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Återhämtningen låter vänta på sig
Avmattningen i Indiens ekonomi har blivit både djupare och mer långdragen än väntat.
Globala ogynnsamma förhållanden tillsammans med politisk oförmåga att komma till
beslut och genomföra nödvändiga reformer har försvårat situationen, vilket sannolikt
innebär att återhämtningen kommer att gå långsamt. Om Indien ska nå en tillväxttakt
liknande den som fanns fram till 2011, kommer en väsentlig acceleration av reformoch avregleringsarbetet att krävas. Mot bakgrund av underskotten i såväl bytesbalans
som offentliga finanser sätts allt snävare gränser för tillväxtstimulerande åtgärder.
Landets låga externa skuldsättning och tillfredsställande nivå på valutareserven utgör
styrkor.
STYRKOR





Stabil demokrati med historik av att vilja föra en ansvarsfull ekonomisk politik
Låg utlandsskuld och valutareserv på tillräcklig nivå
Dynamisk privat företagssektor

SVAGHETER





Långsamt reformarbete
Svaga statsfinanser och stora bytesbalansunderskott
Hög inflation och deprecierande valuta
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POLITIK

Långsamt reformarbete
Politiken i Indien har under 2013 kännetecknats av att det nödvändiga reformarbetet gått
långsamt. Minoritetsregerings bristande samstämmighet har försvårat möjligheterna att
prioritera, fokusera och driva igenom beslut. Inför stundens allvar och under slutet av
parlamentssessionen har dock partierna tagit sig samman. Under en förlängd session fattades
flera viktiga beslut, exempelvis rörande detaljhandeln och landkompensation. Budskapet
bakom besluten är fortsatt avreglering och liberalisering i syfte att återetablera det
internationella förtroendet. Men med tanke på de relativt långtgående kraven som hör
samman med avregleringen, exempelvis investeringar i infrastruktur eller leveranser från
indiska underleverantörer, finns risken att budskapet inte blir trovärdigt.
Regeringens förhoppning om en positiv utveckling i ekonomin inför valet 2014 blir allt
mindre sannolik. Istället har fokus förskjutits till det nyligen lanserade välfärdspaketet vilket
förväntas gynna den sittande UPA-koalitionen i valet. Välfärdspaketet avser
livsmedelssubventioner. De nya subventionerna går stick i stäv med den finanspolitiska
strävan att minska statens utgifter. Trots det, saknas politiskt utrymme för enskilda partier att
inför ett valår avstå från att stå bakom paketet.
Det är inför valet oklart huruvida Kongresspartiet och UPA-alliansen kommer att finna stöd
för att sitta kvar vid makten ytterligare en mandatperiod. Splittring inom oppositionen samt
utökade subventioner kan ge Kongresspartiet viss fördel. Båda de nationella partierna,
Kongresspartiet och oppositionen BJP, spelar en viktig roll som sammanhållande kraft på
nationell nivå. I grundläggande frågor finns en samsyn mellan Kongresspartiet och BJP. De
nationella partierna får dock allt större konkurrens från växande regionala partier. Den
framtida politikens utformning kommer att höra samman med hur inflytelserika de regionala
partierna blir och hur starka deras krav på regionala hänsynstagande är. Den politiska
kontinuiteten förväntas de båda nationella partierna stå för.

EKONOMI

Botten i tillväxtsvackan ännu inte nådd
Den indiska ekonomin genomgår en svår period. Den ekonomiska politiken har med viss
självklarhet sedan avregleringen på tidigt 90-tal varit inriktad på tillväxt men trots detta var
tillväxten 2012 landets lägsta på tio år. Indikatorer visar på att botten möjligen ännu inte är
nådd. De policybeslut som förväntades och tycktes vara på väg under 2012/13 fattades aldrig
eller blev för urvattnade för att få full effekt. Ekonomin har lidit skada av bristen på politiska
beslut och det är inte förrän under den förlängda sommarsessionen som viktiga beslut
slutligen började fattas.
Generella stimulansåtgärder för att motverka den låga tillväxten blir allt svårare att genomföra
mot bakgrund av underskotten i bytesbalans och offentliga finanser. Sjunkande valutakurs
och hög inflation sätter allt snävare gränser. Ett skifte från ensidigt fokus på tillväxt till att i
större utsträckning ta hänsyn till andra faktorer såsom valutan, inflationen och statsfinanserna
har utkristalliserats under året. Indiens ekonomi har en grundläggande styrka i sin omfattning
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och diversifiering. Det finns en utvecklad tjänstesektor och en industrisektor inom många
segment såsom tillverkning, läkemedel och textil samt en mycket stor inhemsk marknad.
Stor osäkerhet och minskat förtroende för ekonomin leder till minskade investeringar och
konsumtion. Det föranleder att tro att återhämtningen kommer att bli långsam när den
kommer igång vilket kan tänkas ske under första hälften av 2014. Det är inte troligt att Indien
kommer att uppnå den höga tillväxttakt som rådde fram till 2011, utan betydande
investeringar, reformer och avregleringar. En reformering av utbildningssystemet,
harmonisering av regelverk mellan delstater, ytterligare liberalisering med tillhörande
modernisering av institutioner och uppdaterat arbetsmarknadsregelverk är exempel som skulle
samtliga gynna återhämtningen. Bristen på reformer har lett till kontinuerliga nedrevideringar
av prognoserna och risken att tillväxten blir lägre än prognosticerat är fortfarande
överhängande.
BNP-TILLVÄXT, %

Trots att tillväxt varit det uttalade målet är tillväxttakten på en historiskt låg nivå.(Källa: IMF WEO, juli 2013)

Indiens offentliga finanser har svagheter både på intäkts- och utgiftssidan. Skatteintäkterna
ligger runt 16 procent av BNP, vilket är lågt relativt jämförbara utvecklings- och
tillväxtländer. Generösa undantag, svårbeskattad jordbrukssektor och en omfattande informell
ekonomi är förklaringar till den låga skatteuppbörden. Åtgärder för att bredda skattebasen och
minska undantagen pågår, men ger effekt först på längre sikt.
Trenden att minska underskottet i de offentliga finanserna bröts 2008 då stora
stimulansåtgärder sattes in. Därefter har det sammantagna budgetunderskottet legat kring åtta
procent och endast en marginell minskning förväntas under de närmaste åren. Det höga
privata sparandet och det statliga kravet på att inhemska banker ska hålla en ansenlig andel
statspapper i sina portföljer står för en viktig del av statens finansering. Introduktionen av det
nya subventionsprogrammet, som är mycket omfattande och uppskattningsvis berör cirka 800
miljoner människor, kommer att öka påfrestningen på finanserna. Kostnader för
livsmedelssubventioner förväntas uppgå till 1,2 procent av BNP, att jämföra med 0,8 procent
före programmets införande.
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Den totala offentliga skuldsättningen ligger på 66 procent av BNP vilket är oförändrat från
föregående år och i nivå med kommande år. Den fördelaktiga profilen med merparten av
upplåningen i det inhemska banksystemet och med långa löptider gör att skulden fortfarande
bedöms som hanterlig. Icke desto mindre utgör räntebetalningar en betydande utgift i
budgeten, motsvarande cirka 23 procent av totala offentliga intäkter.
OFFENTLIG SKULDSÄTTNING, % AV BNP

Den offentliga skulden är nästan uteslutande inhemsk upplåning (Källa: IMF WEO, april 2013)

Med tanke på den låga skatteuppbörden finns utrymme för att på mycket lång sikt förbättra
balansen i statsfinanserna. Men för de närmaste åren kommer Indiens offentliga finanser att
vara svaga i brist på reformer för att öka intäkterna och staten kommer att ha ett fortsatt
lånebehov.

BETALNINGSBALANS OCH SKULDFRÅGOR

Oljepriset har stor betydelse för Indiens externbalans
De höga oljepriserna är bekymmersamma för Indien på flera sätt. De påverkar både
statsfinanserna, genom ett ökat subventionselement och leder till att importnotan blir högre
vilket bidrar till underskottet i bytesbalansen. Rupiens fallande värde, med cirka 20 procent
mot US-dollarn sedan början av året, har spätt på importkostnaden. Underskottet i
bytesbalansen var under 2012 rekordstort, -5,1 procent av BNP.
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BYTESBALANS, % AV BNP

De höga oljepriserna har bidragit till att underskottet i bytesbalansen har ökat. (Källa: IMF WEO, april 2013)

Från mitten av 2013 har exporten visat en positiv utveckling. Rupiens fallande värde har
bidragit till att göra indisk export mer konkurrenskraftig och detta har varit särskilt tydligt i
sektorer som textil och läkemedel. En minskning av handelsbalansunderskottet från och med i
år och en stabilisering av bytesbalansen är att vänta. Trots positiva tecken för exporten bör det
hållas i åtanke att den indiska ekonomin framför allt drivs av den inhemska marknaden.
Exporten står endast för 17 procent av BNP och Indien kommer därför inte att kunna
”exportera sig ur” den svaga konjunkturen.
Trots de stora bytesbalansunderskotten och minskade kapitalinflöden under flera år har Indien
fortfarande en betydande valutareserv. Volatiliteten i valutaflödena har sedan 2008 varit stora.
Men utländska direktinvesteringar har delvis kompenserat för förändringen i de mer
lättrörliga portföljinvesteringarna. Med undantag för 2008/09 har även portföljinvesteringarna
varit positiva, om än ganska små vissa år. Utifrån den motståndskraft som utländska
investeringar till Indien visat under de senaste tio åren finns anledning att tro att Indien också
framöver kommer att vara ett attraktivt investeringsland.
Utländsk skuld utgör omkring 20 procent av BNP, varav största delen är privat skuld.
Trenden för utlandsskulden är en svag ökning. Med tanke på rupiens fallande värde är det en
styrka att utlandsskulden inte är större. Sammantaget kan sägas att landets externposition är
försvagad men fortfarande relativt god. Landets valutareserv är på en god nivå motsvarande
nästan sex månaders import.

VA LUTAPOLITIK

Indien tillämpar en ”managed float” vilket innebär att centralbanken intervenerar för att
påverka kursens utveckling. Den indiska rupien har deprecierat kraftigt mot dollarn under
2013, i likhet med flera valutor i tillväxtländer. Förväntningar om att USA:s expansiva
penningpolitik ska bli mer restriktiv, de stora underskotten i bytesbalansen, ökad osäkerhet i
regleringsfrågor och avvaktande attityd från investerare har gjort att rupien fallit mer än flera
andra valutor.
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Såväl finansministeriet som centralbanken vidtog åtgärder för att motverka de kraftigaste
fallen. Bland annat höjdes tullarna på guldimport, behovet av dollar till de statliga oljebolagen
hanteras via separata kanaler för att inte påverka rupie-dollar kursen samtidigt som hårdare
likviditetskrav infördes för banker. Centralbanken har varit tydlig med att betona att en
utökning av kapitalrestriktionerna inte ligger i korten, men regleringar för att begränsa privata
företags upplåning utomlands har skärpts. Mot bakgrund av den låga tillväxten har
centralbanken låtit räntan vara oförändrad under en längre tid. I september 2013 valde man att
höja räntan för att dämpa inflationen. I takt med att den amerikanska centralbanken gör allvar
av minskade stödköp av obligationer kan räntan förväntas stiga.
Valutan är konvertibel för bytesbalanstransaktioner, men begränsningar kvarstår för flöden
under kapitalbalansen och rupien är inte fullt konvertibel. Det finns ett system av
kapitalkontroller. EKN har ingen erfarenhet av att garantera transaktioner i lokal valuta.

FINANSSEKTORN

Stort statligt inflytande
Totalt finns ungefär 80 kommersiella banker i Indien och staten äger cirka två tredjedelar av
sektorns samlade tillgångar. State Bank of India har en unik ställning med en marknadsandel
på 22 procent. Privata banker expanderar emellertid sina marknadsandelar relativt de statliga
bankerna tack vara effektivare system. De statliga bankerna har problem med att få in nytt
kapital vilket begränsar deras tillväxtmöjligheter.
Under 2013 föreslogs att utländska banker i högre grad ska förmås omvandla filialer till
inhemska dotterbanker. Genomförs förslaget kommer det att ställa krav på en helt annan
kapitalisering av de nyetablerade bankerna, men i gengäld också ge avsevärt större möjlighet
att expandera antalet kontor i landet. Sannolikt kommer kravet på att bankerna måste etablera
kontor på landsbygden i proportion till antalet kontor i städerna för att öka tillgängligheten, att
kvarstå. Några av de redan etablerade filialerna kommer sannolikt att dra sig ur marknaden då
kapitalkraven blir för höga. Men bedömare menar att de stora utländska bankerna, Citibank,
HSBC och Standard Chartered Bank sannolikt ser fördelarna som övervägande. Det talar
också för att en konsolidering av marknaden skulle kunna vara på gång.
Generellt är regleringen och tillsynen av bankerna relativt god. En utökning av antalet banker
genom nyetablerade dotterbanker i stället för filialer skulle dock ställa större krav på
tillsynsmyndigheten. De statliga bankerna utgör ett svagare segment med något lägre kvalitet
i portföljen, lägre kapitalisering och lägre lönsamhet. Andelen dåliga lån av låneportföljen är
måttlig, drygt tre procent av den totala utlåningen. I offentliga banker har nivån på dåliga lån
ökat, medan trenden varit den motsatta i de privata bankerna sedan 2008. Statens behov av att
finansiera sig i det inhemska banksystemet gör att reservkraven generellt sett är höga; banker
är ålagda att hålla motsvarande 23 procent av nettoinlåningen i statspapper. Likaså är en hög
andel av utlåningen riktad, det vill säga att det finns krav på att viss andel av bankernas
utlåning ska gå till sektorer som exempelvis jordbruk eller SME:s. Centralbanken laborerar
med reservkrav för att hantera likviditeten i banksystemet. Likviditeten i banksystemet är
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överlag god och baserar sig på hög inlåning från hushållen uppbackat av en statlig
insättningsgaranti. Vinstnivåerna är generellt sett låga, vilket speglar både de statligt ägda
bankernas ineffektivitet och den hårda konkurrensen på marknaden. Den indiska staten har
vid tidigare tillfällen gått in i svaga eller icke-fungerande banker och tagit över verksamheten
eller krävt samgående. Detta gäller såväl statliga som privata banker.
Den indiska banksektorn är fortfarande reglerad i flera avseende (etablering, expansion, riktad
långivning, räntenivåer etcetera) och det är av största vikt för staten att behålla inflytande över
sektorn eftersom den utgör den primära källan till finansiering. Detta förhållande kommer att
bestå och inverka på styrningen av sektorn i en riktning som är mindre marknadsbaserad.

AFFÄRSMILJÖ

Snårig byråkrati
Indien har en föga smickrande placering i Världsbankens ranking 2013 av affärsmiljö på plats
132 (av 183). Det är en sämre placering än grannländerna Bangladesh (129), Pakistan (107)
och Sri Lanka (81). Placeringen är oförändrad från föregående år. Den administrativa
tungroddheten genomsyrar affärsmiljön och följden blir att det exempelvis är både svårt och
tidsödande att driva någon form av tillstånds- eller konkursprocess. Lagstiftningen ger också
låntagaren betydande rättigheter, vilket innebär att säkerheter som ställts för lån ofta kan vara
svåra att ta i anspråk vid betalningsproblem. Att byråkratin är snårig och svårförstådd skapar
grogrund för korruption.
Det statliga inflytandet i privata företagstransaktioner är betydande. Privat utländsk upplåning
av indiska företag regleras av centralbanken genom bland annat krav på minimilöptider. Det
förekommer också krav på att det ska finnas en inhemsk indisk importör som agerar
återförsäljare.
Tillgång till finansiell information för privata företag har förbättrats och är vanligtvis god för
stora och medelstora företag i Indien. För små företag kan dock finansiell information
fortfarande utgöra ett problem. All redovisning för SME:s sker enligt lokal standard. IFRS
används ofta av större företag och en generell övergång till IFRS är planerad. Skatteåret löper
från första april till sista mars, vilket gör att många företag har brutet räkenskapsår även för
sin finansiella redovisning. Sverige har ett bilateralt investeringsskyddsavtal med Indien och
landet är anslutet till New York konventionen (The Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbital Awards) vilket är positivt för företags möjligheter att försäkra
investeringar med EKN:s investeringsgaranti.
Privata företag i Indien har under de senaste tio åren alltmer använt den internationella
kapitalmarknaden för att finansiera sig. Det betyder att den senaste tidens kraftiga
depreciering påverkar företag som har skuld i utländsk valuta och intjäning lokalt och företag
som importerar insatsvaror. Allra hårdast drabbas de företag som har en kombination av båda.
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EKN:S ÅTAGANDEN

Stora enhandsengagemang dominerar
EKN:s engagemang i Indien domineras av en dryg handfull stora affärer som står för den
överväldigande delen av det totala engagemanget om 21,8 miljarder kronor. Den större delen
av engagemanget är garantier, 16,8 miljarder kronor. Utestående garantier är i huvudsak
fördelade på två sektorer, kraft och telekom. Förekomsten av ett begränsat antal stora affärer
gör att förändringar, från ansökan till offert eller från offert till garanti, blir beloppsmässigt
stora.
EKN:s engagemang i Indien utgörs i huvudsak av långa fordringsförlustgarantier. EKN ser få
rembursgarantier då de svenska bankernas riskaptit och banklimiter är tillräckliga. Endast vid
mycket betydande belopp har EKN tillfrågats om riskdelning i rembursgarantiaffärer.
OFFERTER OCH GARANTIER PER 31 DEC RESP ÅR

Det totala engagemanget, offerter och garantier, uppgår till omkring 20 miljarder kronor. (Källa: EKN)

BETALNINGSERFARENHET

God erfarenhet av affärer
EKN:s dröjsmål och skador på affärer till landet är i förhållande till engagemanget mycket
små. Import på öppen kredit är vanligt förekommande i mindre affärer och EKN har överlag
positiv erfarenhet av dessa.
Dröjsmål förekommer i begränsad utsträckning och ofta med mindre, eller små, privata
gäldenärer. Under den senaste femårsperioden har EKN medverkat i tre skaderegleringar.
Fordringar finns i fem affärer och uppgår, för EKN:s del, till 7,2 miljoner kronor.
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EKN:S POLICY

Policyn i korthet
För affärer med risk i den privata sektorn, till exempel banker och företag, har EKN inga
särskilda, generella restriktioner utan varje affär prövas efter sin egen merit. Detta gäller
oavsett om affären har en kort kredittid (under ett år) eller längre kredittid. Samma sak gäller
för affärer med centrala statliga gäldenärer, som centralbank eller finansministerium.
Däremot när det gäller andra offentliga köpare, till exempel andra ministerier eller
kommuner, är EKN:s inställning mer restriktiv. EKN vill normalt ha statsgarantier vid sådana
transaktioner och i det fall det saknas ställer EKN högre krav på att det ska finnas till exempel
god finansiell insyn.
NORMAL RISKPRÖVNING
Det finns inga på förhand givna begränsningar i riskprövningen eller förutsättningar för riskprövning.
RESTRIKTIV RISKPRÖVNING
EKN ställer högre krav i riskprövningen för att garantera en affär. EKN kan ha specificerat särskilda kriterier som är centrala för
riskbedömningen av den aktuella gäldenärskategorin.

OFFICIELLA LANDDATA OCH KREDITBETYG

OFFICIELLA LANDDATA

Yta: 3 288 000 km² (7,3 ggr Sverige)
Folkmängd: 1 250 miljoner (2013e)
Folkökning: 1,4 % (snitt per år 2005-2010 )
BNP: 1 873 mrd USD 2012e (Sverige 527,7 mrd USD
2012)
BNP/capita: 1 523 USD 2012e (Sverige 56 210 USD 2012)

KREDITBETYG

Moody’s:
S&P:
Fitch:

LANDRISK

STATSRISK

Baa2/
BBB+
BBB-

Baa3/Stabil
BBB-/Neg
BBB-/Stabil

LANDANALYTIKER

EKN:s landanalytiker för Indien:
Lovisa Bolander
Telefon: 08-788 00 10
e-post: lovisa.bolander@ekn.se
ANSVARSBEGRÄNSNING
Landanalysen bygger på ett urval av källor och speglar en för EKN relevant information vid tiden för publicering. Ansvaret för hur
informa ionen används eller tolkas vilar helt på användaren och EKN kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada.
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EKN:S SYN PÅ VÄRLDEN

Landriskklasserna går från 0 till 7.
Ju lägre siffra desto bättre kreditvärdighet har landet.

EKN – DIN SÄKERHET I EXPORTAFFÄRER
EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export
och svenska företags internationalisering. Det gör vi genom
att erbjuda garantier för betalning och finansiering, tillsammans med rådgivning om affärsstruktur och riskhantering.
Våra tjänster ger dig en större säkerhet, ökad konkurrenskraft och fler möjligheter till lyckade exportaffärer.

Exportkreditnämnden
Kungsgatan 36, Box 3064, 10361 Stockholm | Tel 08-7880000 | www.ekn.se | e-post info@ekn.se
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