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1. EKN:s verksamhet och Agenda 2030
1.LVad gör EKN?
EKN har regeringens uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering genom
att försäkra exportföretag och banker mot risken att inte få betalt i exportaffärer. På så sätt kan
företagen genomföra fler säkra exportaffärer. EKN möjliggör finansiering av svensk export av varor och
tjänster. Verksamheten finansieras genom premier.
EKN:s produkter vänder sig till exportföretag och banker som finansierar exportaffärer. EKN erbjuder
garantiprodukter för exportkrediter, kontraktsgarantier, rörelse- och investeringskrediter och
investeringar i utlandet. Garantier för exportkrediter är den vanligaste garantiformen hos EKN. Tabellen
nedan visar vem som är garantitagare och var risken ligger i respektive produkt.
Garantier för
Exportkrediter
Kontraktsgarantier
Växlar och remburser
Rörelse och i nvesteri ngskrediter
Investeringar i utlandet

Garantitagare

Riskobjekt

Exportföretag eller bank
Exportföretag eller bank
Bank
Bank
Exportföretag eller bank

Köpare/låntagare
Exportföretag/förmånstagare
Köpare/utländsk bank
Exportföretag
Utländsk investering

L2.Vad är kopplingen till Agenda 2030?
Den finansiering som exportföretag och banker erbjuder med hjälp av EKN-garantier sker på
kommersiella villkor. Agenda 2030 är tydlig med att den privata sektorn spelar en viktig roll för att de
nya målen ska kunna uppfyllas. Genom att spela en marknadskomplementär roll bidrar EKN:s garantier
till att katalysera den privata sektorns möjligheter att på ett hållbart sätt genomföra exportaffärer.

1 Sverige
Sverige är ett exportberoende land. En förutsättning för att exportörer ska vara konkurrenskraftiga är
att de kan konkurrera på lika villkor med andra länders exportörer, och där ingår tillgång till
exportfinansiering som en viktig komponent. EKN:s bidrag till Agenda 2030 i Sverige är främst kopplad
till den ekonomiska aktivitet som genereras runt en framgångsrik exportsektor. Det handlar bl a om att
EKN bidrar till att arbetstillfällen i exportföretag säkras och att exportintäkter genereras till landet.
1 mottagarlandet
Finansieringen och affären kan ha flera positiva effekter i mottagarlandet vilka har koppling till målen i
Agenda 2030:
1.
2.
3.
4.

Ökad tillgång till finansiering för stater och företag, i synnerhet för SME-företag som har
begränsad tillgång till kapital. Mål 9, 13, 17
Ökade investeringar som leder till ökad produktivitet, konkurrenskraft, BNP-tillväxt och
arbetstillfällen. Mål 8, 9.
Teknologiöverföring och/eller kunskapsutveckling för att hantera avancerad teknologi. Mål 9.
Hållbara investeringar i sektorer med särskilt viktig samhällsnytta såsom ICT, transporter och
entreprenad, energi, livsmedelsproduktion osv. Mål 2, 7, 9, 11.
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5.
6.

Minskad klimatpåverkan genom användande av miljöteknik eller finansiering av projekt med
positiv klimatpåverkan. Mål 13
Miljö och sociala förbättringar i köparföretaget tack vare EKN:s engagemang och krav på
förbättringar till internationell standard. Mål 8.

Syftet med detta underlag är att beskriva hur de positiva effekterna är länkade till målen i Agenda 2030.
Detta görs enligt den mali för redovisning som Finansdepartementet presenterade i
uppdragsbeskrivningen.

EKN:s bidrag till branscher i niottagarländerna 2011-2015 (rndkr)
Genom att möjliggöra finansiering av svensk export av varor och tjänster bidrar EKN indirekt till
utvecklingen i olika sektorer i mottagarländerna. Diagrammet nedan visar storleken på finansiering till
olika branscher globalt.
Verkstodsindustri; 4,1
Annan offentlig; 4,2

Olja/gas; 2,7
“rUV

3,9 /

Livsmedel; 1,7
_Konglomerat; 0,2

Handel; 7,7_
Ovrigt; 7,8
Papper/massa; 9,0

1

Diagram 1. EKN:s garantier fördelade på köparbransch 1 mottagarlandet under åren 2011-2015.
De största köparbranscherna i EKN:s garantigivning, Telekom, Transport & Entreprenad, Bank & Finans
samt Kraft utgör 51% av garantigivningen. Effekten av investeringar i dessa branscher på
mottagarlandets utveckling beskrivs nedan.
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Telekorn (mobil och fast)
De senaste fem åren har LKN bidragit till investeringar 1 telekomutbyggnad till ett värde av dryga 86
miljarder kronor.
Världsbanken mfl. har studerat effekten av sådana investeringar och konstaterar att effekten på
ekonomin är väsentlig. 1 utvecklingsländer står ICT sektorn för i genomsnitt ca en fjärdedel av tillväxten.
Studier visar att 10% ökad mobilpenetration leder till ökad ekonomisk tillväxt på mellan 0,241,5%1. En
dubblering av bredbandshastigheten ökar BNP med 0,32. Det indirekta jobbskapandet från ICT-sektorn
var i storleksordningen 1,5-4,5 jobb för varje direkt arbete som skapas
. Inom andra områden skapar ICT
3
möjligheter till förbättrad service och fungerande samhällen såsom en förbättrad sjukvårdssektor
genom e-kurser och distansövervakning, bättre motståndskraft mot naturkatastrofer genom tidig och
bred information, bättre tillgång till utbildning, effektivare byggnader, transportsystem och elnät samt
effektivisera akuta samhällstjänster såsom polis, brandkår och akutvård. Slutligen har ICT en viktig roll
för transparens, ansvarsutkrävande och demokrati i samhället.
4

Transport och Entreprenad
EKN har de senaste fem åren finansierat drygt 30 miljarder i transportrelaterad intrastruktur och
maskiner. Det gäller alltifrån väg och järnvägsbyggnation eller så kallade Bus Rapid Transit (BRT) projekt
till investeringar i nya lastbilsflottor.
IFC och OECD har studerat effekten av investeringar i transportsektorn.
5 Transporter binder samman
varor med marknader och driver på det viset tillväxt. 1 genomsnitt leder en enprocentig ökning i
transportinfrastruktur till en ökning på mellan 0,15%-0,7% 1 BNP i utvecklade länder. Detta ökar i
utvecklingsländer. Transporter skapar tillgång till arbete, utbildning och sjukvård. Transporter står för
23% av världens samlade koldioxidutsläpp. Effektiva transporter är således centrala för att minska
klimatpåverkan.

Bank/finans
Under de senaste fem åren har EKN finansierat affärer med banker som riskobjekt till ett värde av 13
miljarder kronor. Ett sådant upplägg är vanligt vid användandet av remburser men även i situationer då
det är svårt att ta direktrisk på slutköparen. EKN hjälper också svenska exportföretag att kunna ta större
affärer genom att täcka kontraktsgarantier som banken ställer ut på uppdrag av exportföretaget.

‘http://siteresources.worldbank.org/INP()RMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNOLOGIES /Resource
s/281747-1362494789452/2013-02-28_1330_2_Doyle_GaUagos_Broadband_Lightning_TaIk.pdf
2 Ericsson. “New Study Quantifies the Impact of Broadband
Speed on GDP.” Press Release, 27 September 2011.
Available at http:/ /www. ericsson.com/news /1550083
htp://siteresources.wor1dbank.org/INFORLkTIONANDCOM\TUNICATIONANDTECHNOLOGIES/Resource
3
s/281747-1362494789452/2013-02-28_1330_2_Dovle..Gallagos_Broadband_Lightningjalk.pdf
ITU. UNESCO,Transformative Soluuoris for 2015 and Bevond a Report of the Broadband Commission Task Force
on Sustainable Development
htrp://www.ifc.org/wps/vcm/connect/054be8804db753a6843aa4ab7d7326c0/INR+Note+1 ++The+Impact+of±Infrastructure+on+Growth.pdf?MODAJPERES and ()ECD, Decouphng the Environmental
Impacts of Transport from Economic Growth, p
O
4
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På det här viset bidrar EKN till att det finansiella systemet kan spela en viktig roll i att underlätta handel.

Kraft
EKN bidrog de senaste fem åren till finansiering av investeringar i kraftgenerering, transmission och
distribution till ett värde av drygt 11 miljarder kronor.
Energi är starkt bidragande till utveckling
. FN:s Human Development Index (HDI) korrelerar starkt
6
(87.6%) med tillgång till elektricitet. På liknande sätt är sambandet starkt mellan elkonsumtion och
inkomstnivå. En ökad elkonsumtion har ett starkt samband med minskad extrem fattigdom. Ökad
inkomst leder till ökad elkonsumtion, men det kan också vara så att tillgång till elektricitet skapar
förutsättningar för ökad inkomst. Det syns inte minst i jordbrukssektorn där ökad produktivitet har ett
starkt samband med eltillgång. Tillgång och användning av el har också ett samband med många
utvecklingsaspekter såsom mödradödlighet, livslängd, läskunnighet och flickor som slutför
grundskolestudier.

1.3.Kan EKN påverka genomförandet av Agenda 2030?
Efterfrågan på EKN:s garantier beror på var det finns efterfrågan på svenska varor och tjänster, om
köparna vill ha finansiering och om exportören/banken vill använda sig av EKN:s garantier. EKN kan
därmed inte påverka vilka företag eller affärer som täcks av EKN:s garantier. 1 tabell 1, nedan, är de
områden som EKN ej kan påverka, men som har en reell inverkan på Agenda 2030, markerade som
grått.
EKN kan påverka hållbarhetskrav som ställs på köpare av svensk export. 1 denna påverkan följer EKN
internationell standard, IFC:s Performance Standards. Däri finns riktlinjer om hur projekt bör granskas ur
ett gender-perspektiv för att säkerställa att ingen könsdiskriminering eller annat missgynnande av
kvinnor eller män förekommer i projektet. Det finns förutsättningar att stärka det perspektivet i IFC:s
Performance Standards genom Sveriges representation i Världsbanken och IFC.
EKN kan också proaktivt arbeta med att marknadsföra sig mot vissa branscher såsom miljöteknikföretag.
1 tabell 1 är de områden som EKN kan påverka genom egna policies och riktlinjer markerade som blått.

6

USAID, The role of energv in development, bygger p data frän Världsbanken, FN-organ, US Energv Information
administration (EIA), och International Energy Agency (IEA).
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2. EKN:s bidrag till genomförandet av Agenda 2030
2.1.Tolkning av tabellens formuleringar
Stor inverkan internationellt (ja/nej)
EKN tolkar detta som stor inverkan i relation till det uppdrag, förutsättningar och mandat som EKN har. 1
ett globalt perspektiv är EKN:s verksamhet en funktion av Sveriges ekonomi och exportindustri. Satt i
perspektiv till andra typer av insatser och/eller länder kan därför inverkan upplevas som liten trots att
inverkan är väsentlig i de länder där affärerna sker.

Verksamhet inom mnyntligheten som avses samt om den bedöms vara tillräcklig (ja/nej):
Alla områden där EKN endast har indirekt inverkan har per definition bedömts som tillräcklig. De
områden där EKN har kontroll över inverkan har utvärderingen huruvida verksamheten är tillräcklig
bedömts i relation till EKN:s uppdrag, förutsättningar och mandat.
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a

Nej

2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad
vsmedelsförsörjning och förbättrad

a

Nej

Nej

7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen
•örnybar energi i den globala
energimixen.

7.3 Till 2030 fördubbla den globala
orbättringstakten vad gäller
energieffektivitet.

a

a

Nej

7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och
modern energi för alla

nutrition samt främja ett hållbart
ordbruk

Stor
inverkan
internation
elit (ja/nej)

ferksamhet inom
Stor
inverkan myndigheten som
nationellt avses samt om
(ja/nej) den bedöms vara
illräcklig (ja/nej)

Mål och delmål

De senaste fem åren garanterade EKN affärer till
livsmedelsproduktion, främst mjölkproduktion och

mejerier, till ett belopp av 1,7 mdr SEK. EKN ställer
krav på att mjölkgårdar och mejerier ska uppfylla
internationell standard. Svenska exportörer ger
rådgivning till kunderna för att säkra långsiktigt
hållbar mjölkproduktion.
Garantigivningen Senaste 5 åren bidrog EKN till energiinvesteringartill
ett värde av drygt 11 miljarder kronor. Dessa
a
nvesteringar har både ökat eiproduktionen,
ransmission och distribution. EKN har ingen direkt
påverkan på volymen garantier till energisektorn.
arantigivningen En av de viktigaste svenska exportområdena inom
krafttransmission är Ultra High Voltage Direct Current
a
(UHVDC), där ABB är världsledande. Denna typ av
lösning används ofta för att transportera stora
mängder el långa sträckor med låg energiförlust. 1
Indien, där vattenkraft ersatte fossileldade kraftverk,
uppskattas ett sådant EKN garanterat projekt ha
minskat utsläppen med drygt 8 miljoner ton koldioxid
irligen över 30 år.
e även 7 samt 7.1. Majoriteten av EKN:s garantier
Garantigivningen
industriexport. Svensk industriexport är överlag
äller
a
mycket konkurrenskraftig vad gäller
energieffektivitet. Det gäller både energistyrning,
enerering, transmission, distribution, maskiner och
nnan industriell utrustning.

Garantigivningen
a

Ierksamhet inom Kommentarer
myndigheten som
avses samt om
den bedöms vara
:iliräcklig (ja/nej)

Indirekt inverkan: EKN:s bidrag till genomförandet av agenda 2030 är beroende av vilka affärer svenska exportföretag söker garantier för.
Direkt inverkan: EKN har kontroll över hur myndigheten bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

2.2.Redovisning av EKN:s genomförande av Agenda 2030 enligt specificerat format
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a

Nej
J.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och
motståndskraftig infrastruktur av hög
kvalitet, inklusive regional och
gränsöverskridande infrastruktur, för
att stödja ekonomisk utveckling och
människors välbefinnande, med fokus
på ekonomiskt överkomlig och rättvis
tillgång_för_alla.
Nej
3.3 Öka tillgången för småskaliga
industriföretag och andra företag, i
synnerhet i utvecklingsländerna, till
finansiella tjänster, inklusive

verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja
innovation

J. Bygga motståndskraftig infrastruktur,

Jej
Verka för varaktig, inkluderande och
,ållbar ekonomisk tillväxt, full och
roduktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla.

Garantigivningen
a

De senaste fem åren finansierade EKN affärer i
ransport- och entreprenadsektorn till ett värde av
Irygt 30 miljarder kronor. Transporter binder
amman varor med marknader och driver på det viset
illväxt särskilt i utvecklingsländer.

Utöver finansiering av stora infrastrukturprojekt är
kunderna som drar nytta av exportfinansiering inom
ransport och entreprenad ofta små och medelstora
öretag som har svårt att hitta bra finansiering lokalt.

Garantigivningen
a

Garantigivningen
a
a

För internationell påverkan se 9.1, 9.3, 9.a, 9.c

Direkt påverkan: EKN har ett tydligt
hållbarhetsuppdrag i regleringsbrevet som är hårdare
än andra länders exportkreditinstitut, men som är i
linje med vad man bör förvänta sig av EKN. EKN
creenar och granskar riskaffärer i enlighet med
internationellt uppställda ramverk och standards. EKN
arbetar aktivt för att påverka de internationella
regelverk som styr exportkreditinstitut, vilket innebär
tor påverkan på alla OECD-länder. Detta stödjer
rämst området produktiv sysselsättning, anständiga
arbetsvillkor. Inom mål 8 tar EKN också in ett
ämställdhetsperspektiv inom ramen för
könsdiskriminering i projekt.
Indirekt påverkan: EKN:s verksamhet i allmänhet har
n positiv påverkan på ekonomisk tillväxt och
produktiv sysselsättning. 1 de fall EKN stödjer
:inansiering till SME med begränsad tillgång till kapital
så bidrar garantigivningen till inkluderande tillväxt.
5arantigivningen NationelltbidrarEKN genom att underlätta
inansiering till en ökad konkurrenskraft bland
a
exportföretag. Det ökar förutsättningarna för
innovation bland industriföretag.

arantigivningen/
hållbarhets
ranskning
a

a

a

a
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Garantigivningen
Nej

a

a
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;e även 13a. EKN har antagit en handlingsplan för att
,erka för generationsmålen och miljömålen. När
denna handlingsplan genomförs bedöms åtgärderna
,ara tillräckliga i relation till EKN:s uppdrag,
örutsättningar och mandat.
EKN kommer att utvärdera möjligheten att mäta hur
EKN bidrar till export som minskar negativ
miljöpåverkan i enlighet med generationsmålet samt
arantigivningen,
hållbarhetsgransk
ning
Nej

a

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång Nej
till säkra, ekonomiskt överkomliga,
tillgängliga och hållbara
transportsystem för alla. Förbättra
trafiksäkerheten, särskilt genom att
bygga ut kollektivtrafiken, med
särskild uppmärksamhet på behoven
hos människor i utsatta situationer,
kvinnor, barn, personer med
funktionsnedsättning samt äldre
personer.
Nej
13. Vidta omedelbara åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser*

Nej
13.a Fullfölja det åtagande som de
utvecklade länder som är parter i
Förenta Nationernas ramkonvention

EKN bidrog till finansiering av ICT investeringar de
enaste fem åren till ett värde av 86 miljarder kronor.
Huvuddelen av detta gick till tillväxtmarknader i
sien, Afrika och Latinamerika. EKN har ett dedikerat
eam som endast arbetar med telekom. Världsbanken
mfl. har studerat effekten av ICT investeringar och
konstaterar att effekten på ekonomin är väsentlig.
arantigivningen EKN stödjer finansiering av så kallade “Bus Rapid
ransit” eller BRT-projekt vid export av svenska
a
bussar. Dessa projekt har som syfte att öka säkerhet,
illgänglighet och hållbarhet i lokaltrafiken.

a

Nej

3arantigivningen
a

Garantigivningen
a

a

De senaste fem åren finansierade EKN affärer i
:ransport och entreprenad sektorn till ett värde av
drygt 30 miljarder kronor.
Genom svensk export stödjer EKN finansiering av
ärnvägar, energi och telekom samt maskiner till
ägbyggen och hamnar. Projekt förekommer i de
minst utvecklade länderna i Afrika och andra
kontinenter.

Nej

överkomliga krediter, samt deras
integrering i värdekedjor och
marknader.
3.a Främja utbyggnad av hållbar och
motståndskraftig infrastruktur i
utvecklingsländerna genom ökat
finansiellt, teknologiskt och tekniskt
stöd till afrikanska länder, de minst
utvecklade länderna, kustlösa ut
vecklingsländer och små önationer
under_utveckling.
9.c Väsentligt öka tillgången till
informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva
allmän och ekonomiskt överkomlig
tillgång till Internet i de minst
utvecklade länderna senast 2020.

a

a

17.4 Bistå utvecklingsländerna att uppnå Nej
en långsiktigt hållbar skuldsättning
enom en samordnad politik som syftar
iII att, när så är lämpligt, främja
skuldfinansiering, skuldlättnad och
kuldomstrukturering samt åtgärda
kraftigt skuldtyngda fattiga länders
utlandsskuld för att minska skuldbördan.

a

Nej

17.3 Mobilisera additionella finansiella
resurser till utvecklingsländerna från
många olika källor,

om klimatförändringar gjort gällande
en målsättning att till 2020
gemensamt mobilisera 100 miljarder
US-dollar årligen från alla typer av
källor för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad gäller
meningsfulla begränsnings-åtgärder
och insyn i genomförandet samt så
snart som möjligt finansiera och
operationalisera den gröna
klimatfonden_fullt_ut.
15. Skydda, återställa och främja ett
Nej
hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar,
bekämpa ökenspridning, hejda och
vrida tillbaka markförstöringen samt
hejda förlusten av biologisk mångfald

Garantigivningen,
andanalys,
nternationella
relationer
a

EKN deltar aktivt i utformningen av nya OECD-IMF
rekommendationer för hållbar långivning till
exportkreditinstitut. EKN deltar även i Parisklubben
där länders skuldavskrivningar diskuteras.
Internt applicerar EKN riktlinjer för hållbar långivning
iII högt skuldsatta länder baserade på OECD
rekommendationer.
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arantigivningen, EKN screenar och granskar affärer med risk för
hållbarhetsgransk negativ miljö och social påverkan i enlighet med
nternationellt uppställda ramverk och standards. Nya
ning
a
projekt med som garanteras av EKN ska uppfylla IFC
Performance Standard 6: “Biodiversity Conservation
and Sustainable Management of Living Natural
Resources”.
Garantigivningen Efter bistånd och subventionerade lån från
utvecklingsbanker är exportkrediter ofta den enda
a
och en relativt billig finansieringskälla vid kommersiell
:inansiering av riskfyllda investeringar. Tack vare
många stora svenska exportföretags närvaro i Afrika
har EKN en betydande garantigivning till kontinenten.

Det finns förutsättningar för EKN att utvärdera om
‘tterligare produktutveckling alternativt
affärsutveckling kan vara relevant för att kunna täcka
ler typer av finansieringsbehov relaterat till
klimatfinansierings.

identifiera möjligheter att främja klimatvänlig export.

