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LANDET
Tyskland är en federal republik bestående av 16 delstater, så kallade Länder. Delstaterna har hög grad
av självständighet men bland annat frågor rörande utrikespolitik och försvar hanteras på federal nivå.
Landets leds av en förbundskansler som har den exekutiva makten, sedan 2005 innehas posten av
Angela Merkel men ny kansler kommer väljas hösten 2021. Västtyskland var en de grundande staterna
i EU och blev medlemmar i Nato 1955, och efter återföreningen 1990 har Tyskland som en stat varit
medlemmar i både EU såväl som Nato. Det var även dåvarande Västtyskland som fick tillåtelse och
påbörjade skapandet av den nationella försvarsorganisationen, Bundeswehr, som utöver de militära
försvarsgrenarna inbegriper den civila administrationen av försvarsfrågor och anskaffningsfrågor.
Landets försvarspolitiska inriktning definieras i det White Paper som förbundsregeringen publicerar i
samband med att de bedömer att behov föreligger att uppdatera inriktningen. Den senaste publikationen kom 2016 och beskriver det förändrade säkerhetsläge som Tyskland står inför, men dokumentet
ger inga detaljer om hur landets försvarsmakt ska struktureras eller utrustas vilket har funnits med
i tidigare publikationer. 2018 publicerades Konzeption der Bundeswehr som bygger på de strategiska
målsättningarna formulerade i White Paper, och baserat på dessa definieras de grundläggande principerna för Tysklands försvar på lång sikt. Detta inbegriper även materiella satsningar.
Försvarsfrågor sköts på federal nivå genom Bundeswehr som har ca 250.000 anställda, militär och civil
personal, vilket gör dem till den näst största försvarsmakten i Europa efter den franska. I relation till
målsättningen att de tyska försvarsanslagen ska öka mot 2%-målet kommer även försvarsmakten öka
i storlek med bland annat mer personal fram till 2025.
Likt många andra europeiska länder var den tyska försvarsförmågan inriktad mot internationella
operationer och uppdrag fram till 2014 då man, som ett resultat av annekteringen av Krim, åter skiftade fokus på nationellt försvar och militära allianser. De finansiella nedskärningar som gjordes under
1990-talet bidrog till att skapa det behov för modernisering och nyinvestering som Bundeswehr står inför idag. Helikoptrar, pansarvagnar och truppfordon är några materielområden som kräver uppdatering
och investeringar. I februari 2021 publicerade Bundeswehr ett positionspapper, Position Paper: Reflections on the Bundeswehr of the Future, i vilket man ger en överblick av försvarets framtida utveckling.
Behovet av modernisering och utveckling framhålls, och man delger även att en mer specificerad redogörelse för vilka materielområden man ser som nyckelförmågor kommer att publiceras i maj 2021.
Mer läsning
White Paper 2016
Konzeption der Bundeswehr 2018 (på tyska)
Strategy Paper of the Federal Government on Strengthening the Security and Defence Industry
Position Paper: Reflections on the Bundeswehr of the Future
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FÖRSVARSBUDGET OCH UTVECKLING
Tysklands försvarsbudget har ökat under de senaste åren och uppgick 2020 till 1,57% av BNP med en
budget på 51,4 miljarder euro. Budgeten för 2021 innebär en ökning med 3% från detta och uppgår
till 53 miljarder euro. Den politiska diskursen pekar mot att Tyskland kommer fortsätta att öka sin
försvarsbudget under de kommande åren för att ha möjlighet att göra de moderniseringar och investeringar som behövs i landets försvarsförmåga. I positionspappret från 2021 påpekas att det inte är
endast försvarsbudgeten som kommer bidra till Tysklands investeringar på området och framförallt
inom forskning och utveckling, eftersom dagens teknologi spänner mellan militära och civila områden.
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FÖRSVARSMATERIEL OCH INVESTERINGAR
Pågående översyner
Tyskland stor inför stora moderniseringsbehov av landets försvarsmateriel och flera planer
för uppgradering och investering finns fram till 2030, enligt vad som definierats i Konzeption
der Bundeswehr från 2018. Till 2032 vill man ha på plats åtta stycken fullt utrustade brigader.
Anskaffningsprocesserna är i hög grad nationella och utan internationella aktörer, men landets
program inom forskning och utveckling är desto mer bi- och multilaterala. Trots de nationella
investeringar som görs är det endast ca 40% procent av det nationellt producerade försvarsmateriel som anskaffas av Bundeswehr. Tysklands försvarsindustri är därmed beroende av export
för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter.
Program och satsningar
Tyskland har flera satsningarna på innovation inom forskning, utveckling och teknik med fokus
på bland annat autonoma system, förnybar energi, elektromobilitet, UUV, interaktivt kamouflage, radar och signaturkamouflage, ledningssystem och skyddsteknologi mot IED. Dessa projekt
leds av separata forskningsinstitut som är kopplade till Försvarsdepartementet och dels Bundeswehrs egna universitet, UniBW.
Flera av Tysklands större materielprojekt är inte nationella utan bi- eller multilaterala. Även
inom forskning och utveckling samarbetar man med andra länder. Noterbart är Aachenfördraget från 2019 mellan Tyskland och Frankrike, ett vänskapsfördrag som innehåller bestämmelser avseende bland annat fördjupat samarbete mellan länderna rörande försvars- och vapenexportfrågor samt att ta fram gemensamma utvecklingsprogram på området.
Tyskland samarbetar med flera aktörer inom ramen för olika försvarsmaterielprojekt så som
Future Combat Air System FCAS, Eurodrone, Main Ground Combat System och uppgradering av
Tiger attackhelikopter. Det kan även antas att Tyskland, som framträdande försvarsaktör i Europa, kommer att delta i flera projekt inom ramen för European Defence Fund, EDF, när denna
lanseras. De är medlemmar i OCCAR, Organisation for Joint Armament Co-operation.
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Mer läsning:
Hemsida för Federal Office for Equipment, Information Technology and Use of the Bundeswehr
(BAAINBw)
Aachen Treaty från 2019
Bundeswehrs hemsida med mer information och relevanta länkar angående anskaffningsprocesser
och regler

Hemsida för Universität der Bundeswehr

Landrapport Tyskland • Maj 2021

ÖVRIGT
Offset
Tyskland har ingen officiell policy för offset.
Relevanta aktiviteter
Organisationen BDSV motsvarar SOFF och representerar 221 tyska försvarsföretag.
Flygmässan ILA Berlin ska genomföras i maj 2022
Säkerhetsexpo Enforce Tac ska genomföras i mars 2022

MEDLEMSNYHETER TYSKLAND
2020-09-11 Saab får order på sjömålsrobot från Tyskland
2019-12-02 Saab tecknar kontrakt gällande tyskt träningscenter GÜZ
2019-09-04 BAE Systems marinpjäs 57 Mk3 order till Tyskland
2019-06-28 Saab Digital Air Traffic Solutions får NATO-order
2018-04-04 Saab tecknar kontrakt på komponenter till TAURUS KEPD 350
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MEDLEMSFÖRETAG
MED INTRESSE
FÖR TYSKA MARKNADEN
(REDOVISAS SEPARAT TILL MYNDIGHETER)
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