pensar que aquest programa ha
quedat integrat, a partir del 1989, en el programa anomenat
"míssils i coets".
MUNICIÓ GUIAT TERMINAL MILÁN
Es tracta d'un programa peí 1988, de 31 milions de ptes., per
desenvolupar una munioió guiada per terminal pels míssils
contracarro'MILÁN, fabricats per Franca (flérospatiale) i la
RFA (MBB), i d'un abast de 2 kms. La munició pesa 11'8 kgs. i
va a velocitat subsónica. El guiát és semiautomátic, amb
control remot per fil i sistema de guia amb raigs • infrarojos
des del punt de tir.
MUNICIÓ PRE-FBAGMENTADA 76/62
Com 1'anterior, és un programa de la DGAE peí 1988, en aquest
cas per a la recerca d'una munició pre-fragmentada de 76/62
mm. La Bazán construeix aquest tipus de munició, pero també
podria tractar-se deis projectils APFSDS o fletxa per a
carros de combat que fabrica Santa Bárbara, o del dispar
pre-fragmentat
(PFHE), provist amb espoleta de proximitat
programable, que fabrica Placencia de las Armas (SAPA) pels
canons antiaeris.2
iTECMIL, setembre 1988, p. 43-47.
«RED, novembre 1988, p. 29
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MUNICIONS I EXPLOSIUS
Sota aquesta denominació s'agrupen tres programes de similars
característiques, que corresponen a anys diferents. El n.
1066 correspon al 1982 i assoleix 164 milions de ptes.; el n.
0050 correspon al 1987, és de 74 milions i es localitza a
Sevilla, on té factoría Santa Bárbara. El tercer correspon al
1983, i agrupa diferents programes valorats en 362 milions de
ptes.(beines consumibles, mines c/c i c/p, espoletes VT IR,
munició d'artilleria, bombes, nacionalització munició de
20/30 mm., mines, muítibomba c/p i vehicles, bomba fre
accelerada i bomba aire combustible). Tots aquests programes
es realitzen a 1'interior d'Espanya.
En algún d'aquests programes pot figurar el desenvolupament
de la bomba múltiple BME 330 B, fabricada per EXPAL i que
podrien portar els avions del programa EFA. Aquesta bomba
permet llancar des de baixa altura 8 submunicions antipista i
20 mines amb espoleta de retardament, per interdicció deis
aeródroms.'
MUNICIÓ, POLVORES I EXPLOSIUS
La diferencia d'aquest programa amb 1'anterior és que en
aquest cas es tracta d'inversions a l'estranger, és a dir,
que es tracta de programes internacionals on participa
Espanya. També es diferencia per l'import, que en aquest cas
és molt elevat, 6.360 milions peí quatrienni 1989-1992, i
9.242 milions peí quinquenni 1989-1993.
Programa d'I+D n. 0031 sobre munició,
pólvores i explosius (estranger)
(a preus constants del 1988)
milions de ptes.
1989
1990
1991
1992
1993

581
1.577
1.892
2.310
2.882

Juntament amb l'APGM (munició guiada precisió 155 mm) , és
l'únic programa de munició i explosius que es realitza a
1'exterior. Pertany a la DGAM, i probablement agrupa els
diversos projectes del GEIP en els quals hi ha participació
Espanyola, a mes de ser la continuado pressupostária de
l'abans esmentat APGM. Aquests projectes del GEIP son els
ségüents:

'Revista de Aeronáutica y Astronáutica, novembre 1988, p. 1165.
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Pro.iectes del GEIP de municlons amb participado espanyola
%
Milions
particip. Invers.
TA-9 Disseny capeáis de guerra convencional
TA-12 Propel.lents de baixa intensitat
TA-25 Components d'explosius secundaris
de baixa sensibilitat

16'0
21'5

16
135

24'8

112

Segons sembla, el 1988 i 1989 es varen pagar 97 i 86 milions
de ptes., respectivament, con a quota per participar en
aquesta tres programes del GEIP.1
Cal esmentar 1'existencia d'un programa de la DGAE anomenat
"Sistema d'armes i municions", que preveía una inversió de
157 milions de ptes. a l'estranger peí 1987. No la incloem en
aquest capítol perqué no tracta sois d'investigació en
municions, pero és ciar que una part d'aquest programa en
tracta.
NOVES TECNIQUES DE MESURA BALÍSTICA
Petit programa de la DGAM, amb un pressupost de 20 milions de
ptes. peí 1984.
PISTA TRINEO RAILS PER LLANQAMENT DE BOMBES
Programa de la DGAM,
el 1984.

amb un pressupost de 6 milions de ptes.

PÓLVORES COLADES
Programa de la DGAM per 1984, amb un pressupost de 39 milions
de ptes.
PÓLVORES I EXPLOSIUS
Programa de la DGAE (n° 1021), amb un pressupost de 206
milions peí 1988, i a realitzar a 1'interior d'Espanya. En el
PIP 88-91 figurava una pressupost de 670 milions peí trienni
1989-1991, que desapareix en el PIP 89-92, i aixó ens fa
suposar que ha estat encabit en el programa 0031 (munició,
pólvores i explosius, a realitzar a l'estranger).
PROJECTIL D'HIPERVELOCITAT
Programa n° 00030 de la DGAM, peí 1984, amb un pressupost de
93 milions de ptes. La inversió es realitzá a Paléncia, on
Santa Bárbara té factoria.
»E1 País, 23-10-88, p. 15 (negocis)
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SECTOR NAVAL

En el període 1982-1992 está previst de realitzar no mes de
25 programes d*investigació militar de carácter naval. Onze
d'aquests
programes corresponen a projectes del
Canal
d'Experiéncies Hidrodinámiques El Pardo (CEHP), i sois un
está previst que es realitzi a l'estranger.
Fins el 1988, el naval havia estat un sector amb una certa
importancia dins els pocs recursos destinats a I+D militar.
En el període 1982-1988 va absorbir el 12'3% de
les
inversions, i arriba a percentatges realment destacables en
els anys 1984 i 1985, en qué el sector naval s'emportá mes de
la tercera part de les inversions.

%

PERCENTATGE DEL SECTOR NAVAL SOBRE EL CQNJUW
D'INVERSIQNS D'l+D MILrTARS A ESPANYA

40 T
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A partir del 1988, pero, no sois desapareix el programa de la
NFR-90, sino que únicament es mantenen les inversions del
CEHP, i les inversions d'I+D se sitúen a un nivell d'uns 300
milions de ptes. anuals en el període 1989-1992, és a dir, el
0'5% del total previst invertir en I+D militar. En total, al
llarg del període 1982-1992, el sector naval s'emportá el
2'8%
de les inversions en investigació
(4*8%
si
no
comptabilitzem el programa EFA).
El
projecte mes important,
tant quantitativament
com
qualitativament, és el de la fragata deis anys noranta, un
programa de la CNAD que absorbeix quasi una tercera part de
les inversions a realitzar en aquest sector, i una quantitat
també important en el sector de la missilística. Aquest és
l'únic programa internacional del sector naval en el qual
participa Espanya a nivell pressupostari. Val a dir, de totes
maneres, que és probable que hi hagi algunes inversions en
I+D que tinguin a veure amb el programa A0R (vaixell mixt
petroler i de reaprovisionament).
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Aquest és un programa del GEIP en qué sois participen Espanya
i Holanda, i que preveu la construcció d'un vaixell logístic
que desplacará unes 17.000 tm, amb una eslora de 175 m.,
velocitat máxima de 22 nusos i autonomía de 13.000 milles. La
missió
fonamental
d'aquesta
unitat
naval
será
1'aprovisionament
a la mar de combustibles,
municions,
queviures, aigua dolca i recanvis per al portavions i les
fragates del Grup Aeronaval de Combat, que podrá ser abastat
sense que hagi de repostar a térra. Tindrá capacitat per a
transportar tres helicópters,
que podrien ser de gran
utilitat en cas d'emergencia civil.»
El programa AOE es dirigeix des d'una "oficina de projecte
conjunta" que s'ha establert a Madrid. La construcció del
vaixell, que anirá a carree de la Bazán, costará uns 15.000
milions a Espanya. La primera fase de definició, que és la
que pot portar despeses d'I+D, costará 250 milions de ptes. a
cada un deis dos paisos participants, durará un any i mig, i
comencará el 1989. De fet, el PIP 89-92 ja preveu inversions
per a aquest projecte, encara que no per I+D, sino en el
programa 213 C, i a carree de la Direcció General de
Construccions Navals Militars (servei 17), amb les següentes
inversions:
Inversions previstes per la construcció
del Vaixell Logistic - AOR
(en milions de ptes. constants del 1988)
1988
1989
1990
1991
1992
TOTAL

51
51
3.708
7.210
2.226
13.287

Després de les inversions del CEHP i de la fragata deis
noranta, el projecte mes important és el del Hovercraft o
vehicle de mátalas d'aire (VCA), un projecte en
qué s'han
invertit mes de 1.000 de ptes. sois en investigació. Els
altres 13 programes restants s'emporten una mica mes de 800
milions per I+D.
Les inversions realitzades a l'interior d'Espanya
á'emporten
el 70'7% del total.
Vora de les dues terceres parts
d'aqüestes han estat inversions del CEHP. El 29'3% restant,
com ja hem esmentat, correspon al programa de la fragata, que
s'ha fet a 1*exterior.
Si distribuim totes les inversions per empreses,
aproximat será el següent:

el resultat

iR.E.D.,. n2 10, desembre 1988, pp. 14-15; Diario de Ibiza, 10-11-88,
p. 11.
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Distribució aproximada de les invérsions
d'I+D en el sector naval, per empreses. 1982-1992
(en milions de ptes. de 1988)
Bazán
CEHP
Chaconsa
Minist. Defensa
Tudor

3.200
3.200
1.000
800
100

Les possibilitats d*aplicar aquests programes al món civil
son clares en alguna projectes, com el de 1'hovercraft,
bateria de gran capacitat, vaixell d'efecte de superficie,
dessalació de l'aigua de mar, la xarxa mareográfica i bona
part
de la recerca del CEHP. . El sector
naval
és,
probablement,
on es veü mes clara la possibilitat de
traspasar al món civil, i sense massa problemes, aquesta
tecnología promoguda per finalitats d'origen militar. Una
altra cosa és si existeix disposició per facilitar aquest
trasvasament.

mílíons
ptsa.

DISTRIBUCIÓ DE LES INVÉRSIONS D'I+D AL.
SECTOR NAVAL

1983

1385

1987

1989
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1991

INVERSIONS D'I+D EN EL SECTOR NAVAL
Estranger
(NFR-90)

Espanya
CEHP
Altres

TOTAL

% / total I+D
amb EFA sense EFA

1982

-

86

328

414

9*9

9'9

1983

-

-

-

-

-

-

1984

316

502

384

1.202

35*6

35'6

1985

-

630

414

1.044

32'3

32'3

1986

909

286

-

1.195

14'9

18'6

1987

525

270

172

967

7'9

11'4

1988

517

277

944

1.738

9'3

11'2

1989

-

295

-

295

0'7

2'1

1990

-

295

-

295

0*6

1*1

1991

-

296

-

296

0'5

0'9

1992

-

295

-

295

0*5

0*8

2*9

5*0

TOTAL
%

2.267

3.232

2.242

7.741

29'3

41'7

29*0

ÍOO'O
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Programes d'I+D del sector naval.

ARMA BAIX COST ANTISUBMARINA

(ARCAS)

Es tracta d'un programa dut a terme peí GIMO (Gabinet
d'Investigació
Militar Operativa de l'Estat
Major
de
1'Armada) el 1988, amb unes inversions de 21 milions de ptes.
BATERÍA DE GRAN CAPACITAT PER A SUBMARINS
Programa iniciat el 1984 i acabat el 1988,
amb unes
inversions de 122 milions de ptes., per desenvolupar una
bateria de gran capacitat per a ser utilitzada en els
submarins. Una part important de la inversió ha estat
realitzada a Saragossa, on la S.E. del Acumulador Tudor,
empresa situada a l'órbita del Banesto, té la seva factoria
de bateries industriáis. Aquesta empresa és el principal
subministrador europeu de bateries per a submarins.
BEMTICO-200 (CBA)
Programa de la DGAE, peí 1988, amb 360 milions d'inversió. Es
tracta d'un sistema d'intervenció, salvament i experimentació
submarina, fins a 200 metres.
Tot i que pot no estar relacionat amb aquest programa,
1'empresa DYEPSA Marine ha realitzat un vehicle submarí
d* observado general i detecció de mines SOPRO.1
CEHP - ACCESSOS I ACONDICIONAMENT DEL CANAL D'ONES
El programa rebé una inversió de 10 milions el 1987.
CEHP - CANAL PER ASSAIGS DE FLUX
Es un deis mes importants programes de recerca del CEHP
futur (1990-1992), amb unes inversions previstes de
milions de ptes.

peí
353

CEHP - CARRO REMOLCADOR PEL CANAL D'ASSAIGS
Es un deis programes mes ambiciosos realitzats peí CEHP, amb
inversions de 539 milions al llarg del quatrienni 1984-1987.

1

Revista Internacional de Defensa, n. 6, 1986, p. 847.
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CEHP - CONSERVACIÓ I

MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CANAL

Programa per mantenir el canal del CEHP, amb unes inversions
anuals d'uns 10 milions de ptes. a partir del 1986.
CEHP - CREACIÓ D'UN LABORATORI DE COMPORTAMENT DE VAIXELLS
LA MAR I MANIOBRABILITAT

A

Individualment és el programa mes important del CEHP, amb un
total de 749 milions invertits en el període 1984-1990.
CEHP - EQUIPAMENTS PEL CANAL D'ONES
Inver.sió de manteniment peí canal, amb una
milions el 1987.

despesa

de

10

CEHP - GENERADOR D'ONES PEL CANAL D'ASSAIGS
Inversió per crear un generador d'ones dins del canal
d'assaigs del CEHP, amb unes inversions de 540 milions al
llarg del trienni 1985-1987.
CEHP - INSTAL.LACIO D'UN LABORATORI PEL
VAIXELLS A LA MAR I MANIOBRABILITAT

COMPORTAMENT

Programa previst a iniciar en el període 1990-1992,
inversió de 128 milions de ptes.

amb

DELS
una

CEHP - MILLORA, MANTENIMENT I SUBSTITUCIO D'EQUIPAMENTTS
Programa iniciat el 1984, amb unes inversions
volten els 10 milions de ptes., destinades a
mantenir el conjunt d'equipaments del CEHP.

anuals que
millorar i

CEHP - MODERNITZACIO D'INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS DEL CANAL
D'ASSAIGS
Amb una inversió total de 287 milions, aquest programa preveu
inversions
partir del 1986 per a modernitzar el canal fins
el 1992.
CEHP - MODERNITZACIO D'INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS DEL TUNBL
DE CAVITACIÓ
Programa iniciat el 1984, amb inversions importants els dos
primers anys, que preveu una despesa total de 367 milions per
modernitzar el túnel de cavitació del CEHP.La cavitació és un
fenomen hidraulic caracteritzat per l'aparició de cavitats a
1'interior d'una massa líquida en moviment, quan la pressió
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assoleix valors baixos. Aixó provoca alteracions del corrent,
soroll, vibracions i ataca les parets del material.
COMPORTAMBNT A LA MAR DE LA SERIE BAZÁN
Programa del 1988, amb inversions de 20 milions per I+D,
relatiu al comportament d'alguns productes desenvolupats per
la Bazán.
DESSALACIÓ D'AIGUA DE MAR PER OSMOSI INVERSA
Programa de 23 milions de ptes. peí període 1984-1988, per
désenvolupar una planta transportable de dessalació d'aigua
de mar. La planta pot produir 400 litres d'aigua a l'hora, i
ha estat desenvolupada peí CIDA (Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada). 1
EQUIPAMENTS NAVALS
Programa de la DGAE del 1987, amb una inversió de 68 milions.

FRAGATA DELS 90 (NFR 90's)
Després de l'EFA, un deis principáis programes d'I+D militar
en els quals participa Espanya és el de Fragata deis anys
noranta, un programa de la CNAD (Conferencia deis Directors
d'Armament i Material deis paisos de 1,'OTAN) on participen
vuit paisos: Alemanya, Franca, Regne Unit, Canadá, Estats
Units, Holanda, Italia i Espanya. La participado espanyola
és del 12'5% en el programa concret de la construcció del
vaixell.2
La NFR 90's será una fragata de defensa aéria, amb capacitat
de lluita antisubmarina. Tindrá 130 metres d'eslora i un
desplagament estándard de 4.400 tm., i el cost será de 265 a
276 milions de dólars per unitat. La dotació será de 230
homes, i la velocitat máxima de 28 nusos (20 a velocitat de
creuer). L'autonomia
será de 2.000 milles (a 28 nusos de
velocitat) o de 5.000 milles (a 20 nusos). Es fabricaran 52
unitats, quatre de les quals serán per a Espanya,
i
substituirán els cinc destructors de la classe "Churruca" que
operen a 1'actualitat. Els paisos participants en el programa
gastaran,
per tant,
uns 14.000 milions de dólars en
l'operació.
La investigado i construcció de la fragata anirá acompanyada
del desenvolupament d'un conjunt de noves armes, que cal
er-iational Defense Review, nQ 1, 1989, p. 106.
País, 23-10-88, p. 15 (negocis); RID 4-88, p. 409-411; RED,
2 9, novembre 88, p. 66-67; RGM, novembre 88, p. 615-632.
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afegir al
següents:

programa de la NFR-90.

Les

principáis

son

les

Con.junt d'armes que acompanyen la NFR-90
CDS
LAMS
MFR
ASSM
VDS
SH-60

Sistema de direcció de tir de combat
Sistema de míssils de defensa de zona
Radar multifuncional del LAMS
Sistema de missils antibuc
Sonar de profunditat variable
Helicópter (model escollit per Espanya)
Muntatge d'artilleria de calibre mitjá
(el "Meroka" peí cas d'Espanya)

Tan important com la construcció de la fragata és el
desenvolupament
d'una familia de míssils antiaéris que
1'acompanyin.
En el moment de redactar aquest apartat
existlen dos consorcis en pugna per fornir aquests míssils:
el NAAWS (NATO Anti Air Warfare System) i el FAMS (Family
Anti-Air
Missile System).
En ambdós consorcis hi
ha
participació espanyola.
Consorcis formats per subministrar
els missils de la NFR-90
NAAWS

Espanya
EE.UU - Canadá - Holanda - R.U. - RFA • (10*6%)

FAMS

Franca - Italia - R.U. - Espanya (25%)

En el NAAWS, o Sistema de Guerra Antiaéria participen sis
paisos : Estats Units, Canadá, Holanda, Regne Unit, la
R.F.Alemanya i Espanya, és a dir, dos paisos nord-americans i
quatre europeus; la participació espanyola és, en aquest
consorci, del 10'6%, i está basada en les empreses publiques
Bazán i INISEL, que sembla que hi invertirán uns 480 milions
de ptes.
En el FAMS, o Familia de Sistemes de Míssils Antiaéris
participen sois quatre paisos europeus, amb un 25% cadascun:
Franca,
Italia, Regne Unit i Espanya. La participació
espanyola es fa a través del consorci Ibermisil, format per
quatre empreses publiques: ENSB (Santa Bárbara), Bazán, CASA
i INISEL.
Val a dir que l'Oficina de Gestió (Program Management Office
ó PMO) és a Madrid, a 1'igual que 1'IPTM (Industrial Project
Management Team) o Equip de Gestió Industrial, fet
que
mostra 1'interés espanyol a participar activament en aquest
darrer consorci europeu.
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La familia FAMS está formada,
diferents de míssils:

a la vegada,

per quatre tipus

Míssils que formen la familia FAMS
PMDS

(Point Defense Missile System) o Missils de Defensa
de Punt

LAMS

(Local Área Missile System) o Sistema de Míssils
d'Area Local

MRSAM (Médium Range Surface-Air Missile) o Míssils Antiaeris d'Abast Mitjá
MSAM

(Médium Surface-Air Missile). Es el MRSAM, pero per
a ús terrestre.

L'interés d'Espanya en la familia FAMS está centrat en els
míssils LAMS i MSAM, que ja hem analitzat a l'apartat de
missilística.
El cost d'aquest projecte está repartit entre diversos
programes,
cosa que dificulta una mica
quantiflcar-ne
l'import total, especialment perqué alguns deis sistemes
d'armes de la NFR-90 están dins del calaix de sastre de
programes amb noms genérics (missils i coets, sistemes
d'armes). Peí que fa a programes clarament identificables amb
la NFR-90, la situació global és la següent:
Participado espanyola en programes
d'I+D relacionats amb la NFR-90

Import 82-92

N9 progr. Denominaoió
0022
0028
0015
0028
0029
0030
1056

Fragata deis 90 (NFR 90's)
Gestió i cooperació tecnológica
gica
Cooperació tecnológica (CTP's)
's)
Link 11 millorat
LAMS-MFR
MSAM
MSAM

0030
0032

Míssils i coets
Sistema d'armes

2.267
8.017
518
83
458
994
48

Localit.
estranger
estranger
estranger
estranger
estranger
estranger
Madrid

• • . • estranger
....
estranger
+ 12.385

TOTAL

Podem estimar, dones, que el cost mínim de la fase d'I+D de
la fragata deis noranta será d'uns 13.000 milions de ptes.
per a Espanya, fins el 1992, i de 13.500 milions fins el
1993, si tenim en compte que el programa de "Gestió i
Cooperació Tecnológica" té un pressupost de 3.615 milions peí
1993.
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La distribúció anual de la inversió d'aquests programes d'I+D
és la següent:
Distribúció anual deis programes d'I+D
relacionáis amb la NFR-90
milions ptes.
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

% total I+D Espanya

316
909
1.470
1.673
768
1.978
2.373
2.898
3.615

9'4
O'O
11*3
12* 1
9'0
1*8
3'8
4'1
4'8
•••

En el període 1982-1992, el sistema d'armes de la NFR-90
representará, con» a mínim, el 4'7% del total gastat per
Espanya en I+D militar. Recordem que en realitat aquest
percentatge
será superior,
ates que hi ha
programes
relacionats amb la fragata que están encabits en altres
projectes genérica (sistemes d'armes, míssils i coets), on es
fa difícil triar alió que correspon a la NFR-90.
Segons el Ministeri de Defensa, el cost máxim de la Definició
del Projecte (PD) será d'uns 2.000 milions de ptes. per a
Espanya. Será financat per l'órgan Central del Ministeri de
Defensa, i coincideix prácticament amb la vuitena part que
cobrará Bazán. Aqüestes dades corresponen al programa 0022 de
la Direcció General d'Afers Económica denominat "Fragata deis
90". Les primeres partides pressupostáries daten del 1984,
any en qué el programa era responsabilitat de la Direcció
General d'Armament i Material (DGAM), i es tornen a trobar
assignacions els anys 1986 (909 milions, a preus del 1988),
1987 (525 milions) i 1988 (517 milions)1. El 1989 desapareix
el programa sota aquest non; aixó fa suposar que el seu
import va a parar ais altres programes esmentats en el quadre
anterior (gestió i cooperado tecnológica, etc.).
La responsabilitat empresarial de l'I+D i la participado en
la producció de la fragata correspon, per part espanyola, a
la Bazán, empresa que deté el 14'29% del capital de la
societat International Schiffsstudlen-AG,
responsable de
coordinar els treballs d'I+D de la NFR-90. Altres empreses
espanyoles participen també, encara que en menor mesura, en
el projecte. CESELSA fabricará components electrónica, i
INISEL participa en el disseny d'un sistema naval de guerra
antiaéria pels míssils de la familia NAAWS. Ja hem dit abans
que en els míssils de la familia FAMS
participaven ENSB,
Bazán, CASA i INISEL, agrupades en el consorci Ibermisil.
'Plan de Inversiones Públicas 1988-1991.
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Empreses espanyoles participants
en els sistemes d'armes de la NFE-90
Construcció fragata
Bazán
Míssils NAAWS
Bazán - INISEL
Missils FAMS (LAMS i MSAM) Bazán - INISEL
Electrónica
Ceselsa
Enginyeria
AIDS

CASA

ENSB

Un cop s'hagin construit les fragates, es calcula que cada
una de les quatre unitats que comprará Espanya costaran uns
38.167 milions de ptes. a preus del 1985, equivalents a
45.920 milions de ptes. del 1988. Cada helicópter que
acompanyará les fragates costará 4.000 milions mes, i les
municions i míssils de cada fragata, uns altres 4.000
milions. En total, dones, i si considerem que es comprin 8
helicópters per a les quatre fragates, el cost total per la
compra de les quatre fragates pujará uns 232.000 milions de
ptes., quantitat a la qual haurem d'afegir els 13.500 milions
invertits en la fase d'I+D. El total és, així, d'uns 245.500
milions de ptes.
Cost total per Espanya de la NFR-90
Milions ptes.
Fase d*I+D
13.500
Adquisició 4 unitats _ 232.000
TOTAL
245.500

%
5'5
94'5
ÍOO'O

De fet, en el Pía d'Inversions Publiques 1989-1992 ja es
preveuen partides pressupostáries dedicades a la fragata, al
marge de les esmentades per I+D. Es tracta, en concret, del
programa 213A (Potenciament i Modernització de
l'Organ
Central) del Servei 05 (Direcció General d'Afers Económics),
on figura el projecte 0005 anomenat "Mov. Fragata NFR-90",
localitzat a Madrid, amb un pressupost de 783 milions peí
1989 i 235 milions peí 1990. Oe la mateixa manera, i també
fora
deis programes d'I+D, existeix el projecte
0004
d'inversions,
anomenat "OTAN Guerra A/A Fragata NFR-90
NAAWS-MO", localitzada a Madrid,
amb una assignacló de 90
milions peí 1990, i que es refereix a la familia de míssils
NAAWS que acompanyará la fragata.

HOVERCRAFT (VCA)
L'hovercraft o vehicle de mátalas d'aire (VCA) és
el
principal
programa d'I+D naval realitzat a
1'interior
d'Espanya. En el període 1980-1988 ha totalitzat
1.052
milions de ptes. en la fase d' investigado.
Aquest programa de la DGAE (n. 0025) es refereix a la primera
d'una serie de tres unitats realitzades per
1'empresa
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murciana
CHACONSA
(Compañía
Hispanoamericana
de
Construcciones Conserveras), que a la localitat de Puente
Tocinos ha construít el VCA-36, un vehicle amfibi sobre
mátalas d'aire, de 45 tm -i 25'17 metres d'eslora. Aquest
primer prototip va ser entregat el 1988 al Ministeri de
Defensa,
que pensa comprar-ne unnes quantes per a la
Infantería de Marina. Cárrega 14 tm (tres Land Rover i 70
soldats, o sois 150 soldats). La Bazán també ha participat
en aquesta fase de desenvolupament.
CHACONSA ha invertit 2.400 milions durant 12 anys en aquest
projecte. Aquesta despesa inclou el prototipus VCA-2 (de 0'75
tm) i el VCA-3 (de 5 tm).
El VCA-36 pot circular indistintament sobre aigua o térra,
encara que en aquest darrer cas sois en terrenys de poca
aleada (1'5 metres). La propulsió es realitza mitjancant
motors d'aviació. La velocitat mexima és de 60 nusos amb
calma, i de 45 nusos amb mala mar. Pot actuar com a llanxa de
desembarcament
(per transportar una companyia d'infants de
marina, per exemple), i pot prestar servéis de patrullament i
salvament.
Es de difícil detecci'ó i en volar és i inmune a les mines, cosa
que el fa apte per a la guerra antisubmarina i per a la
guerra de mines. L'estructura és flexible, construida de
teixit de nylon recobert amb neopré, i amb alumini reblat;1'autonomía a plena cárrega és de tres hores.
Evidentment, aquest és un tipie producte de gran utilitat
civil, tant per al transport de passatgers com per a cárrega
en mars interiora i desembocadures de rius, transport a illes
o per a transport de cárregues en terrenys irregulars.1
INTEGRAClÓ SISTEMES D'ARMES EN VAIXELLS
Programa del 1987, amb una inversió de 52 milions de ptes.
LINK NAVAL
Programa de recerca de la DGAE realitzat, probablement, per
la Bazán, amb una inversió de 185 milions el 1988, que
probablement continui en anys posterios dins d'un altre
programa genéric, i amb ínversions que poden depassar els 300
milions•
OCEANOGRAFÍA
Programa d'investigació oceanógrafica a gran escala realitzat
el 1988, amb una petita inversió de 10 milions.
«Cinco Días, 20-6-88, p. 28; Revista Internacional de Defensa,
8/85, pp. 1346-1347.
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PROPULSIO NAVAL NUCLEAR
És un deis programes que va aixecar mes polémica en el seu
moment (anys 1984 i 1985). Amb una inversió de 256 milions a
carree de la DGAM (programa n.
00016),
pretenia
el
desenvolupament de la tecnología nuclear capac de fer anar un
submarl de 1'Armada espanyola, probablement de la classé
"Daphné". El programa fou critioat davant la possibilitat
que fos un primer pas per dominar la tecnología que condueix
a la fabricació d'armes nuclears.
VAIXELL D'EFBCTE DÉ SUPERFICIE (BES)
Aquest és el segon projecte realitzat a mitges entre CHACONSA
i Bazán (l'altre és l'hpvercraft o VCA). S'inicia el 1988,
amb una inversió de 60 milions dé ptes. El PIP 88-91 li
destinava 760 milions mes del 1989 al 1992, pero el PIP 89-92
no l'esmenta, cosa que ens fa suposar que es tracta d'un
programa integrat dins d'algun apartat genéric de la DGAE.
Segons sembla, en el projecte es pensen invertir 5.000
milions de ptes. 1
El BES és una mena d'hibrid entre un catamará i un VCA
(hovercraft). Es tracta d'embarcacions. de doble case que en
la part davantera i posterior porten uns faldillons rígids.
El BES, a diferencia del VCA, no surt a la superficie: es
queda a l'aigua.
El programa del BES és el següent: els anys 1985 i 1986 es
realitzá la fase teórica i de disseny; els anys 1987 i 1988
es construí un model a escala tripulat (el BES-16), de 16'78
metres d'eslora. Del 1989 endavant es realitzará un prototip
de váixell llancamissils de 400 tm, i mes de 50 nusos de
velocitat. Si els resultats son positius, es plantejará la
construcció de corbetes de 2.000 tm amb aquesta tecnología.2
Aquesta darrera opoió és un projecte recomanat per l'OTAN, i
es preveu que podria realitzar-se a l'inici del proper segle.
VIABILITAT NACIONALITZACIÓ MOTOR SUBMARI
Petit programa de la DGAE, amb una inversió de 6 milions
1988,
per augmentar la participació espanyola
en
construcció deis motors d'algun submarí de 1'Armada.

el
la

XARXA MAREOGRAFICA NACIONAL
Es també un programa del 1988, amb una inversió de 6 milions,
i que podria teñir uns altres 11 milions en els anys
1989-1990, segons apuntava el PIP elaborat el 1987.

'Revista Española de Defensa, n, 5-6, juliol/agosto 1988, p. 94.,
Tecnología Militar, 3/88, pp. 60-61.
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SECTOR DE VEHICLES

Durant els primers anys de la década, una part molt important
de la poca recerca que es feia en el terreny militar es
referia, precisament, al sector de vehicles, concretament per
vehicles pesats i en els anys 1982 i 1983. Els quasi
1.800
milions invertits en I+D en aquests dos anys representa
gairebé
la
tercera
part de
tot
l'esforc
espanyol
d' investigado militar en aquells anys.
En els anys 70, diverses industries espanyoles del camp de la
defensa van desenvolupar un conjunt de productes d'aquest
apartat, amb una clara projecció exportadora. ENASA va
comencar a produir vehicles blindats de transport de tropes
(el BMR-600) i vehicles de combat d'infantería
( V C D , per
posar els dos exemples de productes que han tingut una bona
acceptació en el mercat internacional. Santa Bárbara, per la
seva banda, muntá i modernitzá els carros AMX-30 d'origen
francés, amb la participació d'un bon grapat d'empreses
espanyoles que actuaren com a subsidiarles. Aquests son
alguns exemples -els mes evidents, sens dubte- de l'atenció
donada a aquest sector fa uns anys.
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A partir del 1985, pero, les innovacions han disminuit
notablement, i al marge del vell projecte de construir un nou
carro de combat espanyol, poques han estat les iniciatives
sorgides des d'aquest sector, almenys peí que fa a la seva
incidencia en I+D. Aixó s'ha traduit en el manteniment d'uns
nivells modestos d'inversions per recerca en els darrers
anys, i a la desaparició de programes per a vehicles a partir
del 1989. No s'ha d'excloure, pero, que existeixin projectes
dins de programes genérics ("sistemes d'armes", etc.). En
total, els 4.308 milions invertits en I+D per vehicles, en
el període 1982-1992, representa sois 1'1'6% del total
realitzat a Espanya (2'8% si no comptabilitzem les inversions
per l'EFA).
Si considerem únicament el període 1982-1988,
aquests percentatges serien forca mes elevats (8'1 i 9'4%,
respectivament).
Tots els projectes a qué farem referencia s'han dut a terme a
l'interior d'Espanya, a excepció d'una inversió del 1986, de
1.234 milions, que figurava a realitzar a l'estranger. Es
tractava d'una despesa per investigació d'un nou carro de
combat, no especificant-se si es referia a l'adquisició de
tecnología peí carro espanyol o d'un programa per participar
en el desenvolupament d'un carro fet amb d'altres paisos
europeus.
En tot cas, incloent-hi aquesta estranya inversió, els diners
repartits
per' I+D de vehicles han estat
distribuits,
aproximadament, d'aquesta manera:
Distribució aproximada de les inversions
d'I+D en vehicles. 1982-1992
(en milions de ptes. constants de 1988)
Carros
Blindats
Altres

2.000
800
1.500

Una part important de l'esforc d'investigació ha anat a
parar, aixi, al desenvolupament de carros de combat, i una
quantitat menor per investigar o millorar els blindats. Les
altres inversions s'han realitzat peí desenvolupament de
ponts d'enginyers o per recerca sobre "vehicles pesats", un
nom massa genéric per saber exactament a qué es refereix.
El sector de vehicles té l'avantatge de ser un sector amb
empreses que fabriquen també, o preferentment, material
civil. Aixó facilita qualsevol plantejament de conversió i
d'aprofitament de l'I+D militar dut a terme. Evidentment,
existeixen productes (con els mateixos carros) en els quals
sois una part deis components poden teñir una clara utilitat
civil. En tot cas, el sector de vehicles presenta una
problemática molt específica peí que fa a l'análisi del
trasvasament tecnológic, ates que es tracta d'un sector que
en
la
seva vessant industrial ha sofert
una
forta
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reestructurado en els darrers anys. Val a dir que algunes
empreses, com ENASA, han intentat sortir-se deis problemes a
base d'orientar-se vers la producció militar. Pero cal
advertir que ho han fet en uns moments en qué 1'oferta
internacional d'aquests productes és molt gran i, per tant,
existeix una competencia considerable.

PERCENTATGE DEL SECTOR VEWICLES EN EL CONJUNT
D'INVERSIONS D'l+D MILITAR A E5PANYA

1982

1984
1983

1986
1985

1388
1987
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1990
1989

1992
1991

INVERSIONS D'I+D EN EL SECTOR DE VEHICLES
(en mllions de ptes, a preus constants del 1988)

Espanya
1982

656

1983

1.131

1984

Estranger

TOTAL

% / tota 1 I+D
sense EFA amb EFA

656

15'7

15'7

-

1.131

32'0

32*0

155

-

155

4'6

4'6

1985

17

-

17

0'5

0*5

1986

69

1.303

20'2

16'2

1987

252

-

252

3'0

2'1

1988

794

-

794

4'8

4'3

1989

-

-

-

-

-

1990

-

-

-

-

-

1991

-

-

-

-

-

1992

-

-

-

-

-

2'8

1*6

TOTAL
%

1.234

3.074

1.234

4.308

71'4

28'6

ÍOO'O
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Programes d'I+D del sector de vehicles.

BLINDATS DE COMBAT
Programa de la DGAE pels anys 1987 i 1988, amb unes
inversions totals de 538 milions de ptes. Es refereix a
blindats per a Infantería, Cavalleria i Sapadors. La major de
les inversions poden anar destinades ais VCI (Vehicles
Cuirassats d'Infantería), fabricats per Santa Bárbara a la
seva factoría de Toledo, que es transformará per millor
emprendre aquesta feina. Cada VCI costará entre 220 i 300
milions de ptes. i pesará 28 tm. El pressupost de la fase de
desenvolupament deis nous VCI és de 7.500 milions de ptes. i
preveu la construcció de tres prototipus.
Altres empreses publiques participarán, juntament amb Santa
Bárbara, en el desenvolupament i construcció del nou vehicle
d'infantería. INISEL desenvolupará 1'estabilitzador
i un
sistema optrónic de control de foc. ENASA fará les funcions
de cap deis subcontractistes.*
BLINDATGES COMPOSTOS
Petit programa peí 1988, amb 51 milions d'inversió.
ELEMENTS DE VEHICLES PESATS
Programa de la DGAM realitzat del 1983 al 1985, básicament a
Sevilla, fet que fa suposar que es tracta de recerca
realitzada per Santa Bárbara. La inversió és superior ais 72
milions de ptes.
EQUIPAMENTS PER CARROS DE COMBAT
Es també un programa de la DGAM, en aquest cas per l'any
1984, i per valor de 91 milions. Es probable que sigui per a
Santa Bárbara i s'hagi distribuit en diverses factories.
NOU CARRO DE COMBAT
Com hem comentat anteriorment, es tracta d'una inversió de
1.234 milions de la DGAE, prevista a realitzar el 1986 per a
un nou carro de combat. La inversió es va preveure en un
moment en qué encara que no estava definit si es construiría
un nou carro a Espanya o es comprarien diverses unitats a
1'estranger.

•International Défense Review, n° 2, 1989, p. 219.
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PONT D'AVANTGUARDA D'ENGINYBHS
Projecte iniciat el 1987 per la pGAE, amb 290 milions
invertits en els dos primers anys. Es probable que hi hagi
una participació de l'empresa Boetticher y Navarro
(BYNSA),
que ha dissenyat i fabricat dos tipus de ponts de recolzament
a 1'avantguarda,
ambdós d'aliatge d'alumini, i amb la
col.laboracio de la Jefatura de Ingenieros del Ejército de
Tierra.
L'empresa Talbot Española també fabrica carros
d'enginyers (el M-47 E21 concretament).
TORRE DE VCI
Programa peí 1988,
amb 154 milions d'inversions,
per
desenvolupament
de la torre deis vehicles
de
combat
d'.infanteria
(VCI). Les torres son fetes per Santa Bárbara
(ENSB), encara que també hi ha participació d'ENASA, INISEL i
de la Bazán.
VEHICLES DE COMBAT
Titol genéric de tres programes del 1983, a carree del
Quarter General de la JUJEM, en qué hi havia, a part de
l'avió de transport i de 1'hovercraft, un projecte sobre
"elementa de vehicles pesats", amb un import no precisat,
pero inferior al total de 1.131 milions. Es probable que el
total assignat a aquest programa hagi estat d'uns 700
milions.
VEHICLES MECANITZATS AMFIBIS DELS 90
Petit programa peí 1988,
ptes.

amb un pressupost de 10 milions

de

VEHICLES PESATS I CABROS DE COMBAT
Nora genéric de dos programes,
amb un pressupost molt
important él 1982 (656 milions) i quantitats menors el 1985 i
1986 (78 milions, en total), sense que hi hagi distinció
entre el que s'ha destinat a carros i a vehicles.
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SECTOR D'ARTILLERIA

La industria militar espanyola ha tingut una certa tradició
peí que fa ais sectors d'artilleria i municions. En ambdós
casos, pero, es tracta de sectors on les depeses d'I+D no
solen ser mai gaire elevades; guarden poca relació amb el
possible nivell de facturació de les empreses d'aquesta
especialitat.
Cal
teñir
present,
a
mes,
que
el
desenvolupament
del sector missilístic ha
fet
perdre
importancia a 1'artillería.
Fins a mitjans, d'aquesta década, i donat el baix nivell
general de les inversions dedicades a I+D per armaments, els
pocs programes realitzats sobre artillería arribaren a teñir
una certa presencia, encara que modesta, en l'activitat
investigadora coordinada des de la DGAM.
Els pocs programes ressenyats s'han dut a terme entre el 1983
i el 1988, i per un valor de 816 milions de ptes., a preus
constants del 1988. Una xifra realment petita c omparada amb
les dotzenes de milers de milions invertits en a ltres sectors
que alguns
de tecnología mes avancada. Cal advertir, pero
deis programes anomenats "sistemes d'armes", i que son
esmentats en l'apartat "altres sectors",
e s refereixen
parcialment a projectes d'artilleria, per 1a qual cosa
1'import real d'aquest sector és mes elevat que el ressenyat
aquí .

milionss

IWERSIONS D'I+D EN ARTILLERÍA, SENSE C0MPTAR
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Aqüestes inversions no representen, dones, mes que una petita
fracció, el 0'3% exactament, de totes les inversions d'I+D
previstes en el període 1982-1992. Si considerem sois els
anys en qué s'han realitzat aquests programes d'artilleria
(1983-1988), el percentatge no deixa de ser realment petit
:l'7%).
Tots els programes han estat fets a 1'interior d'Espanya. No
hi
ha,
per
tant,
cap
programa
amb
col.laboració
internacional, tot i que Esperanza y Cia. (ECIA) encapcala un
projecte per a desenvolupar un morter europeu, el qual
incorporará una munició anti-carro que podrá competir amb els
projectes en marxa del GEIP.

%

PERCENTATGE DE LES INVERSIONS EN ARTILLERÍA
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Poques han estat les empreses vinculades a aquests projectes.
La major part deis treballs de recerca han estat realitzades
per l'E.N. Santa Bárbara (mes de 600 milions invertits, amb
tota probabilitat), i mes d'un centenar de milions poden
correspondre al projecte de la S.A. Placencia de las Armas
(SAPA). Es possible que algunes inversions de menor quantia
hagin anat a parar a d'altres empreses del sector.
No cal dir que aquest és un sector d'ús exclusivament
militar, tot i que algunes de les empreses que 1'integren
fabriquen també productes civils. De totes maneres, la
recerca sobre artilleria té una orientació exclusivament
militar, i no s'hi veu cap mena de possibilitat que sigui
aprofitable per al món civil, i menys per atendré necessitats.
socials.
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INVERSIONS D'I+D EN EL SECTOR D*ARTILLERÍA
(en milions de ptes. i a preus constants del 1988)
TOTAL
(Espanya)

% /total I+D

1982

-

1983

364

10'3

1984

54

ré

1985

264

8'2

1986

-

-

1987

-

-

1988

134

0'7

1989

-

-

1990

-

-

1991

-

-

1992

_

_

TOTAL

816

0'3

-
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Programes d'I+D del sector d'artilleria

ARTILLERÍA
Hem ficat en aquest apartat els cinc programes de recerca
realitzats el 1983 per la DGAM, per un import total de 364
milions de ptes.
Els Pressupostos Generáis de l'Estat
d'aquell any no especificaven 1'import de cada un d'aquests
programes (cañó de 155 mm, masses oscil.lants del Polígon
Costilla, cañó 122/46, artillería leugera, mitjana i pesada).
ARTILLERÍA L L E U G E R A

Al marge del que s'ha assignat el 1983 figura una inversió de
24 milions el 1984.
ARTILLERÍA MITJANA
També consta una inversió de 18 milions el 1984,
que pugui correspondre al 1983.

a part

del

ARTILLERÍA PESADA
Els pressupostos indiquen una inversió no
1983, i una altra de 12 milions, el 1984.

determinada

el

CAÑÓ DE 155 ma.
Es
tracta d'un programa amb inversions el
1983
(no
determinades) i el 1985 (115 milions). Podria tractar-se del
cañó de Santa Bárbara SB155/39, o del cañó remolcat 155/45 ST
desenvolupat per la filial d'ERT, SITECSA. Aquest darrer és
un cañó capac de disparar un projectil de 47 kg a 40 km.1
Aquest cañó reemplacará l'obús remolcat M-114 de 155 mm.
A 1'abril del 1989, la premsa informa d'una propera decisió
governamental d'adjudicar a Santa Bárbara el contráete de
subministrament a l'Exércit de Terra de 56 a 58 canons de
155-39 mm. remolcats, d'un abast de 40 km. i un cost unitari
de 170 milions (sense la munició). El valor total del
contráete será, dones, d'uns 9.000 milions de ptes. 2

1

Revista Internacional de Defensa, 1/86, p. 97; Tecnología Militar,
3/88, p. 58.
«El País, 22-4-89, p. 46.
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Cal advertir que el PIP 89-921 preveu unes inversions de mes
de 4.000 milions de ptes. peí quatrienni 1990-1993 (1.080
milions per cada any), peí projecte anomenat "Cañó 155/39
Rema (San Carlos)", que podria estar relacionat amb aquest
programa d'I+D.
CENTRE D'OPERACIONS D'ARTILLERÍA ANTIAÉREA
Es un programa de la DGAE peí 1988, amb inversions de recerca
per valor de 103 milions de ptes.
LLANCAGRANADES DE 40 u .
Programa de 31 milions de ptes. peí 1988, de la Direcció
General d'Afers Económics. No hi ha referéncies sobre quina
empresa pot ser la beneficiária, pero podem esmentar que
Explosivos Alaveses (EXPAL) fabrica municions per a canons de
40 mm.
POTENCIAMENT PROJECTE 40/70
Es un programa de la DGAM dut a terme
inversió de 149 milions de ptes.

el

1985,

amb

una

Encara que podria referir-se a un producte de la Bazán, el
mes probable és que es refereixi al programa de modernització
deis canons antiaeris Bofors 40/70, en el qual CESBEIPA,
format per INISEL, CETME i SAPA, porta a terme les proves del
sistema de direcció de tir FELIS.2
Els canons A/A 40/70 Bofors M/4 8 son unes peces automátiques
lleugeres remolcades, amb velocitat inercial (Vo) de 1.000
m/s, cadencia de 240 trets per minut i abast antiaeri eficac
de 3 kms, per a ser usats contra avions en vol baix, rasant i
en picat.
L'Exércit de T erra disposa de 260 un itats, fábricades entre
el 1956 i el 1 962 per S.A. Placencia de las Armas (SAPA), amb
llicéncia de la sueca Bofors. El 1982, la Jefatura de
Artillería del Ejército de Tierra va dissenyar un programa de
millora en deu anys (de 1984 a 1994) , per modernitzar-ne 164
(faran 300 tre ts per minut) i desenvo lupar, paralel.lament 82
direccions de tir. La modernitzaci ó deis canons, amb un
pressupost de 1.600 milions de ptes., está essent realitzada
per SAPA, a un ritme de 24 peces anuals. INISEL també
col.labora com a subcontractista.

'Projecte 0020 de la Direcció d'Abastament i Manteniment, dins el
programa 213B.
¡¡Revista Española de Defensa, 11/88, pp. 28-29.
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SISTEMES D'ARMES I AI/TRES SECTORS

Sota aquest epígraf, recollim una vintena de programes que no
poden ser classificats entre els sectors anteriors, ja siguí
per pertányer a d'altres (nous materials, energía, sanitat) o
per tractar-se de programes amb un non massa genéric, com
"sistemes d'armes", que dificulta classificar-los com a
míssils, municions, etc., ates que teñen components de
diversos sectors alhora. La major part de les inversions,
pero,
es refereixen a
"sistemes d'armes"
i a "nous
materials".
Sistemes d'armes
Un sistema d'armes pot definir-se com un conjunt integrat de
múltiples funcions,
com 1'observació, la detecció,
la
identificació,
el guiatge terminal, la telemesura,
la
transmissió de dades, el pilotatge, etc., en qué hi ha
diversos equipaments (calculadores, radars, óptica, sonars,
etc.).!
La tecnología militar moderna funciona actualment a través de
sistemes, és a dir, mitjancant l'acció combinada de diferents
armaments i materials que es complementen entre si. Un
portaavions, per exemple, no té sentit per si sol. Necessita,
per a ser efectiu, anar acompanyat de fragates escorta,,
d'helicópters
de
lluita
antisubmarina,
d'avions
de
reconeixement, de sistemes de detecció submarina, míssils de
protecció i d'una complexa xarxa de comunicacions entre tots
aquests elements que 1'acompanyen. Tot aixó forma un sistema
d'armes,
on entren materials
eletrónics,
aeronáutics,
missilístics, navals, d'artilleria, etc.
El míssil Roland, per exemple, és un sistema d'armes, i com a
tal,
en
la
seva
fabricado,
intervenen
empreses
especialitzades en la fabricado de components diferenciats.
INISEL i ENOSA, per exemple, han treballat en la mira óptica;
INISEL ha fet elements de la m u n i d o ,
1'espoleta
de
proximitat, el radar de vigilancia, la calculadora digital i
l'equipament hidráulic; Santa Bárbara ha col.laborat en la
fabricado del tub de llancament, el cap de la m u n i d o ,
1'espoleta pirotécnica,
els motors d'acceleració i
la
integrado de la torreta; CESELSA, per la seva banda, ha
desenvolupat l'IFF (sistema d'identificació amic/enemic).
Per posar un altre exemple, la Bazán está desenvolupant un
sistema d'armes anomenat ALCOR, a partir de
1'experiencia
adquirida en la fabricado del sistema antiaeri Meroka. Els
objectius operatius de 1'ALCOR son la detecció de blancs dins
de
l'área de vigilancia assignada a un
vaixell;
la
'COLLET, André, "Les systemes d'armes", Défense Nationale, desembre
1988, p. 150.
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identificació, classificació i avaluació de l'amenaca deis
blancs detectats,
i el control de tir de les
armes
instal. l'ades
a bord,
amb l'adquisició
deis
blancs,
seguiment, punteria, predicció balística i correcció. La
transmissió de la informació a 1'ALCOR es realitzará a través
d'un "bus de dades" Cormonet.1 L'ALCOR s'instal.lará, segons
sembla,a les corbetes, les fragates i en el portaavions
"Príncipe de Asturias", i está financat per la Bazán, el
Ministeri de Defensa, 1'INI i la Junta d'Andalusia. Alguns
deis programes que esmentarem a continuació sobre "sistemes
d'armes", podrien referir-se concretament a aquest projecte.
Un darrer exemple de sistema d'armes és el "Toledo", sistema
integrat de canons antiaéris 35/90, missils ÁSPIDE i direcció
de tir SKYGUARD modificada, per a defensa puntual d'árees,
centres i instal.lacionn d'importancia estratégica i táctica.
El 1985, el Govern va aprovar una inversió de 22.000 milions
de ptes. per adquirir 13 llancadores múltiples d'aquest
míssil, 130 missils i 7 direccions de tir. Les empreses
espanyoles que participen en el programa son Marconi Española
(MESA), Bazán, SAPA, INISEL, EDB, Bressel i EXPAL.

Nous materials
Existeixen almenys tres programes d'I+D centrata en la
recerca de nous materials, amb unes inversions totals de
2.725 milions de ptes. peí període 1982-1992. Uns 860 milions
corresponen a dos programes de l'INTA, que dedica entre 50 i
130 milions anuals a aquest tipus de recerca. Uns altres
1.863 milions están previstos ¿'invertir en programes de'
l'OTAN, a partir del 1990.
Els "nous materials" son els aconseguits d'un nou producte,
grácies a una combinació abans no provada de procés i
material.* Els nous materials comporten un alt valor afegit.
Solament son emprats en productes d'alta responsabilitat, per
substituir amb avantatge a d'altres materials.
Els nous materials relacionats amb el sector de defensa son:
* Metalls i aliatges:

aliatges d'alumini, superaliatges
de Ni i Co., vidres metal.lies,
metalls refractaris (Mo, Ta. V) i
els processos de pulvimetal.lúrgia i
tractament de superficies.

* Cerámiques i materials
inorgánics:
cerámiques electróniques i estructuráis, catalitzadors i materials per
electricitat, electrónica i óptica.
1ABC, 31-1-89, p. 20.
2 FERNANDEZ, Alejandro, "Los materiales y las nuevas tecnologías",
Economía Industrial, maig/juny 1986, pp. 81-94.
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* Polímers:

plástics técnics, membranes, biopolímers, allatges

* Fibres:

fibres de poliester, acríliques i
elastomériquesi cerámiques de carboni, óptiques i buldes per a filtres.

* Compostos:

compostos de carboni/epoxy, cerámiques reforcades, compostos multicapes (polimérics, etc.).

Els centres i industries que realitzen investigacions
nous materials son els següents:1
Productes
Wolframi sinterizat

Universitats

CSIC

Univ. Oviedo

-

sobre

Altres

Empreses

CEIT

ENSB

Conformat superplástic Un.Pol.Madrid

CENIM

-

CASA

Cerám.electróniques

Un.Aut.Madrid
Univ. Cádis

ICV
IEC

-

CETME
PIHER

Carboni/epoxi

Un.Pol.Madrid

-

-

CETME
CASA

Explosius

-

Deposició materials
óptics

-

ERT

-

-

ENOSA

Els materials "composite" están formats per fibres de carboni
i bor. Son materials mes lleugers i resistents, per la qual
cosa s'utilitzen especialment en projectes
aeronáutics.
L'Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB), per exemple, pensa
aocelerar la transformació de la seva factoría de Toledo per
tal d'adaptar-la a la fabricado de composites. CASA, per la
seva banda, está ja realitzant quantioses inversions en
aquest sentit, que s'incrementaran notablement en els propers
anys.
Evidentment, la recerca sobre nous materials és una activitat
que cal promoure des de molts punts de vista. El problema pot
residir, en tot cas, en el fet que aqüestes investigacions
estiguin excessivament centrades en programes militars, cosa
que dificultará la seva immediata aplicado a usos civils.
Assenyalem, a continuació, els programes d'I+D que, com déiem
al comencament d'aquest capítol, no poden encabir-se en els
altres sectors en qué hem dividit aquest estudi.

»Ibid.
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ACLOTADOR HIDRXuLIC
Es un aparell de perforado muntat sobre un camió tot-terreny
ENASA 3055, que incorpora un compressor d'alta precisió
accionat peí camió. Es útil per a les Unitats d'Intervenció
Immediata i per a les Unitats d'Enginyers Sapadors.
Ha estat desenvolupat per 1'empresa Compair Holman Ibérica,
de Madrid, que ha construít un prototipus valorat en 50
milions.1 L'Exércit de Terra va comprar 21 unitats la
primavera del 1988, amb un cost de 30 milions cada un.
L'assignació pressupost&ria d'ajuda a l'I+D d'aquest producte
ha estat de 38 milions de ptes. el 1987.
CANDELA PRODUCTORA D'OXIGEN PER A SUBMARINS
Petit programa de la DGAM peí 1984, amb una inversió d'un
milió de ptes. a Murcia, probablement per investigado de la
Bazán.
CESEDEN
El Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional
(CESEDEN) és, com el seu nom indica,
l'organisme del
Ministeri
de Defensa encarregat d'elaborar estudis
de
carácter estratégic que puguin ser d'utilitat pels centres de
decisió de la política de defensa.
El
CESEDEN
ha estat durant molt anys
un
organisme
conservador,
amb
una eficacia com a
mínim
dubtosa.
Darrerament, pero, ha estat parcialment reestructurat, s'ha
obert a noves participacions civils i académiques que podrien
permetre una reflexió general sobre temes de defensa, i no
solament complir un rol de legitimador de la política
convencional. Teóricament, un centre d'aquest tipus hauria
d'estar mes ben dotat del que ho ha estat tradicionalment,
especialment
si considerem que els
centres
d'estudis
estratégics solen teñir una certa influencia en el disseny de
la política exterior i de defensa.
Les inversions d'I+D que recullen els Pressupostos
es
refereixen solament a una part petita de la despesa del
CESEDEN i están centrades en la col. laborado del CESEDEN amb
l'Institut d'Estudis Estratégics, que assoleix uns 25-35
milions anuals. En el període 1983-1992, les inversions d'I+D
han estat de 343 milions de ptes.

«Tecnología Militar, n. 4-5, 1988, p. 68
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DEFENSA N.B.Q.
El P.I.P. 89-92 inclou un programa d'I+D de la DGAM peí
període 1990-1993 (n. 0001), per un import de 1.713 milions
de ptes., a realitzar a l'estranger. El nom del programa és
"Defensa NBQ, camuflatge i pertorbacions passives"; aixó dona
a entendre que es tracta de defensa contra atacs nuclears,
químics
i
bacteriológics,
inclosos
els
efectes
electromagnética de les explosions nuclears.
El fet de realitzar-se a l'estranger pot teñir a veure amb la
participació espanyola en el projecte "Equipaments NBQ" del
GEIP, juntament amb Regne Unit, Bélgica, Franca, Italia i
Holanda. Les inversions d'I+D previstes en el PIP son:
milions ptes.
1990
1991
1992
1993

312
374
457
570

Els pressupostos del 1988 recollien també un programa de la
DGAE (n. 1012) amb el nom de "Defensa NBQ", per un import de
154 milions en I+D., i a realitzar a Espanya, que cal afegir
a la quantitat abans esmentada.
ESPECTOFOTOMETBIA NUCLEAR MAGNÉTICA
Programa de la Direcció d'Abastament i Manteniment, peí
període 1989-1992, amb una inversió de 335 milions de ptes.
peí suport a la investigado per espectofotometria nuclear
magnética
i
verificació
d'equipament
de
ressonáncia
magnética.
INTA - CONTAMINANTS
Tradicionalment,
l'INTA
efectúa
investigacions
sobre
contaminants que son recollits en els pressupostos del
programa 542C de les Forces Armades. Solen teñir un import de
8 a 16 milions de ptes. anuals i hem recollit una despesa de
66 milions en inversions peí periode 1982-1987.
INTA - ENERGIES RENOVABLES
Com en el cas anterior, es tracta de recerca fonamentalment
civil realitzada per l'INTA. El PIP preveu una despesa
d'inversions en investigació d'energies renovables, des de
l'INTA, de 61 milions entre 1988 i 1992.
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INTA - ESTRUCTURES DE MATBRIALS COHPOSTOS I TECNOLOGÍA
NOUS MATERIALS

DE

Un deis terrenys en qué l'INTA efectúa treballs de recerca és
el de nous materials. A aquest programa s'han destinat 442
mllions en el període 1982-1987.
INTA - SISTEMES D*ENERGÍA
En els anys 1983, 1986 i 1987 figura aquest programa de
recerca sobre sistemes energética, amb una inversió total de
35 milions de ptes.
INTA - TECNOLOGÍA D'ARMAMENT
El 1982 i en el període 1988-1992, els pressupostos
de
l'INTA
fan referencia a aquest programa
d'I+D
sobre
armaments, sense que s'especifiqui de quin tipus d'armamenta
es tracta. En total, les inversions assoleixen els 738
milions de ptes., tres quartes parta deis quals esta previst
que es realitzin en el trienni 1990-1992.
INTA - TECNOLOGÍA DB NOUS MATERIALS
Es un nou programa que dona continuitat al ja esmentat de
"estructures de materials compostos", i que preveu unes
inversions de 420 milions peí període 1988-1992.
JUNTA ADMINISTRADORA PRINCIPAL
Es tracta d'un programa del Fons Central d'Atencions Generáis
de Defensa, destinat a atendré les neoessitats que els
crédits legislatius no poden satisfer oportunament per a la
preparado i desenvolupament deis programes d'investigado de
la DGAM. En el periode 1982-1992,
aqüestes inversions
assoleixen 1.383 milions de ptes.
NOUS MATERIALS
Programa de la DGAM peí trienni 1990-1992,
amb
inversions de 1.863 milions de ptes. a l'estranger.

unes

PROJBCTB CONJUNT INTERMINISTERIAL
És un programa dut a terme entre els ministeris de Defensa,
Industria i Educado, per tal de coordinar i fomentar arees
comunes d'interés tecnológic. La cooperado s'ha establert
particularment en les següents Arees de treball:
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* Tecnología de comunicacions i guiat
radar
infrarojos
láser
comunicacions
ajudes a la navegado
* tecnologies de materials
fibres
producció de monocristalls
* software i hardware
L'atenció prioritaria ha estat posada en la primera de les
árees esmentades.
També s'ha treballat intensament
en
robotica, simuladora,
sistemes
d'identificado
d'imatges
i
bañes de dades.l
Aquest programa rebé inversions per valor de 1.644 milions en
el trienni 1986-1988.
PROJECTE DE SUPORT A LA OESTIO (PAG)
Programa de la DGAE, amb unes inversions de 196 milions peí
bienni 1987-1988. El PIP del Í988 feia referencia a uns
altres 600 milions peí trienni posterior, que podrien estar
encabits en un altre programa.
SANITAT
La Direcció d'Infrastructura de l'Exércit de Terra té un
programa, peí 1988, de 105 milions en recerca des de
l'Hospital Gómez Hulla, de Madrid, per desenvolupar un
laboratori móbil de l'exércit capac d'afrontar epidémies,
guerra ABQ o calamitats naturals.
A partir del 1989, la Direcció d'Abastament i Manteniment
preveu unes inversions d'investigado sobre biomaterials amb
trasplantament d'órgans, per valor de 42 milions fins el
1992.
S.A.P.
Programa de la DGAE peí 1987, amb una inversió de 115 milions
de ptes.

'LLÓRENTE, Emilio, "Impacto de las tecnologías avanzadas sobre el
concepto de seguridad", FEPRI, 1987, p. 75.
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SISTEMA D'ARMES
és un deis programes mes importants d'I+D del moment. Pertany
a la DGAM (n.0032) i preveu unes inversiona a l'estranger de
31.173 milions, del 1989 al 1993, amb la següent distribució
anual:
milions ptes.
1989
1990
1991
1992
1993

3.929
5.908
6.731
6.668
7.937

En no especificar-se a quins sistemes d'armes es refereix, no
l'hem
pogut classificar en cap sector
concret,
pero
probablement
es
refereix
a
alguns
deis
programes
d'investigado de la CNAD o del OEIP, com el sistema de
guerra antiaéria NAAWS i la ¿amilia de míssils antiaeris
FAMS.
'
SISTEMA D'ARMES I MUNICIONS
Es un programa de la DOAE peí 1987 (n. 0024), amb
inversió de 157 milions de ptes.
a l'estranger.
1'anterior, pot referir-se a algún programa del GEIP.

una
Com

SISTEMBS D'ARMES
Programa n. 1012 de la DGAE, peí 1986, amb una important
inversió de 1.880 milions de ptes. en I+D, aquest cop a
realitzar a 1'interior d'Espanya., sense que s'especifiqui de
quins sistemes es tracta.
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¡WVERSÍONS D*í+D MIÜTAR EN SÍSTEM.ES O'ARMES

fliilfons
ptoB.

í ALTRE5 SECTORS (preus constarte 1988)

40000

1 P Espanya
B S Estranger

7500

sooo
2300
i
1982

i
198*

1983

1386
1985

1988
1957

I99G
1939

I99i
''991

PERCENTAJE DE LES ÍNVERSÍONS EN SISTEMES O'ARMES

%

í SECTORS OÍVERSOS SOBRE EL TOTAL O'l+D MILITAR

50

senae EFA

40

a^b EFA

30
30
10
I

!

1982

I

I

138*
1983

!

!

1986
1985

I

I

13B8
1987

1989
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I

I

1990

i

1392
1991

SISTEMES D'ARMES I ALTRES SECTORS
(en milions de ptes. constants del 1988)

Espanya

Estranaer

TOTAL

% / total I+D
amb EFA seríse BFA

902

21*6

21'6

-

162

4'6

4'6

122

-

122

3'6

3'6

1985

253

-

253

7'8

7'8

1986

2 .680

-

2.680

33'4

41'6

1987

1.005

368

1.373

11'3

16'2

1988

1.106

308

1.414

7*6

8'6

1989

542

3 929

4.471

10*7

31*3

1990

356

6 .634

6.990

13'4

25'1

1991

400

7 .726

8.126

14*1

25'1

1992

470

7 .953

8.423

13'9

24'1

7.998

26.918

34.916

13*2

22'5

1982

902

1983

162

1984

TOTAL
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ANNEX ESTADÍSTIC ABB LA DISTRIBUCIO
ANUAL OELS PRESSUPOSTOS D'INVERSIONS
OELS PROGRAMES D ' I + O MILITAR,
EN EL PERfODE 1982-1992
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HELICOPTER A-129-LAH-100
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3
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7892
2373

9434
2898

7

3

4

4
3

2
5
4
4
4

3

24370
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2441
2102
1110

994
917
458
341
303
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181
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82
44
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34
25
17
7

1984

748
2441
2102

328
451

782
525
148
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449

444

0
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21
24
44
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82
44
48
34

25
12
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1983

MMICIlf, POLVORES I EIPLOSIUS
BOMA SBGL
NUNIC1DNS I EIPLOSIUS
CADEM PIROTÉCKICA PETIT CALIBRE
mMICIO* 155 u .
P&VORES I EIPLOSIUS
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LLANCAOOR BOMBES AVIAClf
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ARKES HODULARS STAND-OFF IHSO»)
BOMBA FRE ACCaERADA
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HUNIC1DNS
ESPOLETES
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ESPOLETA PER BOKBA EIP-AIRE-CONBUSTIBLE
SRUP DE SORBES
BOKBA AIRE COMBUSTIBLE (BEAC)
EIPLOSIUS I IL.LUHINANTS
LOCPOD
ESPOLETA VT/1R
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DISPERSADOR « N A PER VCZ
FAHÍLIA HIÑES CONTRA-CARRO
KURICIITSUIAT TERMINAL HILAN
MUNICIO" PREFRA6HENTADA 76/42
NOVES TECNIOUES BE MESURA BALÍSTICA
BEN6ALES INFRARUOS (BIR)
APDS-CA
PISTA TRINEO RAILS PER LLANCANENT DE BOMBES
DETERMNACIÍ EN POLVORES D'ESTABILITZANTS
ESPOLETA DIGITAL. DE TEHPS

Estranger
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Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Estranger
Madrid
Madrid
Patencia
Sevilla
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
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Madrid
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Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
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Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Las Pallas

6360
3611
362
338
212
206
164
155
119
105
103
93
75
70
51
51
51
48
47
47
41
39
31
31
31
26
20
13
B
6
6
1

1984

1985

1986

19B7

1988

1989

581
913

605

322

86

146
212

106

1323

368

362
206

164
105
105

155
14
103

93
75
70
51
6

45
51

48

47
47

41
39
31
31
31
26
20
13
8

1990

1577

1991

1892

1992

2310

1982
Naval

Vehid

FRA6ATA DELS 90 (NFR 90's)
HDVERCRAFT (VCA)
CEHP- CREACIO" LABDRATORI COHPORTAHENT V A H E U
CEHP- CARRO REMOLCADOR J1EL CANAL D'ASSAIBS
CEHP- GENERADOR B'ONES PEL CANAL A5SA16S
CEHP- HODERNIT. INSTAL. I EfiUIP. TÚNEL CAVITAClá
BEHTICO-200 (C.B.A.)
CEHP- CANAL PER ASSAI6S DE FLUX
CEHP- HOOERNIT. INSTAL. 1 EQUIPAN. CANAL ASSAI6S
PRDPULSld NAVAL NUCLEAR
L1NK NAVAL
CEHP- INSTAL. LABORATORI CONPORTANENT VAIXELL
BATERÍA 6RAN CAPACITAT PER A SUBHAR1NS
CEHP- N1LL0RA, NANTENIHENT I SUBST1T. EfiUlPANENTS
CEHP- NILLORA INSTAL.LACIONS SEL CANAL
EQUIPAHENTS NAVALS
VAIXELL D'EFECTE DE SUPERFICIE (BES)
INTE6RACI0 SISTEMES D'ARHES EN VAIXELLS
DESSALACIO* AI6UA HAR PER tfSHQSl INVERSA
CDHPORTANENT A LA MAR SERIE BAZA'N
ARKA BAIX CDST ANTISUBNAR1NA (ARCAS)
CEHP- EfiUlPANENTS CANAL D'ONES
CEHP- ACCESOS I AC0ND1CI0NANENT CANAL D'ONES
OCEANOBRAFIA
LAN7.ACHAFFS
XARXA HAREOBR^FICA NACIONAL
VIABILITAT NACIQNALIT2ACIÍ NQTOR SUBNARÍ

Estraneer
Siverses
Hadrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

2247
1052

NOU CARRO SE CONBAT
VEH1CLES DE COMBAT I TRANSPORT
VEHICLES PESATS I CARROS DE COMBAT
BLINDATS DE CONBAT
PONT D'AVANTBUARDA D'ENSINYERS
TORRE DE VCI
EfiUlPANENTS PER CARROS SE CONBAT
ELEHENTS DE VEHICLES PESATS
BLINDATGES COMPOSTOS
VEHICLES HECANITZATS AMFIBIS SELS 90

Estranger
Si verses
Si verses
Madrid
Madrid
Hadrid
Diverses
Diverses
Madrid
Madrid

1234
1131

1983

49

314
332
208
144

11

109

328

749
588

1984

540
378

1985

1984

1987

1986

1989

1990

134

909
0

525
52

517
204
209

204

124

150
380

12V
84

i05
74

100

25

14

14
340

24

34

35

34

45

360
353
313

24

254
185
129
122
90
72
.48
40
52
23
21
21
10
10
10
4
4
4

734
538
291
155
91
72
52
10

24

1991

1992

24

29

28

34

155

144

45

44

44

44

44

37

10
10

10
10

!0
10

232
185

18
21

42

9
12

10
10
48

42
10
10
40

52

10

4

7
21
21
10
10
10

4
4
4

1234
1131

454

49
114
134

422
155
155

91
44
52
10

10
10

1982
Al tres

SISTEMA D'ARNÉS
SISTEMES D'ARNÉS
NOUS MATERIALS
PRWECTE CONJUNT INTERMINISTERIAL
JUNTA ADMINISTRADORA PRINCIPAL
DEFENSA N.S.8., CAHUFLATJE 1 PERTUR. PASS1VA
INTA- TECN0LD6IA D'ARHAHENT
COOPERACI6 TECNOLÓGICA (CTP's)
INTA- TECN0L06IA DE NOUS MATERIALS
INTA- TECNOLOGÍA DE NOUS MATERIALS
CESEDEN
ESPECTOFOTONETRIA NUCLEAR HA6NETICA
PRQKCTE DE RECOLCAHENT A LA BESTIü' (PA6)
SISTEMA D'ARMES I MUN1C10NS
DEFENSA N.B.fi.
SAN1TAT
SAP
INTA- CDNTAHINANTS
INTA- ENER6IES RENOVABLES
ACUITADOR H1DRAUL1C I CARRE6UES CONTROLADES
INTA- SISTEMES D'ENERGÍA
CANDELA PRODUCTORA D'OIISEN PER A SUBNARINS

Estranger
Madrid
Estranger
Madrid
Diverses
Estranger
Madrid
Estranger
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Estranger
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Murcia

3236
1880
1863
1645
1383
1143

738
518
442
420
343
335
196
158
154
147
115
66
61
38
35
1

1983

1984

1983

1986

1987

1988

1990

1989
3929

1991

1992

5908

6731

6668

414

621

(28

40
374
174

40
«7
215

1880

670

119

553
131

525
108

117
101

89

71

62

62

210
57

55

34

32

30

27
113
158

10
4

9

16

10

1

10

12

115
9

12

38
13

567
103

102

30
308

58

70
312
144

36
25

54
35
275

94
35
20

105
35
20

131
35
20

154
105

10

10

11

11

3

8

13

15

18
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PESA, 164
PFHE, 203
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PIP, (veure "PLA D'INVER4SI0NS PUBLIQUES")
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PLA ESTRATEGIC CONJUNT, 70
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PLACENCIA DE LAS ARMAS, (veure "SAPA")
PLANTA ÓSMOSI, (veure "DESSALACIÓ D'AIGÜA DE MAR")
PMDS, (veure "MÍSSILS PMDS")
PMO, (veure "PROBRAM NANA6EHENT OFFICE")
PNICDT, 65-69
POINT DEFENSE MISSILE SYUSTEM, (veure "MÍSSILS PMDS")
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POLIBON D'EXPERIÉNCIES COSTILLA, 97, 99
POLIGON D'EXPERIÉNCIES DE CARABANCHEL, 96, 99
POLIBON D'EXPERIÉNCIES GONZÁLEZ HONTORIA, 97, 99
POLIMERS, 235
PÓLVORA, 96, 123, 196, 204, 205
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PROJECTIL AUTOPROPULSAT DE CAPS MÚLTiaES, 198
PROJECTIL CONTRACARRO, 202
PROJECTIL D'HIPERVELOCITAT, 195, 205
PROLIFERACIÓ D'ARMAMENTS, 33
PROPEL.LENTS DE BAIXA INTENSITAT, 205
PROPULSld MÍSSILS, 192
PROPULSA NAVAL NUCLEAR, 219

RADAR, 132, 155, 160, 164, 239
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RADAR LPD-20, 172
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RADIACIÓN Y MICROONDAS, (veure "RYMSA")
RADITE, 170
REARMANENT, 3 2 , 55, 56
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SABOT, 198
SAINCO, 180
SALVAtCNT SUBHARI, 211
SAMP, 117
SANITAT, 239
SANTA BARBARA, 164, 172, 184, 187, 188, 192, 195, 198,
200-205, 214, 216, 217, 221, 225, 226, 228, 230,
233, 235
SAP, 239
SAPA, 201, 203, 228, 231, 234
SATEL.LIT DE POSICIONAMENT GLOBAL, 122
SATEL.LIT HELIOS, 118, 122
SATER, 169
SATESA, 170
SBSL, (veure "BOMBA SBBL")
SCTM, 170
SOI,
42, 49, 55
SECRAFONIA, 170, 182
SECRETARIA 6ENERAL DE COMUNICACIONS, 120
SECREIISK, 38
SELENIA, 189
SENER, 119, 120, 148, 150, 152, 154, 155, 195, 198, 200, 202
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SH0RT-RAN6E ANTI-RADIATION MISSILES, (veure "SRAM")
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TRIBAT, (veure "MÍSSIL TRI6AT")
TS6CEE, 136
TUDOR, 209, 211
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VAIXELLS, 25
VCA, 208, 217
VCA-2, 218
VCA-3, 218
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VDS, 214
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