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Sverige är ett av världens mest internationaliserade länder. Handeln, export och import, 
motsvarar 90 procent av vår BNP. Den innebär ett ömsesidigt ekonomiskt beroende som är en 
grundbult för varaktig fred. Handeln driver på ekonomisk och politisk integration och 
möjliggör för länder att dra nytta av sina och andras fördelar.    
 
Det är viktigt att förutsättningarna för svenska företag att bedriva handel är så goda som 
möjligt. Det ökar vår tillväxt, ger nya jobb och ett högre välstånd. En ökad handel innebär 
också ett större utbud och bättre priser för konsumenterna. 
 
Den globala handeln är mer komplex. Nya ekonomiska stormakter växer fram, inte minst i 
Asien. Östasiens andel av den totala globala köpkraften väntas stiga till mer än en tredjedel 
fram till 2015, jämfört med en femtedel 1995. Med denna utveckling kommer de ekonomiska 
styrkeförhållandena i världen att se helt annorlunda ut inom några decennier. 
 
2005 hade Sydkorea, Indien och ASEAN-länderna en sammanlagd BNP på cirka 2 000 
miljarder euro, vilket utgör drygt 5 procent av världens samlade BNP. Marknadstillväxten för 
Indien och Sydkorea de kommande 20 åren beräknas uppgå till över 100 miljarder euro. 
Asiens ekonomiska inflytande kommer att ha betydelse för framtida handelsmönster. 
 
Europeiska kommissionen har precis inlett förhandlingar om frihandelsavtal med Indien, 
Sydkorea och länderna i Sydostasien. Det är viktigt att säkerställa att europeiska företag 
erbjuds samma villkor på dessa marknader som konkurrenter från andra länder. Avtalen 
förväntas ge betydande exportökningar. Exempelvis beräknas den europeiska exporten öka 
med cirka 50 procent till Sydkorea. 
 
Globala handelsliberaliseringar i WTO är den bästa vägen att förbättra marknadstillgången för 
svenska företag. Sådana förhandlingar har fördelen av att de omfattar många länder och 
resultaten ger alla länder bättre villkor. Det leder till ett mer effektivt utnyttjande av resurser. 
Ett framgångsrikt avslut på den pågående Doha-rundan, det vill säga det globala 
frihandelsavtalet som täcker 150 länder, bedöms kunna generera stora vinster och ge särskilt 
positiva resultat för utvecklingsländer. 
 
Bilaterala och regionala frihandelsavtal utgör ett komplement till globala förhandlingar. De är 
enklare att förhandla, men framför allt ger de oss en möjlighet att uppnå mer långtgående 
liberaliseringar än inom WTO. Det finns också goda exempel på att bilaterala avtal kan hjälpa 
till att lösa problem för framtida multilaterala överenskommelser. 
 
Nya marknader och regionala handelsblock blir allt viktigare för EU:s och Sveriges framtida 
välstånd. I Asien, liksom i andra delar av världen, sker en stark regional integration, delvis 
baserat på EU:s goda erfarenheter. Nya regionala handelsblock skapas. Handel mellan 
regionala parter omfattar idag nästan hälften av den totala världshandeln. Vi måste säkra goda 
konkurrensvillkor för våra företag och dra nytta av det stora utbud av varor och tjänster som 
växande marknader har att erbjuda. Andra stora handelsnationer har också insett detta. 
 
Under denna månad reser jag i Asien för att bland annat möta företag, handelsministrar och 
andra handelpolitiska aktörer. Sverige kommer under förhandlingarna om de nya 
frihandelsavtalen att verka för ambitiösa och långtgående avtal till förmån för svenska företag. 



Avtalen innebär stora möjligheter för svenska företag och för tillväxt och sysselsättning i 
Sverige. 
 
Sten Tolgfors, handelsminister (m) 
 
 
 
Toni kommentar: 
Varför inte fråga Kinas ledning om dom inte kan vara snälla mot lilla Sverige och ta 
bort blockaden mot VisitSweden webbsite – för annars kan gänget i verksamheten inte 
resa till Kina för vad skall dom där göra utan att synas? 


