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LANDET
Italien har varit medlemmar i både EU och Nato sedan grundandet och landets försvarspolitik bygger
delvis på det nationella förtroende som finns för dessa organisationer. Inrikespolitiskt har Italien under
de senaste två åren genomgått en turbulent tid med ett utdraget regeringsskifte, vilket även gett avtryck i
försvarspolitiken i form av uteblivna beslut och osäkerhet i finansiering av projekt. Landet lider även fortsatt av efterdyningarna av finanskrisen 2007-2009 som slog hårt mot dem. 2012 meddelade regeringen
att neddragningar skulle komma att behöva göras inom försvarssektorn för att klara det underskott som
krisen föranlett. Försvarsbudgeten 2019 var 1.15% av BNP, men regeringen har meddelat att de till 2024
vill nå upp till Natos 2% mål.
2015 publicerade det italienska försvarsdepartementet Ministry of Defence (MoD) ett White Paper on Defence. Detta var det första officiella inriktningsdokumentet på över 10 år och innehöll förslag på reformer för
försvarssektorn. Särskilt försvarsdepartementet föreslogs reformeras för att bli mer kostnadseffektivt.
Anskaffning av försvarsmateriel, som idag ligger under försvarsministeriet i National Armaments Directorate (DNA), föreslås i dokumentet att ledas av en generaldirektör som även ska ansvara för infrastruktur
och logistik. Generaldirektören för DNA, såväl som övriga myndighetschefer inom försvarssektorn innehar sina mandat i treårsperioder. Trots att reformerna som föreslås i vitpappret anses vara konsensus
bland partierna, har förslagen inte antagits av parlamentet vilket kan antas bero på det inrikespolitiska
läget som rått under de senaste åren.
Italien är generellt positiva till samarbete inom EU inklusive det inom försvarssektorn. Även om det finns
partipolitiska åsikter som misstycker så är uppfattning hos befolkningen och bland de styrande i stort att
samarbete är positivt och något som ska eftersträvas. Italien är engagerade i flera projekt inom ramen för
Permanent Structured Cooperation (PESCO) även om det nu är en negativ trend i finansieringen av projekten
och försvarsbudget i stort. Italien har framhållit vinningen av pooling and sharing för större materielprojekt
inom EU, men har också lyft fram att kompetens även behöver finnas nationellt. I efterdyningarna av Brexit-omröstningen var Italien liksom Tyskland tydliga med att framhålla vikten av samarbete inom EU för att
minska beroendet av leveranser från utomstående aktörer. Italien menar på att detta samarbetet bör ske
inom ramen för European Defence Agency (EDA) samt, Organisation for Joint Armament Cooperation (OCCAR).
Efter Brexit har nu Italien den tredje största försvarsbudgeten inom EU efter Frankrike och Tyskland.
Italien är medlemmar i LoI-gruppen (Letter of Intent) tillsammans med Sverige, Frankrike, Tyskland,
Spanien och UK. Gruppen skapades med syfte att utveckla den europeiska försvarsindustrin.
Mer läsning
White Paper on Defence, 2015
Italienska försvarsdepartementets hemsida
Mer information om National Armement Directorate från AIAD
Kort analys av Italiens försvarsbudget och samarbetet inom EU; Italy’s Defence Expenditure:
What Impact on EU Defence Cooperation? (Aversano Stabile, A. and Sartori, P. 2018)
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FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
Den italienska försvarsbudgeten består av tre delar varav endast en hanteras av försvarsdepartementet. Finansiering av utrustning och materiel beslutas av Ministry of Economic Development och ytterligare
övriga kostnader beslutas direkt av regeringen. Det är vanligt att bara en av dessa tre delar redovisas som
landets försvarsbudget och sifforna kan då vara missvisande.
2018 spenderade Italien 1,2% av BNP på försvaret. Detta inkluderade även finansiering av insatser mot
terrorism, som en del i det nationella försvaret. Inför budgetförslaget för 2019 signalerade den italienska regeringen att försvarsbudgeten skulle komma att sänkas något, trots tidigare löften att sträva mot
Natos 2% mål. I juli 2019 publicerades en plan för försvarsbudgeten 2019–2021 som innehöll förslag på
hur finansieringen skulle fördelas mellan de olika projekten och satsningarna som behöver genomföras.
Det har inte fattats några beslut om finansiering, därför är det oklart huruvida det blir en reell höjning av
försvarsanslagen för kommande år.
Vitpappret från 2015 innehöll förslag på modifiering av anskaffningsprocesser för att synkronisera processen för anskaffning med statsbudgeten, som har en treårig planeringscykel. Detta skulle innebära kontinuerlig finansiering av anskaffningsprojekt samt ökad dialog med den politiska nivån. Periodvis publicering av en strategisk utvärdering skulle klargöra vilka behov försvarsdepartementet ser för långsiktiga
investeringar. Vitpappret framhöll även vikten av att synkronisera alla delar av industrin och forskningen
med det som genomförs i försvarsdelarna av dem samma. Inte heller dessa förslag har implementerats
ännu.
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Pågående översyner
Italiens nuvarande regering har framhållit ett fokus på att prioritera och stärka samarbeten i alla typer
av områden. Detta för att förbättra produktionen och ”få ut mer för mindre”. För att göra detta framhålls
behovet av starka nationella försvarsföretag men även ett starkt statligt stöd till företagen. Detta ska
enligt nuvarande regering ske genom att implementera en government to government-modell och juridiskt
ramverk för detta samt ökat samarbete inom ramen för EU. Italiens fokus på samarbete inom EU kan ses
på projekt som Eurofighter Typhoon- och FREMM-programmet.
Det finns behov för modernisering och översyn av många delar inom det italienska försvaret. Bland dessa
kan noteras stridsvagnar, artillerisystem, luftförsvar och kommunikationsplattformar. Behoven för modernisering är stora och breda, men framförallt framhålls behovet för teknikutveckling och anskaffning av
avancerad teknik inom flera områden. Med det inrikespolitiska läget som råder i landet är det oklart när
dessa satsningar kommer att genomföras.
Program och satsningar
På grund av det inrikespolitiska läget har flera program och satsningar avstannat i avvaktan på beslut.
Men satsningar ska planerat göras inom luft- och rymddomänen, vilket föranleder att det är högteknologisk utveckling och system som ska anskaffas.
De satsningar och program som föreslås har tidigare varit kravställda att till viss del förlägga produktion
till Italien för att bidra med arbetstillfällen. Överlag tas det hänsyn till denna typ av politiska aspekter när
beslut om anskaffning sker. Detta gör den italienska försvarsmarknaden något informell och svår att förutspå. Detta kan till viss del kringgås genom att utländska företag ingår partnerskap med italienska, som
då öppnar upp marknaden för dem. Ökat inflytande från DNA har minskat förekomsten av detta fenomen.
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ÖVRIGT
Offset
Italien följer de föreskrifter som finns inom EU angående offset och den nationella policy som finns är
modifierad för att överensstämma med unionens bestämmelser. DNA är ansvariga för policyn och översikten av den.
Relevanta aktiviteter
Branschorganisationen AIAD, Italian Industries Federation for Aerospace, Defence and Security
Aerospace & Defense Meetings arrangerar expo i Torino, Italien under 2021
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MEDLEMSNYHETER ITALIEN
(160523) Aqeri tar order om 1,2 MSEK till italiensk försvarskund
(160227) Aqeri tecknar kontrakt med ett stort italienskt försvarsföretag på 1,7 MSEK
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SOFF:S EVENTS OCH AKTIVITETER OM ITALIEN
SOFF har över åren haft ett sporadiskt samarbete med den Italienska organisationen AIAD (Italian
Industries Federation for Aerospace, Defence and Security).
Några nätverksevent eller försvarsmarknadsdagar har dock inte arrangerats sedan 1996.
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