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LANDET
Försvarspolitiska frågor diskuterades intensivt i Brasilien under åren 2003 och 2004 vilket slutligen
resulterade i omfattande omstruktureringar av försvarsmakten och försvarsindustrin. 2005 antog landet för första gången en nationell försvarspolitisk policy, National Defense Policy, och 2008 en nationell
försvarsstrategi, National Strategy of Defense. 2012 antogs även dokumentet The Defense Articulation
and Equipment Plan (PAED). Dessa dokument kom att innebära ett nationellt sammanhängande synsätt
på den militära förmågan och under flera år ledde detta till höga anslag och satsningar på försvaret och
försvarsindustrin. Satsningen saktades ner av finanskrisen som drabbade Brasilien 2014-2016.
Då Sydamerika i stort är fredat från väpnade konflikter används försvarsmakterna även för nationella
säkerhetsupphållande åtgärder. Satsningar på exempelvis att bekämpa kriminalitet ger alltså även ökade
satsningar på försvarsmakten, vilket innebär att fokus för försvarsmakt och industrin inte är strikt försvarspolitiska utan hänger samman med bredare säkerhetspolitiska frågor.
I januari 2019 tillträdde president Jair Bolsonaro, vilket har inneburit förändringar för bland annat försvarsindustrin. Bolsonaro är positivt inställd till militären samt för privat ägande av vapen, vilket många
spår kommer leda till ändringar för försvarsfrågor och för industrin. Den brasilianska försvarsindustrin
har tidigare till största delen sålt nationellt, men med en expanderade försvarssektor kan möjligheterna
öka för utländska företag att ta sig in på marknaden. Den brasilianska försvarsindustrin genererar runt
60.000 jobb och ytterligare 240.000 indirekta jobbtillfällen. Omsättningen, 52 miljarder USD, står för ca 4%
av landets BNP.
Den brasilianska försvarsmakten har runt 330.000 anställda och är med det den största i Sydamerika.
Utöver sina militära uppdrag och deltagande i internationella insatser stödjer den även den brasilianska
polisen med att upprätthålla säkerheten nationellt. Detta innebär att även om landet inte har styrkor i
väpnade konflikter ökar försvarsbudgeten när det inrikespolitiska och säkerhetsläget blir sämre.

Mer läsning
National Strategy of Defense, 2008
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FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
Brasiliens försvarsbudget för 2019 uppgick till ca 30 miljarder USD och är den största bland sydamerikanska länder med 1.5% av BNP. Planerade investeringar definierades i National Strategy of Defense
(NSD) från 2008. Den innehåller inriktning för medel- och långsiktig strategi för försvarssektorn. NSD
framhåller tre strategiska sektorer som särskilt viktiga – nukleär, cyber, och rymd. Utöver dessa ska försvarsindustrin generellt utvecklas och stärkas.
Brasilien har genomgått en finanskris under de senaste åren som även påverkat försvarsbudgeten. Detta
har gjort att budgeten inte har kunnat justeras upp för att motverka inflationen. Därför är den ökning i
försvarsbudget som kan ses i reella siffror endast marginell när den har justerats för inflation. Under de
senaste åren har faktisk omsättning varit under det budgeterade beloppet. Den negativa trenden påverkar
försvarsindustrin, exempelvis slopade Brasilien de långtgående planerna på egen utveckling av en helicopter carrier och köpte in HMS Ocean från UK 2018.
För att stimulera marknaden och återhämta sig från krisen kommer det ges statliga stöd till nationella
industrier. Finansiering ska öka från 2019 till 2023 för att nå en årlig försvarsbudget på 32.3 miljarder
USD år 2023. Den ökade finansieringen beror till del på ökad övningsfrekvens, samt nationella uppdrag
och även satsningar på teknologisk utveckling för bland annat luftfartskontroll, infrastruktur, transport
och kustbevakning. Det finns en av regeringen beslutad försvarsbudget för detta.
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Försvarsmaktens breda uppdrag i Brasilien gör att den nationella försvarsindustrin även den är bred.
Då militären även arbetar med logistik, gränskontroll, transporter och andra polisiära uppgifter behövs
utrustning för mer än militära uppgifter. Utöver generella moderniseringsprojekt för hela försvarsmakten
pågår ett antal större anskaffningsprojekt.
Brasilien kommer fram till 2029 anskaffa fem stycken u-båtar, som är tillverkade i samarbete med fransk
industri. Marinen ska även förstärkas med nya korvetter, ett projekt där SAAB och Damen inkom med
anbud 2018, men valet föll senare på det tyska konsortiet Águas Azuis Consortium. Armén ska planerat
uppdatera sin pansarbandvagn samt modernisera teknik för gränsövervakning (radar, satelliter och sensorer). Inom flygvapnet finns det två större pågående projekt – anskaffning av nytt transportplan KC-390
samt FX-2, inköpet av 36 st JAS 39 Gripen från SAAB. Den senare får anses var det mest välkända pågående projektet i Brasilien från svenskt perspektiv. Leverans av dessa kommer enligt plan att påbörjas
under 2021.
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ÖVRIGT
Offset
Brasilien antog en reviderad offset-policy 2002. Ministry of Defense är ansvariga för policyn, som kräver
kompensationer i inköp med tröskel 5 miljoner USD per år.
Relevanta aktiviteter
Den brasilianska motsvarigheten till SOFF är The Brazilian Association of Defence and Security Materials (ABIMDE). De företag som är kopplade till den civila industrin representeras främst av The Brazilian
National Confederation of Industry (CNI).
ABIMDE hemsida: http://www.abimde.org.br/
CNI hemsida: http://www.portaldaindustria.com.br/cni/en/about/about-cni/
LAAD (Latin America Aero & Defence) är en av de största mässorna i Latinamerika inom området försvar
och säkerhet. Nästa mässa hålls i april 2021.
LAAD hemsida: https://www.laadexpo.com.br/en/home-en/
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MEDLEMSNYHETER BRASILIEN
(200326) Produktion av Gripen F har påbörjats i Linköping
(190911) Saab presenterar första Gripen E för Brasilien
(190826) Första brasilianska Gripen E har genomfört sin premiärflygning
(190114) Saab får beställning på RBS 70 NG från Brasilien
(180618) Saab och Damen erbjuder Tamandaré-korvetter till Brasilien
(180412) Saab presenterar simulator med nytt användargränssnitt för Gripen E
(171030) Saab får beställning på RBS 70 från den brasilianska armén
(170306) Saab får order på RBS 70 från den brasilianska armén
(161124) Saab och Embraer inviger Gripen Design and Development Network i Brasilien
(161107) Saab får order från FMV på Targo-system
(160426) Saab väljer Atech som partner för Gripen-programmet i Brasilien
(151222) Saabs avtal med Brasilien avseende operativ förmåga för Gripen NG träder i kraft
(150910) Gripen NG-avtal med Brasilien träder i kraft
(150415) Saab och Embraer ingår samarbetsavtal kring Gripenprogrammet i Brasilien
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SOFF:S EVENTS OCH AKTIVITETER OM BRASILIEN
(190402) LAAD 2019
(170515) Attachédag med miniutställning
(170404) LAAD 2017
(170419) Brasilianska handelskammaren ordnar brasiliendagar
(161206) Möte om försvarsmarknaden i Brasilien
(150414) SOFF medverkar på LAAD i Brasilien
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