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FÖRSVARSANSLAGENS UTVECKLING
Det tyska försvarsanslaget har tidigare år legat på en förhållandevis låg nivå i jämförelse med Tysklands ekonomi. Tyskland har likt andra NATO länder förpliktigat ett mål om 2 procent vilket inte uppfylls. I och med budgetdebatten i Bundestag i juli 2018 så meddelar försvarsministern Ursula van
der Leyen att målet inte kommer att vara nåbart förrän tidigast 2024. Däremot blev det klart att Bundeswehr under 2018 tillskjuts 1,5 miljarder € mer än för 2017, och stiger sedan med 4,4 miljarder 2019.
I grafen till försvarsanslaget för 2017 så presenteras en bild där personal- och materialkostnaderna för
drift ligger bakom de ökade kostnaderna.

PROGRAM OCH SATSNINGAR
Samtliga försvarsgrenarna behöver moderniseras. Inköp och moderniseringar sker löpande och är i
många avseenden interna och icke-officiella program. Däremot blir de innovativa satsningarna inom
R&D och R&T tydliga genom de olika satsningarna inom dessa områden med fokus på bland annat:
Autonoma system, förnybar energi, elektromobilitet, UUV, interaktivt kamouflage, Radar och signatur
kamouflage, ledningssystem, skyddsteknologi mot IED. Dessa projekt leds av separata forskningsinstitut som är kopplade till Försvarsdepartementet och dels Bundewswehrs egna Universitet (UniBW). Det
förekommer obekräftad information på flertalet tyska nyhetssidor med försvarsinriktning om en önskelista på 18 fastställda projekt för Bundeswehr 2018–2022, någon officiell källa från det tyska försvarsdepartementet har inte kunnat hittas .
.
I det kommande rustnings programmet för 2019–2021 satsar Bundeswehr på:
-

Lätta pansarfordonet PUMA

-

Lufttransport A400M

-

Fortsatt utveckling av Eurofighter

-

NH90

-

MALE HERON UAV, förlängs fram till 2020 (Lån mellan Tyskland/Israel)
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HANDEL MED SVERIGE
Några exempel på affärer med medlemsföretag;
RBS15-system till tyska marinens nya fartyg (180802)
Saab lanserar nästa generations sjömålsrobot - RBS15 Gungnir (180716)
Saab tecknar kontrakt på komponenter till TAURUS KEPD 350 (180404)
Launch of Systecon Deutschland – Strengthening sales and support services (180201)
Saab får order på uppgradering av fordonssimulatorer till tyska armén (180110)
Saab får order från KMW på mobila kamouflagesystem (171219)
Saab får beställning på delsystem till meteor (171119)
Carmenta technology helping to improve flight safety (170518)
Exonaut powers UN Search and Rescue Exercise in Switzerland (170516)
Saab får beställning på självskyddssystem för det tyska flygvapnet (170411)
Ytterligare en beställning av Lotsbåtar till Tyskland (160926)
Saab får beställning på fordonselektronik till stridsvagnen Leopard 2 (160810)
German Defense uses Opus Suite for LCC Analysis (160523)
Ny order till Dockstavarvet (160105)
Saab signs E-Jet agreement with Liebherr-Aerospace(140507)
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ÖVRIGT

SOFF har ett samarbete med vår systerorganisation Bundesverband der Deutschen
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV).
Föreningen genomförde en första Försvarsmarknadsdag i Tyskland 2017 och en ny planeras att
genomföras igen under 2019.

Relevanta aktiviteter;
SPIE Remote sensing / Security & Defence
När: 10 – 13 september, 11–12 september
En utställning i Berlin för ingenjörer, forskare och policy makers: data & signal analys, det senaste inom optik, quantum teknik med mera.
MS&D – International conference on maritime security and defence
När: 4–7 september 2018
Internationell konferens om marin säkerhet och försvarsfrågor i Hamburg.
U.T Sec – Unmanned technologies & security expo & conference
När: 6–7 mars 2019
Utställning och konferens för allt inom UAV teknologi i Nürnberg.
Enforce Tac 2019
När: 6–7 mars
Utställning för polis, militär och säkerhetsutrustning i Nürnberg.
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Offset
Tyskland har ett komplext regelverk kring industrisamverkan som egleras i ett flertal olika tyska lagar
som samvarierar med EU:s lagstiftning på området.
Läs mer
Bundeswehr Annual Report 2016
Bundeswehrs årsapport till Bundestag. Personalbrist, föråldrad utrustning och status för viktiga
system.
Bundesministerium der verteidigung vitbok 2016
Tysklands strategiska prioriteringar, terrorismbekämpning och säkerhetspolitik de kommande åren.
(Tyska)
Military Scientific Research Annual Report 2016
Sammanställning av Bundeswehrs teknologiska satsningar och program.
Maritime Technologie und Forschung WTD 71
Informationsblad om marinforskning och teknikutveckling vid Bundeswehrs maritima forskningsanläggning. (Tyska)
Bundeshaushaltsplan 2017
Budgetdokument för Försvarsdepartementet, specifikationer, siffror och inköp. (Tyska)
Bundeshaushaltsplan 2017 – Grafik
Grafisk sammanställning i tårtbitsformat gällande finansiella satsningar, forskning och vart försvarsanslaget hamnar. (Tyska)
Univärsität des Bundeswehrs – Militärekonomi
Diskussionsunderlag och prognostisering gällande försvarsanslagens utveckling och utfall 2019–
2022. Presenterat av ansvarig forskare och Generallöjtnant vid Bundeswehrs Universitet i München.
(Tyska)
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Länktips för forskningstekniska anläggningar kopplade till Bundeswehr, primärt på tyska. Några finns på
engelska men innehåller äldre information.
WTD 41: Forskningsanläggning för landgående, pionjär och trupp tekniska markfordon.
WTD 52: Special- och skyddsteknisk forskningsanläggning.
WTD 61: Flyg- och luftteknisk forskningsanläggning
WTD 71: Maritim forskningsanläggning
WTD 81: Informationsteknisk- och elektronisk forskningsanläggning
WTD 91: Vapen- och ammunitionsteknisk forskningsanläggning
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MEDLEMSFÖRETAG
MED INTRESSE
FÖR TYSKA MARKNADEN
(REDOVISAS SEPARAT TILL MYNDIGHETER)
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