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Positiva exportföretag
trots osäker omvärld.
EKI ökar till 58.
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Fortsatt gynnsamma exportförutsättningar i en osäker omvärld
Trots den ökade politiska och ekonomiska osäkerheten i omvärlden visar höstens Export
kreditindex (EKI) en ökad optimism hos svenska exportföretag i jämförelse med vårens
mätning. Exportföretagen väntar sig en fortsatt stark utveckling under de kommande 12
månaderna både vad gäller orderingång och sysselsättning. Andelen företag som anser att
kronkursen är fördelaktig är dessutom den högsta sedan mätningarna startade 2013. Likväl
har andelen exportföretag som tror på en försvagning av kronan framåt ökat jämfört med i
vårens EKI. Drygt hälften (52 %) av exportföretagen uppgav i vårens mätning att en even
tuell seger för lämna-sidan i Storbritanniens folkomröstning om att lämna EU, inte skulle
påverka företagets handel med landet. Efter att fem månader nu gått sedan folkomröstning
en har andelen företag som tror att deras handel med Storbritannien förblir oförändrad över
de kommande tolv månaderna ökat till 72 %.

En nedåtgående trend i EKI bröts i denna mätning med ett index som

EXPORTKREDITINDEX ökade från 54 till 58. Det är framförallt en större andel stora företag
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som är mer optimistiska, vilket speglas i att EKI för dessa företag

ökade från 54 till 59. EKI för SME-företag har legat på index 55 i de tre
senaste mätningarna. Fler stora företag ser ett ökat behov av finansiering, men upplever samtidigt förbättrade möjligheter att finansiera
sig via kapitalmarknaden, och anser att prisbilden för finansiering har
blivit mer gynnsam. Framåtblickande EKI för stora företag och SME
försämras för tredje mätningen i rad, vilket främst beror på att färre
företag, jämfört med vårens mätning, tror på ett ökat finansierings
behov framåt.

Stabil finansiell situation för exportföretagen
Exportföretagen upplever fortsatt att deras finansiella
situation har stärkts, med ett stabilt index runt 62 i de
senaste tre mätningarna, strax under en likaså stabil
nivå i framåtblickande index. En större andel företag,
då främst stora företag, anser att deras finansieringsmöjligheter har förbättrats avseende finansiering
via kapitalmarknaden jämfört med vårens mätning.
Följaktligen upplever något fler av exportföretagen att
skuldsättningsgraden har ökat. Klart fler SME-företag
upplever att deras likviditet har förbättrats, medan
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Oförändrat finansieringsbehov hos exportföretagen
Index avseende företagens finansieringsbehov har ökat
från 49 till 50, vilket innebär att lika många företag
upplever en ökning som en minskning. För tredje
mätningen i rad anser dock SME i större utsträckning
än stora företag att finansieringsbehovet ökat. Bland de
stora bolagen är det i nuläget fler företag som upplever
en minskning än en ökning av finansieringsbehovet.
Framåt förväntar sig företagen fortsatt att finansieringsbehovet kommer att öka, dock inte i samma
utsträckning som vid mätningen i juni.
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Ökat behov av finansiering hos köparna
60

Index över behov för finansiering vid
exportaffärer

Utöver att ha en konkurrenskraftig produkt, är tillgång
till finansiering en av de faktorer som exportföretagen
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anser vara av störst betydelse för att en exportaffär ska
bli av. Index som avser kundernas behov av finansiering
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har ökat något från 54 till 56, framförallt stora företag
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upplever ett ökat behov hos sina kunder. Samtidigt så
upplever bara 9 % av exportföretagen att kundernas
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möjligheter att få finansiering har förbättrats, medan
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18 % upplever att de har försämrats. Framåt så förväntar
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sig företagen att behovet av kundfinansiering kommer
att öka, dock i något lägre utsträckning än vid föregående mätning.
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CSR

Hållbarhetskrav vanligare bland
exportföretagen

Fortsatt god tillgång på finansiering på
kapitalmarknaden
Index avseende tillgången till finansiering har

Index över tillgången till finansiering via
kapital/kreditmarknaden och bankmarknaden

förbättrats från 52 till 55 och drivs främst av en
mycket gynnsam kapitalmarknad. Framförallt bland
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stora företag upplever en stor andel av företagen en
förbättrad tillgång till finansiering via kapitalmark-
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naden, men även SME uppvisar den högsta noteringen
sedan mätningarna startade. Europeiska centralban-
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kens köp av obligationer har ökat efterfrågan på den
europeiska marknaden, vilket i sin tur har spillt över
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och lett till ökad tillgång på finansiering även på den
svenska kapitalmarknaden. Företagen förväntar sig

Allt fler företag arbetar in hållbarhetsaspek-
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Exportkreditbarometern 2013 har andelen
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förväntar sig inte heller någon större förändring på

affärsprocessen jämfört med vårens mätning.

Framåt förväntar sig 62 % av stora företag och

I den senaste mätningen ökar även andelen

41 % av SME fortsatt ökade CSR-krav i framti-

SME som nu också introducerat CSR-krav i

da affärer.

affärsprocessen.

bankmarknaden.

Splittrad prisbild för finansiering
Totalt sett har prisbilden för finansiering utvecklats positivt och index har förbättrats från 48 till 50,
men utvecklingen är splittrad. Medan stora företag
upplever att prisbilden har utvecklats gynnsamt, så

Ställer ditt företag CSR-krav som rutin vid en exportaffär?
Nedan presenteras andelen ja-svar i procent.
Index över prisbilden för finansiering
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upplever SME i lika hög utsträckning att det har blivit
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dyrare. Utfallet kan möjligen förklaras av att, trots en
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god tillgång på finansiering via kapitalmarknaden,

55

så är prisbilden betydligt högre för SME och/eller
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bolag med en svagare kreditrating än för stora bolag.
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Liksom vid föregående mätning, så förväntar sig fler
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företag stigande finansieringskostnader. Relativt sett
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bero på att de är betydligt mer positiva till nuvarande
prisbild än SME.
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Exportföretagens situation är
fortsatt god trots ökad politisk
osäkerhet.
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2016: Ett år av oväntade marknads
händelser

Företagen är fortsatt positiva till
handel med Storbritannien.

Världsekonomin har under 2016 påverkats av ett flertal oväntade valresultat. Omröstningen
om EU-medlemskap i Storbritannien och presidentvalet i USA överraskade marknaden och gav
utslag i valutakurser och ränteförväntningar. Trots att inflationen i Sverige har varit lägre än
förväntningarna den senaste tiden, väntas Riksbanken enligt de flesta bedömare avstå från
ytterligare räntesänkningar i december. Direkt efter Storbritanniens EU-omröstning försvagades den svenska kronan mot

Hur upplever ni dagens ränteläge,
respektive kronkurs?

USD och en liknande effekt
noterades efter valet i USA. Den
totala försvagningen av kronan
sedan senaste barometern i juni
är 10 % mot USD. Det talar emot
ytterligare räntesänkningar.
Efter Donald Trumps valseger i
USA har förväntningar om ökade
investeringar fått marknaden
att tro på en räntehöjning i USA
redan i december i år. Detta kan
tänkas bidra till en fortsatt svag
svensk krona samt att trycket
på ytterligare räntesänkningar i
Sverige också minskar.
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Företagen positiva trots oväntade valresultat och nya
förutsättningar
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Samtidigt som ökad politisk osäkerhet har gett
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utslag på börser och valutor under året är det intres40

sant att notera att reaktionerna efter en första initial
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chock har lagt sig. I våras svarade 52 % av företagen
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tannien skulle påverkas om Storbritannien valde

att de inte trodde att deras handel med Storbriatt lämna EU. När fem månader nu har gått efter
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På 12 månaders sikt, förväntar ni er att er handel
med Storbritannien kommer att ha:
procent
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valresultatet svarar hela 72 % att de tror att deras
Jun 13 Dec 13 Jun 14 Dec 14 Jun 15 Dec 15 Jun 16 Dec 16
Dagens ränteläge  fördelaktig

Resultatet i barometern visar att

Dagens kronkurs  fördelaktig

andelen företag som upplever
dagens räntenivå som fördelaktig har ökat från 55 till 61. Liksom tidigare väntar sig en majoritet
av exportföretagen en oförändrad ränta under de kommande 12 månaderna, andelen har till och
med ökat ytterligare något sedan våren, från 63 till 65.

handel med Storbritannien förblir oförändrad över

40

de kommande 12 månaderna. Att resterande 27 % i
nästan lika stor utsträckning tror på ökad (14 %) som

20

minskad (13 %) handel förstärker ytterligare denna
bild av att exportsektorn på det stora hela anser att
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Minskat
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Ökat

handeln med Storbritannien kan ta sig vidare efter
de nya förutsättningarna. Detta vittnar om starka
drivkrafter för fortsatt handel.

En rekordhög andel (60 %) av företagen anser att dagens kronkurs är fördelaktig, den högsta
noteringen sedan mätningarna började 2013. Den kraftigaste ökningen sedan vårens mätning
syns bland SME. Sannolikt använder SME terminssäkring i lägre utsträckning och har möjligen i
högre utsträckning kostnader i Skr. Vidare kan kronförsvagningen tänkas öppna upp nya marknader som tidigare inte varit lika tillgängliga på grund av företagens storlek. Sammantaget har
företagen sedan mätningarna startade aldrig varit så positiva kring både ränteläge och kronkurs
samtidigt som nu. Trots att kronan redan har försvagats betydligt under året, har andelen företag
som väntar sig ytterligare försvagning under de kommande 12 månaderna ökat från vårens 11 %
till 25 %. Liksom i vårens mätning tror dock nästan vartannat företag (45 %) fortsatt på en starkare krona framöver. Möjligen kan denna uppfattning komma att ändras efter de senaste veckornas
förstärkning av USD mot ett flertal valutor, däribland kronan.

Handelssugna företag kan möta ökad protektionism
Donald Trumps presidentvalseger riskerar att äventyra frihandelsavtalet mellan USA och Asien, TPP.
Även möjligheterna till ökad handel med Iran hotas,
då risken för en tillbakagång ökat efter Trumps valseger. Bland de svenska exportföretagen svarar 22 %
att de har export – eller avser att börja exportera
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ma siffra till 28 %. Det finns således en betydande
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negativt om den politiska utvecklingen går mot ökad
protektionism och slopade handelsavtal.
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– till Iran. Bland de stora företagen uppgår samefterfrågan efter nya marknader, som kan påverkas
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Har ert företag export till Iran eller kommer ni börja
exportera dit de kommande 12 månaderna?
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Exportkreditindex - EKI
Syftet med Exportkreditbarometern är att öka kännedomen om svenska exportföretags
finansieringsbehov och -möjligheter samt dessa faktorers betydelse för svensk export.
EKI innefattar fem frågor som rör företagens finansiella situation, behov av och
tillgång till finansiering samt prisbilden för finansiering. EKI är ett så kallat
diffusionsindex där nivåer över 50 indikerar en förbättring och nivåer under 50
indikerar en försämring.
Metod och underlag
Målgruppen är exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt
en exportandel på minst 50 %. Populationen, som utgör 2008 bolag, delas upp i stora
företag respektive små- och medelstora företag (SME). Gränsen för stora bolag går
vid en omsättning på minst 250 miljoner kronor och en exportandel på minst 50 %.
Urvalet har gjorts slumpmässigt av SCB utifrån momsregistret. Till detta urval läggs
samtliga bolag med en exportvolym på över 2 miljarder kronor. På så sätt fångar
barometern upp företag som är av vikt för svensk export.
Undersökningen är statistiskt säkerställd. I undersökningen har totalt 213
företag svarat, 125 i gruppen för stora företag och 88 i gruppen SME. Detta ger
en svarsfrekvens på 50 %. Intervjuerna har genomförts av Markör Marknad &
Kommunikation AB under perioden 17 oktober till 14 november.
Om AB Svensk Exportkredit
AB Svensk Exportkredit finansierar svensk export. Vi lånar ut pengar direkt till
svenska exportföretag och vi hjälper svenska exportföretag att vinna exportaffärer
genom att erbjuda deras kunder finansiering. Vi har ett stort internationellt
kontaktnät och en lång erfarenhet av internationell finansiering. Med det statsstödda
exportkreditsystemet kan köparen av svensk export få en känd total kostnad för
sin investering. Med en exportkreditfinansiering kan köparen dessutom erbjudas
långa kredittider. SEK är en långsiktig partner, vi ägs till 100 % av svenska staten och
har ett samhällsuppdrag att genom finansiering främja svensk exportnäring. Vårt
hållbarhetsarbete är viktigt och våra prövningar säkerställer att du som kund följer
alla internationella standarder och riktlinjer. Under 2015 lånade SEK ut sammanlagt
104,6 miljarder svenska kronor.
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