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Nätverket för företagare med utländsk bakgrund
Företagare med utländsk bakgrund är en ovärderlig resurs för svensk export. Enligt en studie som gjorts på
uppdrag av UD finns ett direkt samband mellan ökad invandring och ökad utrikeshandel, något som
regeringen tar fasta på i den nya satsningen projekt Kosmopolit.
Det finns cirka 70 000 företag i Sverige som ägs av utlandsfödda företagare och vart femte nytt företag startas av en
person med utländsk bakgrund. Sammanlagt sysselsätter dessa företag en kvarts miljon människor. För att stärka sin
konkurrenskraft bör de dock försöka agera på en internationell marknad.
Utlandsfödda företagare har dels erfarenhet av att driva företag i Sverige, dels kunskap om kultur och näringsliv i
sina tidigare hemländer. Denna unika kompetens är förklaringen till att det finns ett direkt samband mellan ökad
invandring och ökad utrikeshandel. Målet med regeringssatsningen Projekt Kosmopolit är att bättre ta tillvara på
denna kompetens i syfte att förbättra små- och medelstora företags möjligheter att nå ut på nya exportmarknader.

Exportrådet skapar nätverk
Som en del i satsningen har Utrikesdepartementet gett Exportrådet i uppdrag att genomföra insatser i form av
Nätverksbildning för företagare med utländsk bakgrund. Fem företagsnätverk med drygt 200 medlemmar har
startats i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Halland och Östergötland. Fler nätverk är på gång. En stor del (cirka 40
procent) av dessa företag exporterar redan idag. Flertalet får hjälp av Exportrådet med att utveckla sina affärer i andra
länder. Projektet är starkt inriktat på internationell affärsutveckling och prioriterar följande arbetssätt:






Kompetenshöjande aktiviteter
Internationaliseringsaktiviteter
Information om marknader och länder
Nätverkande
Skarpa marknadsaktiviteter

Arbetet genomförs i samverkan med andra näringslivsfrämjande organisationer: ALMI Företagspartner, IFS,
Tillväxtverket, Swedfund International AB.
Hämtat från: http://www.swedishtrade.se/sv/smaforetag/natverket-for-foretagare-med-utlandsk-bakgrund/

Regeringen: Kosmopoliter ökar handeln
Regeringen har beslutat om särskilda insatser till Exportrådet om högst en miljon kronor avseende
"Nätverksbildning för företagare med utländsk bakgrund" år 2009-2010.
Projekt Kosmopolit är regeringens särskilda satsning för att ta tillvara utlandsföddas unika kompetens för att öka
utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt.
Handelsminister Ewa Björling initierade satsningen 2007 för att ta tillvara utlandsföddas unika kunskaper i syfte
att öka Sveriges handel med omvärlden. Sedan 2007 har regeringen avsatt fyra miljoner kronor till Exportrådet för att
skapa nätverk för företagare med utländsk bakgrund. I dag finns sådana nätverk i fem regioner runt om i Sverige med
deltagare från en rad olika branscher och ursprungsländer.
I Exportrådets uppdrag ingår det att ytterligare utveckla kontakter, ta fram kunskapsunderlag och utveckla former
för ett ökat deltagande av företagare med utländsk bakgrund i främjaraktiviteter på relevanta marknader.
En nylanserad studie framtagen av Andreas Hatzigeorgiou, nationalekonom, visar att invandringen kan öka svensk
utrikeshandel. Den visar bland annat att en tioprocentig ökning av antalet utlandsfödda ger i genomsnitt sex procent
mer i export.
– Ur ett handelsekonomiskt perspektiv har vårt land mycket att vinna på ett öppnare invandringsklimat. Företagare
med utländsk bakgrund kan bidra med goda kunskaper om affärskultur, språk och politik i sina forna hemländer och
hjälpa företag som vill satsa på nya exportmarknader, säger handelsministern i ett pressmeddelande.
Studien visade även att arbetet med att sänka tullar är viktigt, men kommer inte i närheten av utlandsföddas
handelshöjande effekt. En förbättring av partnerlandets handelspolitik med en procent av indexvärdet ökar exporten
med 0,2 procent, vilket endast motsvarar en tredjedel av invandringens effekt på exporten.
Hämtat från: http://www.swedishtrade.se/sv/om-exportradet/pressrum/nyheter/regeringen-kosmopoliter-okar-handeln/

