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FÖRSVARSANSLAGENS UTVECKLING
Polen har sedan 2006 genomfört en rad olika policybeslut för att stärka landets försvarsanslag. I närtid
återfinns ”The long term financial plan for 2012–2015”, vilket avser att genom strategiska beslut stärka
de offentliga finanserna. Avsikten är att en starkare ekonomisk utveckling av de offentliga finanserna,
på sikt skall tillfalla försvarsanslaget. Polen avsatte under 2018 41,49 mdr złoty i försvarsanslag, vilket
är två procent av GDP. Detta är en stor ökning då försvarsanslaget för Polen under 2017 låg på 37,1
mdr złoty.
I rapporten ”SDNSSRP 2022” presenteras en långsiktig plan för hur Polen mellan 2013–2022, aktivt ska
arbeta med finansiell planering för att uppnå de uppsatta moderniseringsmålen. Det framgår ytterligare i ”SDNSSRP 2022” framgår det att försvaret- och försvarsanslagen kontinuerligt behöver få de
förutsättningar som krävs. Varvid dokumentet stipulerar att regeringarna måste vara beredda att vidta
juridiska, ekonomiska och finansiella medel för att uppmuntra investeringar inom R&D och modernisering. Polen släppte under 2012 ett framtidsdokument som avser Polen 2030: Third Wave of modernity, som tyvärr endast existerar på Polska.
Det framkommer endast andrahandsinformation om eventuella översyner. Polen är likt Bundeswehr
mitt inne i en implementeringsperiod, där landet arbetar på de brister som påpekats i tidigare utredningar. Detta framgår i rapporten Strategic Defence Review samt Defence Concept of the Repulic of
Poland 2017.

PROGRAM OCH SATSNINGAR
Polens senaste ”Strategic Defence Review 2016” presenterar en omfattande moderniseringsplan av
försvaret. I försvarskonceptet från 2017 så framgår det att landet tidigare gjort felaktiga satsningar
inom försvaret och att dessa nu behöver korrigeras med en annan strategi och fokus. Försvarsdepartementet presenterade en plan med fem expertgrupper som inom sitt respektive område, kommer att
arbeta löpande de närmaste åren.
Research Team 1 – Security environment of Poland;
Research Team 2 – National defence command and control subsystem;
Research Team 3 – Polish Armed Forces’ operational capabilities;
Research Team 4 – Non-military defence preparations;
Research Team 5 – Defence planning process.
Utöver dessa satsningar så framgår det även i dokumentet att Polen inom ramen för sitt 2032 försvar
kommer att satsa på konventionell utveckling av arméstridskrafterna. De senaste investeringarna är
bland annat missilförsvaret Wisla & Narew, granatkastarsystemet RAK. Den polska territorialarmén
som är en motsvarighet till hemvärnet fick nyligen en eftertraktad leverans av 53 000 nya automatgevär
av modellen GROT.
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HANDEL MED SVERIGE
Den svenska exporten till Polen har de senaste åren varit i mindre kvantiteter.
Några exempel på affärer med medlemsföretag;
Kölsträckning för svenskt signalspaningsfartyg vid polskt varv (180618)
Saab väljer det polska varvet Nauta signalspaningsfartyg (170426)
Saab får beställning på underhåll av polska marinens RBS15 MK3-robotar (170419)
Saab tecknar avsiktsförklaring med polskt försvarsföretag (161027)
Saab och polska Mesko tecknar samarbetsavtal för RBS15-MK3 (161006)
Saab får order från EDA på ammunition till Carl -Gustaf (160125)
Saab signs letter of intent with Polish naval shipyard for cooperation in naval programmes (151105)
Nammo strenghtens its presence in Poland (150901)
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ÖVRIGT
SOFF har ett samarbete med Polish Chamber of National Defence Manufacturers.
Föreningen har bl.a. genomfört följande aktiviteter;
Försvarsmarknadsdag - Polen (180426)
MSPO 2017
MSPO 2016
Landdag - Polen en viktig försvarsmarknad (150604)
Relevanta aktiviteter;
MSPO – International Defence Industri Exhibition
När: 4–8 september, årligen
Plats: Kielce, Polen
Återkommande försvarsutställning som bjuder in marknadens största aktörer under fyra heldagar. 2018 blir utställningens 26:e år och har tidigare attraherat ca 40 000 besökare.
BALT-EXPO – International Maritime Exhibition
När: 9–11 september 2019, vartannat år
Plats: Gdansk
Utställning med fokus på utveckling för hamn- och skeppsindustri, säkerhet, infrastruktur och
logistik.
BALT-Military Expo
När: 2019, vartannat år
Plats: Gdansk
Radom Air Show
När: 25–26 augusti, årligen
Plats: Radom
Flygvapenshow.
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Offset
Polen har sedan 2016 en ny offset strategi.
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