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LANDET
Ungern är en republik där premiärministern, sedan 2010 Viktor Orban, har den exekutiva makten. Det
ledande partiet är det nationalkonservativa Fidesz. 2020 klassades landet som en elektoral auktoritär
regim. Landet har varit medlemmar i Nato sedan 1999 och EU sedan 2004. Medlemskapet i EU har varit
särskilt viktigt för Ungerns ekonomi och landet är en stor mottagare av EU-stöd. Även för handelsrelationer är EU viktigt, tre fjärdedelar av Ungerns handel sker till andra EU-länder.
Nato är Ungerns huvudsakliga säkerhetsgarant men försvars- och industrisamarbeten med Tyskland, Polen och Frankrike har ökat de senare åren, under vilka samtidigt samarbetet med USA har minskat något.
Ungern publicerade en ny nationell säkerhetspolicy 2020, National Security Strategy (NBS). Dokumentet
poängterar vikten av europeiskt samarbete inom försvars- och säkerhetsområdet.
Under 1990 och början av 2000-talet gick Ungerns försvarsindustri från statligt kontrollerad till att bli allt
mer privatiserad och integrerad i Europa och EU-samarbeten. Trots de ambitiösa satsningarna över åren
så lider industrin fortfarande av avsaknad av investerare, insikt i utländska marknader och tekniskt kunnande. Ungerns försvarsindustri är fokuserad på landbaserade system och fordon, telekommunikation,
elektronik och underhåll av helikoptrar. Fokus ligger på system och komponentsnivå men ett par plattformar har utvecklats, bland annat inom UAV området. Det dominerande företaget inom området är Rába,
ett delvis statligt ägt företag inom fordonstillverkning.

Mer läsning
Artikel rörande den ungerska försvarspolicyn
Artikel rörande den nya säkerhetsstrategin
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FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
Ungerns försvarsutgifter utgjordes 2019 av 1,2% av BNP, vilket var 2,6% av landets statsbudget. Försvarsbudgeten för 2021 är sagd att nå upp till 1,6% av BNP. 2016 antogs en resolution vilken innebar en ökad
satsning på landets försvarsförmåga, bland annat en ökning av försvarsbudgeten till 2% av BNP. Även
flera materielsatsningar och ökad personalstyrka ingår i satsningen som ska pågå fram till 2026. Inom
ramen för satsningen, kallad Zrínyi 2026, har försvarsbudgeten ökat stegvis under de senaste åren. Under
2019 var en tredjedel av försvarsbudgeten uttalad att gå till investeringar i ny materiel och satsningar
inom området, som en del av programmet. Tyskland är den främsta partnern i satsningen och flera stora
materielinvesteringar görs i tyska system. Ungern och Tyskland har avtalat om utökat försvarssamarbete
och väntas ha ett nära och välfungerande operativt samarbete inom de närmsta åren.
Ungerns försvarsmateriella satsningar beskrivs göras i nära relation till Nato och krav som ställs inom
alliansen. Exempelvis de satsningar som görs inom ramen för Zrínyi 2026 beskrivs i termer om hur de
formas av och bidrar till Natos försvarssystem.
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Program & satsningar
Inom ramen för Zrínyi 2026 har flera investeringar i materiel genomförts. Ungern har upphandlat både
Leopard stridsvagnar och Lynx stridsfordon från Tyskland, och luftvärn från USA. 2019 levererades de
första av totalt 20 stycken Airbus H145M helikoptrarna, tillverkade i Tyskland.
2001 beslutade Ungern att leasa 14 stycken JAS 39 Gripen. 2015 förnyades programmet för ytterligare 10
år. Avtalet löper ut 2026, planen uppgraderas då och övergår i ungersk ägo.
Den ungerska försvarsindustrin har haft problem med utveckling och utvidgning på grund av ett flertal
faktorer, bland annat en begränsad nationell marknad samtidigt som man haft begränsad framgång med
att exportera varor. Detta har föranlett att få investeringar har kunnat göras i industrin. Landets investeringar har istället gått till import av utländsk teknik och varor viket har skapat en underutvecklad egen
försvarsindustri. Med satsningar så som Zrínyi 2026 är förhoppningen att en ökad långsiktighet i planeringen ska möjliggöra för nationella investeringar och utveckling.
Mer läsning
Artikel rörande anskaffning av luftvärn
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ÖVRIGT
Offset
Ungern har anpassat sina riktlinjer för offset utefter EDAs anvisningar.
.
Relevanta aktiviteter
Den ungerska motsvarigheten till SOFF är Defence Industry Association of Hungary, MVSZ. Föreningen
hemsida är inte fullt översatt till engelska men innehåller bland annat en förteckning över alla deltagande
företag. Hemsida: http://www.vedelmiipar.hu/
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MEDLEMSNYHETER UNGERN
(2020-07-02) GKN Aerospace fortsätter att ansvara för produktstödet av RM12
(2019-12-06) Saab levererar Deployable Maintenance Facility till Ungern
(2018-12-19) Saab får en första order på Deployable Aircraft Maintenance Facility
(2017-01-10) Hundratals jobb säkras efter miljardaffär
(2016-02-15) GKN ingår RM12 PBL-avtal med FMV
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SOFF:S EVENTS OCH AKTIVITETER OM UNGERN
(2021-05-03) Attachédag 2021
(2017-05-15) Attachédag med miniutställning
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