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A quest escrit es justifi-
ca com a introducció 
d’una sèrie de textos 
que analitzaran, en 
els propers mesos i 

de manera periòdica, les relaci-
ons entre els Estats d’Espanya i 
Israel en tot allò relacionat amb 
assumptes militars, armamentís-
tics i de seguretat. Aquest procés 
culminarà amb la publicació d’un 
informe complet sobre aquestes 
relacions a la fi d’any. Aquest in-
forme pot ser entès com una ac-
tualització fins a l’any 2011 d’un 
informe previ publicat en 2009 
que mostrava la situació fins a 
2008. Aquell informe es va titu-
lar “Espanya-Israel. Relacions en 
matèria militar, armamentista i de 
seguretat. Balanç i tendències”, i 

està disponible en Internet de for-
ma gratuïta. En aquella ocasió, el 
focus d’interès van ser les expor-
tacions espanyoles a Israel, enca-
ra que també es van cobrir altres 
àmbits. En aquesta ocasió, l’ob-
jectiu serà tot allò que llavors es 
va abordar de manera secundària.

Existeixen moltes raons que jus-
tifiquen una actualització de l’in-
forme anterior, però existeix una 
que destaca en gran manera per 
sobre de la resta: senzillament, 
les exportacions d’armes espa-
nyoles cap a Israel representen un 
percentatge mínim del volum to-
tal de negoci entre els dos països 
en el sector militar i de seguretat. 
Aquesta conclusió ja va ser des-
tacada en l’informe anterior. Ara, 

cal reafirmar-se en ella i sostenir 
que, mentre les exportacions no 
han experimentat un auge sig-
nificatiu, en la resta de relacions 
la tendència és clarament a l’al-
ça, podent parlar fins i tot de cert 
boom en determinats àmbits.

L’objectiu d’aquest primer text 
és el de mostrar el marc i la si-
tuació general de les relacions 
entre els dos països, recollint les 
conclusions de l’informe de 2009 
i actualitzant algunes dades. En 
successius escrits s’aprofundi-
rà en els diferents components 
d’aquestes relacions. No se ci-
taran les fonts de les dades aquí 
incloses, en estar aquests ja de-
gudament referenciats en l’es-
mentat informe de 2009.

“absolutament 
insignificants”?

Relacions militars entre Israel i Espanya:

Alejandro Pozo Marín. Investigador del Centre Delàs
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Si bé les relacions militars i de seguretat entre Espanya i Israel són recents, són actualment molt fluïdes 
i estables, estan permanentment en auge i compten amb diferents acords de cooperació. L’últim, el més 
complet i integral, va ser acordat al març de 2010.

Espanya no es troba entre els països de la Unió Europea que utilitzen les millors pràctiques quant a la 
seva responsabilitat pel que fa a les esmentades relacions.

No existeix una diferència significativa entre el Partit Popular (PP) i el Partit Socialista (PSOE), quan es 
tracta de les relacions militars i de seguretat entre els dos països. Tots dos partits han promogut relacions 
a l’alça quan han governat, amb independència dels esdeveniments als Territoris Ocupats de Palestina.

Com són les relacions militars 
i de seguretat entre Espanya i Israel? 
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E El 16 de març de 2010 es va segellar 
l’acord de cooperació militar més complet 
fins avui entre Espanya i Israel. Pel que 
sembla, es va tractar d’un “Memoràn-
dum d’Enteniment”, fórmula que implica 

que no es deriven drets i obligacions per a ambdu-
es parts, no es publica en el BOE i no se sotmet a 
l’autorització prèvia de les Corts (com sí succeeix 
amb els tractats internacionals de caràcter militar). 
No obstant això, les traves que van acompanyar al 
procés (ja a l’octubre de 2009 es va informar de la 
signatura immediata de l’acord), van alimentar el 
dubte que es tractés realment d’una mera declara-
ció d’intencions. Potser, com va assenyalar Eduardo 
Melero, professor de Dret de la Universitat Autòno-
ma de Madrid, es va qualificar aquest acord com a 
“memoràndum” per evitar el control parlamentari i el 
debat públic sobre el seu contingut.

Encara que les relacions militars entre Espanya i 
Israel sovint es redueixen a les exportacions d’ar-

mes espanyoles, després de la revisió realitzada en 
l’informe de 2009 podem concloure que existeixen 
dos àmbits que cal abordar de manera diferencia-
da: el primer és el plànol legislatiu. En efecte, les 
exportacions d’armes estan controlades a través de 
la legislació espanyola i, per tant, es pot parlar de 
la legalitat o il·legalitat d’exportar armament a Isra-
el. El segon pla és el de l’ètica i els drets humans. 
Malgrat que no estan regulades per llei, existeixen 
relacions militars controvertides quant a que poden 
fomentar la militarització dels conflictes a la regió i 
el seu tractament per mitjans violents, fins i tot en 
contra del contingut del Dret Internacional Huma-
nitari i la Declaració Universal dels Drets Humans. 
Aquestes relacions són, entre unes altres, les im-
portacions de productes militars i de seguretat is-
raelianes, les col·laboracions empresarials entre la 
indústria israeliana i l’espanyola (i amb els governs 
de tots dos països) i les connexions en el sector de 
la seguretat interior o integral (Homeland Security) i 
els serveis prestats. 

En què consisteixen aquestes relacions?
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Industria militar i de  
seguretat espanyola

Estat espanyol

Cooperació corporativa

Autoritzacions Autoritzacions

Acords militars i de seguretat

Importacions

Exportacions

Serveis militars  i de seguretat

Aquí només estan considerades les relacions bilaterals, no les que involucren a altres països i estructures internacio-
nals (OTAN, UE). No obstant, totes elles seran abordades en el nou informe sobre les relacions entre Espanya i Israel.

Estat israelià

Industria militar  
i de seguretat israeliana
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E l Govern espanyol va regular per llei les ex-
portacions espanyoles de material de De-
fensa i de doble ús al desembre de 2007. 
Aquesta legislació està fonamentada en 
un anterior codi de conducta europeu en 

vigor des de 1998. A pesar que aquest últim no era 
vinculant , la llei espanyola anterior ho assumia en la 
seva legislació prèvia, com a conseqüència de la re-
missió expressa al contingut del Codi de Conducta. 
cal destacar, en qualsevol cas, que la nova legislació 
no ha suposat una millora de les pràctiques d’expor-
tació espanyoles, i en el cas israelià aquestes han 
estat clarament a l’alça. 

Tant la Posició Comuna com la legislació espanyola 
estan basades en vuit criteris. Alguns són vincu-

lants, mentre que la majoria són simples recomana-
cions (per exemple, solament es “exercirà cautela i 
vigilància especial emetent llicències” en casos de 
violació de drets humans al país de destinació). Una 
anàlisi detallada de l’obligatorietat de cada criteri i 
del grau de compliment en el cas d’Israel pot tro-
bar-se en l’informe de 2009 en el qual està basat 
aquest article. Per simplificació, podem considerar 
aquí que, al marge del grau d’obligatorietat dels cri-
teris, tots ells han de ser considerats. Solament així 
cal entendre la seva inclusió en la legislació. En la 
taula següent es presenta el grau de compliment 
(violació o no del criteri) de cadascun d’ells. Les 
explicacions i arguments detallats que condueixen 
a aquesta conclusió poden trobar-se en l’informe 
esmentat.

Les exportacions espanyoles a Israel
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1 Respecte dels compromisos internacionals  
dels Estats membres de la Unió Europea

Possible violació

2 Respecte dels drets humans al país de destí final Violació flagrant

3 Situació interna del país de destí final, en termes  
d’existència de tensions o conflictes armats

Violació flagrant

4 Preservació de la pau, la seguretat i l’estabilitat regionals Violació flagrant

5
Seguretat nacional dels Estats membres i dels territoris  
les relacions exteriors dels quals són responsabilitat  
d’un Estat membre, així com dels països amics i aliats

Possible violació

6 Comportament del país comprador front a la comunitat internacional Violació flagrant

7 Risc de desviament de l’armament al país  
comprador o de reexportació en condicions no desitjades

Violació

8 Compatibilitat de les exportacions d’armes  
amb la capacitat econòmica i tècnica del país receptor

No violació

Per tant, les exportacions d’armes a Israel no com-
pleixen amb la pròpia Llei espanyola. No obstant 
això, resulta evident que no es pot demostrar que 
l’armament exportat sigui utilitzat (exactament el 
mateix), directament o com a component integrat, 
per violar els continguts d’aquests criteris, però és 
important conèixer que no existeix cap garantia so-
bre l’ús final del material importat per Israel. És a 
dir, no hi ha manera de prevenir la no utilització de 
les armes espanyoles en esdeveniments com els re-
gistrats a la Franja de Gaza durant l’operació Plom 
Fos al gener de 2009. A més, d’una banda, aques-
tes exportacions estan protegides per una falta de 
transparència emparada en termes de “seguretat 
nacional” i, per un altra, és manifesta la connivència 
del Govern espanyol amb les autoritats i la indústria 

israelianes i la preferència del Govern espanyol, a 
l’hora d’autoritzar exportacions, per les qüestions 
comercials i polítiques i no per unes altres que afec-
ten als drets humans i el Dret Internacional. Mentre 
que els països membres de la Unió Europea han 
denegat un total de 303 llicències d’exportacions 
d’armes a Israel entre 2001 i 2010, no es coneix que 
cap de les llicències denegades per l’Estat espa-
nyol hagi tingut efectivament a Israel com a desti-
natari. A manera d’exemple, els Estats membres de 
la Unió Europea han rebutjat exportacions a Israel 
apel·lant en 374 ocasions entre 2001 i 2010 al cri-
teri 2, que pregunta si Israel no respecta els drets 
humans –així consta en molts informes de l’ONU i la 
Unió Europea– i al criteri 3, sobre si es troba en una 
situació de conflicte armat o tensió política –com 
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considera la pràctica totalitat de centres sobre pau 
i conflictes. En canvi, no es coneix que Espanya 
hagi denegat mai una exportació de material militar 
a Israel.

En els últims setze anys dels quals es disposa de 
dades oficials (1995-2010, encara que entre 1995 
i 1998 les dades no són completes), Espanya ha 
exportat “material de Defensa” i armes lleugeres 
a Israel valorades en més de 35 milions d’euros, 
a més d’altres exportacions de material de doble 
ús civil-militar que superen els 10 milions. Vaga dir-
ho, Espanya no ha exportat armament a les forces 
palestines, una pràctica que també hauria implicat 
una violació de la legislació espanyola. En termes 
partidistes, es pot dir que PP i PSOE han expor-
tat similars volums econòmics d’armes a Israel als 
seus respectius governs.

El tipus de material exportat i el moment de l’expor-
tació també importen. Així, amb Gaza encara fume-
jant per l’operació Plom Fos, Espanya va exportar 
en 2009 més de cinc milions d’euros en material de 
Defensa, armes lleugeres i material de doble ús. Els 
més de tres milions d’euros en armes lleugeres van 
suposar multiplicar per tres qualsevol registre ante-
rior. A més, es van deixar clares les intencions en 
autoritzar altres 2,8 milions d’euros en material de 
Defensa, dels quals gairebé 2,5 milions corresponi-
en a la categoria 4 (bombes, torpedes, coets, mís-
sils). Tot això en el mateix any en què al Parlament 

Europeu i al Congrés de Diputats a Madrid diferents 
veus polítiques demanaven un embargament de les 
exportacions d’armes a Israel. 

Són les quantitats esmentades –uns 45 milions en 
16 anys– significatives? Tot depèn de quin sigui el 
criteri utilitzat. Per a l’expresident del Govern Rodrí-
guez Zapatero, aquestes exportacions són “abso-
lutament insignificants”. Almenys van ser aquestes 
les paraules que va utilitzar en la seva resposta a 
un jove al programa de televisió “Tinc una pregun-
ta per a vostè”, a principis de 2009. Zapatero les 
va quantificar entorn del milió d’euros, quan certa-
ment la quantitat en 2008 havia estat quatre vega-
des superior. Així i tot, 4 milions, incloent material 
de Defensa, de doble ús i armes lleugeres van ser 
poc voluminosos en comparació dels 1.250 milions 
d’exportacions totals espanyoles en 2008 sumant 
els tres conceptes. A més, Espanya amb prou fei-
nes exporta l’un per mil de les importacions militars 
israelianes (Estats Units suposa més del 95% del 
total). D’altra banda, les exportacions espanyoles 
amb prou feines representen, com veurem, una pe-
tita part de les relacions militars i de seguretat to-
tals entre Espanya i Israel. No obstant això, no pot 
dir-se que les exportacions espanyoles siguin “in-
significants”, atès que podria dir-se que aquestes 
violen la legislació espanyola i contradiuen tots els 
discursos relacionats amb l’estabilitat i el respecte 
dels drets humans a Orient Pròxim, a més que cal 
considerar altres àmbits tractats a continuació. 
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A bordem ara la direcció contrària, de Tel 
Aviv a Madrid. La primera cosa que cal 
tenir present és que es desconeix el vo-
lum exacte d’aquestes importacions, atès 
que aquesta informació no és pública a 

Espanya. Si bé és d’obligat compliment la publicació 
d’un informe sobre les exportacions, no és aquest el 
cas de les importacions, a pesar que també poden 
suscitar, com veurem, controvèrsies.

Per entendre la rellevància de les importacions de 
material militar israelià, cal destacar la manera en 
què funciona aquest negoci. En primer lloc, un dels 
motius principals pels quals un país decideix expor-
tar equipament militar és abaratir la producció inter-
na. El principal client de les indústries d’armes solen 
ser les Forces Armades, que realitzen les coman-
des. El cost per unitat de producte produït (a pagar 
per l’Estat) serà diferent si solament es produeix la 
quantitat demandada pel Govern que si es fabrica 

un nombre superior d’equips i s’exporta l’excedent. 
Per aquest motiu, el propi Govern sol veure amb 
bons ulls les exportacions d’armes, perquè li su-
posa una disminució de les despeses. Amb aques-
ta explicació, cal entendre que les exportacions 
d’armes israelianes tenen també un impacte en la 
militarització interna (a Israel). Al contrari del que 
ocorre en altres països, Israel exporta tres quartes 
parts 75% de la seva producció d’armament, i la 
seva indústria militar depèn d’aquestes transferèn-
cies. Com ja va advertir el tres vegades ministre de 
Defensa i ministre d’Afers exteriors en les dècades 

de 1980 i 1990, Moshe Arens: “Cada país ha de 
fer negoci amb aquells productes en els quals té 
un avantatge comparatiu. El major avantatge com-
paratiu d’Israel és en productes militars, perquè 
aquests exigeixen tecnologia avançada en una mà 
i experiència militar en l’altra. Avui, es pot dir que 
cap país del món és tan depenent de les vendes 
d’armes com Israel”.

En segon lloc, cal considerar que Israel exporta 
tecnologia militar molt desenvolupada per l’expe-
riència acumulada pel llarg conflicte amb els pa-
lestins. Itamar Graff, conseller cap de la Delega-
ció de Defensa israeliana a Espanya, reconeix que 
Israel (referint-se també als Territoris Ocupats) és 
“un ‘laboratori’ de mitjans de combat i de noves 
tecnologies de Defensa, per una raó molt senzilla: 
les amenaces constants i cada vegada més sofis-
ticades a les quals s’ha vist i es veu sotmès des 
de la seva creació com a Estat i la seva permanent 

lluita per sobreviure”. De fet, una de les caracte-
rístiques principals de la indústria israeliana és “la 
rapidesa en el desenvolupament dels programes 
d’investigació i desenvolupament [(R+D)] i a la qual 
els projectes passen a l’estat operacional, per ser 
posteriorment exportats”. Una explicació d’aques-
ta rapidesa als programes de R+D són les operaci-
ons militars freqüents de les forces militars d’Israel 
en conflictes armats. En paraules de Itamar Graff: 
“A diferència d’altres països, a Israel l’enginyer que 
desenvolupa una tecnologia, està servint al mateix 
temps en l’Exèrcit com a combatent o com a Cap 

Les importacions espanyoles 
de productes israelians
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d’alguna unitat durant el seu servei com reservista 
i, per tant, viu d’a prop i coneix les necessitats de 
les Forces de Defensa d’Israel. Aquesta interacció 
diària existent entre la indústria i l’Exèrcit permet 
flexibilitat, improvisació, creativitat i una reducció 
considerable en els terminis dels projectes”. Així, si 
Espanya importa material militar d’Israel és perquè 
aquest país ostenta una de les indústries militars 
més “avançades” del món. Una explicació parcial 
d’aquest alt nivell tecnològic es basa en l’esforç 
militar israelià (unes vuit vegades superior a l’es-
panyol, en termes percentuals de despesa sobre 
el PIB), que rep la seva legitimitat interna per la 
constant amenaça (real o figurada) que la població 
israeliana percep tant de l’exterior (Iran, alguns pa-
ïsos àrabs...) com de el “interior” (els Territoris Ocu-
pats de Palestina, destacant la particularitat de la 

Franja de Gaza). Així, és important tenir en compte 
que també existeix un vincle clar entre les importa-
cions espanyoles d’armament israelià i l’ocupació 
de Palestina.

Si bé, no pot conèixer-se el volum ni el detall gene-
ral, són ben conegudes, entre altres, algunes vendes 
israelianes en forma de míssils i avions no tripulats 
(els famosos drones utilitzats per Espanya a Afga-
nistan, que seran objecte d’anàlisi específica en un 
escrit posterior). Solament aquests enviaments van 
tenir un cost superior als 340 milions d’euros, i per 
això pot afirmar-se que el volum de negoci de les 
importacions d’armes israelianes per part d’Espanya 
és molt superior al de les exportacions en la direcció 
contrària. Pot consultar-se en l’informe el detall d’al-
tres productes importats.
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La cooperació corporativa i el Homeland Security

E n la cooperació industrial, les relacions de 
seguretat i Defensa són, fins i tot, més sig-
nificatives. Es pot concloure que les rela-
cions són fortes, creixents i estables, com 
també ho és la implantació de la indús-

tria israeliana a Espanya. En una situació en la qual 
cada país prioritza la seva pròpia indústria militar 
local, destaquen els consorcis que es materialitzen 
entre les empreses d’Israel i Espanya per accedir 
a cadascun dels respectius mercats i, fins i tot, a 
tercers mercats prèvia incorporació al consorci d’al-
tres empreses d’aquells països. El volum de negoci 
d’aquestes col·laboracions pot aconseguir, segons 
declaracions de l’ambaixada israeliana, els cinquan-
ta milions d’euros anuals, xifra també molt superi-
or a la registrada per les exportacions espanyoles 
de material militar. En relació amb aquest punt, cal 
recordar que la indústria militar israeliana és, en la 
seva major part, pública (encara que la part privada 
va guanyant progressivament terreny), mentre que 
les empreses espanyoles involucrades en aquests 
consorcis militars (Indra, Amper, EADS-CASA, Santa 
Bàrbara, Tecnobit o Telefónica, entre altres), encara 
que són en general companyies privades, reben fons 
públics i altres facilitats de les estructures governa-
mentals espanyoles. Així, una part important dels 
fons involucrats en aquest negoci són públics. 

Les fronteres tradicionals entre seguretat interna (de-
partaments o ministeris de l’Interior) i l’àmbit militar 
(ministeris de Defensa) estan cada vegada més di-
fuminades. Una de les argumentacions més utilitza-
des per justificar aquesta tendència és l’aparició de 
noves amenaces que escaparien, segons s’insisteix, 
a les dues esferes anteriorment esmentades. Entre 
aquestes “noves” amenaces es destaca el “terroris-

me”, el crim organitzat, la proliferació de determinat 
tipus d’armament, la immigració i els així denominats 
Estats fràgils. Com a conseqüència, alguns països 
han creat un departament o ministeri intermedi en-
tre Interior i Defensa per encarregar-se d’aquestes 
noves amenaces. La denominació més recorreguda 
per a aquest departament intermedi –existent a Is-
rael i altres països– és l’expressió anglesa “Home-
land Security”, que normalment es tradueix com a 
“Seguretat Integral” o “Seguretat Interior”. De ma-
nera paral·lela, ha sorgit de forma espectacular una 
indústria privada associada per elaborar productes, 
proveir serveis i comercialitzar aquesta “nova” esfera 
de la seguretat. Aquest nou mercat, pròsper, també 
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La cooperació corporativa i el Homeland Security

està finançat en bona part amb fons públics. Glo-
balment, la despesa governamental en productes i 
serveis de Homeland Security es va estimar en 2009 
als 141.600 milions de dòlars.

El rol capdavanter de la indústria israeliana quant a 
tecnologia de Seguretat Integral és molt manifest. 
Es podria dir, fins i tot, que és el país més rellevant 
d’aquest sector. Segons Naomi Klein en la seva obra 
La Doctrina del Shock, Israel hauria propiciat, des-
prés de l’11-S, una conversió de la seva ja importan-
tíssima indústria tecnològica informàtica i de les co-
municacions en la producció tecnològica relacionada 
amb la seguretat i la vigilància, experimentant un au-
tèntic boom de negoci i convertint-se en “una espè-
cie de centre comercial de tecnologies de seguretat 
per al consum intern”. Bona part de les exportacions 
de tecnologia (prop del 60% de les exportacions to-
tals israelianes) estan relacionades amb la seguretat. 
La lògica mostrada per Israel en la resta d’Estats del 
món, hauria estat, segons Klein: “La guerra contra 
el terror en la qual acaba d’embarcar-se és pel que 
nosaltres hem estat lluitant des del nostre naixement. 
Permeti que les nostres empreses d’alta tecnologia i 
les nostres companyies d’espionatge privatitzades li 
mostrin com s’ha fet”. Des de 2002, Israel ha orga-
nitzat al seu territori almenys mitjana dotzena anual 
de conferències importants sobre seguretat interna 
dirigides a legisladors, caps de policia i presidents 
de corporacions de tot el món, convertint el seu ter-
ritori en destinació d’una espècie de “turisme oficial 
contra el terror”. Klein cita les paraules en la CNN 
de Len Rosen, un important financer israelià: “La se-
guretat és més important que la pau (...) [Durant el 
procés d’Oslo] la gent buscava la pau per proporcio-
nar creixement. Ara que està buscant la seguretat, la 
violència no disminueix el creixement”.

Segons recull la web governamental “Inverteixi a 
Israel”: “Com una màxima prioritat nacional, la se-
guretat interna a Israel és més que un producte a 
exportar. La dependència de si mateixa israeliana 
ha creat una indústria de la seguretat diversificada 
i innovadora, afegint innovació a les tecnologies 
existents, així com desenvolupant altres noves”. 
cal advertir que, en molts casos, les grans compa-
nyies involucrades en aquest mercat són les ma-
teixes que caracteritzen el mercat de la Defensa, 
que produeixen innovacions tecnològiques deri-
vades. Les àrees de treball d’aquesta seguretat 
interior són, d’acord amb el propi Govern d’Israel: 
seguretat de l’aviació, marítima i de transport, ges-
tió de crisi i emergències, contraterrorisme, CBRN 
(químic, biològic, radioactiu, nuclear), EMS (ser-
veis d’emergència mèdica) i sensibilització públi-
ca, aplicació de la llei, seguretat de les tecnologies 
de la informació i antifrau i protecció d’infraestruc-
tura crítica.

Les prop de 350 companyies de seguretat que ex-
porten els seus serveis al món (d’un total de 600 
grups israelians actius en el sector) s’han encarre-
gat, a manera d’exemple, dels serveis de protecció 
del Palau de Buckingham, el Vaticà, la Torre Eiffel, 
els jocs olímpics d’Atenes de 2004 (15 companyi-
es israelianes van participar en un projecte de 200 
milions de dòlars), els jocs olímpics de Barcelona 
(1992), els de Sidney (2000) i els de Beijing (2008). 
La seva tecnologia s’utilitza en les comunicacions 
de les policies de Londres, Nova York i Los Angeles; 
els sistemes de vigilància de la ciutat de Londres i el 
metre de Mont-real; en el Capitoli i el Departament 
de Defensa d’EUA; en els sistemes d’identificació de 
persones en els aeroports de Heathrow (Londres), 
Atenes, Glasgow, Boston, entre molts uns altres; i 
les empreses israelianes han format als cossos de 
seguretat del FBI, la Policia Muntada del Canadà i 
marines i soldats d’EUA.

Les relacions entre Israel i Espanya són importants 
en aquest àrea d’Intel·ligència i Seguretat Integral, 
sobretot tenint en compte que, si bé en el passat el 
principal client de la indústria armamentista eren els 
ministeris de Defensa, avui els ministeris de l’Interior 
també són un client rellevant (el conseller cap de la 
delegació de Defensa d’Israel a Espanya, Yitzhak So-
roka, va dir que el volum de negoci dels dos ministe-
ris era “gairebé idèntic”). Les relacions en matèria de 
seguretat entre Espanya i Israel estan consolidades 
a través de nombroses col·laboracions. El successor 
de Soroka, Itamar Graff, va explicar al gener de 2009, 
referint-se a l’àrea de Seguretat Interior que “les em-
preses espanyoles tenen grans possibilitats de tri-
omfar en aquest mercat. La millor manera per a elles 
de guanyar mercat a Israel és buscar una empresa 
israeliana com a sòcia local, com fan les empreses 
israelianes a Espanya”.
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L ben en els àmbits esmentats amb anteri-
oritat en aquest article. Existeixen moltes 
altres relacions que en l’informe de 2009 
solament van ser abordades de manera 
superficial, però que seran tractades de 

manera més completa i profunda en el nou informe. 
Entre aquestes relacions, destaquen els serveis de 
seguretat que desenes de nombroses petites empre-
ses israelianes proporcionen a Espanya; la formació 
que reben forces policials i militars, agents de segu-
retat i escortes espanyols a Israel i als Territoris Ocu-
pats de Palestina; el finançament de totes les ope-

racions esmentades en aquest article, en les quals 
participen nombroses entitats bancàries espanyoles 
i estrangeres; la cooperació universitària en matèria 
de seguretat i Defensa; o els programes d’Investiga-
ció i Desenvolupament (R+D) finançats per la Unió 
Europea en els quals participen entitats i empreses 
israelianes en col·laboració amb espanyoles. A més, 
Espanya també s’ha ofert en diferents ocasions 
–l’expresident Aznar ha estat especialment actiu en 
aquest aspecte– a impulsar les relacions de Tel Aviv 
amb la UE i l’OTAN (si ben Israel no és Estat membre, 
compta amb un estatus privilegiat i influència).

Altres relacions
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A mb freqüència, per “relacions militars i de 
seguretat” sovint entenem “exportacions 
d’armes espanyoles”. En determinades 
ocasions, aquesta associació és correcta. 
No obstant això, probablement el cas is-

raelià sigui el contraexemple més clar de l’associació 
anterior, atès que les exportacions espanyoles –inclo-
ent material de Defensa, de doble ús i armes lleuge-
res– representen un volum econòmic extremadament 
petit en comparació del total de relacions militars i de 
seguretat. De fet, en alguns anys aquestes exportaci-
ons haurien suposat menys del 1% del total. 

No obstant això, les relacions entre Espanya i Israel 
en l’àmbit que ens ocupa transcendeixen amb molt 
els interessos comercials. Els suports, connivències 
i aliances polítiques entre tots dos països són noto-
ris. Així, resulta com menys polèmic que el Govern 
espanyol decidís fer un pas més en les ja preocu-
pants i gens insignificants relacions militars amb Is-
rael en signar un acord integral de cooperació militar 
al març de 2010, amb prou feines 14 mesos després 
dels excessos de l’operació Plom Fos a Gaza, en un 
moment en el qual aquest país estava sent acusat 
de crims de guerra i contra la humanitat per part de 
l’ONU i evitant, a més, el sempre necessari debat 
parlamentari.

Reprenguem la valoració de l’expresident Rodríguez 
Zapatero al programa de televisió al que fèiem re-
ferència amb anterioritat, quan va afirmar que les 
vendes d’armes a Israel eren “absolutament insig-
nificants”. Com vam dir, potser tenia raó en termes 

relatius i si solament ens referim al volum econòmic 
i no a la rellevància dels intercanvis. Fins i tot podria 
haver dit que també eren “absolutament insignifi-
cants” en comparació de les vendes que es poden 
registrar entre Israel i altres països. No obstant això, 
tenint en compte, d’una banda, el terrible impacte 
del militarisme en la població civil a la regió i, per 
un altre, el total de vincles militars entre Espanya i 
Israel, és a dir, incloent, com a mínim, les vendes 
de material militar, les de doble ús, les importacions, 
les col·laboracions empresarials i les connexions en 
l’àmbit de la seguretat, sense oblidar altres relacions 
governamentals entre els dos països (tant militars 
com en l’àmbit polític), minimitzar la rellevància de 
les relacions militars entre Espanya i Israel i qualifi-
car-les com “absolutament insignificants” represen-
ta una manera indigna d’eludir el necessari debat 
que hauria d’avaluar fins a quin punt és Espanya 
responsable dels excessos que comet el Govern is-
raelià amb la maltractada població palestina.

Conclusió: Com són aquestes relacions?


