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FÖRSVARSANSLAGENS UTVECKLING
Frankrike befinner sig just nu i implementeringsfasen av planen ”La Loi de programmation militaire
(LPM)” som påbörjades år 2014 och som avses fortlöpa fram till år 2019. LPM eller ”Military Planning Act
– 2015–2019) skapades som ett resultat av rapporten ”Defence and National Security 2013”, vilken presenterade en rad förbättringsområden i det franska försvaret.
Försvarsanslagen i Frankrike har blivit uppdelade årsvis och i rapporten ”Projet de lo de finance 2016 –
Budget de la mission defense” framträder det att landet från och med år 2016 avser att arbeta i etapper
gällande implementeringen. Under 2016 gav regeringen ett tillskott på ytterligare 600 miljoner euro, vilket
gav en årlig ökning på 32 miljarder euro istället för 31,4 som stipulerades initialt i LPM. Investeringar i ny
materiel ökade också med 7 procent under år 2016 och landade på 3,4 miljarder euro.
Budgetmodellen avser en prognostiserad ökning med 0,6 procent från år 2015 (31,98 miljarder euro), och
0,7 år 2016 (32,26 miljarder euro). Därefter ökar budgeten med 1 procent år 2018 (32,77 miljarder euro) för
att landa på 1,5 procent år 2019 (34,02 miljarder euro). Den franska försvarsbudgeten är uppdelad i poster
och dessa förändras varje år. Vid önskad fördjupning eller ytterligare information, vänligen se avsnittet
nedan.
För åren 2017–2018 presenteras en uppdaterad implementeringsplan för försvarsanslagen som utgår
från den nya planen LPM 2019–2025. Denna avser stärka försvarsanslagen med 295 miljarder euro och
uppfylla Nato:s 2 procent-mål till år 2025. Frankrikes president Macron presenterade tidigare i år planer
för nästa steg i försvarsanslagen, nämligen ”Horizon 2030” och planen för åren 2025–2030.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att Frankrike satsar på att stärka försvarets operationella oberoende med strategisk autonomi som ett viktigt ledord.

Mer läsning
Military Planning Act (2014–2019, 2015–2019 uppdatering), Ministere des Armees, DGRIS
Military Planning Act 2014–2019, Ministere des Armees
Projet de loi de finances (PLF) 2016
Projet de loi de finances 2018
Defence Key Figures 2017, Ministere des Armees
Defence Key Figures 2018, Ministere des Armees
La Loi de Programmation Militaire 2019–2025, Ministere des Armees
Draft Military Planning Law 2019–2025
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PÅGÅENDE ÖVERSYNER
”White Paper on Defence and National Security 2013 och LPM 2015–2019” är fortfarande under implementering i Frankrike och nästa fas är av LPM 2019–2025. I det sistnämnda dokumentet framgår visionen
om år 2030, vilken baseras på fyra pelare som beskriver viktiga steg för landet för att uppnå de givna
målen. Sammanfattningsvis kan dessa mål konkretiseras som följer: ett modernt och teknologiskt starkt
försvar, en modern yrkessoldat, operationella reserver samt operationellt och autonomt handlingsutrymme.
Mer läsning
La Loi de Programmation Militaire 2019–2025, Ministere des Armees
White Paper on Defence and National Security 2013, Ministere des Armees
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PROGRAM OCH SATSNINGAR
Under år 2018 har Frankrike genomfört flertalet investeringar avseende försvarsmateriel, dels inköp
av 100 000 automatkarbiner av typen AIF (HK) för att ersätta den föråldrade FAMAS och att marinen fått
nytt tillskott av understödsfartyg vilka levereras under åren 2018 och 2019. Vidare har flygvapnet investerat i nya MRTT (Airbus A330) med första leverans under 2018 därefter en eller två per år fram till år 2025.
I rapporten för 2018 års försvarsbudget presenteras ett underhållsprogram (EPM) som specifikt avser
att fokusera på materiel för alla vapengrenar. Under år 2018 och framåt avser franska försvaret även att
investera på cyberförsvarsområdet samt i ny infrastruktur. Det senare framgår även som ett av de prioriterade hoten i LPM 2015–2019, vilket därför kräver extra resurser och investeringar. Ytterligare satsningar
för soldaten innefattar nya komposithjälmar, kroppsskydd (SMB), inköp av nya Griffon (APC), modernisering av SAM, counter UAV, uppgradering av FREMM-fregatterna och investering i nya minjagare l.
Gällande R&T och R&D framgår det att Frankrike utgår från LPM 2015–2019, där båda dessa områden
lyfts fram som prioriterade för framtiden. I PLF 2018, presenteras en rad olika satsningar på försvarssamarbeten men även landets nationella försvarsindustri främjas. Bland annat nya forskningsprojekt via
forskningsenheterna ANR och ASTRID. Vidare presenteras samverkan mellan franska försvarsdepartementet, SME:er och utvecklingen av produkter med dubbla användningsområden. Vikten av disruptiva
teknologier framgår också i “Defense Key Figures”, men vad detta avser framgår ej. Operationella satsningar presenteras i “Defence and National Security and Strategic Review 2017” och i de olika dokumenten presenteras även det franska försvarsdepartementets planering för omstrukturering av den operationella organisationen samt dess försvarsmakt.
Mer läsning
Projet de loi de finances 2018
La Loi de Programmation Militaire 2019–2025, Ministere des Armees
Defence and National Security Strategic Review 2017, Ministere des Armes
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OFFSET POLICY
Mer läsning
Defence Industries and Technologies, France Diplomatie
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MEDLEMSNYHETER FRANKRIKE
181112 Gripen E Flies with Meteor
181018 QinetiQ Selects TactiCall for Naval Research Facility
181018 BAE Systems levererar Bofors 155mm BONUS precisionsstyrda ammunition till amerikanska
armén
171103 Swedish Army selects Bofors 155mm BONUS munition
171019 Saab får beställning på delsystem till meteor
170516 Exonaut powers UN Search and Rescue Exercise in Switzerland
161019 Saab Receives Order for Giraffe AMB
160701 Austria to Buy 32 BAE Systems BvS10 All-Terrain Vehicles
160613 AT4 Roquette NG, Carl-Gustaf M4 and NLAW Lands at Eurosatory 2016
150916 Saab tecknar nytt minröjningskontrakt
150707 Saab tecknar avtal om verkansdelar
150415 Saab och Embraer ingår samarbetsavtal kring Gripenprogrammet i Brasilien
141211 Saab to supply new generation AT4 to the French armed forces
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SOFF:S AKTIVITETER OM FRANKRIKE
180611 15 Eurosatory Paris
160613 17 Eurosatory Paris
140616 20 Eurosatory Paris
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