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LANDET
Belgiens försvarsbransch är en av de äldsta industrisektorerna i landet och är betydande även för övrig
industri. Försvarsindustrin används däremot inte som ett nationellt instrument, även om det finns indikationer på att man rör sig mot en gemensam nationell strategi. Belgien har i dagsläget istället delegerat ansvaret för försvarsindustriella frågor från den statliga federala nivån till de tre regionerna i landet;
Flandern, Vallonien och Bryssel. Regionerna är ansvariga för kontroll av försvarsmaterielhandel som
genomförs av aktörer inom deras geografiska regioner och utfärdar även exportlicenser. Regionerna får
även själva besluta om lagar för att reglera området inom ramarna för EU-lagstiftning.
Den federala nivån är endast ansvarig för licenser för handel med vapen för det nationella försvaret och
polisen. Detta gör att det är svårt att prata om en nationell försvarssektor, snarare är det regionerna som
samordnar och fattar beslut med lite påverkan från federal nivå eller ens från de andra regionerna. Det
finns inte heller en lika tydlig nationell policy för försvarsföretagen som det gör i många andra europeiska
länder.
Istället för en nationell exportpolicy antogs ett Cooperation Agreement 2007 för att federala intressen
skulle tillgodoses i regionala beslut avseende försvarsindustrin. Därför är policyn som styr den belgiska
försvarsbranschen till stor del påverkad av regionala frågor avseende utveckling och jobb.
2016 publicerades, från federal nivå, The Strategic Vision for Defence. Detta dokument ger en skiss över
vilka nationella försvarsförmågor Belgien ser behov för under kommande decennium. Utifrån dokumentet
antog det belgiska parlamentet Military Programmation Law som gäller 2016–2030, för att skapa förutsättningar för långsiktig finansiering av försvarssektorn.
Belgisk försvarsbransch är särskilt framstående inom flygsektorn samt SALW (Small Arms and Light
Weapons). Industrin är ojämnt fördelad mellan de tre regionerna – av 75 företag inom försvarsproduktion
är 43 stycken lokaliserade i Vallonien, 29 stycken i Flandern och endast tre har Bryssel som bas. Vallonien innehar mer av de traditionella tillverkningsindustrierna medan de två andra regionerna hemmahar
företag inom högteknologisk industri med export främst till EU- och Nato-länder. Det kan noteras att de
två största företagen i belgisk försvarssektor är offentligt ägda av Vallonregionen (dessa är SONACA och
Herstal Group).

Mer läsning:
The Strategic Vision for Defence 2016
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FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
Försvarsbudget 2018 innebar en höjning av Belgiens försvarsanslag. Detta innebär en möjlighet för det
belgiska försvaret att under kommande år finansiera de delar som har eftersatts under de senaste decenniernas återhållna budget och minskad försvarsorganisation. Framförallt var budgeten 2018 en investering i militär materiel, med 12 miljarder EUR avsatta för detta. Denna investering kommer att spridas ut
under åren 2020–2030. Belgiens försvarsbudget har utgjort 0,9% av BNP under de senaste åren.
Flera faktorer bidrog till budgetökningen – 2018 stod Belgien värd för ett NATO toppmöte och hade därför
tryck på sig att leverera finansiering som gick mot 2% målet, det infördes regleringar i EU-lagstiftning
och deltagande i PESCO påverkade, samt att det var sista chansen för sittande regering att få igenom sina
investeringsplaner innan nästa val.
.
Mer läsning
Alexander Mattelaer Belgian Defence in 2018: Regeneration Time? Security Policy Brief
Armament Industry European Research Group Defence Industrial Policy in Belgium and The Netherlands
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Med den ökade budgeten kommer större satsningar att göras på flera materielområden. Bland de större
investeringar som formulerades i The Strategic Vision for Defence och möjliggjordes av Military Programmation Law finns investering i nytt stridsfordon för land, efterträdare till stridsflygplanet F-16 till år 2023,
två fregatter samt sex minjagare. För stridsfordonen har Belgien blivit deltagare i det franska programmet Scorpion. Belgien ser även över anskaffning av drönare, deltagande i franskt satellitprogram, och
uppdatering av IT-system. I den marina domänen samarbetar Belgien mycket med Nederländerna.
Belgiens internationella samarbeten inom materielanskaffning visar på en vilja att knyta internationella
kontakter och multilateralt samarbete som skapar en integrerad, europeisk och transatlantisk, förmåga.
Budgethöjning 2018 ses som en möjlighet att satsa på och utveckla många delar av landets försvarsmakt.
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ÖVRIGT
Offset
Den interna försvarsmarknaden är liten i Belgien. Då de inte har resurserna att utveckla större projekt
själva finns istället förmågan att anskaffa sådant från andra länder. För att tillvarata och bibehålla förmågan är offset alltid viktigt i den typen av anskaffningar, och i Belgien spelar den stor roll. Värdet på den
ekonomiska vinsten beräknas vara 78% av den totala summan för försvarskontrakt sedan 1983. Denna
offset har gynnat sektorer som flyg och elektronik.
Relevanta aktiviteter
Motsvarighet till SOFF är belgiska BSDI, Belgian Security & Defence Industry Group. Organisationen
skapades inom AGORIA, det största arbetsgivarförbundet inom tekniksektorn.
Hemsida: https://www.bsdi.be/
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MEDLEMSNYHETER BELGIEN
(190819) Saab tecknar kontrakt om stridsträningsanläggning till Belgien
(180327) Swedish cloud platforms paving the way for emergency vehicles
(160831) Saab förvärvar Phaeros Group
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SOFF:S EVENTS OCH AKTIVITETER OM BELGIEN
(170316) Svensk-belgiska försvarsmarknadsdagar
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