
1Exportkreditbarometern juni 2017

AB Svensk Exportkredit

Exportkreditbarometern  juni 2017

Svensk export  
går starkt



55
EXPORTKREDITINDEX

50

55

60

65

Total Framåtblickande Nuläge

Jan
2017

Dec
2016

Jun
2016

Dec
2015

Jun
2015

Dec
2014

Jun
2014

Dec
2013

Jun
2013

EKI innefattar frågor om företagens 
finansiella situation, prisbilden, samt 
behov av och tillgång till finansiering. 
EKI är ett sammanvägt index där 
över 50 indikerar förbättring. EKI är 
55 (58 i höstas), alltså fortfarande en 
förbättring. Det något lägre utfallet 
bygger på att stora företag är mindre 
positiva än tidigare och att företagen 
i lägre utsträckning än tidigare tycker 
att tillgång och villkor förbättrats. I 
kommande avsnitt presenteras delindex. 
Svar redovisas från större respektive 
mindre företag, SME.  Avgränsningen 
mellan större och mindre företag går vid 
en omsättning på 250 miljoner.

Om Exportkreditindex

SEK:s Exportkreditbarometer juni 2017

Fler exportföretag än i höstas ser en stigande exportorderingång 
och andelen företag som säger att de kommer öka antalet 
anställda stiger kraftigt.

För första gången sedan 2013 ser vi att andelen företag som 
planerar att anställa i Sverige är högre än andelen som planerar att 
anställa utomlands.

I denna nionde Exportkreditbarometer presenteras resultat från intervjuer med 
över 200 svenska exportföretag. De två huvudsakliga resultaten:
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Förstärkt finansiell situation för exportföretagen

Fler exportföretag upplever att deras 
finansiella situation har förbättrats. Det är 
främst de större företagen som märkt av en 
förbättrad finansiell situation. En ökande 
andel av alla företag svarar dessutom att 
det kommande året innebär en ytterligare 
förstärkning. Nästan alla företag, 96%, 
svarar att likviditeten utvecklats stabilt 
eller förbättrats. SME är mest optimistiska 
och här har andelen företag som förväntar 
sig en förbättrad likviditet ökat till över 
50%. 
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Index över företagens finansiella 
situation

Stabilt finansieringsbehov hos exportföretagen

Exportföretagen har i nuläget ett index 
för finansieringsbehov på 51. Det är 
en svag ökning jämfört med i höstas. 
Framtidsförväntningarna på behovet av 
finansiering bland de stora företagen ökar 
också något. SME är inte lika optimistiska 
utan har ett värde som sjunker till 52.   
Skuldsättningsgraden har varit stabil för 
samtliga grupper i undersökningen och 
förväntningarna är att denna situation 
fortsätter under de kommande 12 
månaderna.
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Förbättrade finansieringsmöjligheter för köpare

Företagen upplever att behovet av 
finansiering vid exportaffärer är 
oförändrat. Framåtblickande noterar vi 
sedan slutet av 2015 en nedåtgående trend, 
där färre företag än tidigare tror på ett 
ökat behov av finansiering. En tänkbar 
förklaring är att företagen upplever att 
möjligheterna för deras kunder att få 
finansiering för köp av deras produkter 
har förbättrats. Var fjärde företag anser att 
kundernas finansieringsmöjligheter har 
förbättrats, vilket kan jämföras med endast 
9% vid höstens mätning.
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God tillgång till finansiering

Index avseende tillgång på finansiering 
uppgår till 55 i nuläget, vilket är något 
lägre än i höstas. Andelen exportörer 
som upplevt förbättrade möjligheter till 
finansiering via bank- och kapitalmarknad 
är lägre än tidigare, men utvecklingen 
bör ses mot bakgrund av en ökning under 
hösten. Majoriteten av företagen anser 
fortfarande att tillgången på finansiering 
är oförändrad eller har ökat. Endast 
ett fåtal av företagen, 5%, upplever 
försämrade finansieringsmöjligheter. 
Framåtblickande är företagen fortsatt optimistiska, framförallt avseende 
tillgången till finansiering från kapitalmarknaden.

Index över tillgången till finansiering
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Stigande finansieringskostnader

Index över finansieringskostnader 
sjunker till 46, vilket innebär 
högre kostnader för finansiering. 
Förklaringen till ett lägre index är att en 
fjärdedel av företagen upplever högre 
finansieringskostnader, vilket är en 
relativt sett större andel än tidigare. 
Samtidigt så visar marknadsindex 
såsom iTraxx fortfarande på sjunkande 
finansieringskostnader och majoriteten 
av företagen i vår undersökning anser 
också att finansieringskostnaderna 
sjunkit eller är oförändrade. I linje 
med förväntningarna om stigande räntenivåer förväntar sig 38% av företagen 
stigande finansieringskostnader inom ett år. 

Index över prisbilden för  
finansiering
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SEK:s makrokommentar: En bättre världskonjunktur
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Den svenska exportindustrin står stark och har inte påverkats av politisk 
osäkerhet i omvärlden. Tvärtom har världsekonomin normaliserats och nästan 
alla länder har en positiv tillväxt. Det betyder även att inflation skapas, men det 
finns stora skillnader i kapacitetsutnyttjande vilket innebär att inflation och 
räntor stiger i olika takt. Global tillväxt skapar investeringar som gynnar svenska 
exportföretag. Trots detta är den underliggande inflationen fortsatt låg. Den lilla 
positiva rörelsen i inflationen har framför allt drivits av energipriserna, som nu 
tycks utvecklas sidledes. Den långa marknadsräntan förväntas öka något, men 
trots detta förväntas den europeiska centralbanken fortsätta driva en expansiv 
penningpolitik som håller ned den korta räntan. I Sverige väntas Riksbanken höja 
reporäntan från dagens -0,5% först i mitten av 2018.
I USA råder osäkerhet kring de finanspolitiska stimulanserna. Om de uteblir kan 
man inte räkna med någon betydande uppgång i de långa räntorna. Vad gäller 
svenska kronan ligger den långt under sin historiska jämviktsnivå mot dollarn. 
Det talar för att kronan kommer att stärkas mot dollarn på längre sikt i takt med 
att Riksbankens penningpolitik blir mindre expansiv.



Stark exportorderingång och sysselsättning

Både stora företag och SME upplever en 
stigande exportorderingång det senaste 
halvåret. Index har stigit till den högsta 
noteringen sedan mätningarna inleddes 
2013. Det framåtblickande indexet är 
än högre. Företagen är positiva inför 
framtiden, framförallt SME. Historiskt 
finns ett tydligt samband mellan 
exportorderingång och sysselsättning 
och andelen företag som ökar antalet 
anställda  stiger kraftigt till 68. Detta 
gäller särskilt bland SME där index stiger 
till 73. För första gången sedan 2013 ser vi 
också att andelen företag som planerar att 
anställa i Sverige är högre än andelen som 
planerar att anställa utomlands.

Index över exportorderingång jämfört 
med sysselsättning (Sverige och utrikes)
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Mot högre räntor och starkare krona 

Resultatet i barometern visar att andelen 
företag som upplever dagens ränteläge 
som fördelaktig är fortsatt stabil. 
Liksom tidigare väntar sig en majoritet 
av exportföretagen en oförändrad ränta 
under de kommande 12 månaderna. 
I höstas låg andelen av företag som 
ansåg att kronkursen var fördelaktig på 
rekordnivå, men har sedan dess sjunkit 
till 49%. Andelen företag som väntar sig 
att kronan stärks under de kommande 
12 månaderna har ökat. En justering 
mot vad exportföretagen anser vara en 
normal jämviktsnivå mot dollarn tycks ha 
påbörjats.
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Större fokus på annat än europeiska valresultat 

Den politiska osäkerheten har inte 
försvunnit men den har lagt sig något. 
Valresultaten i Holland, Storbritannien 
och framförallt i Frankrike har dämpat 
den akuta risken i Europa. Det verkar 
dock inte som att företagen anser att 
de europeiska valresultaten påverkar 
deras affär särskilt mycket. Vi frågade 
om det tyska valet påverkar exporten 
till Tyskland, men bara ett fåtal anser 
att valresultatet kommer påverka deras 
export dit. Istället är det nya lagar och 
regleringar följt av ränta och valuta som 
påverkar företagens export mest. Bland 
företagen svarade en tredjedel att nya lagar och regleringar påverkar exporten 
och ungefär lika många av de svarande anser att ränta och valuta har störst 
påverkan på deras export till Tyskland. Resultatet speglar betydelsen av en 
allt mer reglerad omvärld där fokus på till exempel penningtvätt, hållbarhet, 
redovisning och kapitalisering spelar allt större roll.     
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Från CSR-krav till globala hållbarhetsmål

Många företag arbetar in hållbarhetsaspekter i sina affärsprocesser, men det är 
fortfarande framförallt de stora företagen som går i bräschen. Vartannat av de 
stora företagen och en tredjedel av de mindre företagen säger att företaget har 
som rutin att ställa CSR-krav. Det är en nedgång sedan mätningen i höstas. 
För SME är det ovanligt att tacka nej till exportaffärer på grund av att någon part 
inte levt upp till de CSR-krav som ställts på affären. Endast 3% angav att detta 
har förekommit de senaste 6 månaderna. Bland de stora företagen angav 13% att 
de har sagt nej av detta skäl. 

I årets undersökning har vi även ställt 
en fråga om Agenda 2030, de globala 
hållbarhetsmålen. Där anger nästan 
hälften av de stora företagen att de 
genomfört en kartläggning av vilka mål 
som är viktiga för bolagets verksamhet. 
Motsvarande siffra för SME är 15%. Detta 
visar att näringslivet uppmärksammat 
Agenda 2030 och påbörjat arbete med 
hur företagen kan bidra till de globala 
hållbarhetsmålen.
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Sammanställning av resultat
SME Stora Bolag

Nuläge
Framåt- 

blickande
Total Nuläge

Framåt- 
blickande

Total

EKI 55 (55) 57 (55) 56 (55) 56 (59) 54 (52) 55 (56)

Företagens finansiella
situation

65 (63) 80 (66) 73 (64) 70 (62) 71 (64) 70 (63)

Finansieringsbehov 52 (52) 52 (58) 52 (55) 51 (49) 58 (52) 54 (50)

Behov av finansiering vid exportaffärer 54 (53) 59 (60) 57 (57) 57 (58) 56 (59) 57 (58)

Tillgång till finansiering 58 (56) 58 (52) 58 (54) 54 (62) 54 (50) 54 (56)

Prisbild för finansiering 42 (46) 35 (45) 39 (46) 48 (63) 31 (40) 40 (51)

Exportorderingång 76 (62) 82 (76) 79 (69) 75 (63) 75 (71) 75 (67)

Kassasituation 68 (68) 75 (62) 71 (65) 69 (61) 67 (63) 68 (62)

Skuldsättning 60 (54) 60 (56) 60 (55) 58 (55) 56 (57) 57 (56)

Tillgång till finansiering via kapital-/ 
kreditmarknaden

60 (59) 61 (51) 60 (55) 56 (67) 56 (50) 56 (58)

Tillgång till finansiering via bankmarknaden 56 (54) 56 (53) 56 (53) 52 (56) 52 (51) 52 (53)

Sverige Utrikes Total Sverige Utrikes Total

Sysselsättningsplaner 79 (66) 67 (63) 73 (65) 63 (55) 67 (58) 65 (57)

Total

Nuläge
Framåt- 

blickande
Total

EKI 55 (58) 55 (53) 55 (56)

Företagens finansiella
situation

68 (62) 74 (65) 71 (63)

Finansieringsbehov 51 (50) 56 (54) 54 (52)

Behov av finansiering vid exportaffärer 56 (56) 57 (59) 57 (58)

Tillgång till finansiering 55 (60) 55 (51) 55 (55)

Prisbild för finansiering 46 (58) 33 (41) 39 (50)

Exportorderingång 75 (63) 77 (72) 76 (68)

Kassasituation 69 (63) 70 (63) 69 (63)

Skuldsättning 59 (55) 58 (56) 58 (56)

Tillgång till finansiering via kapital-/kre-
ditmarknaden

57 (64) 57 (50) 57 (57)

Tillgång till finansiering via bankmarknaden 54 (55) 54 (51) 54 (53)

Sverige Utrikes Total

Sysselsättningsplaner 69 (59) 67 (60) 68 (59)
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AB Svensk Exportkredit, 
Klarabergsviadukten 61–63, Box 194, SE-101 23, Stockholm

Tel: 08-613 83 00 • Fax: 08-20 38 94 • E-post: information@sek.se 
www.sek.se

Om AB Svensk Exportkredit
AB Svensk Exportkredit (SEK) 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 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 2016 lånade SEK ut sammanlagt 54,8 miljarder 
svenska kronor.

Metod och underlag
Målgruppen är exportföretag med en exportvolym på minst 25 miljoner kronor samt en
exportandel på minst 50%. Populationen, som utgör 2175 bolag, delas upp i stora företag
respektive små- och medelstora företag (SME). Gränsen för stora företag 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 210 företag svarat, 110 i
gruppen för stora företag och 100 i gruppen SME. Detta ger en svarsfrekvens på 49%. Intervjuerna
har genomförts av Markör Marknad & Kommunikation AB under perioden 18 april till 16 maj.


