Marknadens
Utveckling

— Svensk försvarsexport 2015

Försvarsexportmyndighetens, FXM,
uppdrag är att främja svensk försvarsexport
— när den är av försvarspolitiskt intresse.
Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga
export och företräder staten vid
försvarsexportaffärer och annan försäljning.

67 mkr
45 st

anställda
2015

Inom ramen för exportstöd leder FXM statens
exportfrämjande verksamhet i samverkan med andra
myndigheter och försvars- och säkerhetsindustrin. Vi
främjar export från både de större företagen och från
små och medelstora företag.

47 år

FXM:s anställdas
genomsnittliga ålder

76 st

exportstödsuppdrag
2014

Främjandet omfattar förutom försvarsmateriel även
export av militär teknologi för civila ändamål eftersom
militär teknik ofta måste användas även i civila
sammanhang för att vara lönsam för företagen.
Det är Inspektionen för strategiska produkter, ISP, som
granskar och kontrollerar försvarsexporten. FXM agerar
endast när ISP bedömt en eventuell export som möjlig.

www.fxm.se
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Omfattning FXM:s
mellanstatliga kontrakt
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Ökat exportberoende
De svenska försvarsföretagens
omsättning kommer i allt högre
grad från exportmarknaden.
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Ökningen av försvarsindustrins exportandel sammanfaller med minskningen
av den svenska försvarsbudgetens andel av BNP.

Den svenska
exportandelen är
i en internationell
jämförelse hög.
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Genomsnittliga exportandelar
för exportföretag, 2011-2014
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exportstatistik
Över hälften av den svenska
försvarsexporten har gått till länder inom
EU, övriga Europa och Nordamerika.
ISP:s exportstatistik för perioden 1998-2013
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Analysen visar en trend där svensk export de senaste åren i allt högre
grad gått mot framför allt södra och sydöstra Asien samt Mellanöstern.
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Enligt en SIPRI-rapport från 2013 ökade importen av försvarsmateriel markant i Asien &
Oceanien, Nord- och Sydamerika samt Afrika. Länder i Asien & Oceanien mottog närmare
hälften av all världens försvarsexport under perioden 2008–2012.
De fem största importörerna av försvarsmateriel återfinns alla i Asien.
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FRAMtidsprognos
De dialoger som årligen förs mellan FXM och industrin
tyder på att de trender som kan utläsas ur historiska
data även återfinns i framtidsprognoserna.
FörsvarsIndustrins Redovisade exportmöjligheter
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Dessutom ligger de asiatiska
länderna på en fortsatt hög nivå,
som vissa år varit i paritet med den
för Europa.
Europa förblir den enskilt största
marknaden.
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Diagrammen visar exportmöjligheter som försvarsföretagen framför i den årliga inriktningsdialogen med FXM.
Företag inkommer dessutom löpande med exportstödsansökningar till FXM. En analys av regionsfördelningen
för dessa (2012-2014) bekräftar trenden i inriktningsdialogen.
De länder som historiskt sett utgjort den huvudsakliga marknaden för svensk försvarsexport minskar i
betydelse, samtidigt som tillväxten sker på historiskt sett nya marknader. Försvarsexportens inriktning
rör sig mot marknader där behovet av statligt exportstöd är större.
Den svenska försvarsexportstatistiken påverkas starkt av enstaka
större projekt, något som kan ge tillfälliga toppar i statistiken för
enskilda länder och regioner.
Att den framtida exportpotentialen främst finns på de nya
marknaderna synes vara en del i en större trend inom den
globala ekonomin i stort.

