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Hög tillväxt trots politisk oro
Den långa perioden av hög ekonomisk tillväxt i Bangladesh fortsätter. Ekonomin visar
motståndskraft mot den politiska turbulensen och de protester som pågått under delar av
2015. Framsteg har också gjorts på det strukturella området genom att ett treårigt
samarbetsprogram med IMF har fullföljts.
Den politiska situationen har däremot inte utvecklats positivt. Oppositionens bojkott av valet
2014 har lett till blockader och politiska protester. Internationellt tryck har inte mobiliserats i
tillräcklig omfattning för att sittande regering ska inleda förhandlingar med oppositionen, som
kräver omval. Utsikterna för en förändring i den politiska situationen är små, även på
medellång sikt. Det betyder att ekonomins framtida möjligheter i första hand begränsas av de
politiska omständigheterna. Investerare kommer sannolikt även framöver att vara försiktiga
med nyetablering, trots landet konkurrensfördelar inom exempelvis textil- och
konfektionsindustri.

LANDETS STYRKOR OCH SVAGHETER

Styrkor
Ekonomins förmåga att trots rådande politiska förhållanden uppvisa en hög och
stabil tillväxt
Goda relationer och kontinuerligt stöd från multilaterala utvecklingsbanker och
bilaterala givare
Betydande flöden av remissor, motsvarande åtta procent av BNP
Konkurrensfördel genom riklig tillgång på billig arbetskraft
Svagheter
Politisk instabilitet med två starkt polariserade partier
Begränsad legitimitet för sittande regering på grund av valbojkott från oppositionen
Ekonomi med ensidigt beroende av textil- och konfektionsexport
Svaga, politiserade institutioner och ett omoget banksystem
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EKN:S POLICY

EKN har placerat Bangladesh i landriskklass 5 för såväl korta som långa garantier – en
bedömning som gjorts i samverkan med övriga OECD-länder. Risker på motparter i landet
prövas restriktivt, med undantag för risker på staten.

VAD KAN FÖRANLEDA EN ÄNDRING AV LANDPOLICY?

Lättnad
Ett mindre polariserat politiskt klimat som möjliggör långsiktiga politiska
åtaganden förankrade över partigränserna
Reformering och kapitalisering av de statligt ägda bankerna, stärkt tillsyn och
reglering avseende banksektorn som helhet. Att stärka bankerna skulle också
förbättrade privata företagens möjligheter att finna finansiering.
En diversifiering av ekonomin bortom textilindustrin, som skulle kunna dra nytta
av den rika tillgången på arbetskraft och skapar arbetstillfällen
Skärpning
Svag återhämtning i Bangladeshs viktigaste exportmarknader som skulle försvaga
exportföretagen och minska bytesbalansintäkterna
En eskalering av den politiska konflikten som påverkar ekonomins förmåga att
fungera
Försämrade relationer med bi- eller multilateral givare riskerar att försvaga
uppbyggnaden av institutioner och investeringar inom det sociala området

EKN:S ÅTAGANDEN OCH ERFARENHET

EKN:s garantiengagemang avser till största delen garantier för exportaffärer inom telekom
och uppgick per september 2015 till 1,3 miljarder kronor. Antalsmässigt dominerar
rembursgarantier. EKN:s betalningserfarenhet är god och det finns ingen utestående fordran.

LANDANALYTIKER

EKN:s landanalytiker för Bangladesh:
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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RISKUTVECKLING

Bakgrund
Ekonomin har kommit i skymundan av den politiska situationen i landet. Trots detta har
utvecklingen under det senaste decenniet varit positiv. Tillväxten har varit stark, omkring sex
till sju procent per år, även om den sker från en låg nivå. På den politiska arenan finns i
huvudsak två rivaliserande partier. Det är inte primärt den politiska agendan som skiljer
partierna åt, utan personkulten kring
BNP-TILLVÄXT
respektive partiledare och det syrliga
förhållandet dem emellan. Den
%
ekonomiska utvecklingen har, i ljuset av
8
dessa omständigheter, varit relativt
7
okänslig för politiskt tumult.
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Senaste utvecklingen
År 2015 riskerar att bli något av ett
4
mellanår för Bangladesh. Det senaste
3
valet 2014 bojkottades av oppositionen
2
och sittande regering brottas med
bristande legitimitet. Oppositionen
1
utlovade redan i samband med valet
0
omfattande strejker och protester för att
2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p)
driva sitt krav på omval. Under hela
Källa: IMF WEO 2015
första halvåret 2015 har demonstrationer
och blockader varit intensiva. Dock utan att resultera i någon politisk förändring.
Internationellt tryck från givare och i bilaterala relationer skulle kunna få effekt, men trycket
har inte ökat. Om övergrepp mot oppositionen skulle öka, och om det skulle beläggas att
övergrepp sanktioneras eller i förlängningen utförs av regeringspartiet, skulle det kunna ge
politiska förändringar. Som det nu är är det troligt att det politiska läget förblir oförändrat
under resten av mandatperioden fram till 2019.
5

Den politiska risken, oavsett dess faktiska inverkan på ekonomin, bedöms vara en
avskräckande faktor för investerare. Andelen utländska direktinvesteringar är ännu mycket
låg och motsvarar mindre än en procent av BNP. Mot bakgrund av att den nuvarande politiska
situationen bedöms kvarstå är det inte troligt att omfattningen av investeringar från utlandet
kommer att öka nämnvärt under kommande år. En viktigare valutaintjäningskälla är istället
remissor från bangladeshier utomlands. Flödet av remissor motsvarar drygt åtta procent av
BNP. Mestadels kommer remissorna från Gulfländerna. Flödet hade en tillfällig nedgång
förra året men har nu återhämtat sig. Remissorna bidrar till att valutareserven växer och
uppgår till en god nivå på drygt fem månaders import.
Bangladesh har ett pågående avtal med IMF vars sista utbetalning skedde under oktober
månad 2015. Under de drygt tre åren som programmet pågått, har en mängd reformer
genomförts i syfte att stärka de offentliga finanserna. En av de viktigaste åtgärderna, som
också visat sig vara mycket besvärlig att genomföra, är en ökning av skatteintäkter.
Bangladeshs skatteintäkter är fortfarande mycket låga och motsvarande 8,5 procent och
understiger genomsnittet för såväl låginkomst- som lägre medelinkomstländer.
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Utvecklingen på lång sikt
Den marknadsekonomiska inriktningen bedöms ligga fast oavsett vilket politiskt parti som
sitter vid makten. Bangladesh arbetar med att skapa en bild av landet som en attraktiv
investeringsdestination, vilket dessvärre försvåras av den politiska situationen. Det finns för
närvarande lite som talar för en mer gynnsam politisk situation framöver och trots fördelar
som billig arbetskraft bedöms investeringar förbli små under kommande år. Ett framtida
generationsskifte i respektive partiledning skulle på sikt kunna förändra läget, men detta är
ännu avlägset. Den ekonomiska utvecklingen förväntas fortsätta förhållandevis opåverkad,
men ändå begränsas av den politiska situationen under kommande år.

AFFÄRSMILJÖ

Många faktorer bidrar till svagt affärsklimat
Svaga institutioner och bristande infrastruktur bidrar till Bangladeshs svaga affärsmiljö.
Rättsväsendet bedöms som politiserat och överbelastat. Detta skapar grogrund för korruption
och godtycke. Bangladesh
AFFÄRSMILJÖ
placerar sig på plats 174 av 189, i
Ranking mellan 0 (sämst) och 100 (bäst)
Världsbankens index avseende
företagsklimat. Det är bara bättre
Politisk stabilitet
än Afghanistan i regionen.
Återvinningsmöjligheterna
bedöms utifrån ovanstående som
Rättssäkerhet
mycket begränsade.
Korruptionsbekämpning

De statligt ägda bankerna är
sedan många år i dåligt finansiellt
skick. Pågående åtgärdsprogram
Doing Business Index
innefattar både kapitaltillskott och
internt processarbete, som
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100
exempelvis riskhantering och
grunder för kreditgivning. Men
Sydasien
Bangladesh
ännu har det varit otillräckligt för
att bankerna ska närma sig att
Källa: Världsbanken 2015
vara kreditvärdiga på egna
meriter. Privata banker har ofta en bättre finansiell ställning och bättre riskhanteringsprocesser, men mer begränsad riskkapacitet till följd av mindre omfattande verksamhet.
Det svaga banksystemet, besvärliga affärsmiljön och begränsade återvinningsmöjligheter
motiverar en restriktiv riskprövning, där säkerheter eftersträvas, för risker på företag och
banker i Bangladesh.
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