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Sanktionslättnader möjliggör ny
garantigivning
Sanktionslättnaderna mot Irans oljesektor och banksystem kommer att ge landet ett
ekonomiskt uppsving. Ekonomin har hämmats av sanktionerna, ekonomisk misskötsel och det
låga oljepriset. Minskade transaktionskostnader, ökade investeringar, tillgång till utländska
tillgångar och ökat förtroende bland företag och hushåll gör nu att de ekonomiska utsikterna
ser mer fördelaktiga ut. Den främsta risken, om än osannolik, är återinförda sanktioner i det
fall Iran inte uppfyller villkoren under kärnteknikavtalet. Intresset för den iranska ekonomin
är stort, inte minst bland svenska företag. EKN öppnar nu åter för garantigivning på Iran.

LANDETS STYRKOR OCH SVAGHETER

Styrkor
Kärnteknikavtal implementerat och sanktioner lättade.
God betalningsvilja.
Låg skuldsättning och stora olje- och gastillgångar.
Svagheter
Olje- och gasberoende ekonomi.
Hög inflation och valutainstabilitet.
Företags- och banksektor lider ännu av sanktionernas effekter.
Svagt affärsklimat med statlig dominans och omfattande regleringar.
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EKN:S POLICY

Ny garantigivning
EKN klassificerar Iran i landriskklass 7, en bedömning som görs i samverkan med OECD.
Landet nedgraderades från klass 6 i början av 2012, då EKN stängde för ny garantigivning.
EU:s sanktioner har sedan dess förhindrat EKN att utfärda nya garantier på Iran.
Sanktionslättnaderna möjliggör nu för ny garantigivning. I första hand garanterar EKN
remburser utställda av iranska banker. Dessa kan antingen vara bekräftade eller obekräftade
av svensk bank eller annan godkänd bank. Övriga riskertyper, exempelvis kreditrisker på
företag, kan övervägas restriktivt.

VAD KAN FÖRANLEDA EN ÄNDRING AV LANDPOLICY?

Lättnad
Makroekonomisk och finansiell stabilisering.
Betalning av utestående fordringar.
Skärpning
Återinförda sanktioner.

EKN:S ÅTAGANDEN OCH ERFARENHET

Betalningsproblem under sanktionstiden
Under perioden 2008 till början av 2012 ställde EKN ut garantier i 232 affärer, till ett
sammanlagt belopp om 12 miljarder kronor, för svenska företag som exporterar till Iran.
Exporten gick till sektorer som telekom, kraft och transport.
Engagemanget på Iran har varit under avveckling sedan 2012. Inga nya garantier har ställts ut
sedan dess. Betalningsproblem uppstod i gamla affärer på grund av sanktionerna och
svårigheten att hitta en fungerande betalningsväg. EKN har drygt 600 miljoner kronor i
utestående fordringar på Iran. Dessa väntas bli betalda nu när sanktionerna lättats.

LANDANALYTIKER

EKN:s landanalytiker för Iran:
Victor Carstenius
Telefon: 08-788 00 65
e-post: victor.carstenius@ekn.se

ANSVARSBEGRÄNSNING
Landanalysen bygger på ett urval av källor och speglar en för EKN relevant information vid tiden för publicering. Ansvaret för hur
informationen används eller tolkas vilar helt på användaren och EKN kan inte hållas ansvarig för förlust eller skada.
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RISKUTVECKLING

Ekonomiskt uppsving väntar Iran
Internationella sanktioner och misskötsel av ekonomin har sedan 2012 haft stor negativ
inverkan på Irans ekonomi. Sanktionerna mot oljesektorn och bankväsendet har varit särskilt
skadliga. En ekonomisk stabilisering har skett de senaste två åren tack vare en förbättrad
ekonomisk politik under president Rouhani i kombination med vissa sanktionslättnader under
de två tidigare interimsavtalen. Tillväxten är åter positiv, inflationen har sjunkit och
skillnaden mellan den officiella växelkursen och växelkursen på den svarta marknaden har
minskat.
Efter att det Internationella atomenergiorganet (IAEA) nu har bekräftat att Iran har vidtagit
åtgärder för att begränsa sitt kärnteknikprogram har de kärntekniska sanktionerna mot landet
hävts. Sanktionslättnaderna kommer att göra det möjligt för Iran att på kort tid öka sin
oljeproduktion- och export till nivån som rådde innan sanktionerna, en ökning på upp till en
miljon fat per dag. Iran kommer att få tillgång till frysta tillgångar utomlands, beräknade till
mellan 60 och 100 miljarder US-dollar. Differensen mellan den officiella och den svarta
växelkursen väntas på sikt försvinna, vilket skulle öka förtroendet för ekonomin. Den
ekonomiska tillväxten beräknas öka från en procent 2015 till omkring fem procent
innevarande och nästa år. Ökad export och privata investeringar är de drivande faktorerna.
BYTESBALANS

Statsfinanserna och betalningsbalansen är sedan
tidigare starka tack vare låg skuldsättning och
omfattande offentliga tillgångar, inte minst en
stor valutareserv som Iran nu åter får tillgång
till. Behovet av utländsk finansiering är litet då
landet nära nog saknar utlandsskuld samtidigt
som bytesbalansen visar överskott, trots ett lågt
oljepris. Det gynnsamma utgångsläget minskar
risken för överkonsumtion och
betalningsproblem när landet öppnas upp för
omvärlden samtidigt som importbehovet är
stort.

Iranska banker kommer nu åter att kunna utföra
internationella banktransaktioner. Bankerna är
Bytesbalans trots ett lågt oljepris. Data: IMF
underkapitaliserade och tillgångskvaliteten är
svag på grund av bristande riskhantering och banktillsyn. Ökad utlåning och återvinning av
vissa problemlån kommer att minska den höga andelen dåliga lån. Tillgången till tidigare
frysta tillgångar väntas öka likviditeten i banksektorn. Betalningsriskerna på landets banker
begränsas av centralbankens kontroll över landets valutatillgångar och internationella
betalningsflöden.
EU:s sanktioner rörande mänskliga rättigheter kvarstår och USA har kvar sanktionerna för
amerikanska medborgare och företag. De kärntekniska sanktionerna kan återinföras om Iran
bedöms ha brutit mot villkoren under kärnteknikavtalet. I ett sådant scenario finns det risk för
betalningsproblem för företag som exporterar till eller investerar i Iran. Sett till den snabbhet
och målmedvetenhet som Iran genomfört sina åtaganden under kärnteknikavtalet bedöms
denna risk som låg.
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AFFÄRSMILJÖ

Stort intresse bland utländska företag, trots svårigheter
Affärsklimatet är svagt med brister vad gäller regleringar, rättsväsendet och byråkratiska
hinder. Världsbanken klassar Irans företagsklimat på plats 118 av 189 länder, efter många
länder i Mellanöstern. EU:s och USA:s sanktioner mot Iran har haft negativ inverkan på
företagssektorn. Bristen på hårdvaluta har ökat kostnaderna för att bedriva handel och
valutadeprecieringen har lett till ökade importkostnader. Företag har haft svårt att få lån från
lokala banker som själva lider av likviditetsbrist. Även med en slutlig kärnteknikuppgörelse
och sanktionslättnader kommer det troligen att ta ett par år innan företagssektorn har
återhämtat sig.
Irans infrastruktur är eftersatt efter åren av sanktioner. Olje- och gassektorn kräver stora
investeringar de kommande åren för att kompensera för underinvesteringar det senaste
decenniet. Utlandets intresse för Irans ekonomi är stort och europeiska och asiatiska oljebolag
kommer att återvända till den iranska marknaden. Den iranska regeringen kommer sannolikt
även att locka utländska investeringar till eftersatta, men lukrativa, sektorer som petrokemi
och transport. Sanktionslättnaderna möjliggör för ökad ekonomiskt utbyts med grannländerna,
i synnerhet Förenade Arabemiraten och Turkiet. Särskilt Dubai kommer att spela en viktig
roll för att underlätta handel och investeringar i Iran. Historiskt har exporten till Iran skett
med remburs som betalningsinstrument och detta kommer sannolikt även fortsättningsvis att
vara det normala.
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