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Angående behovet av en temporär granskningsmekanism
för att förhindra uppköp av strategiska tillgångar och
nyckelteknologi
Mot bakgrund av den situation som Sverige befinner sig i önskar vi med
denna skrivelse göra Regeringskansliet uppmärksam på behovet av en
temporär granskningsmekanism för utländska direktinvesteringar samt
meddela att vi gärna bistår i det fortsätta arbetet i frågan.
Utbrottet och den snabba spridningen av Covid-19 har skapat stora störningar
med brutna värdekedjor, stillastående fabriker och masspermitteringar.
Kostnaderna för samhället är enorma och prislappen ökar från dag till dag.
Exempelvis kostar produktionsstoppet hos fordonstillverkarna och deras
underleverantörer ca 15 miljarder kr per månad i uteblivet förädlingsvärde, vilket
för perioden motsvarar drygt fyra procent av Sveriges BNP.
En spegelbild av detta är att många teknikföretag, inte minst de som finns i
anslutning till svenska forskningsparker och universitet, hamnat i ett mycket
såbart läge. Detta har bland annat föranlett Säkerhetspolisen att, i ett brev1 ställt
till säkerhetsskyddschefer runt om Sverige, påtala allvaret i den rådande
situationen. I brevet framhålls risken för att främmande makter utnyttjar pandemin
i syfte att genomföra uppköp och därigenom komma över säkerhetskänslig
verksamhet. De kunskapsintensiva och innovativa företag som primärt är föremål
för uppköp ligger inte sällan i den globala teknikfronten. De bedriver viktig
forskning och utveckling i Sverige, bidrar till högkvalificerade jobb och är en
central förklaring till Sveriges position som framstående innovationsland.
Med beaktande av ovanstående är det mycket positivt att det nu förefaller finnas
stöd bland riksdagens partier att, snarast möjligt, införa en temporär
granskningsmekanism för utländska direktinvesteringar i Sverige. Mekanismen
behövs i avvaktan på den utredning som pågår i frågan, och som beräknas vara
klar under senare delen av 2021.2
Utredningen är välkommen men det bör noteras att flera europeiska länder, så
som Finland och Tyskland, redan tillskapat mekanismer som ska förhindra att
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främmande stater kan nyttja en prekär situation för att skaffa sig kontroll över
vitala och strategiska tillgångar. Liknande system finns också i exempelvis USA,
Kina, Australien, Kanada och Japan. Att Sverige i det rådande läget saknar
skydd ger oss dessvärre en relativt sett sämre position. För det första så öppnar
det för att fler fientliga övertag riktas mot Sverige. För det andra ger avsaknaden
av en granskningsmekanism ett negativt signalvärde gentemot viktiga
handelspartners som behöver kunna säkerställa att Sverige är en säker
handelsplats för investeringar.
Att införa en granskningsmekanism är därför välkommet. Vi vill dock understryka
att, även en temporär sådan, måste vara balanserad. Det är inte
direktinvesteringar eller utländskt ägande i sig som är problemet. Idag arbetar
drygt 20 procent av alla anställda i utlandsägda företag. Jämfört med andra
OECD-länder innebär det att utlandsägandet i Sverige är tämligen högt. Det är
dessutom högre i industrin än i tjänstesektorn.3 Strax under 50 procent av
näringslivets FoU i Sverige (i termer av utgifter för FoU), utförs av utlandsägda
företag.4 En ansenlig del av svenskt näringsliv har med andra ord utländska
ägare, och näringslivet som helhet är beroende av utländskt kapital. En temporär
granskningsmekanism bör därför utformas för att minska Sveriges
riskexponering, inte för att stoppa inflöde av kapital.
Vi vill med redogörelsen ovan ge vårt explicita stöd till att en temporär
granskningsmekanism införs och samtidigt meddela att vi gärna bistår i det
fortsatta arbetet med denna viktiga fråga.
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