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LANDET
Österrike är en parlamentarisk-demokratisk förbundsrepublik med en president som statsöverhuvud
samt en kansler som leder den federala regeringen. Landet är uppdelat i nio regioner eller stater, på tyska Länder. Statsfunktionerna, lagstiftande och verkställande, är uppdelade mellan staten och regionerna.
Landets regering är en koalition mellan Folkpartiet (ÖVP) och De gröna. Förbundskansler är Sebastian
Kurz. Österrike blev medlemmar i EU 1995 och samma år gick de med i Natos ramverk Partnership for
Peace. ÖVP är positiva till medlemskap i Nato men har inte en majoritet i frågan.
Österrike antog en Security Strategy 2013 som landet baserar sin försvars- och säkerhetspolitiska inriktning på. Strategin poängterar vikten av samarbete med andra. Österrike har en lång tradition av neutralitet, härstammande från andra världskriget, vilket påverkar deras försvarssamarbeten. Deras deltagande
i internationella insatser har ibland varit villkorat med att de inte deltar i faktiska strider. Termen neutralitet är återkommande i dokument och den politiska diskursen överlag, detta trots att landet är medlemmar i bland annat CSDP, EUs gemensamma försvarspolitiska samarbete.
Landets försvarsmakt utgörs av 22 000 anställda och nära 1 miljon personer att kalla in vid behov. Då
landet inte har någon kust har de inte en aktiv flotta, istället består försvarsmakten av en armé under
vilken även flygvapnet är inordnat. Det finns spekulationer kring att De gröna vill arbeta för att omforma
landets militära styrkor till att bli mer inriktade mot kriser och katastrofer snarare än väpnad konflikt, och
att detta kan förhala investeringar som behöver göras i ny försvarsmateriel.
2019 avgick större delar av regeringen efter vad som kallades Ibiza-skandalen. En interimsregering var
på plats till dess att omval hade genomförts, och i den sittande regeringen är många av ministrarna nya i
sina roller för att, menar vissa, ge en känsla av ”nystart”. Detta inkluderar försvarsminister Klaudia Tanner.
Mer läsning
Hemsida för Bundesheer, den österrikiska försvarsmakten
Mer information kring Security Strategy
Länk till Security Strategy
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FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
Finanskrisen och den efterföljande eurokrisen har påverkat Österrikes försvarsbudget negativt. 2019 uppgick budgeten till 3.24 miljarder US dollar, vilket var 0.7% av BNP och 1.5% av statsbudgeten. Detta är en
av de lägsta nivåerna i Europa. Försvarsbudgeten ökade något 2015-2017 men har avtagit igen under de
senaste åren och den svaga ökning som kan ses i 2020 års budget kommer planerat att minska igen fram
till 2023.
Österrikes regering har fått kritik för att inte spendera tillräckligt på försvaret. 2019 varnade den förra
försvarsministern i interimsregeringen för att det kommer att krävas stora investeringar på uppemot 16
miljarder euro för att hålla försvarsmakten operativ och hantera den investeringsorderstock som landet
har. En sådan satsning kan inte ses i nuvarande regerings budgetplaner.
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Pågående översyner
Den österrikiska försvarsmakten beskrivs som eftersatt och att flera stora investeringar behöver göras
vilket ställer krav på regeringen att göra ett antal större strategisk val. Med anledning av den osäkra
regeringsbildning som präglat landet de senast åren har den typen av beslut inte varit möjliga att fatta.
Anskaffning av försvarsmateriel styrs av federala lagar och beslut om anskaffning görs av det federala
försvarsministeriet under avdelningen Directorate General III – Assets Provision.
Österrikes flygvapen nyttjade Saab Draken fram till 2005 då man anskaffade Eurofighter Typhoons. Sedan
ett antal år tillbaka driver man en juridisk process mot Eurofighter konsortiet då Österrike anser att köpet
har gjorts på missledande premisser gällande pris, leveransförmåga och utrustning. Flygvapnet har använt Saab 105 som övningsplan fram till 2021 då besked kom att de 50 år gamla planen skulle pensioneras, men beslut om ny investering kommer inte att göras förrän den juridiska tvisten rörande Eurofighter
är utredd.
Österrike beslutade att anskaffa helikopter AW169M, tillverkad av italienska Leonardo. Till följd av detta, i
november 2020, signerade Österrikes försvarsminister ett LOI, Letter of Intent, med Italien gällande industrisamarbete inom ramen för helikopteranskaffning.
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ÖVRIGT
Offset
Sedan 2009 följer Österrike EUs Code of Conduct on Offsets. Eventuell offset behandlas separat från övriga
delar i avtal och är inte en bidragande faktor i beslutsprocessen rörande anskaffning. Avtal rörande offset
beslutas av motsvarande finansdepartement, Federal Ministry for Digital and Economic Affairs.
Relevanta aktiviteter
Branschorganisationen The Austrian Defence and Security Industry, ASW
Om läget tillåter kommer man genomföra mässan Air Expo Zell i september 2021
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MEDLEMSNYHETER ÖSTERRIKE
(2019-02-26) First BvS10 All-Terrain Vehicles delivered to Austrian Armed Forces, #BAE Systems Hägglunds
(2018-02-01) Launch of Systecon Deutschland – Strengthening sales and support services, #Systecon
(2016-07-01) Austria to Buy 32 BAE Systems BvS10 All-Terrain Vehicles, #BAE Systems Hägglunds
(2015-09-29) Saab säljer avancerade träningssystem till Österrikes armé, #Saabgroup
(2015-11-24) Saab får order på ammunition till Carl-Gustaf, #Saabgroup
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SOFF:S EVENTS OCH AKTIVITETER OM ÖSTERRIKE
(2018-05-22) Attachédag med miniutställning
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