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”Största  
ekonomin   
år 2050”

Nitin Rao är en finansiell 
rådgivare i Bombay som 
bloggar om den indiska 
ekonomin på alphaideas.in. 

1 Indiens ekonomiska till-
växt har legat mellan 6 och 
10 procent det senaste de-
cenniet. Hur ser framti-
den ut?
– Centralbanken har skri-
vit ner tillväxtprognosen 
till 5,7 procent för perio-
den april 2012–mars 2013. 
Det har lett till flera politis-
ka åtgärder som ska stimu-
lera tillväxten. Bland annat 
har man uppmuntrat ut-
ländska investeringar i de-
taljhandeln och flygbran-
schen. Skattesystemet har 
förenklats. Den indiska till-
växten bygger på inhemsk 
efterfrågan och inhemska 
investeringar, exporten står 
för mindre än 15 procent 
av bnp.
2 Hur fri är den indiska 
marknaden?
– Många sektorer är fria 
och öppna för investering-
ar. Men jämfört med an-
dra länder klarar sig Indien 
dåligt när det gäller kor-
ruption; enligt transparen-
cy International ligger vi på 
plats 94 av 183. Det är in-
te heller lätt att göra affä-
rer här. 
3 Är de indiska bankerna i 
gott skick?
– Det finns statliga och pri-
vata banker. De statliga har 
en underförstådd garan-
ti från regeringshåll, med-
an de privata är väldigt 
välskötta. Indiens central-
bank, Reserve bank of In-
dia, är en av de bästa cen-
tralbankerna i världen och 
ser till att banksystemet är 
tryggt och robust. Den in-
diska rupien har försvagats 
bland annat på grund av 
underskottet i handelsba-
lansen. Inflationen är hög, 
inom detaljhandeln runt 10 
procent.
4 Vilka indiska företag är 
intressanta?
– Indien är starkt på mjuk-
vara, utläggning av affärs-
processer, textilier, gene-
riska läkemedel, ädelstenar 
och smycken. Lovande fö-
retag är till exempel mine-
ralutvecklingsbolaget NM-
DC, banken HDFC, cigarrett-
bolaget ItC, sockertillverka-
ren Renuka Sugar och Con-
cor som har monopol på 
den inhemska container-
trafiken. 
5 Vilken roll kommer In-
dien att spela i världseko-
nomin om tio år?
– Man räknar med att In-
dien har över 1,3 miljar-
der invånare 2020. Sam-
ma år väntas Indien vara 
världens femte största ef-
ter USA, Kina, Japan och 
Ryssland. Men 2050 räknar 
Citibank med att Indien är 
världens största ekonomi. 

Anna Back

Noterat Finland

 ■Nitin Rao här intill är min gamla studiekompis. Till-
sammans med ett åttital andra nötte vi obekväma 
träbänkar under vispande fläktar i Delhi i slutet på 
1990-talet. Som utbyteselev från Hanken tyckte jag att 
nivån på undervisningen inte var något att hurra för 
– därför har jag varit mäkta förvånad över de fina kar-
riärer Nitin och många av de andra fått. Men när man 
läser intervjun med Matti Härkönen förstår man var-
för. De kan Indien, och det är inget man lär sig i före-
läsningssalen.

Själv förstod jag inte hälften av vad föreläsarna pra-
tade om. Det gällde främst de komplicerade export-
reglerna och den finansiella regleringen. Numera är 
de nästan historia. 

Den andra hälften var jag väldigt kritisk till, och det 
är den som det har tagit mig tio år att förstå på riktigt. 
Ett typiskt marknadsföringscase kunde gå ut på att 
lasta en bil full med små schampopåsar, de där man 
får i damtidningar, och åka ut till byarna på landsbyg-
den. På det viset lär man folk att hår kan tvättas med 
annat än tvål.  Snabbt skapar man efterfrågan på små 
flaskor, som med tiden blir större och dyrare. 

Jag kunde för mina ögon bara se de använda påsar-
na och tomma flaskorna bli ytterligare skräp bland 
allt annat bråte som inte ens sopsamlarna ser något 
värde i. Som till slut blir en stinkande och hälsovådlig 
brasa i en vägren eller ett gathörn.

Det är synd att jag inte tänkte vidare. Då skulle jag 
kanske ha en fabrik som tillverkar finskpatente-
rad miljöplast i Haryana i dag, tillsammans med Ni-
tin, Shyam eller Jyoti. Eller en konsultbyrå som säljer 
sopsorteringslösningar. Utöver trafiken försöker lan-
det åtgärda sopbergen som växer i takt med konsum-
tionen.  Som jag ser det finns det tusen möjligheter i 
Indien. Det beror sannolikt på allt jag lärde mig när 
jag skolkade från föreläsningarna.

Kommentar
Anna Back

Vem kan Indien?

riskt i kollektivtrafiken och då över 
1 300 nya fordon registreras i Delhi 
varje dag ökar utsläppen. Det gör att 
Ecocat India spår en ljus framtid för 
sina produkter, men Härkönen vet 
inte hur länge han vill stanna.

– Vi tar ett år i taget. Jag har mitt 
hus i Uleåborg dit jag vill återvända.

Indien är ett krångligt land, både 
för företagare och för privatpersoner 
från utlandet. Det tror Matti Härkö-
nen är ett av skälen till att fler fin-
ländska företag inte tagit sig till den 
väldiga nationen.

– Det är inget land där du bara lan-
dar och börjar göra affärer.

Han rekommenderar ändå före-
tag att komma till den enorma in-
diska marknaden. Det är här fram-
tidens konsumenter finns och här ef-
terfrågas avancerad teknologi som 
Finland har mycket av.

Få nykomlingar
Under de senaste åren är det inte 
många finländska företag som har 
valt att etablera sig i Indien. Leena 
Österberg, chef på Finpro i Indien, 
räknar med ungefär 120 företag i 
hela landet. Majoriteten finns i el-
ler i närheten av Delhi, Bombay och 
Madras.

– De första kom på 1980-talet, de 
flesta på 2000-talet. 

Finpro, som lyder under Arbets- 
och näringsministeriet, har som 
uppgift att mot betalning hjälpa fin-
ländska företag som vill ut i världen. 

– Om man jämför med läget för 
fem år sedan är de betydligt färre 
nu. Osäkerheten inom världseko-
nomin avspeglar sig överallt, säger 
Österberg.

Julia Wiraeus
 nyheter@hbl.fi

Världsekonomi

ENoRm mARK-
NAD. Luftförore
ningarna i mång
miljonstäderna 
har fått de indiska 
myndigheterna att 
skärpa utsläpps
kraven. Det bety
der stor efterfrå
gan på bland annat 
katalysatorer, som 
Matti Härkönens 
Ecocat tillver
kar. MANPREEt ROMANA

”Det är  
inget land 
där du bara 
landar och 
börjar göra 
affärer.”
Matti härkönen
företagare i Indien

Fem frågor

”krisländer i söder 
lämnar euron”
Handelsbanken spår att någ-
ra av krisländerna i eurozo-
nen troligen tvingas lämna 
den gemensamma valutan. 
Banken skriver i sin senaste 
prognos att recessionen för-
djupas i den södra delen av 
eurozonen och utsikterna för-
blir dåliga för 2014.

Europeiska centralban-
kens åtgärder förhindrar en 
tillspetsning av eurokrisen. 
De sydliga euroländerna har 
dock svårt att förbättra sin 
konkurrenskraft för att öka 
exporten. Spaniens ekonomi 
är enligt Handelsbanken på 
väg att rasa ner i en lika djup 
depression som rådde i USA 
på 1930-talet. FNB

hatbrotten  
ökar igen
Antalet hatbrott har åter bör-
jat öka. Det framkommer i en 
studie som Polishögskolan 
gjort. I fjol fick polisen känne-
dom om 918 brottsmisstankar 
som klassades som hatbrott 
i studien. Ökningen jämfört 
med året innan var sju pro-
cent. Å andra sidan bokfördes 
år 2009 mer än 1 000 hatbrott. 

Den största delen av hat-
brotten hade rasistiska drag. 
Motivet för dåden var ock-
så hat mot offrets sexuella 
läggning, livsåskådning eller 
funktionshinder.

I fjol bokfördes fler misshan-
delsfall med rasistiska drag 
än någonsin tidigare under 
uppföljningen. Hälften av off-
ren för rasistiska brott kände 
inte förövaren. FNB

hovrätten hävde 
fackbossens böter
Helsingfors hovrätt har hävt 
det bötesstraff som fackför-
bundet Pros ordförande Ant-
ti Rinne fick för olagliga strej-
ker. Tingsrätten hade dömt 
Rinne till böter för att han 
hade försummat sin anmäl-
ningsplikt vid strejker inom 
metallindustrin.

Strejkerna ordnades vid års-
skiftet 2009–2010 och Pro ha-
de underlåtit att meddela om 
dem på förhand så som lagen 
kräver.

Fjorton medlemsföretag 
inom Teknologiindustrin po-
lisanmälde Rinne. Hovrät-
ten ansåg att de här företa-
gen inte var målsägare utan 
anmälningen borde ha gjorts 
av Teknologiindustrin. FNB

520 000
finländare, eller 12 %, använ
der nu  en pekdator.  Det här 
är en fördubbling på ett år, 
rapporterar Taloustutkimus. 
Pekdatorerna är vanligast 
bland 25–34åringar. Var  
tionde finländare planerar 
att skaffa sig en pekdator un
der de närmaste sex måna
derna. FNB 

Taloustutkimus Web & Mobile Track-

ing-undersökning besvarades av 

8 000 personer under augusti-no-

vember. 


