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Πληθωρισμός και ΙΙΡ 

 

Έπειτα από 17 μήνες αρνητικής 

ανάπτυξης, ο Πληθωρισμός 

Χονδρικής ανήλθε σε 0,34% τον 

Απρίλιο (-0,85% έναν μήνα 

νωρίτερα και -2,43% τον Απρίλιο 

2015), κυρίως λόγω της αύξησης 

της τιμής της ζάχαρης και της 

πατάτας, ενώ και ο πληθωρισμός 

τιμών καταναλωτή αυξήθηκε σε 

5,4% τον περασμένο Απρίλιο απο 

4,8% τον Μάρτιο, κυρίως εξαιτίας 

του πληθωρισμού των τιμών των 

τροφίμων και της μη ευνοϊκής 

βάσης σύγκρισης. Ο 

πληθωρισμός τροφίμων αυξήθηκε 

σε 6,3% από 5,2% ένα μήνα 

νωρίτερα, ενώ ήταν μεγάλος ο 

αριθμός των προϊόντων, στα 

οποία σημειώθηκε αύξηση της 

τιμής. Οι παραπάνω εξελίξεις 

οδήγησαν πολλούς αναλυτές να 

αποκλείσουν χαλάρωση της 

νομισματικής πολιτικής από 

πλευράς Αποθεματικής 

Τράπεζας της Ινδίας 

στην επόμενη 

αναθεώρηση του 

Ιουνίου. Παράλληλα, ο 

Δείκτης Βιομηχανικής 

Παραγωγής (ΙΙΡ) 

επιβραδύνθηκε τον 

Μάρτιο 2016 σε 0,1% 

σε σύγκριση με 2% 

τον Φεβρουάριο, κάτι 

που ξάφνιασε πολλούς 

αναλυτές, καθώς 

ορισμένοι επιμέρους 

δείκτες 

δραστηριότητας, όπως αυτός για 

τις πωλήσεις αυτοκινήτων, 

έδειχναν σημάδια ανάκαμψης. Οι 

τομείς που παρουσίασαν αύξηση 

ήταν αυτοί του ηλεκτρισμού, των 

επαγγελματικών οχημάτων, των 

ηλεκτρονικών, του τσιμέντου και 

του ντήζελ, ενώ στην αντίθετη 

ΜΑΪΟΣ 2016 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

Η εταιρεία συμβούλων Markit, που 

διενεργεί έρευνα για την απόδοση 

του τριτογενούς τομέα σε μηνιαία 

βάση, ανακοίνωσε ότι υπήρξε 

μείωση του δείκτη ΡΜΙ τον 

Απρίλιο στις 53,7 μονάδες από 

54,3 έναν μήνα νωρίτερα,γεγονός 

που αποδόθηκε σε σταθερή, αν 

και ελαφρά μικρότερη, επέκταση 

των δραστηριοτήτων στο τομέα 

των υπηρεσιών. Οι επιμέρους 

τομείς, στους οποίους 

καταγράφηκε μεγέθυνση είναι η 

χρηματοπιστωτική 

διαμεσολάβηση, τα ταχυδρομεία, 

οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές 

και η αποθήκευση. Σημειώνεται, 

ότι πάνω από 50 μονάδες 

σημαίνει επέκταση 

δραστηριοτήτων, ενώ ποσό κάτω 

των 50 μονάδων σημαίνει 

συρρίκνωσή τους. Η ανακοίνωση 

της Markit καταλήγει στο 

συμπέρασμα: «Μια μικρότερη 

επέκταση της δραστηριότητας 

(σ.σ. συγκριτικά με τον 

προηγούμενο μήνα), συνδυασμένη 

με αμετάβλητη απασχόληση και 

μείωση των επιχειρηματικών 

προσδοκιών, υποδεικνύουν ότι οι 

εταιρείες δεν είναι πλήρως 

πεπεισμένες σχετικά με την 

ανάκαμψη της οικονομίας.»   

κατεύθυνση κινήθηκαν τα 

πλαστικά, οι μηχανές, ο χάλυβας, 

η ζάχαρη και τα καλώδια. Για το 

σύνολο του οικονομικού έτους 

2015-16, ο ΙΙΡ ανήλθε κατά μέσο 

όρο σε 2,5% από 2,8% το 

προηγούμενο έτος.  
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ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ 

Μικρή συρρίκνωση τριτογενούς τομέα 

Κύρια σημεία: 

 Αύξηση Πληθωρισμού 

 Ψήφιση πτωχευτικού 

Κώδικα 

 Πτώση αγροτικών 

εξαγωγών 

 Αίτημα για αντικατάσταση 

διμερών Συμφωνιών 

Αμοιβαίας Προστασίας 

Επενδύσεων 



Ψηφίστηκε στις αρχές Μαϊου ο Πτωχευτικός 

Κώδικας 2016, που αποτελεί σημαντική 

μεταρρύθμιση για τη διευκόλυνση του επιχειρείν 

στην Ινδία, καθώς έως τώρα υπήρχε πληθώρα 

νόμων που διήπε την αφερεγγυότητα, γεγονός 

που οδηγούσε σε μεγάλες καθυστερήσεις. Ο 

Πτωχευτικός Κώδικας ενοποιεί το υφιστάμενο 

θεσμικό πλαίσιο και δημιουργεί ένα νέο θεσμικό 

όργανο, για την επίλυση ζητημάτων 

αφερεγγυότητας. Έτσι, σε περίπτωση αθέτησης 

πληρωμών, ο Κώδικας θέτει χρονικό όριο 180 

ημερών, που μπορεί να παραταθεί για ακόμα 90 

ημέρες, μέσα στο οποίο πρέπει να δοθούν 

λύσεις, όπως αναδιάρθρωση του χρέους ή 

εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του 

οφειλέτη για την πληρωμή των δανείων. Ο 

Κώδικας περιλαμβάνει και διατάξεις για την 

προτεραιότητα των εξυπηρετούμενων χρεών σε 

περίπτωση εκποίησης. Η Ινδία καταλαμβάνει 

την 136η θέση στην κατάταξη της Παγκόσμιας 

Τράπεζας για την ευκολία επίλυσης 

προβλημάτων αφερεγγυότητας, καθώς 

χρειάζονται 4,3 χρόνια γι’αυτό, ενώ χαμηλό 

παραμένει και το ποσοστό ανάκτησης. Εκτός 

από τη διευκόλυνση του επιχειρείν, ο νέος 

Κώδικας ευνοεί και τις τράπεζες, καθώς τους 

παρέχει νομική δίοδο για την ανάκτηση των 

οφειλόμενων σε ένα χρονικά δεσμευτικό 

πλαίσιο.  

κατευθύνθηκαν στους προβληματικούς τομείς 

των υποδομών και των μετάλων, με τον πρώτο 

να λαμβάνει το 35,3% του συνόλου των δανείων 

προς τη βιομηχανία, σε μια προσπάθεια της 

Κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει τις πιστώσεις 

των δημόσιων τραπεζών για να χρηματοδοτήσει 

λιμνάζοντα έργα υποδομών. Από την άλλη 

μεριά, στον τομέα των μετάλων δόθηκε το 15,2% 

του συνόλου των δανείων προς τη βιομηχανία.  

Σε χαμηλό επταετίας κατήλθε ο τραπεζικός 

δανεισμός στη βιομηχανία το οικονομικό έτος 

2015-16, σύμφωνα με δημοσιεύματα του ινδικού 

τύπου, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 13,4% των 

συνολικών πιστώσεων. Από τα δάνεια που 

δόθηκαν στη βιομηχανία, το μεγαλύτερο μέρος 

απορροφήθηκε από τις μεγάλες βιομηχανικές 

μονάδες, ενώ συρρίκνωση σημειώθηκε στη 

δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, πάνω από τις μισές πιστώσεις 

Ψήφιση του Πτωχευτικού Κώδικα  

Μείωση τραπεζικών δανείων στη βιομηχανία 
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Σελ. 2 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών 

αναφέρει τις πρωτοβουλίες, που υιοθετήθηκαν 

για την πάταξη του μαύρου χρήματος και 

συγκεκριμένα: τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για το 

Μαύρο Χρήμα, καθώς και η Απόφαση 

Αποκάλυψης Εισοδήματος, βάσει της οποίας 

επιττρέπεται σε όσους έχουν στα χέρια τους μη 

δηλωμένα περιουσιακά στοιχεία να πληρώσουν 

φόρο και ποινή ύψους 45%, προκειμένου να μην 

αντιμετωπίσουν δίωξη. Επιπλέον, 

αναθεωρήθηκε ο νόμος για την Εμπόδιση 

Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, με σκοπό τη 

διευκόλυνση της κατάσχεσης εντός της Ινδίας 

περιουσιακών στοιχείων ίσης αξίας αντί αυτών, 

που πρέπει να κατασχεθούν στην αλλοδαπή.  

Το ινδικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε 

στις 10/5, ότι τα τελευταία 2 χρόνια (διάστημα 

διακυβέρνησης Πρωθυπουργού Ν. Μόντι) 

αποκάλυψε μη δηλωμένα εισοδήματα καθώς και 

περιπτώσεις φοροδιαφυγής αξίας περίπου € 9,5 

δις. Επιπλέον, κατασχέθηκαν προϊόντα 

λαθρεμπορίου αξίας περίπου € 530 εκ., ποσό 

κατά 32% υψηλότερο από το περασμένο έτος. 

Συνέπεια των ανωτέρω είναι οι φορολογικές 

αρχές να στραφούν δικαστικά εναντίον 1.466 

παραβατών έναντι 1.169 πέρυσι. Στην 

Αποκάλυψη μη δηλωμένων εισοδημάτων 

«Τα τελευταία 2 χρόνια  αποκάλυψε μη 

δηλωμένα εισοδήματα καθώς και περιπτώσεις 

φοροδιαφυγής αξίας περίπου € 9,5 δις» 



Madhya Pradesh στην Κεντρική Ινδία, είναι 

αυτά, στα οποία καταγράφονται οι 

περισσότερες πληττόμενες περιοχές, 

ακολουθούμενα από τα Maharashtra και Karna-

taka στο Νότο της χώρας. Η έλλειψη πόσιμου 

νερού επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την 

κατάσταση στις αγροτικές περιοχές, που 

πλήττονται από ανομβρία, και είχε ως 

αποτέλεσμα την οικονομική ένδεια πολλών 

αγροτικών οικογενειών.  

Ο Υπουργός Πόσιμου Νερού και Υγειϊνής 

δήλωσε στο Κοινοβούλιο ότι 308 περιοχές σε 13 

κρατίδια αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε 

πόσιμο νερό. Η δήλωση έγινε έπειτα από 

ανάλογη ερώτηση, που αφορούσε την κρίση 

που έχει προκύψει αναφορικά με το πόσιμο 

νερό σε μεγάλο αριθμό περιοχών και με το 

σχέδιο της Κυβέρνησης για την αντιμετώπισή 

της. Από τα 13 συνολικά κρατίδια, που 

αντιμετωπίζουν πρόβλημα, τα Uttar Pradesh και 

308 περιοχές αντιμέτωπες με έλλειψη πόσιμου νερού 
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της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, των 

κατασκευών και της γεωργίας, δείχνει σταθερή 

διάβρωση του επιχειρηματικού κλίματος τα 

τελευταία δύο χρόνια, έπειτα από την αρχική 

εφορία λόγω της εκλογής της Κυβέρνησης 

Μόντι, η οποία κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο 

2014. Ομοίως, ο  Business Expectations Index 

της Αποθεματικής Τράπεζας της Ινδίας 

υποδεικνύει πτώση των επιχειρηματικών 

προσδοκιών το πρώτο τρίμηνο οικ. έτους 2016-

17, και μάλιστα στο χαμηλότερο σημείο τους την 

τελευταία διετία.  

Καθώς η Κυβέρνηση Μόντι συμπλήρωσε δύο 

χρόνια στην εξουσία, παρατηρείται επιδείνωση 

του επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα. Έτσι, 

παρά το γεγονός ότι μεταρρυθμίσεις γίνονται, ο 

αργός ρυθμός της πραγματοποίησής τους και η 

αποσπασματική οικονομική στρατηγική της 

Κυβέρνησης έχουν οδηγήσει στην κάμψη των 

επιχειρηματικών προσδοκιών και της 

επιχειρηματικής εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα, ο 

δείκτης MNI Business Expectations Index της 

Deutsche Börse Group, που μετρά το 

επιχειρηματικό κλίμα των εταιρειών στους τομείς 

Επιδείνωση επιχειρηματικού κλίματος 

Σύμφωνα με έκθεση του ΔΝΤ, η Ινδία και η Κίνα 

έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα 

ανάμεσα στα ασιατικά κράτη του Ειρηνικού, 

παρά το γεγονός ότι ανήκουν στις χώρες με την 

ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη στον κόσμο και 

ότι έχουν μειώσει σημαντικά το επίπεδο της 

φτώχειας τα τελευταία χρόνια. Όπως 

αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση, 

παλαιότερα η ταχεία ανάπτυξη σε ασιατικές 

χώρες συνοδευόταν από ισοκατανομή των 

κερδών, αλλά πιο πρόσφατα οι ταχέως 

αναπτυσσόμενες ασιατικές οικονομίες, παρόλο 

που έχουν βγάλει εκατομμύρια πολίτες από τη 

φτώχεια, δε στάθηκαν ικανές να επαναλάβουν 

το πρότερο μοτίβο «ανάπτυξη με ισότητα». 

Ειδικά για την Ινδία η έκθεση αναφέρει: «Στην 

Ινδία το χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών 

περιοχών έχει διευρυνθεί, ενώ έχει αυξηθεί και η 

ανισότητα εντός των αστικών περιοχών». 

Αντίθετα, είναι μικρότερη η ανισότητα εντός των 

αγροτικών περιοχών. Σημειώνεται, ότι για την 

καταπολέμηση του φαινομένου των έντονων 

ανισοτήτων, η ινδική Κυβέρνηση έχει αναλάβει 

διάφορες πρωτοβουλίες, όπως η Mahatma Gan-

dhi National Rural Employment Guarantee Act 

και το National Education Scheme and Midday 

Meal Scheme.  

Οικονομική ανισότητα στην Ινδία 

Σελ.3  

«Σταθερή διάβρωση του 

επιχειρηματικού κλίματος 

τα τελευταία δύο χρόνια, 

έπειτα από την αρχική 

εφορία» 



Στις 134 μονάδες του δείκτη εμπιστοσύνης 

καταναλωτή Nielsen ανήλθε η Ινδία το πρώτο 

τρίμηνο έτους 2016, γεγονός που αποδεικνύει 

την αισιοδοξία των πολιτών της σχετικά με τις 

προοπτικές απασχόλησης, την προσωπική 

οικονομική κατάσταση και τις δαπάνες. Η Ινδία 

βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή του 

συγκεκριμένου δείκτη τα τελευταία δύο χρόνια. 

Ο διευθυντής του ινδικού τμήματος της εταιρείας 

συμβούλων Nielsen επισήμανε ότι ο νέος 

Προϋπολογισμός κατέδειξε «τη δέσμευση της 

Κυβέρνησης για δημοσιονομική εξυγίανση και 

για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 

και τόνισε τη βελτίωση πολλών 

μακροοικονομικών δεικτών, η οποία 

ακολούθησε την παρουσίαση του 

Προϋπολογισμού. Αναφορικά με τις επιμέρους 

πλευρές του δείκτη, το 83% των ερωτηθέντων 

Ινδών απάντησε ότι αισιοδοξεί ως προς τις 

προοπτικές εργασίας, ποσοστό που είναι το 

μεγαλύτερο παγκοσμίως, ενώ το 85% εξέφρασε 

αισιοδοξία για την προσωπική οικονομική του 

κατάσταση και το 66% δήλωσε ότι είναι καλή 

περίοδος για καταναλωτικές δαπάνες. Σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η καταναλωτική 

εμπιστοσύνη παρέμεινε σταθερή στις ΗΠΑ, 

αλλά μειώθηκε στον υπόλοιπο κόσμο.  

των επενδύσεων προήλθε από τον 

ιδιωτικό τομέα.  
Σε 860 δις ρουπίες (περίπου €11,46 δις) 

ανήλθαν οι επενδύσεις στον τομέα των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ινδία τα 

τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που 

απέστειλε στη Βουλή ο Υπουργός Ενέργειας, 

Άνθρακα και Ανανεώσιμης Ενέργειας, κ. Piyush 

Goyal. Τα κρατίδια, που έλαβαν τις 

περισσότερες επενδύσεις ήταν τα Madhya Pra-

desh, Maharashtra και Rajasthan. Σύμφωνα με 

τη δήλωση του Υπουργού, το μεγαλύτερο μέρος 

Σε υψηλό 9ετίας ο δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτή 

Επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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Σελ. 4 ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

στόχος της νέας πολιτικής είναι να κάνει το 

σύστημα των ΔΠΙ ταχύτερο και 

αποτελεσματικότερο. Σημειώνεται, ότι στην Ινδία 

εκκρεμούν (σε πολλές περιπτώσεις για αρκετά 

έτη) 237.000 αιτήσεις για αναγνώριση πατέντας 

και 544.000 αιτήσεις για έγκριση εμπορικού 

σήματος. Επιπλέον, ο Υπουργός διαβεβαίωσε 

ότι η νέα πολιτική είναι σύμφωνη με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και ότι η χώρα 

του ακολουθεί  τις προβλέψεις της Διακήρυξης 

της Ντόχα για τα ΔΠΙ, 2001.  

Στις 13 Μαϊου δόθηκε στη δημοσιότητα η 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την 

οποία εγκρίθηκε η νέα πολιτική, που θα 

εφαρμόζεται στο εξής στον τομέα των 

Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΔΠΙ). Η 

παρουσίαση της απόφασης στον τύπο έγινε 

από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Arun Jaitley, 

ο οποίος δήλωσε ότι επιθυμούσε «να 

γνωστοποιήσει τα οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά οφέλη των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας ανάμεσα σε όλους τους 

τομείς της κοινωνίας». Ο κύριος δηλωμένος 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας  

«Εκκρεμούν 237.000 αιτήσεις για πατέντα και 

544.000 αιτήσεις για εμπορικό σήμα» 



της εταιρείας. Ο εκτελεστικός διευθυντής της 

εταιρείας δήλωσε στον ινδικό τύπο ότι οι 

αναμενόμενοι καλοί μουσώνες θα 

αναζωογονήσουν την οικονομία των αγροτικών 

περιοχών, κάτι που θα έχει θετικό αντίκτυπο και 

στην εταιρεία του. Επίσης πρόσθεσε, ότι 

δεδομένης της αύξησης της ζήτησης για φυσικά 

και ayurvedic προϊόντα, η HU θα λανσάρει νέα 

προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας.  

Παρά την επιβράδυνση της ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές της Ινδίας, ο μεγαλύτερος 

παραγωγός καταναλωτικών ειδών της χώρας, η 

Hindustan Unilever, κατάφερε να αυξήσει τα 

κέρδη της μέσω της μείωσης των τιμών 

ορισμένων κατηγοριών (χάρη στην πτώση της 

τιμής των πρώτων υλών), στο επιθετικό market-

ing και στο λανσάρισμα νέων προϊόντων, και 

αυτό παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές περιοχές 

συνεισφέρουν το 40% των συνολικών εσόδων 

Αύξηση κερδών της Hindustan Unilever  

Caption describing picture 

or graphic. 

εγχώριων ένδικων μέσων εκ μέρους των ξένων 

επενδυτών πριν από την προσφυγή τους σε 

διαιτησία. Επιπλέον, σύμφωνα με το παραπάνω 

πρότυπο, παραμένουν εκτός διαδικασιών 

επίλυσης διαφορών σοβαρά θέματα, που 

απασχολούν τους επενδυτές, όπως η φορολογία 

και τα πνευματικά δικαιώματα. Οι 

προαναφερόμενες εξελίξεις έχουν δημιουργήσει 

ανησυχία στις χώρες, με τις οποίες η Ινδία έχει 

διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, που 

σχετίζονται με το επενδυτικό κλίμα και τη 

σταθερότητα της εφαρμοζόμενης πολιτικής στη 

χώρα.  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ινδικού τύπου, 

47 είναι μέχρις στιγμής οι χώρες, που έχουν 

λάβει γνωστοποίηση από την ινδική Κυβέρνηση 

της πρόθεσής της να αντικαταστήσει τις 

υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας 

προστασίας επενδύσεων με νέες, οι οποίες θα 

βασίζονται στο πρότυπο που υιοθέτησε η ινδική 

Κυβέρνηση στα τέλη του 2014. Ανάμεσά τους 

βρίσκονται και τα περισσότερα των Κ-Μ της ΕΕ. 

Βασικό σημείο της συμφωνίας-προτύπου, που 

θέλει να εφαρμόσει η Ινδία, είναι, αναφορικά με 

την επίλυση των διαφορών, η εξάντληση των 

Αντικατάσταση Επενδυτικών Συμφωνιών 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη 

δημοσιότητα η Agricultural and Processed Food 

Products and Export Development Authority 

(Apeda), οι ινδικές εξαγωγές αγροτικών 

προϊόντων και επεξεργασμένων τροφίμων 

μειώθηκαν κατά 20% το οικ. έτος 2015-16 σε 

σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κάτι που 

οφείλεται κυρίως στην πτώση των εξαγωγών 

βασικών εξαγωγικών προϊόντων, όπως το ρύζι 

μπασμάτι και το βουβαλίσιο κρέας, οι εξαγωγές 

πάντως του οποίου ξεπέρασαν για δεύτερη 

χρονιά αυτές του ρυζιού μπασμάτι. Επίσημες 

πηγές απέδωσαν τη μείωση στις χαμηλές 

διεθνείς τιμές και στη χαμηλή ζήτηση στο 

εξωτερικό. Παρά ταύτα, 10% αύξηση 

καταγράφηκε στις εξαγωγές φρέσκων φρούτων 

και λαχανικών. Σημειώνεται, ότι η Apeda 

παρακολουθεί τις εξαγωγές 22 βασικών ειδών, 

συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού, σιτηρών, 

βουβαλίσιου κρέατος, φρούτων και λαχανικών, 

προκειμένου να καταγράφει τις τάσεις στις 

εξαγωγές τροφίμων.  

Πτώση αγροτικών εξαγωγών το έτος 2015-16 

Caption describing 

picture or graphic. 

Σελ. 5  

«Η εξάντληση των 

εγχώριων ένδικων μέσων 

εκ μέρους των ξένων 

επενδυτών πριν από την 

προσφυγή τους σε 

διαιτησία» 
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