
FORSVARSMINISTERENS RADGIVNINGS- OG ANALYSEGRUPPE

28 A~R 1989

Notat vedrørende økonomiske aspekter

som følge af .den teknologiske udvikl ing.

Ref. : Nota t vedr. "Den forven tede t eknolog i ske udvikl ing
samt dennes betydning fo~ _torsvarets hovedbestand
dele", RAG, 19 DEe 1988.

' ~ :

l. INDLEDNING

1.1 Ved Forsvarskommissionens 3. møde den Q JAN 1989 blev
det pålagt Forsvarsministerens Rådgivnings- og Analysegruppe, .' . . -

- at udarbejde et . ~~~ir om forholdet mellem materiel
investering, drift, rentabilitet og afskrivning og

- at udarbejde et papir om mulighederne og betingelserne
for at gennemføre moderniseringer af forskellige vå
bensystemer.

1.2 I fortsættelse heraf har Analysegruppen foretaget en
række supplerende arbejder, som har vist, at man selv med
bistand af økonomisk ekspertise fra Forsvarsministeriet,
Forsvarskommandoen og materielkommandoerne må anvende ca. 6
måneder på at få en acceptabel analyse gennemført. Ved efter
følgende drøftelse af denne erkendelse på Forsvarskommis
sionens 4. møde den 20 FEB 1989 blev det derfor besluttet at
stille det ønskede arbejde i bero. Analysegruppen blev i
stedet anmodet om at afslutte de foreløbige undersøgelser med
et mere generelt notat.

1.3 I overensstemmelse hermed fremlægger Analysegruppen sine
undersøgelser, som kan karakteriseres under følgende to over
skrifter:

"Den teknologiske inflation" og

"Drift, investering, levetidsomkostninger og budgetfor
deling",

mens undersøgelserne vedrørende opdatering, moderniseringer
m.v. kun er perifert behandlet.
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2. "TEKNOLOGISK INFLATION"

2.1 Prisproblemet

For at vurdere, om der ud over den almindelige inflation
findes en supplerende teknologisk bestemt inflation for mili
tært materiel, må man kende priserne på dette udstyr. på
figur l er vist den model, som Analysegruppen har benyttet.
på figuren ses:

en produktionspris, som er den rene pris for produk
tionen af et udstyr, efter at al forskning, udvikling
og produktionsforberedelse er betalt,

- en totalpris, der skal erlægg~s, hvis man inden for et
givet antal systemer skal afskrive den investerede
forskning, udvikling og produktionsforberedelse,

- en handelspris. Denne sidste kan i høj grad være uaf
hængig af omkostningerne og i stedet afhængig af de
handelsforhold, politiske forhold m. v., under hvilke
man har indkøbt det pågældende materiel.

Variationer i priser skyldes f.eks. større eller mindre
for sknings- og udvikl ingsomkostn inger, produktionsomkostn in
ger eller, hvis man har et særligt avanceret materiel, høj
produktionspris. Yderligere variation kan skyldes valg af
f.eks. indbygget testudstyr, der øger produktionsprisen, men
til gengæld reducerer driftsomkostningerne. Alt i alt fås 
helt afhængig af det budgetloft, man eventuelt arbejder med
eller det antal systemer, man ønsker - vidt varierende priser
for den enkelte materielgenstand. Det er derfor nødvendigt at
kende de detaljerede teknologiske og produktionsmæssige fak
torer, hvis man skal vurdere, om der er tale om en egentlig
teknologisk inflation fra materielgenstand til materielgen
stand, eller om det er de forskellige andre forhold, der
influerer på priserne.

En konsekvens af dette sidste er, at et dansk prismateriale
er meget vanskeligt at vurdere, fordi man i Danmark kun har
de til enhver tid opnåede handelspriser at arbejde med. Disse
må efter skøn og vurdering korrigeres i de enkelte situatio
ner, før man er i stand til at betragte den teknologiske
inflation. Man må derfor ved en undersøgelse af denne art i
vid udstrækning benytte data fra nationer, som er produceren
de, og som derfor har tilstrækkelig indseende i de forskel
lige produktionspriser, totalpriser m.v.

2.2 Inflationsproblemet

Når man vil undersøge spørgsmålet, om der findes en teknolo
gisk bestemt inflation på militært materiel, kan man under
søge det på mange forskellige måder . Her skal gives nogle
eksempler:
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l. Man kan se på det enkelte våben og betragte ' p r i s e n
for dette fra våbengeneration til våbengeneration.
Her kommer især følgende problem ind. våbenet skal
være det "samme", dvs. have den samme effekt eller
snarere den samme. relative effekt i forhold til
modstanderens systemer i de kampsituationer, i
hvilke det anvendes. For eksempelvis at bestemme
effekten af et nyt våbensystem, der skal erstatte
et ca. 20 år gammelt våbensystem, skal truslen, som
dette nye våbensystem sættes op imod, være en trus
sel, der er tilsvarende fremskrevet 20 år. Dette
problem, at fremskrive truslen og sikre sig, at vå
bensystemer fra generation til generation er rime
ligt sammenlignelige, giver en meget betydelig
usikkerhed.

2. Man kan se på en militær enhed og betragte dennes
udvikling med tiden. Inflation opstår derved, at
man inden for en mi l i tær enhed ha r en s tedse vok
sende mængde af militært udstyr. Der er ikke læn
gere tale om enheder med f.eks. kun 2 eller 3 for
skellige våbensystemer og meget beskedne mængder af
andet materiel. Moderne enheder kan råde over en
betydelig mængde af forskellige våben, og disse
våbensystemer suppleres med ABC-udrustning, nat
synsudstyr, overvågningsudstyr, avanceret kommuni
kationsudstyr m. v., så der er for enheden tale om
en voksende investering i udstyr mere end blot det
enkelte udstyrs prisforøgelse. Men igen her gælder
det, at man må undersøge enheder, hvis relative
effekt, dvs. effekt over for truslen, er rimeligt
sammenlignelig.

3. Man kan vurdere egne systemer i forhold til udvik
lingen i antallet af modstanderens systemer. F.eks.
kan der være tale om en inflation i mængden af de
enheder, man er nødt til at have for at kunne i
mødegå den tilsvarende trussel, således som den er
vokset over de år, over hvilken man undersøger
inflationen.

Alt i alt rummer hver af disse tre måder at anskue inflati
onsbegrebet på meget betydelige problemer og usikkerheder, og
der skal derfor i nærværende notat kun henvise til de efter
følgende eksempler, som er fundet forskelI ige steder i l i t
teraturen, og lade dem vise forskellige udviklinger.

2.3 Eksempler

Som første eksempel henvises til fig. 2, hvor danske anskaf
felsespriser på forskelligt materiel er vist som promille af
det danske forsvarsbudget - og dermed prisreguleret som
de t t e. Læg i sær mærke t i l udvikl ingskurverne for flyene og
for kampvognene. Den sidste er ikke karakteristisk og har
formentlig med handelspriser at gøre.
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Et meget aktuelt eksempel på variation i prisfastsættelse af
militært udstyr fremgår af det senest indgåede forsvarsfor
lig. En ordre på bundminer til søværnet er 150 mio. kr. bil
ligere, hvis ordren afgives i 1990 i stedet for 1993. Arsagen
er primært, at produktionen kan planlægges rationelt.

Det næste eksempel (figur 3) er taget fra en svensk udredning
i "Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlinger og Tids
krift", 1988-6. så vidt det kan forstås, drejer det sig om
produktionspriser, som er kendte, da alt materiellet er
svensk udviklet og produceret. Det skal dog bemærkes, at
kurven vedrørende flyet JAS 39 er lavet inden det tidspunkt,
hvor et prototypefly havarerede.

Der foreligger også et par undersøgelser af engelske syste
mer, jf. fig. 4. Her er resultater åf en undersøgelse udført
af Keith Hartley under et af NATO's videnskabsprogrammer
gengivet.

Tilsvarende tal vises efterfølgende på fig. 5, hvor der er
eksempler fra alle tre værn. Kilden er "The Independent", 26
FEB 1987.

Di s se eksempler, som alle vedrører spørg små let om in fl a tion
på den enkelte materielgenstand, er sammenfattede i fig. 6,
som viser den gennemsnitlige inflation af de nævnte materiel
genstande over den angivne årrække. Der observeres en betyde
lig spredning af denne inflation. Der findes negative infla
t i one r, spec iel t på steder, hvor produkt ions teknolog ien mu
liggør billiggørelse af ammunition, ildledelsesanlæg og
lign., og positive inflationer der, hvor systemernes komplek
sitet er stor. Det vil være en overordentlig vanskelig opgave
at vurdere, om man kan finde en middelværdi af disse inflati
onssatser til brug for dansk forsvars planlægning.

Som et eksempel på den anden type af inflation, inflation i
den samlede investering i en militær enhed, har Analysegrup
pen tidligere bearbejdet oplysninger, man har modtaget under
besøg ved Forbundsrepublikken. Resultatet ses i fig. 7, hvor
man har sammenlignet den samlede materielinvestering i nu
tidsværdi af en dansk, en tysk og en ny tysk panserinfanteri
bataljon. Resultatet viser klart, at den nuværende tyske
bataljon, hvis materiel indhold er fastlagt væsentligt senere
end den danske, er langt dyrere at udruste end den tilsvaren
de danske, men at man i Tyskland også har haft ønsker om at
skabe en ny panserinfanteribataljon med væsentlig mindre
investering. Tallene viser også, hvorledes nyere bataljoner
udrustes med flere og især dyrere våbensystemer.

Yderligere et eksempel blev angivet i ret. figur 4.5. For
skellen mellem de materiel- og personelressourcer, der skulle
til for at ødelægge et bestemt målkompleks under anden ver
denskrig og tilsvarende stærkt reducerede ressourcer i dag,
blev anskueliggjort.
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Som et eksempel på den tredje inflationstype, Ln f La t i o n for
et helt forsvar, konkluderedes det i den tidligere 'nævnte
svenske udredning, at da Sverige fra 1972 fik et forsvarsbud
get, der kun pristalsreguleredes ved almindelig inflation,
resulterede dette i en aftagende forsvarseffekt, som vil re
sultere i en halvering af ,forsvaret omkring hvert 30. år.
Omregnet i årlig nedgang er dette godt 2% reduktion af for
svaret pr. år.

3. DRI FT, INVESTERING, LEVETIDSOMKOSTNINGER OG BUDGETFOR
DELING

3.1 Levetidsomkostninger

Også i denne undersøgelse anvender Analysegruppen en meget
simpel model, jf. fig. 8, hvor de a aml e d e levetidsomkostnin
ger kan opdeles i anskaffelse, som er en engangsudgift, og en
løbende drift i faste priser, således at de samlede levetids
omkostninger vokser for hvert år. Igen her er der betrag
telige usikkerhedsmomenter. En meget væsentlig usikkerhed er
systemets levetid: Hvornår forældes dette system? Forældes
det i kraft af teknologien, eller forældes det operativt? Den
tekniske forældelse kan f.eks. skyldes reservedele, der ikke
længere fremstilles, eller at et givet system er for perso
nelkrævende sammenlignet med nyere systemer. Operativ foræl
delse skyldes, at systemet ikke længere er i stand til at yde
tilstrækkelig kampeffekt over for en trussel, der har indført
mere moderne systemer. Begge dele kan være vanskelige at
fastlægge og er selvfølgelig helt afgørende for forholdet
mellem anskaffelsesomkostningerne og de totale driftsomkost
ninger. Er man imidlertid i stand til at lave den slags om
kos tn i ng sberegn i nger for a Ile systemer i forsvaret, skulle
man derudaf kunne drage konsekvenser for hele forsvarets
budget. Hvilke omkostninger der skal indgå i de enkelte sy
stemer, kan også diskuteres, således som efterfølgende ek
sempler vil vise.

3.2 Enkelte eksempler

Som første eksempel skal bruges fig. 9, der viser levetidsom
kostningerne for en F 16 eskadrille. Tallene er ikke meget
præc i s e, og er ge n eral i serede ud fra fl yve våbne ts konkrete
bevillinger. Levetiden er ansat til 20 år, ganske arbitrært.
Det er væsentligt at huske, at eskadrillen normalt er i højt
beredskab. Det ses, at eskadrillens drift giver totale
driftsomkostninger over 20 år af samme størrelsesorden som
initialanskaffelsen. Skal disse levetidsomkostninger benyttes
til at vurdere det samlede behov for økonomiske ressourcer i
flyvevåbnet, må der som vist ligeledes indregnes forholdsmæs
sige udgifter til en del af en flyvestation, en del af Flyve
materielkommandoens generelle udgifter, en del af udgifterne
til Flyvertaktisk Kommando og andre højere stabe, til flyve
våbnets uddannelsessystemer m.v. Alt afhængig af beregnings
metode kan man således sige, at anskaffelsen i forhold til
den samlede udgift over 20 år udgør ca. en fjerdedel, hvis
s a mt l i g e u d g i f t e r t i l s t a b e , f l y ves t a t i o n m. v. med r e g n e s ,


























