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ข่าวเด่น
ควำมยำกง่ ำยในกำรประกอบธุรกิจ

อินเดียอยู่อันดับที่เท่ ำไหร่ ตงั ้ แต่ ปี 2011
กำรจัดอันดับควำมยำกง่ ำยในกำรประกอบธุรกิจ
ปั จจุบัน

อันดับ

ก่ อนหน้ ำ

รำยงำนผลกำรติ ดตำมแนวโน้ มกำรลงทุ นโดยสหประชำชำติแ สดงกระแสเงินเข้ ำ
อินเดียเพิ่มขึน้ ในครึ่ งปี แรกของปี 2018 หลังจำกกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ ำงประเทศ
ของอิ น เดี ย ดึ ง ดู ด 22 หมื่ นล้ ำนดอลลำร์ ในช่ วงเวลำที่ กำรลงทุ น โดยตรงจำก
ต่ ำงประเทศของทั่วโลกลดลงร้ อยละ 41 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของทั่วโลก
ตกลงร้ อยละ 41 จาก 794 พันล้ านดอลลาร์ เป็ น 471 พันล้ านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของ
ปี 2017 หลังจากที่ บ ริ ษัท หลัก ในสหรั ฐ อเมริ ก าส่งรายได้ โดยรวมจากบริ ษั ท ในเครื อ ที่ อยู่
ต่ างประเทศกลับ เข้ าประเทศหลัง จากมี ก ารปฏิ รูป ภาษี โดยคณะรั ฐ บาลของทรั ม ป์ การ
ไหลเวี ย นทางเอฟดี ไอของเศรษฐกิ จ เกิ ด ใหม่ ล ดลงเล็ ก น้ อยเมื่ อ เที ย บกับ ประเทศอย่า ง
ไอร์ แลนด์และสวิตเซอร์ แลนด์ (แหล่งข้ อมูล: BloombergQuint)
ตำรำง 1: อัตรำกำรให้ สิน้ เชื่อโดยธนำคำรให้ กับภำคส่ วนเอกชน (% ป/ป, 3ma)

อินเดียก้ ำวกระโดดขึน้ มำ 23 อันดับมำอยู่ท่ อี ันดับ 77 ของดัชนีกำรประกอบธุรกิจของ
ธนำคำรโลกและเป็ นประเทศในเอเชียใต้ ท่ ตี ิดอันดับสูงสุดหลังจำกทำกำรปฏิรูปหก
ประกำรจนติดอันดับหนึ่งในสิบประเทศที่มีกำรพัฒนำสองปี ติดต่ อกัน ได้ มีการพัฒนา
อย่างมากในด้ านความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ โดยปรับปรุงในเรื่ องใบอนุญาตก่อสร้ างและ
ขันตอนการค้
้
าขายระหว่างชายแดนที่รวดเร็ วขึ ้น การพัฒนาใบอนุญาตก่อสร้ างทาให้ ก้าวกระโดด
จากอันดับ 52 จากอันดับ 181 เมื่อปี ที่แล้ วหลังจากที่อินเดียสร้ างมาตรฐานขันตอนการขอ
้
ใบอนุญาตก่อสร้ างและปรับปรุ งขันตอนการควบคุ
้
มคุณภาพด้ วยการปฏิบตั ิใช้ กฎระเบียบว่าด้ วย
ข้ อรับผิดและการประกันทุกสิบปี อันดับที่เพิ่มขึ ้นช่วยพัฒนาภาพลักษณ์ของคณะรัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรี นเรนทระ โมทีก่อนการเลือกตังทั
้ ว่ ไปที่จะถึง (แหล่งข้ อมูล: BloombergQuint)
กองทุนกำรเงินระหว่ ำงประเทศหรื อไอเอ็มเอฟ (IMF) พยำกรณ์ อัตรำกำรเติบโตสำหรั บ
อินเดียไว้ ท่ ีร้อยละ 7.3 ในปี 2018 และร้ อยละ 7.4 ในปี 2019 สะท้ อนถึงกำรเด้ งกลับทำง
เศรษฐกิ จของประเทศจำกกำรปฏิ รูปกำรยกเลิ กธนบั ตรและจีเอสที หลั งจำกที่ ภำคกำร
ลงทุนและกำรบริโภคส่ วนบุคคลแข็งแกร่ งขึน้ ในกรณีที่พยากรณ์ดงั กล่าวเป็ นจริ ง อินเดียจะ
กลายเป็ นเศรษฐกิจหลักของโลกที่เติบโตเร็ วที่สดุ แซงหน้ าจีนด้ วยคะแนนมากกว่าร้ อยละ 0.7 ใน
ปี 2018 และร้ อยละ 1.2 ในปี 2019 (แหล่งข้ อมูล: BloombergQuint)
ธนำคำรทุนสำรองอินเดีย (อำร์ บีไอ) จะดำเนิ นกำรผ่ ำนตลำดกำรเงินและอัดฉีด 4 แสน
ล้ ำนรู ปี หรื อ 5.51 พั นล้ ำนดอลลำร์ เข้ ำไปในระบบในเดือนพฤศจิกำยนเพื่ อบรรลุ ตำม
ควำมต้ องกำรกองทุ นในฤดู กำลเทศกำลผ่ ำนกำรซื อ้ หลั กทรั พย์ รั ฐบำล อาร์ บี ไอเคย
คาดการณ์ ว่าสภาพคล่องทางระบบจะขาดดุ ลในครึ่ งหลังของปี 2018 - 2019 การขาดดุ ลจะ
กาหนดตราสารสาหรับการจัดการสภาพคล่องชั่วครู่และยาวนานขึ ้นอยู่กับการปรับตัวของสภาพ
คล่อง (แหล่งข้ อมูล: ธนาคารทุนสารองอินเดีย)

แหล่ งข้ อมูล: CEIC, Capital Economics

อัตรำกำรให้ สิน้ เชื่อโดยธนำคำรให้ กับภำคส่ วนเอกชนของอิ นเดียเติบโตรวดเร็ วที่ สุ ด
ตัง้ แต่ เดือนกันยำยน 2014 ขีดความสามารถส่วนเกินหดตัวลงทาให้ สภาพการณ์เหมาะสาหรับ
การลงทุนต่อเนื่ องและบ่งบอกว่าเป็ นแนวโน้ วทางบวกที่ยงั ไปได้ ต่อเนื่อง การปฏิรูปเพื่อปรับปรุ ง
ภาคส่วนการธนาคาร เช่น กฎหมายใหม่เรื่ องการคอร์ รัปชันและแพ็คเกจการปรับฐานด้ านการเงิน
กาลังสร้ างผลกระทบทางบวกอย่างเป็ นรู ปธรรมกับยอดการเงิน ซึ่งสะท้ อนถึงสภาพการให้ สินเชื่อ
ที่ แข็งแกร่ งขึน้ การฟื ้นสภาพการให้ สินเชื่ อของธนาคารจะทาให้ สถาบันการเงินที่ มิใช่ธนาคาร
(NBFC) ของอินเดียชะลอตัวและทาให้ ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดในไม่กี่สปั ดาห์
ที่ผ่านมาหลังจากข่าวการหยุดชาระหนีจ้ ากกลุม่ บริ ษัท IL&FS การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะกากับ
ดูแลกลุ่มบริ ษัท IL&FS จะช่ วยประคองความเสี่ ยงทางการเงิ นจากภาคส่วนการธนาคารเหงา
พร้ อมกับการประกาศของ RBI ว่าจะยกเลิกใบประกอบกิจการของธนาคารเหงาขนาดเล็ก 31 แห่ง
ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ก า ห น ด ก ฎ ห ม า ย (แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล :CEIC,CapitalEconomics)
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