
Exportåret 2020
–  4 omvärldsfaktorer som påverkar 
svensk export



Efter ett år som dominerats av handelsoro, centralbanksbeslut 
och räntekurvor så ser även 2020 ut att bli ett år med stora 
osäkerhetsfaktorer för exportsektorn. Förhandlingar kring 
Storbritanniens framtida relation till EU, val i USA och fortsatt 
politisk oro i delar av världen kommer att prägla världshandeln 
– och kan på gott eller ont komma att definiera året för svenska 
exportföretag.

I den här rapporten belyser vi de omvärldsfaktorer och trender 
som vi ser särskilt kan påverka exporten under 2020 och framåt. Vi 
tittar på hur ekonomin kommer att växa i olika regioner, tillgången 
till finansiering, förutsättningarna för världshandeln och de 
branscher som kan förväntas ha extra goda förutsättningar. Dessa 
är faktorer som påverkar behovet av EKN:s tjänster, och därmed 
också förutsättningarna för Sveriges exporterande företag.

Stefan Karlsson, chefsanalytiker EKN.
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1. Världsekonomin växer 
– men inte överallt
Världsekonomin fortsätter att växa under 2020, men 
tillväxten är minst sagt ojämnt fördelad. Kina, Indien 
och resten av Sydostasien fortsätter att vara världens 
tillväxtmotorer med bred marginal – och OECD-
ländernas betydelse för världshandeln minskar. 

Världsekonomin befinner sig sedan 
ett år tillbaka i en avmattningsfas. 
Tillväxtnivåerna är inte på något sätt 
alarmerande låga på global nivå – men de 
regionala skillnaderna är tydliga och viktiga 
för Sveriges exporterande företag att 
förhålla sig till.

Blygsam tillväxt i Euro-området
Enligt IMF:s prognoser kommer Euro-
områdets ekonomi att växa med 
blygsamma 1,4 procent under 2020. De 
största ekonomierna, som Tyskland och 

Italien, befinner sig i en påtaglig ekonomisk 
formsvacka. I Tysklands fall kan svackan 
beskrivas som kortsiktig och konjunkturell 
medan det i Italiens fall handlar om 
långsiktiga och strukturella problem. Den 
politik som den nytillträdda italienska 
regeringen avser föra förefaller inte heller 
leda till stärkt tillväxtpotential. 

Storbritanniens utträde ur EU är nu 
definitivt, och villkoren kommer att 
förhandlas under hela 2020. Detta kommer 
att påverka EU på många sätt, både under 
året och i framtiden. 
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Asien leder vägen
Asien kan se fram emot en fortsatt 
stark tillväxt. Även om Kinas tillväxt 
sjunkit de senaste åren växer landets 
ekonomi fortfarande mycket snabbt i 
ett internationellt perspektiv – för 2020 
beräknas BNP-tillväxten landa runt 6 
procent. 

Den ekonomiska utvecklingen i Indien 
såg stark ut fram till för ett år sedan, men 
under 2019 utvecklades ekonomin svagare 
än förväntat. Indien har dock en stark 
majoritetsregering som tidigare visat vilja 
och förmåga att genomföra ekonomiska 
reformer som stärker tillväxtpotentialen.

Mycket talar för att den politiska 
ledningen fortsätter på den inslagna vägen. 
Det ska också sägas att Indiens ekonomi 
enligt IMF kommer att växa med 7,0 
procent under 2020, vilket är långt högre än 
tillväxten i de flesta andra stora ekonomier. 
Många andra länder i Sydasien uppvisar 
också stark tillväxt och svenska 
exporterande företag bör vara medvetna 

om de möjligheter som följer med den 
starka asiatiska tillväxten. 

Minimal tillväxt i Latinamerika och 
Mellanöstern
Den ekonomiska tillväxten i Latinamerika 
fortsätter att vara låg, till och med 
sjunkande. För 2019 bedöms regionen 
leverera i det närmaste nolltillväxt. Såväl 
Brasilien som Mexiko – regionens stora 
ekonomier – förväntas växa med knappt en 
procent 2019 och något mer 2020. Brasilien 
fokuserar på att stärka statsfinanserna 
och i det korta perspektivet har det en 
negativ effekt på tillväxttakten. Mexikos 
regering övertygar inte investerare och 
konsumenter med sin allt mer statliga 
styrning av ekonomin. Samtidigt befinner 
sig Argentina i statsfinansiell kris. 

I Mellanöstern, Nordafrika och OSS-
området är många ekonomier beroende 
av råvaruexport för den ekonomiska 
aktiviteten. Råvarupriserna har varit stabila 
de senaste två åren, och inga väsentliga 

 Årlig tillväxt 2018 2019 2020

Global BNP 3,6 3,0 3,4

USA 2,9 2,4 2,1

Euroområdet 1,9 1,2 1,4

Europas tillväxtländer 3,1 1,8 2,5

Asien* 6,4 5,9 6,0

Kina 6,6 6,1 5,8

Indien 6,8 6,1 7,0

Latinamerika 1,0 0,2 1,8

MENA 1,1 0,1 2,7

Sub-Sahara Afrika 3,2 3,2 3,6

Världshandel (volym, varor och tjänster) 3,6 1,1 3,2

*Asien – avser Asiens tillväxt- och utvecklingsländer. Regionen OSS redovisas inte längre av IMF. De tidigare OSS-länderna 
är nu uppdelade på bl a Europas tillväxtländer. I denna region ingår flertalet Balkanländer, Turkiet, Ungern, Polen, 
Ryssland, Ukraina, Vitryssland och Moldavien. Källa: World Economic Outlook, IMF, oktober 2019.
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prisökningar är att vänta. Därmed kan 
inte de råvaruproducerande länderna 
förlita sig på ökade exportintäkter som en 
drivkraft för ökad ekonomisk tillväxttakt. 
Mellanöstern uppvisade 2019 en tillväxt om 
0,1 procent.

Sub-Sahara växer, men inte snabbt 
I Afrika söder om ekvatorn fortsätter 
tillväxttakten att ligga runt drygt tre 
procent. Men denna tillväxttakt är alltför 
låg givet en genomsnittlig BNP per capita-
inkomst om cirka 1 500 USD och en fortsatt 
hög befolkningstillväxt – 2,7 procent 2018. 

En riskfaktor mot den redan svaga 
tillväxten och ländernas betalningsförmåga 
är att flera länder byggt upp en allt större 
offentlig skuld. Viktiga afrikanska ekonomier 
som Angola, Ghana och Zambia uppvisar 
kraftigt stigande skuldnivåer under de 
senaste tio åren. Exempelvis har Angolas 
offentliga skuld ökat från 30 procent av 
BNP till 90 procent, Ghanas från 25 till 60 
procent och Zambias från 20 till 80 procent. 

Klimatet påverkar tillväxten
Svenska exporterande företag 
bör ta hänsyn till den effekt som 
klimatförändringarna har och kommer 
att ha på världsekonomin. En studie 
från amerikanska National Bureau of 
Economic Reserach (NBER) visar att 
klimatförändringarna i USA under 
perioden 1963 till 2016 har lett till 
negativ påverkan på både produktion, 
produktivitet och sysselsättning. En analys 
av data från 174 länder under i stort sett 
samma tidsperiod visar även den att 
klimatförändringarna har haft en negativ 
påverkan på den ekonomiska tillväxten – 
men med variationer mellan länder och 
näringsgrenar. 

”De största ekonomierna 
inom EU, som Tyskland 
och Italien, befinner sig 
i en påtaglig ekonomisk 
formsvacka”
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2. Ta höjd för fortsatt  
handelsoro
Sveriges exporterande företag bör förbereda sig på 
en fortsatt oro i världshandeln. Det handlar bland 
annat om handelskonflikten mellan USA och Kina, 
som trots ett första avtal på inget sätt är löst. De 
slutliga avtalen för Brexit kommer dessutom att 
förhandlas under hela 2020, och förhandlingarna 
kan ha en direkt effekt på många svenska företag.

USA och Kina har skrivit under ett första 
avtal i den pågående handelskonflikten 
länderna emellan. Mot bakgrund av 
att orsakerna till konflikten byggts upp 
under decennier är en helhetslösning i 
närtid dock osannolik. Konfliktområdena 
är många och breda – exempelvis Kinas 
krav på tekniköverföring för utländska 
företag, begränsningar kring utländska 
investeringar i kinesiska företag, stöld 
av patent och subventioner till kinesiska 
företag. Att Kina kommer att gå USA till 
mötes på samtliga områden är inte troligt. 

Av allt att döma får världen leva med 
denna handelskonflikt, åtminstone under 
Donald Trumps presidentskap. 

Ökade exportmöjligheter för Sverige?
De gradvisa tullhöjningarna har lett till att 
USA:s genomsnittliga tullar på varuimport 
från Kina ökat från 3 procent till 24 procent 
under de senaste tre åren. För Kinas import 
av amerikanska varor har ökningen gått 
från 8 till 22 procent. Det är värt att notera 
att Kina under samma period har sänkt 
de genomsnittliga tullarna mot resten av 
världen från 8 till 6,7 procent. Det här kan 
på sikt leda till ökad handel mellan Kina 
och resten av världen, däribland Sverige. 

EU delar dock i mångt USA:s syn på att 
Kina måste reformera de regelverk som ger 
kinesiska företag konkurrensfördelar.    

Brexit-villkor i fokus
Storbritanniens utträde ur EU är nu 
ett faktum, men villkoren kommer att 
förhandlas under hela 2020. Dessa 
förhandlingar kan få en direkt effekt på 
de svenska företag som handlar med 
Storbritannien. Alla företag som vet att de 
berörs av de förhandlingar som pågår gör 
klokt i att hålla sig uppdaterade om vad 
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som skulle kunna hända – och ha en plan 
för de olika utfallen.

Dessa osäkerhetsfaktorer, tillsammans 
med den lägre tillväxttakten i 
världsekonomin, har lett till att prognosen 
för volymökningen i handeln av varor och 
tjänster skrivits ned kraftigt sedan i våras. 

För 2019 bedömer IMF nu ökningen till 
1,1 procent jämfört med vårens prognos 
om 3,4 procent. Prognosen för 2020 om 3,2 
procent är optimistisk och förutsätter en 
lösning av handelskonflikten. WTO anger 
i sin senaste prognos en tillväxt i handeln 
med varor om 1,2 procent 2019 och 2,7 
procent 2020.  

Sanktioner gör handeln svårnavigerad
Sanktioner har under de senaste åren 
införts mot ett stort antal företag, banker 
och privat-personer i flera länder. De 
amerikanska sanktionerna, som ofta är 
långtgående och omfattar ett stort antal 
statliga och kommersiella aktörer, är svår-
hanterliga för svenska och andra länders 
banker och företag. Exemplet Iran visar 
på EU:s och enskilda länders oförmåga 
att bedriva en självständig handelspolitik 

när USA infört restriktioner inom framför 
allt det finansiella området. USA:s hot 
om sanktioner mot Turkiet är ytterligare 
ett exempel på en politisk konflikt där 
sanktionsvapnet kan användas. 

Sanktionsinstrumentet kommer av allt att 
döma att användas än flitigare framgent  
av USA, vilket riskerar att försvåra och 
skapa extra kostnader för svenska 
exportföretag.

Sänkt tillväxttakt i svensk export
Sammantaget har dessa omvärldsfaktorer 
redan påverkat den svenska exporten. 
Under 2017 och 2018 växte den svenska 
varuexporten med 10 procent årligen, men 
under de första tio månaderna av 2019 var 
ökningen bara 6 procent. 

Samtidigt försvagades kronan mot 
euron med närmare fem procent och mot 
den amerikanska dollarn med över åtta 
procent. Den reella ökningen är därmed 
än mindre. För 2020 är Business Swedens 
prognos att varu- och tjänsteexporten ökar 
med blygsamma 1,8 procent – en väsentlig 
minskning från 2018.

” Sanktioner riskerar 
att försvåra och skapa 
extra kostnader för 
svenska exportföretag”
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3. Miljö och digitalisering 
driver tillväxten
Klimat, miljö och digitalisering är tre områden som 
driver och kommer att driva tillväxt i världshandeln 
de kommande åren. Bland de specifika branscher 
med god efterfrågan märks elektrifiering, 
vattenrening och clean tech – där det också finns 
många duktiga svenska företag. 

Enligt G20-ländernas arbetsgrupp för 
information om klimatrelaterade finansiella 
risker innebär både klimatförändringarnas 
direkta effekter, och omställningen som 
krävs för att nå Parisavtalets mål, en rad 
risker och möjligheter för världens företag. 

De direkta effekterna – som bränder, 
torka, stigande havsnivåer och 
temperaturförändringar – påverkar 
ekonomin i olika regioner och får effekt på 
såväl exportmöjligheter som importbehov. 
Till de indirekta effekterna hör växande 
krav på hållbarhet från konsumenter samt 
striktare regelverk. Hur stort klimatansvar 
ett företag tar kommer de kommande åren 
påverka deras exportmöjligheter. Ett antal 
branscher – som fossil energi, transport, 
material och bygg samt jord- och skogsbruk 
– beskrivs som extra utsatta för risker 
i samband med klimatförändringarna. 
Företag inom branscher som Clean tech 
och förnybar energi gynnas av utvecklingen.

Världen blir elektrisk 
Elektrifiering är en global trend i 
energiomställningen. Det skapar en fortsatt 
god efterfrågan på eltransmissionsnät, 
som drivs av expansion inom hållbara 
energilösningar som vind och vattenkraft. 
Dessutom märks en stor efterfrågan 

på elektrifiering och kraftproduktion i 
tillväxtländer. 

På vissa tillväxtmarknader finns även ett 
ökat intresse för större infrastrukturprojekt 
kopplade till järnväg, sjukhus och 
jordbruksanläggningar. I dessa projekt 
ser EKN en ökad efterfrågan inom 
transport- och entreprenadsektorn, där 
svenska exportörerna kan delta som 
underleverantörer. 

5G-utbyggnaden tar fart
Utbyggnaden av 5G-nätet kommer också 
att innebära satsningar på infrastruktur 
världen över, samtidigt som mjukvara ska 
bytas ut. Den generella teknikutvecklingen 
och digitaliseringen driver på kraven 
på ökad flexibilitet samtidigt som den 
ställer högre krav på effektivitet och 
snabbare processer hos både de svenska 
exportörerna och deras kunder. Nya 
affärsmodeller och andra typer av 
kommersiella kontrakt behöver därför 
utvecklas. Detta utgör en tillväxtpotential 
för de svenska exportörerna i form av 
hållbara och mer effektiva helhetslösningar 
för till exempel transporter, gruvor, 
energiutvinning, försvar och smarta städer 
– som är en drivande faktor bakom flera 
5G-investeringar i USA, Sydkorea och Kina. 
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4. Billig finansiering  
öppnar för ökad tillväxt
Många år av centralbanksstimulanser och låga 
räntor har skapat stor tillgång till kapital världen över. 
Det här skapar möjligheter till billig finansiering, och 
ger företagen fortsatta förutsättningar att investera. 
Den här situationen ser ut att bestå under 2020. 
Samtidigt upplever många mindre företag att de har 
svårt att få bankfinansiering.

Den goda tillgången till kapital har 
de senaste åren märkts på världens 
börser och i riskkapitalvärlden – men 
kapitaltillgången är också tydlig i handeln 
med företagsobligationer. Genom 
företagsobligationer kan stora företag ta 
in finansiering, och för närvarande kan de 
göra det till låg ränta. Det här innebär att 
globala koncerner till en relativt låg kostnad 
kan fortsätta att investera och växa, något 
som även gynnar de mindre företag som är 
deras underleverantörer.

Utmaningar för mindre företag
Samtidigt som den goda globala 
tillgången på kapital gynnar små 
och medelstora företag, så påverkar 
konjunkturförsvagningen och 
handelskonflikten i motsatt riktning. 

En av utmaningarna för små och 
medelstora företag är att få tillgång 
till finansiering, inte minst i form av 
bankkrediter. Bankerna å sin sida hävdar 
ofta att de generellt sett inte har problem 
att finansiera företag med goda affärsidéer. 
Det allt stramare regelverket som bankerna 
omgärdas av är en begränsande faktor för 

framför allt mindre företags möjligheteter 
till finansiering. Kostnaden för hanteringen 
blir ofta hög och därmed blir lönsamheten 
för bankerna låg. 

Finansiering viktigt vid export
Detta förhållande gäller i än högre grad 
när företagen ska växa på en internationell 
marknad. Det kostar tid och pengar att 
etablera sig utomlands och finansieringen 
är av stor betydelse vid en expansion. Det 
gäller såväl det egna företagets finansiering 
som att kunna erbjuda kunderna krediter i 
stället för att kräva förskott. 

Att erbjuda finansiering till kunderna 
på tillväxtmarknader har också ökat i 
betydelse för att möta konkurrensen.
Det finns också ett ökat behov av 
exportfinansiering med medelfristig 
kredittid för marknader inom EU och andra 
höginkomstländer. Även för dessa mindre 
affärer bedömer bankerna affärerna som 
olönsamma då kostnaden för hantering och 
kapitaltäckning blir hög. 

Som en konsekvens blir det svårare för 
små och medelstora företag att finansiera 
exportaffärer.  
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EKN, Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag 
att främja svensk export. Det gör vi genom att försäkra 

företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer. Vi 
försäkrar även bankers utlåning och krediter till både 

exporterande företag och deras köpare.

Med EKN:s garantier kan du erbjuda dina kunder 
konkurrenskraftiga kreditvillkor, vilket ökar dina möjligheter 
att genomföra nya affärer. Självklart hjälper vi alla företag, 
små som stora, i deras exportaffärer – både på befintliga 
och nya marknader. Även du som är underleverantör till 

exporterande företag kan ta hjälp av EKN. Vi försöker hitta 
en lösning som passar just din affär.

EKN gör svåra marknader tillgängliga och möjliggör fler 
och säkra exportaffärer. Vi vänder oss till såväl de stora 

globala företagen som de riktigt små, och garanterar deras 
exportaffärer till över 130 länder.


