Landprofil

TJECKIEN
Februari 2019

Landrapport Tjeckien • Februari 2019

TJECKIEN SOM
FÖRSVARSMARKNAD
OCH SAMARBETSLAND

TJECKIEN
2

Landrapport Tjeckien • Februari 2019

TJECKIEN
Tjeckien är ett av de länder i Centraleuropa som framhäver sitt starka engagemang i Nato- och den europeiska försvarsalliansen. I tjeckiska försvarsdepartementets rapporter ”Long Term Perspective for Defence 2030 (2015)”, ”The Defence Strategy of the Czech Republic (2017)” och ”Security Strategy of the Czech
Republic (2015)” understryks försvarsallianser som ett av de primära målen i den övergripande strategin
för försvar och säkerhet. Tjeckien gick med i Nato tillsammans med Polen och Ungern 1999 och har sedan dess successivt integrerats i Nato:s olika projekt, bland annat i European Battlegroup, Nato Response
Force, Enhanced Forward/Tf Presence samt i internationella insatser.
Omvärldsanalysen och säkerhetsbilden som presenteras i ”The Long Term Perspective 2030” från år 2015
utgår från att det inte föreligger någon direkt hotbild mot landet, men att försvarsläget i Europa sedan år
2012 försvagats av upprustningen i Ryssland samt maktkamp mellan de regionala stormakterna. Tjeckiens Försvarsdepartementet menar att detta dels ställer krav på modernisering av den tjeckiska försvarsmakten som varit eftersatt under det senaste decenniet och dels på vikten av sammanhållande samarbete i allianserna. I årets första utgåva av A-Review som publiceras av det tjeckiska försvarsdepartementet,
inleds magasinet av en tydlig genomgång av PESCO, EUFOR och vad EDA på sikt kommer att betyda för
Tjeckien och Europas försvar. Magasinet avslutas med en genomgång av alla de samarbetsövningar som
Tjeckien medverkat i under år 2017, vilket bekräftar bilden av att samarbete med sina närliggande länder
och allierade är av hög prioritet.
I Defence Strategy of the Czech Republic (2017) lyfts bland annat följande fokusområden upp som viktiga
prioriteringar utöver vidhållande av allianser: militärtjänstgöring, försvarsindustriella satsningar, modernisering av armén, fortsatt professionalisering, organisationsstruktur och utveckling av en fungerande
försvarsreserv samt mer effektiv hantering av försvarsanslag.
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FÖRSVARSANSLAGENS UTVECKLING
I försvarsanslaget för år 2018 preciseras tydliga mål för hur budgeten ska fördelas. Den övergripande
fokuseringen innefattar bland annat utökad militär personal, projekt, modernisering och utveckling,
åtaganden i Nato och övriga allianser samt internationella insatser.
Budgetdokumentet avser perioden 2018–2020 och en beskrivning för hur anslaget ska allokeras under
åren 2019–2025, med fokus på anslutning till Long Term Plan 2030. Siffrorna presenteras i CZK (tjeckiska kronor) och relaterat till BNP så har de tjeckiska försvarsutgifterna befunnit sig på en låg nivå det
senaste decenniet, där den år 2005 låg på 1,5 procent och har sedan sjunkit till 1,1–1,0 procent år 2017.
För att återkoppla till Long Term Plan 2030, presenteras ett behov av en ökning till minst 1,4 procent
fram till år 2020 som en förutsättning för att alla planlagda projekt ska kunna genomföras.
Sammanfattningsvis visar siffrorna från försvarsanslaget år 2018 på en stadig ökning under de
kommande åren; 52 535 miljoner tjeckiska kronor år 2017, 58 893 miljoner tjeckiska kronor år 2018,
66 628 miljoner tjeckiska kronor 2019 och 77 281 miljoner tjeckiska kronor år 2020.
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
I de tidigare nämnda rapporterna har det inte framgått någon djupare eller mer detaljerad beskrivning av
speciella satsningsområden. I försvarsanslaget för år 2018 presenteras en något övergripande presentation över de områden som tillsammans med armén avser att utvecklas de kommande åren, vilka bland
annat är underrättelsetjänst, underhåll och utveckling av flygvapnet, ledningssystem samt organisationsstrukturer.
I SIPRIS rapport över inköp av försvarsmateriel för åren 2010–2017 har det tjeckiska försvaret köpt in
bland annat stridsfordon, radarmateriel och pansarvärnsrobot Spike. Investeringarna kommer från varierande länder såsom Israel, Frankrike, Italien, Norge, Sverige och USA. Alla köp är inte bekräftade och
vissa av systemen har en leveranstid mellan åren 2018–2021.
De teknologiska- och forskningsrelaterade investeringarna och satsningarna för framtiden återfinns dels
i de aktuella projekt som drivs av Försvarets forskningsinstitut (VVU) samt av det militärtekniska universitetet i BRNO. VVU har avslutat en del projekt under år 2018, men några avser att fortsätta fram till år
2019. Ett urval av dessa är Composite Filters (radioactive filtering), NPL Detector (CBRN), UAV Countermeasures och RAPAMEP Mobil Signalspaning.
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MEDLEMSNYHETER TJECKIEN
181218 Saab får order på RBS 70 NG från den tjeckiska försvarsmakten
181026 Saab får beställning på AESA-antenn i X-bandet för stridsflyg
180411 Tjeckiska flygvapnet slutför MS20-uppgradering av Gripen för ökad operativ förmåga
160829 Installationen av Saabs markövervakningsradar SR-3 godkänd på Václav Havel Airport i Prag
160215 GKN ingår RM12 PBL-avtal med FMV
160125 Saab får order från EDA på ammunition till Carl-Gustaf
151116 Tjeckiska armén har genomfört lyckad testskjutning och integration av Saabs RBS 70 NG
170111 GKN Aerospace and Swedish FMV extend agreement for Gripen RM12 Engine
150921 Czech Pilots Reach 20,000 Gripen Flight Hours
150916 Saab tecknar nytt minröjningskontrakt
140516 Czech Republic extends Gripen contract with Sweden
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SOFF:S RELATION TILL TJECKIEN
Tjeckiens försvarsindustriförening – AOBP
Defence and Security Industry Association of the Czech Republic (DSIA)
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SOFF:S AKTIVITETER OM TJECKIEN
191019 IDET 2019
190320 Svensk-tjeckisk försvarsmarknadsdag
171010 Svensk-tjeckiska försvarsmarknadsdagar i Tjeckien
161012 Industriseminarium Tjeckien
160407 SE-CZ Defence Industry, (SOFF, Storgatan 5)
140306 Industry Seminar SWE-CZ, (SOFF, Storgatan 5)
121128 Sweden/Czech Defence and Security Industry Cooperation Day, Prague, Cz
– 27th And 28th November 2012
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