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Remissyttrande över utredningen för ett effektivt offentLigt främjande av utLändska
direktinvesteringar (UD 2018:011
Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på
resultatet av ovan rubricerad utredning som har presenterats i slutbetänkandet Effektivt
investeringsfrämjande för hela Sverige (SOU 2019:21) samt delbetänkandet Bättre
kommunikation för fler investeringar (SOU 2018:56).
Föreningen har tagit del av Teknikföretagens remissvar och tillstyrker detta yttrande med
nedan komplettering:

Investeringar inom förs vars- och säkerhetspolitiskt viktiga områden
De säkerhets- och försvarsföretag som är verksamma i Sverige utgör av flera skäl en central
det av svensk försvarsförmåga. Den legala grunden för detta vilar på att tillstånd för dessa
företag är avhängigt av att det finns säkerhets- och försvarspolitiska skäl för sådan
verksamhet. Den internationella försvarsmarknaden befinner sig samtidigt i en tid av stora
omställningar som en konsekvens av globaliseringens förändringskraft och den
säkerhetspolitiska och teknologiska utvecklingen. Samtliga utvecklingsprogram sker i
samverkan globalt där företagen ingår i internationella värdesystem. Teknikutvecklingen
utgår ofta från nya kommersiella teknologier, inte minst digitala, som verifieras och omsätts
till nya militära förmågor.
Ett ökat inflöde av investeringar och ny teknologi är avgörande för en långsiktigt stark näring
i Sverige. För ett land som Sverige är en öppen marknad och frihandel en viktig del i den
målbild vårt land förespråkar i en globaliserad värld med ökad välfärd för alla. Ett effektivt,
resursstarkt och långsiktigt investeringsfrämjande bidrar till att stärka den innovativa
kunskapsbasen och är därför ett gemensamt intresse för alla berörda aktörer.
SOFF konstaterar att Sverige och företagen är beroende av utländska direktinvesteringar
även inom områden av betydelse för Sveriges säkerhet för att fortsätt vara en framstående
kunskapsnation med konkurrenskraftiga företag. SOFF bedömer därmed att behovet av
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inves eringsfrämjande åtgärder kommer att öka över ti
är en komplex bild.

,

men onstaterar samti igt att det

Globalisering med justering
På senare år har de utländska investeringarna från [änder utanför EU ökat. Ett land som
investerar alltmer i EU är Kina som ökat sina investeringar i EU de senaste tio åren och
dessa länders företag kontrollerar, enligt samma studie, 11 procent av alla utländskt ägda
företag inom EU och utgör 4 procent av de utlandsägda tillgångarna. Ovan på detta har det
också skett en ökning av statliga företag samt investeringar via privata fonder med okänd
bakgrund, liksom av enskilda individuella investerare med ursprung i Schweiz, USA,
Ryssland, Norge och Kina. Det är dessutom svårt att mäta ursprung av de kinesiska
investeringarna som ofta går via tredje land. Exempelvis uppger Kommerskollegium att Kina
investerade 14,4 miljarder kronor i Sverige under 2018, medan Rhodium Group, som
specialiserat sig på att spåra kinesiska investeringar, uppger att de var 3,4 miljarder euro.
Kina har en strategi med fokus på högteknologi och infrastruktur och viktiga drivkrafter för
kinesiska utlandsinvesteringar är att uppfylla de planer som landet har för sin industriella
och militära utveckling. Sedan början av 2000-talet har fokus varit att satsa på att integrera
teknik för dubbel användning, dvs både militärt och civilt, något som intensifierades under
2014 och framåt. Eftersom EU sedan 1989 har ett vapenembargo gentemot Kina så får
europeiska företag inte sälja militär materiel till Kina, men företag får sälja produkter med
dubbel användning om de endast ska användas civilt. Flera kinesiska investeringar i EU har
även varit inriktade på just högteknologi med dubbel användning. Det är viktigt att notera att
den militära och civila integrationen av kritiska teknologier numera är ett av ledmotiven i den
kinesiska tekniska utvecklingen. Detta präglar även Kinas forskningssamarbete med EU
länderna.
Den svenska lagstiftningen innehåller i dagsläget inte några direkta eller generella regler
som tillåter en myndighet i Sverige att granska eller blockera en utländsk investering i en
verksamhet som bedriver kritisk teknologi. Detta kan komma att skada viljan och tilliten till
att samverka med företag i Sverige om inte kunnande och teknik kan skyddas från utländska
fientliga förvärv av verksamheter. På motsvarande sätt kan ett aningslöst främjande inom
områden med teknik för dubbel användning leda till oönskade negativa konsekvenser för
partnerskap internationellt. En säker marknad där alla företag kan konkurrera globalt på
lika villkor, utan statligt stöd och utan att investeringar görs på ickekommersiella grunder,
och där Sverige har ett starkt skydd av företagens immateriella tillgångar. Givet att
auktoritära länder som Kina och Ryssland är intresserade av att investera i Sverige för att
komma åt känslig teknik bör Sverige öka resurserna att identifiera vilka kritiska teknologier
som kan vara av strategisk betydelse militärt.
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En risk är när vi inte vet vems ärenden det investerande företaget går i slutändan givet
oklara ägandestrukturer. Det är därför viktigt att staten har en kompetens att tänka i flera
[ed vad gäller investeringskontroller innan främjanderesurser avsätts. En investering kan se
bra ut vid första anblick, men det är viktigt att identifiera bakomliggande motiv, vem som
finansierar investeringen och vilka statliga kopplingar som finns. Den nya
underrätte[selagen från 2017 som säger att alla kinesiska medborgare är skyldiga enligt lag
att vid behov delge information till den kinesiska underrättelsetjänsten underlättar inte
heller transparensen. Denna lag gäller även kinesiska medborgare bosatta utanför Kina. Det
är dock viktigt att lyfta upp att kinesiska investeringar ändå kan vara positiva när de tydligt
inte är kopplade till den kinesiska statens militära intressen, därav den komplexa bilden.

Föreningen understryker därför behovet av att
al ta fram ett regelverk som möjliggör informationsinhämtning avseende de områden som
täcks av EU-förordningen om utländska direktinvesteringar (inkl. kritisk teknologi),
bl Sverige skyndsamt inför en egen screeningprocess samt avsätter resurser och etablerar
kompetens att analysera ägarstrukturer bakom förvärv, samt
cl identifierar vilka kritiska teknologier för vilket främjandet särskilt ska beakta dess
militärstrategiska betydelse.
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och for varsforetagen den 29 september 2019,

Robert Limmergård
Generalsekreterare
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