Budgetunderlag för 2013-2015
Försvarsexportmyndigheten

Export och internationellt
samarbete för framtidens försvar
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1. Försvarsexportmyndighetens förslag
Försvarsexportmyndigheten (FXM) föreslår inför 2013 att:
•

Anslag 1:12 Försvarsexportmyndigheten uppgår till 77 462 000 kronor,

•

FXM får disponera en räntekontokredit i Riksgäldskontoret på 7 000 miljoner kronor,

•

FXM får en låneram i Riksgäldskontoret på 15 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar.
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2. Inledning
Försvarsexporten är en viktig del av förvarspolitiken. Exporten bidrar till vårt eget
försvars materielförsörjning och är till fördel
för försvars- och säkerhetspolitiken i övrigt.
Försvarsexportmyndighetens uppdrag är dels
att stödja företags export där detta är till nytta
för försvaret, dels att företräda staten vid mellanstatliga avtal.
Myndighetens egen verksamhet liksom de
övriga försvarsmyndigheternas exportrelaterade verksamheter styrs utifrån Försvarsexportmyndighetens analys av försvarsnytta.
Myndighetens arbete på kort och lång sikt
samt övergripande prioriteringar redovisas i
en mer utvecklad form till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) i Inriktning för
Försvarsexportmyndighetens verksamhet
2013-2015, FXM 2011/616:23.

3. Verksamhet under
2013-2015
Prioritering och analysförmåga
För att stärka statens förmåga att bedöma försvarsnytta och marknader är utvecklingen av
myndighetens analysförmåga fortsatt viktig.
En prioritering sker utifrån bedömd försvarsnytta när det gäller större materielsystem
liksom möjliga marknader. Den övergripande
inriktningen redovisas årligen till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1
mars.
Mer utvecklade former av marknadsanalyser
ska under perioden tas fram. Dessa ska stödja
såväl myndighetens årliga inriktning som
hanteringen av enskilda ärenden.
Vidare ska policyfunktionen fortsätta att
utvecklas under perioden och bättre kunna
stödja myndighetens ledning. Bland annat
ska myndigheten kunna bidra i den pågående
utvecklingen av europeiska och transatlantiska
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regelverk och stödja åtgärder för en öppnare
försvarsmaterielmarknad på lika villkor.
Exportfrämjande verksamhet
Myndighetens exportfrämjande verksamhet
utgår ifrån företags behov och en bedömning
av försvarsnyttan. Nära samverkan med
Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
är en viktig del av verksamheten. Myndigheten beslutar efter samverkan med ISP
och övriga försvarsmyndigheter om vilka
marknader verksamhet ska bedrivas på. Detta
sker utifrån myndighetens analys av försvarsnytta. Regeringen fattar beslut i de fall bemyndigande krävs för viss verksamhet.
Under åren 2013-2015 kommer FXM att vidareutveckla formerna för att koordinera och
leda den samlade främjandeverksamheten
inom försvarssektorn. En viktig del i verksamheten är att stödja ett bättre tillvaratagande
av små och medelstora företags exportpotential. Att överblicka hur inte minst den största
marknaden - Europa - utvecklas och hur framväxande regelverk och praxis påverkar företags
exportmöjligheter är en annan viktig del. Det
ekonomiska läget i det transatlantiska området, minskade försvarsanslag och pågående
reformeringar av försvarsmakter innebär att
kostnadseffektivitet blir ett allt viktigare kriterium i länders upphandlingar.
Typiska verksamheter som kommer att
genomföras genom uppdrag till övriga försvarsmyndigheter kan vara genomförande
eller stöd till materieldemonstration, att vara
referens på begäran av industrin eller annat
land, genomförande av utbildning, stöd eller
genomförande av seminarier samt stöd vid
branschmässor, det senare främst för att stödja
små och medelstora företags deltagande.
Multilaterala organisationer som FN och
Nato genomför kontinuerligt upphandlingar.
Svensk export till dessa kan vara försvars- och
säkerhetspolitiskt motiverat och myndigheten
kommer att analysera möjligheterna att främja
sådan export. Detta gäller även i samband med
upphandlingar inom EU.
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Exportavtal
FXM ansvarar för offerter och genomförande
av förhandling när FXM, efter regeringens
bemyndigande, företräder den svenska staten i
mellanstatliga affärer. I dessa fall ansvarar FXM
övergripande för statens fullgörande av ingångna avtal. FXM kommer under perioden att
utveckla metoder för att förvalta de ingångna
avtalen effektivare. I ﬂera av de fall där FXM
lämnat RFI-svar torde kontraktsförhandlingar kunna bli aktuella under den kommande
perioden.

FXM bedömer att myndigheten under perioden
kommer att vara mer delaktig i arbetet med
internationella säkerhetsskyddsavtal.
Ekonomiadministrationen hanteras till del av
Kammarkollegiet. Detta upplägg kommer att
fortsätta under perioden. Behovet av stöd ses
över i takt med att verksamhetens innehåll och
omfattning förändras, särskilt med avseende på
ingående av nya exportavtal.

Myndigheten ansvarar dessutom för statens
åtaganden i de fall staten bidrar vid ett industriellt kontrakt, till exempel i form av utbildningsinsatser vid försvarets skolor.
Försäljningsverksamhet
Verksamheten omfattar försäljning på uppdrag av Försvarsmakten. I försäljningen ingår
såväl övertalig mängdmateriel och fordon
som kvaliﬁcerad försvarsmateriel. Vad avser
mängdmateriel bedöms volymen i försäljningsverksamheten under perioden stabiliseras
på nuvarande nivå då Försvarsmaktens förrådshållning kommit i balans med antalet förband.
Däremot förutses fortsatta uppdrag i samband
med avveckling av Försvarsmaktens missioner
utomlands. Vad gäller mer kvaliﬁcerade system
ska försäljningen tydligare prioriteras utifrån
myndighetens analys av försvarsnytta.
Förvaltning
Myndighetens administration anpassas fortlöpande till statsmakternas och verksamhetens
krav. Formerna för intern styrning och kontroll
ska vidareutvecklas och fördjupas.
Myndigheten utvärderar behovet av förändringar och tillägg i förordningen (2010:654)
med instruktion för Försvarsexportmyndigheten och avser att återkomma till regeringen
under 2012 med en hemställan med förslag på
förändringar.
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4. Finansiering av verksamheten under perioden
Belopp angivna i tkr

Utfall
2011

Prognos
2012

Beräkning
2013

Beräkning
2014

Beräkning
2015

Anslag
Utgiftsområde 6, anslag 1:12
Försvarsexportmyndigheten

67 712

75 860

77 462

78 644

79 914

Inomstatliga överföringar
Uppdrag från Försvarsmakten

10 000

5 000

6 000

6 000

6 000

Räntekontokredit och låneram
Belopp angivna i tkr

Prognos
2012

Förslag
2013

Förslag
2014

Förslag
2015

Räntekontokredit i Riksgälden

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Låneram i Riksgälden avseende
investeringar i anläggningstillgångar

Tiden från det att staten har upparbetat kostnader för sina åtaganden och till dess inbetalningar sker från kund i exportavtalen gör att
FXM behöver en kredit i Riksgäldskontoret
för att klara likviditetsbehovet. Bedömningen
av behovet har gjorts mot bakgrund av exisLåneram
(tkr)

terande exportavtal och förväntade exportmöjligheter.
Utöver räntekontokredit ﬁnns behov av lån i
Riksgäldskontoret för myndighetens investeringar i anläggningstillgångar.
Prognos
2012

Beräknad
2013

Beräknad
2014

Beräknad
2015

IB lån i Riksgäldskontoret

4 924

7 751

9 637

9 149

Beräknad nyupplåning

6 000

7 000

6 000

7 000

-

-

-

-

Beräknad amortering

3 173

5 114

6 488

6 953

UB lån i Riksgäldskontoret

7 751

9 637

9 149

9 196

15 000

15 000

15 000

15 000

124

186

192

212

1,60 %

1,93 %

2,10 %

2,31 %

3 297

5 300

6 680

7 165

varav för investering i immateriella tillgångar

Beslutad/föreslagen låneram
Beräknad ränteutgift
Ränteantagande för nyupplåning (%)
Finansiering av räntor och amorteringar
Utgiftsområde 6, anslag 1:13
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Anslagskredit
(tkr)

Prognos
2012

Anslag
Anslagsbehållning som disponeras (%)
Anslagskredit

5. Redovisning av uppdrag
om ökad avgiftsﬁnansiering
Försvarsexportmyndighetens inriktning är att
gå mot en ökad avgiftsﬁnansiering av exportstödet till företag. Ett sådant upplägg innebär att FXM tar ut en avgift av företagen för
faktiska kostnader som uppkommit på FXM
eller som debiterats FXM från andra försvarsmyndigheter. En viktig del i detta är att FXM
fastställer ett timpris med full kostnadstäckning och vidare fördelar tid till uppdragen som
således prissätts.

Beräknad
2013

Beräknad
2014

Beräknad
2015

75 860

77 462

78 644

79 941

3%

3%

3%

3%

2 276

2 324

2 359

2 398

avgiftsuttaget. Bland annat skiljer sig betalningsförmågan stort mellan de större företagen
inom försvarsindustrin respektive SME-företagen, vilka det ingår i myndighetens uppdrag
att främja. Vidare ﬁnns ett ﬂertal varierande
kontraktsupplägg mellan staten och försvarsindustrin, där företag i vissa fall är enda möjliga leverantör inom ramen för mellanstatliga
kontrakt.
FXM kommer att lägga fast principer för avgiftsuttag under 2012 för implementering under
2013. I detta arbete är kartläggning av beﬁntliga
kontrakt mellan staten och industrin en viktig
del. Någon kvantiﬁering inför 2013 har inte
kunnat göras i detta budgetunderlag.

Det ﬁnns ett antal svårigheter med att ﬁnna
de rätta principerna som ska tillämpas vid
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