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Företagarna har fått möjlighet att lämna synpunkter till Utrikesdepartementet på
ovanstående remiss och får med anledning härav anföra följande.
Allmänna synpunkter
Utredningens huvudsakliga förslag är en sammanslagning av export- och
investeringsfrämjandet, genom att investeringsfrämjandet förs över till Exportrådet.
Företagarna delar utredningens bedömning att nyttan av de statliga medlen för exportoch investeringsfrämjandet kan öka om verksamheterna utförs i en och samma
organisation och tillstyrker därmed förslaget.
Som påpekas i utredningen har Sverige ett ovanligt stort antal offentliga aktörer som på
olika sätt bistår svenska företag med internationalisering. Utredningen konstaterar också
att den ökande globaliseringen innebär att det inte längre finns någon skarp gräns
mellan export och investeringar. Företagarna ser därför positivt på förslaget om en
sammanslagning som innebär att företag ska kunna få rådgivning om olika vägar till
internationalisering från en och samma organisation.
Företagarna vill framhålla importens betydelse för svensk tillväxt och konkurrenskraft.
Sveriges välstånd bygger i mycket hög grad på internationell handel, varför det är viktigt
med goda förutsättningar för både export och import. Företagarna anser därför att en
övergång till en handelsfrämjande organisation, täckande såväl import och export som
investeringar, bör utredas. I en sådan översyn bör givetvis Kommerskollegiums
verksamhet inkluderas. Företagarna anser att det skulle underlätta för företag att kunna
få rådgivning om import, export och investeringar från en och samma organisation.
Företagarna vill även betona betydelsen av en nära samverkan med näringslivet och med
de svenska regionerna i export- och investeringsfrämjandet för att få ett så effektivt
främjande som möjligt. Utredningen diskuterar svårigheterna i att peka ut vad som är de
bästa utländska investeringarna för Sverige och de bästa metoderna för att locka dem hit.
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I det sammanhanget vill Företagarna understryka vikten av att undvika att utländska
företag genom det statliga investeringsfrämjandet får konkurrensfördelar gentemot
svenska företag. Investeringsstödet, liksom annan stödverksamhet, bör därför givetvis
fortlöpande följas upp och utvärderas.
Exportrådets finansiering
Företagarna anser att det finns skäl att överväga de avgifter Exportrådet tar ut av företag.
År 2010 utgjordes Exportrådets omsättning till ca 30 % av det statliga uppdraget.
Utredningen konstaterar att den statliga andelen är ovanligt låg i en internationell
jämförelse. Det statliga anslaget har också minskat betydligt sedan 2006.
Småföretagens betydelse för svensk handel ökar. År 2009 var 93 % av de svenska
företagen som ägnade sig åt export små. Samtidigt finns en stor outnyttjad
exportpotential bland småföretagen. Om regeringens mål om en fördubblad export till år
2015 ska bli verklighet så måste fler småföretag exportera. Det finns därför all anledning
att ta hänsyn till småföretagens situation och förutsättningar i exportfrämjandet.
Små företag är ofta i stort behov av exportstöd för en framgångsrik etablering på den
internationella marknaden. Bland de vanligaste problemen för småföretag som gör
affärer utanför Sveriges gränser märks svårigheter att förstå hur regelverk och
företagskultur i det aktuella landet fungerar, språk, tullhantering och att hitta en lämplig
samarbetspartner.
Som Sveriges centrala organisation för exportfrämjande har Exportrådet en viktig
uppgift att bistå småföretag i exportsatsningar. För många småföretag är dock
Exportrådets avgifter en alltför hög och osäker investering. Företagarna anser att
regeringen därför bör se över Exportrådets prissättning och framför allt analysera
möjligheten att skapa någon form av resultatbaserad prissättning. Det skulle minska
tröskeleffekten för småföretagen och samtidigt skapa större incitament för ett effektivt
exportfrämjande.
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