
Απνγνήηεπζε εμέθξαζε ε Ιλδή 

Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, θα Nirmala 

Sitharaman, ζρεηηθά κε ηελ θαηά-

ιεμε ηεο Γηυπνπξγηθήο πλφδνπ 

ηνπ ΠΟΔ ζην Νατξφκπη.  

Δλφςεη ηεο Γηυπνπξγηθήο ε θα 

Sitharaman είρε δειψζεη, φηη δελ 

είλαη δπλαηφλ λα εγθαηαιεηθζεί ε 

Αλαπηπμηαθή Αηδέληα ηεο Νηφρα, 

θαζψο είλαη απαξαίηεην λα θιεί-

ζνπλ ππάξρνπζεο εθθξεκφηεηεο 

πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε λέσλ ζεκά-

ησλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηα-

πξαγκαηεχζεσλ, 47 αλαπηπζζφ-

κελεο θαη θησρέο ρψξεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ε Ιλδία, ζπκκάρεζαλ 

ψζηε λα πηέζνπλ ηνπο ζπκκεηέρν-

ληεο γηα ζπλέρηζε ησλ ζπδεηήζε-

σλ βάζεη ηεο Αηδέληαο ηεο Νηφ-

ρα, ελψ απέξξηςαλ ηνπο ηζρπξη-

ζκνχο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, 

φηη ππάξρεη ζπλαίλεζε γηα ηελ 

θαηάξγεζε ησλ αγξνηηθψλ επηδν-

ηήζεσλ. 

ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχ-

ζεσλ, ε Ιλδία έζεζε ην δήηεκα 

ηεο αλάγθεο δηαηήξεζεο επειημί-

αο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη δήηεζε 

ηελ θαηάξγεζε ησλ αγξνηηθψλ 

επηδνηήζεσλ απφ ηηο αλεπηπγκέ-

λεο ρψξεο θαη ηε ζχγρξνλε δηαηή-

ξεζε ηνπ εηδηθνχ κεραληζκνχ 

δηαζθάιηζεο γηα ηηο αλαπηπζζφ-

κελεο ρψξεο ζε πεξίπησζε μαθλη-

θήο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ελψ επέ-

κεηλε ζε κηα κφληκε ιχζε σο 

πξνο ηα δεκφζηα απνζέκαηα ηξν-

θίκσλ γηα ιφγνπο δηαηξνθηθήο 

αζθάιεηαο.  

Ο ηλδηθφο ηχπνο, θαζψο θαη Ιλδνί 

αλαιπηέο έθαλαλ ιφγν γηα επη-

ζηξνθή ζε ζεκείν κεδέλ ηνπ 

ΠΟΔ θαη γηα θαηάιεμε πνπ επ-

λνεί ηηο πινχζηεο ρψξεο, θαζψο 

«ζθφησζε απνηειεζκαηηθά» ηνλ 

νπζηαζηηθφ ζηφρν ηνπ Γχξνπ ηεο 

Νηφρα, ν νπνίνο απνζθνπνχζε 

ζηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ 

ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ.  

ε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηνπ ηλδηθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ζηηο 22.12, ε Τ-

πνπξγφο Δκπνξίνπ δέρηεθε ηα 

ππξά ηεο αληηπνιίηεπζεο, ε νπνία 

ηελ θαηεγφξεζε φηη δελ έθαλε 

αξθεηά γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

ηλδηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηα πιαί-

ζηα ηνπ ΠΟΔ. Η ίδηα ηζρπξίζηε-

θε, φηη  ζην «Παθέην ηνπ Νατξφ-

κπη» εκπεξηέρνληαη ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο, πνπ ηθαλνπνηνχλ 

θάπνηα αηηήκαηα ησλ αλαπηπζζφ-

κελσλ ρσξψλ, φπσο είλαη ηα δε-

κφζηα απνζέκαηα ηξνθίκσλ γηα 

ιφγνπο επηζηηηζηηθήο αζθάιεηαο 

(εηδηθφο κεραληζκφο δηαζθάιηζεο 

[SSM] γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο) θαη ε δέζκεπζε γηα θα-

ηάξγεζε ησλ εμαγσγηθψλ επηδν-

ηήζεσλ ζηα αγξνηηθά πξντφληα, 

θπξίσο ζε απηά ησλ αλαπηπγκέ-

λσλ ρσξψλ, νη νπνίεο ππνζρέζε-

θαλ άκεζε θαηάξγεζή ηνπο (κε 

ιίγεο εμαηξέζεηο), ηε ζηηγκή πνπ 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο δίλε-

ηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο (έσο ην 

2018).  

Η Τπνπξγφο Δκπνξίνπ, θα  Nir-

mala Sitharaman, δήισζε ζηελ 

ίδηα ζπλεδξίαζε, φηη ε Ιλδία είρε 

ππνζηήξημε απφ πνιιέο αλαπηπζ-

ζφκελεο θαη θησρέο ρψξεο, αιιά 

φηη ιίγεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Η-

ΠΑ, αληηηάρζεθαλ ζηε ζπλέρηζε 

ηνπ Γχξνπ ηεο Νηφρα.  
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Μεηά απφ καθξά δηαθνπή, ε 

Ιλδία θαη ε ΔΔ ζα επαλεθθηλή-

ζνπλ ηνλ κεηαμχ ηνπο δηάινγν 

γηα ηελ επίηεπμε δηκεξνχο πκ-

θσλίαο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ 

ηνλ εξρφκελν Ιαλνπάξην ζηελ 

Ιλδία. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο 

δηαθφπεθαλ ηνλ πεξαζκέλν 

Αχγνπζην εμαηηίαο ηεο επξσπα-

τθήο απαγφξεπζεο εηζαγσγήο 

700 ηλδηθψλ γελνζήκσλ θαξκά-

θσλ, ηα νπνία θξίζεθε -κεηά 

απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν- φηη 

δελ πιεξνχζαλ ηηο πγεηνλνκηθέο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ΔΔ, απαγφ-

ξεπζε πνπ πξνθάιεζε ηελ 

έληνλε αληίδξαζε ηεο ηλδηθήο 

Κπβέξλεζεο.  

Η απφθαζε εθ κέξνπο ηεο Ιλδί-

αο γηα επαλάιεςε ησλ δηαβνπ-

ιεχζεσλ έξρεηαη έλα κήλα κεηά 

ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔ λα ζπδεηή-

ζεη ην δήηεκα ησλ γελνζήκσλ 

ρσξηζηά, ψζηε λα απειεπζεξσ-

ζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα 

ηελ πκθσλία Διεπζέξνπ Δ-

κπνξίνπ, νη νπνίεο άξρηζαλ ην 

2007, αιιά ζπλάληεζαλ εκπφ-

δηα πνπ είραλ λα θάλνπλ αθελφο 

κε ηελ δπζθνιία πξφζβαζεο 

Ιλδψλ ζηελ επξσπατθή αγνξά 

εξγαζίαο θαη αθεηέξνπ κε ηνπο 

πςεινχο ηλδηθνχο εηζαγσγηθνχο 

δαζκνχο ζην αιθνφι θαη ζηα 

νρήκαηα επξσπατθήο πξνέιεπ-

ζεο. 

εκεηψλεηαη, φηη νη ηλδηθέο 

εμαγσγέο πξνο ηελ ΔΔ αλήιζαλ 

ζε $49.3 δηο ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2014-15, ελψ νη εηζαγσγέο 

αλήιζαλ αληίζηνηρα ζε $49.2 

δηο. Η αγνξά ηεο ΔΔ απνξξνθά 

πνζνζηφ 18% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηλδηθψλ εμαγσγψλ κε θχξηα 

πξντφληα ηα πθάζκαηα, ηελ 

πιεξνθνξηθή, ηνπο πνιχηηκνπο 

ιίζνπο, ηα θνζκήκαηα θαη ηα 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά, ε ΔΔ απνηειεί 

ζεκαληηθή πεγή ΑΞΔ, πνπ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφηαηε πξν-

θαη Πξνβνιήο (DIPP) ηεο ηλδη-

θήο Κπβέξλεζεο. Οη εηζξνέο 

ΑΞΔ πξνήιζαλ θπξίσο απφ ηε 

ηγθαπνχξε  ($6.69 δηο), ηνλ 

Μαπξίθην  ($3.66 δηο), ηελ Οι-

ιαλδία ($1.09 δηο) θαη ηελ Ια-

πσλία ($815 εθ.). Οη ηνκείο, 

πνπ πξνζέιθπζαλ ηα κεγαιχηε-

ξα πνζά ΑΞΔ πεξηιακβάλνπλ 

απηνχο ηεο πιεξνθνξηθήο 

($3.05 δηο), ηνπ εκπνξίνπ 

Καηά 13% απμήζεθαλ νη 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο 

(ΑΞΔ) ζηελ Ιλδία ηελ πεξίνδν 

Απξηιίνπ-Οθησβξίνπ 2015 (Α’ 

εμάκελν νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2015-16) αλεξρφκελεο ζπλνιη-

θά ζε $16.63 δηο απφ $14.69 δηο 

ην ίδην δηάζηεκα έηνπο 2014, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

έδσζε ζηε δεκνζηφηεηα ην 

Σκήκα Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο 

($2.30 δηο), ησλ ππεξεζηψλ 

($1.46 δηο), ηεο απηνθηλεηνβην-

κεραλίαο ($1.46 δηο) θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ ($659 εθ.). Σν 

νηθνλνκηθφ έηνο 2014-15 νη 

εηζξνέο αιινδαπνχ θεθαιαίνπ 

ζηελ Ιλδία απμήζεθαλ θαηά 

27% ζε $30.93 δηο απφ $24.29 

δηο ην νηθ. έηνο 2013-14.  
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ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΙΝΓΙΑ-ΔΔ 

ΑΤΞΗΗ ΑΞΔ ΚΑΣΑ 13% 

ΔΠΙΣΑΥΤΝΗ ΜΔΓΔΘΤΝΗ ΑΔΠ 

πηζαλψο αληαλαθιά κηα επηβξά-

δπλζε ζηνλ ηνκέα ησλ αθηλήησλ. 

ηαζεξή αλάπηπμε θαηέγξαςαλ 

νη ππεξεζίεο, θαζψο επίζεο θαη νη 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο, πνπ 

απμήζεθαλ θαηά 6,5% ζε ζχγθξη-

ζε κε 6,2% ην πξψην ηξίκελν, 

παξά ηελ ππνρψξεζε ηεο ηδησηη-

θήο θαηαλάισζεο, πνπ νθείιεηαη 

ζηα πεληρξά έζνδα ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ιφγσ ησλ αλεπαξθψλ 

κνπζψλσλ. Δλζαξξπληηθή ήηαλ ε 

απφδνζε ηνπ ηνκέα ησλ επελδχ-

ζεσλ, κε ηηο αθαζάξηζηεο λα θα-

ηαγξάθνπλ αλάπηπμε 6,8% 

ζπγθξηηηθά κε 4,9% ην πξνε-

γνχκελν ηξίκελν. Οη παξαπάλσ 

εμειίμεηο ππνδεηθλχνπλ πνξεία 

αλάθακςεο ηεο αλάπηπμεο, αλ 

θαη εκπφδηα κε ηε κνξθή ηεο 

πεξηνξηζκέλεο εθκεηάιιεπζεο 

ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, 

ηνπ ηδησηηθνχ ρξένπο θαη ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ 

είλαη πηζαλφ λα θξαηήζνπλ ηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζε ρακειά 

Σν ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 7,4% 

ην δεχηεξν ηξίκελν νηθ. έηνπο 

2016 (Ινχιηνο-επηέκβξηνο 

2015) κε βαζηθφ κνριφ ηνλ 

βηνκεραληθφ ηνκέα, πνπ επηηα-

ρχλζεθε θαηά 6,8% ζπγθξηηηθά 

κε 6,5% ην πξψην ηξίκελν 

ράξε ζηε κεγέζπλζε ηνπ κεηα-

πνηεηηθνχ ηνκέα θαη ηεο παξα-

γσγήο  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζε αληίζεζε κε ηνλ θαηαζθεπα-

ζηηθφ ηνκέα, πνπ ζεκείσζε 

αχμεζε 2,6% απφ 6,9% ην πξν-

εγνχκελν ηξίκελν, θάηη πνπ 

ελ. 2 
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H EE είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος εμπορι-

κός εταίρος της Ινδίας 

«Τν ΑΕΠ απμήζεθε 

θαηά 7,4% ην δεύηεξν 

ηξίκελν νηθ. έηνπο 

2016 κε βαζηθό κνριό 

ηνλ βηνκεραληθό 

ηνκέα» 

 



Σελ 97ε ζέζε ηεο ιίζηαο Forbes 

ησλ ρσξψλ κε ην επλντθφηεξν 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

θαηέιαβε ε Ιλδία. ηελ έθζεζή 

ηεο ε εηαηξεία ζεκεηψλεη φηη, 

παξά ην γεγνλφο φηη ε ρψξα 

εμειίζζεηαη ζε κηα αλνηρηή 

νηθνλνκία, ππάξρνπλ αθφκα 

ζεκάδηα πξνεγνχκελσλ απηαξ-

ρηθψλ πνιηηηθψλ, ελψ νη καθξν-

πξφζεζκεο πξννπηηθέο ηεο θξί-

λνληαη κεηξίσο ζεηηθέο ράξε 

ζηνλ λεαξήο ειηθίαο πιεζπζκφ 

ηεο, ηηο ζεηηθέο ηξαπεδηθέο θα-

ηαζέζεηο θαη επελδχζεηο, θαζψο 

θαη ζηελ απμαλφκελε ελζσκά-

ησζε ζηελ παγθφζκηα νηθνλν-

κία.  Παξά ηαχηα, ε έθζεζε 

επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πνι-

ιέο πξνθιήζεηο πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ, ζπκπεξηιακ-

βαλνκέλεο ηεο θηψρεηαο, ηεο 

δηαθζνξάο, ηεο βίαο θαη ησλ 

δηαθξίζεσλ ελαληίνλ ησλ γπλαη-

θψλ, ηεο αλεπαξθνχο παξαγσ-

γήο θαη δηαλνκήο ελέξγεηαο, ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθήο επηβνιήο 

ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ηεο πνιχ αξγήο 

απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη ησλ 

αλεπαξθψλ ππνδνκψλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

γεσξγίαο. Άιια πξνβιήκαηα, 

πνπ παξαηέζεθαλ εμεγψληαο ηε 

ζέζε ζηε ιίζηα, ήηαλ ην κεγάιν 

θφζηνο θαη ν θαθφο ζρεδηαζκφο 

ησλ επηδνηήζεσλ, ε αλεπάξθεηα 

πνηνηηθήο βαζηθήο θαη αλψηα-

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ν ρεηξη-

ζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο απφ 

ηηο αγξνηηθέο ζηηο αζηηθέο πεη-

ξνρέο. ηηο επηκέξνπο θαηεγν-

ξίεο, ε Ιλδία θαηεηάγε 8ε ζηελ 

πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, 41ε 

ζηελ θαηλνηνκία, 57ε ζηηο αην-

κηθέο ειεπζεξίεο θαη 61ε ζηα 

δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο. Υακε-

έιιεηκκα αλέξρεηαη ζε 556.000 

crores ξνππίεο (1 crore = 10 

εθ.). Παξάιιεια κε ηα απμεκέ-

λα έζνδα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο δηαδξακάηηζε θαη 

ε ζπγθξάηεζε ησλ κε πξν-

γξακκαηηζκέλσλ δαπαλψλ, 

θπξίσο ησλ κε παξαγσγηθψλ, 

ην 74% ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθν-

λνκηθνχ έηνπο 2015-16 αλήιζε 

ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ην 

πξψην εμάκελν (Απξίιηνο-

Οθηψβξηνο), θπξίσο ράξε ζηα 

απμεκέλα θνξνινγηθά θαη κε 

θνξνινγηθά έζνδα ηνπ θξά-

ηνπο. Σν πξνβιεπφκελν 

ελψ πςειφ ήηαλ θαη ην πνζν-

ζηφ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ 

δαπαλψλ, πνπ έγηλε δπλαηφ λα 

απνξξνθεζνχλ γηα αλαπηπμηα-

θά έξγα. Η ελ ιφγσ εμέιημε 

κεηψλεη ηνπο θφβνπο κε επίηεπ-

μεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζηφρνπ 

γηα κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκη-

θνχ ειιείκκαηνο ζε πνζνζηφ 

97Η Η ΙΝΓΙΑ ΣΗ ΛΙΣΑ FORBES 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΛΔΙΜΜΑ 

Η ΙΝΓΙΑ Η 4Η ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΗ ΔΞΑΓΧΓΔΑ ΜΑΤΡΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ 

ΣΟΝ ΚΟΜΟ 

ηνπ χςνπο $510 δηο απφ ηελ 

Ιλδία ($51 δηο εηεζίσο θαηά 

κέζν φξν). Μφλν ην 2013 εμή-

ρζε απφ αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

πνζφ $1,1 ηξηο πξνεξρφκελν 

απφ θνξνδηαθπγή, εγθιεκαηη-

θέο δξαζηεξηφηεηεο, δηαθζνξά 

θαη άιιεο παξάλνκεο ελέξγεηεο. 

Η έθζεζε ζπκπεξαίλεη, φηη νη 

παξάλνκεο ρξεκαηηθέο ξνέο 

απνηεινχλ ην πην δεκηνγφλν 

πξφβιεκα γηα ηελ νηθνλνκία 

ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, 

θαζψο εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε 

βηψζηκσλ αλαπηπμηαθψλ ζηφ-

ρσλ. εκεηψλεηαη, φηη ε ηλδηθή 

θπβέξλεζε ςήθηζε λφκν γηα ην 

καχξν ρξήκα ηνλ πεξαζκέλν 

Μάτν, κε ηνλ νπνίν θαινχληαη 

νη θάηνρνί ηνπ λα ην δειψζνπλ, 

κε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή θαη 

θνξνιφγεζε πνζνχ χςνπο $3 

δηο πξνεξρφκελνπ απφ παξάλν-

κεο δξαζηεξηφηεηεο έσο ην 

ηέινο έηνπο 2015. Όκσο, κέρξη 

ηνλ Ννέκβξην είραλ δεισζεί 

κφλν $600 εθ.  

χκθσλα κε έθζεζε ηεο εηαη-

ξείαο ζπκβνχισλ Global Finan-

cial Integrity (GFI), πνπ εδξεχεη 

ζηελ Οπάζηγθηνλ, κε ηίηιν 

«Illicit Financial Flows from 

Developing Countries: 2004-

2013», ε Ιλδία απνηειεί ηελ 

ηέηαξηε κεγαιχηεξε πεγή 

πξνέιεπζεο καχξνπ ρξήκαηνο 

ζηνλ θφζκν, κεηά ηηο Κίλα, 

Ρσζία θαη Μεμηθφ. πγθεθξηκέ-

λα, κεηαμχ 2004 θαη 2013 π-

πήξμε εθξνή παξάλνκνπ πινχ-

ελ.3 
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Λίστα Forbes 2015 

 

«Οη παξάλνκεο ρξεκαηηθέο 

ξνέο απνηεινύλ ην πην 

δεκηνγόλν πξόβιεκα γηα 

ηελ νηθνλνκία ηωλ 

αλαπηπζζόκελωλ ρωξώλ, 

θαζώο εκπνδίδνπλ ηελ 

επίηεπμε βηώζηκωλ 

αλαπηπμηαθώλ ζηόρωλ» 



ε πςειφ 14 κελψλ θπκάλζεθε 

ν πιεζσξηζκφο ιηαληθήο ηνλ 

Ννέκβξην 2015 αλεξρφκελνο ζε 

5,41%, ηε ζηηγκή πνπ ν πιεζσ-

ξηζκφο ρνλδξηθήο παξέκεηλε 

αξλεηηθφο γηα 13ν ζπλερή κήλα 

(-1,99% ηνλ Ννέκβξην απφ -

3,81% ηνλ Οθηψβξην 2015). Ο 

πιεζσξηζκφο ηξνθίκσλ αλήιζε 

ζε 6,07% ηνλ Ννέκβξην απφ 

5,25% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, 

εμαηηίαο ησλ γηα δεχηεξν ζπλε-

ρφκελν έηνο αλεπαξθψλ κνπ-

ζψλσλ. Αλαιπηέο επηζεκαί-

λνπλ, φηη ππάξρνπλ δχν παξά-

γνληεο, πνπ είλαη πηζαλφ λα 

απμήζνπλ ηνλ πιεζσξηζκφ 

πάλσ απφ ην πνζφ ηνπ 5,8%, ην 

νπνίν πξνέβιεςε ε Απνζεκαηη-

θή Σξάπεδα ηεο Ιλδίαο γηα ηνλ 

Ιαλνπάξην 2016: 1) ε πξφηαζε 

ηεο Έβδνκεο Δπηηξνπήο Πιε-

ξσκψλ γηα αχμεζε θαηά 24% 

ζηνπο κηζζνχο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ αξρήο γελνκέλεο 

ηνλ Ιαλνπάξην 2016 θαη 2) ε 

αχμεζε ησλ επηηνθίσλ απφ ηελ 

ακεξηθαληθή Οκνζπνλδηαθή 

Σξάπεδα, ε νπνία ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε 

ηνπ ακεξηθαληθνχ λνκίζκαηνο 

έλαληη ηεο ξνππίαο, γεγνλφο 

πνπ ζα πιήμεη ηελ ειιεηκκαηηθή 

ζην εμσηεξηθφ ηεο εκπφξην 

Ιλδία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

αλακελφκελε πεξαηηέξσ κείσ-

ζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ πεηξε-

ιαίνπ είλαη πηζαλφ λα εμηζνξ-

ξνπήζεη ηηο πιεζσξηζηηθέο 

πηέζεηο  θαη λα νδεγήζεη ζε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιεζσξη-

ζκνχ ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπο 

επφκελνπο κήλεο.  

έσο ηνλ Ιαλνπάξην 2017, αξρήο 

γελνκέλεο ηνλ Απξίιην 2016 

(κείσζε 0,25%) θαη ζπλερίδν-

ληαο κε φκνηεο κεηψζεηο ηνλ 

Ινχιην θαη Οθηψβξην 2016 θαη, 

ηέινο, ηνλ Ιαλνπάξην 2017. 

χκθσλα κε ζηνηρεία, πνπ δε-

κνζηνπνίεζε ε RBI, ην πνζν-

ζηφ θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ 

Η Απνζεκαηηθή Σξάπεδα ηεο 

Ιλδίαο (RBI) απνθάζηζε ηε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θξα-

ηηθψλ νκνιφγσλ, πνπ ππν-

ρξενχληαη λα θαηέρνπλ νη ηξά-

πεδεο, ζε 4 θάζεηο ηνλ επφκελν 

ρξφλν. πλνιηθά, απφ 21,5%, 

πνπ είλαη ζήκεξα ην πνζνζηφ 

απηφ ζα έρεη θαηέιζεη ζε 20,5% 

θαηέρνπλ ζήκεξα νη ηλδηθέο 

ηξάπεδεο μεπεξλά θαηά πνιχ ην 

ππνρξεσηηθφ θαη αλέξρεηαη 

θαηά κέζν φξν ζε 29,33%, 

εμαηηίαο –ζχκθσλα κε ην ζρν-

ιηαζκφ ηεο δεκνζίεπζεο- ηεο 

έιιεηςεο πηζησηηθήο δήηεζεο, 

αιιά θαη ιφγσ ηεο αλάγθεο 

εμαζθάιηζεο πφξσλ ζε πεξί-

ΑΤΞΗΗ ΠΛΗΘΧΡΙΜΟΤ 

ΜΔΙΧΗ ΣΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΚΑΣΟΥΗ 

ΚΡΑΣΙΚΧΝ ΟΜΟΛΟΓΧΝ  

ΚΔΡΓΗ ΑΠΟ ΙΓΙΧΣΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

θφο. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

είρε ζέζεη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015-16 ηνλ 

θηιφδνμν ζηφρν λα εηζπξάμεη 695 

δηο ξνππίεο (€ 9,78 δηο) απφ ηελ 

πψιεζε θξαηηθήο πεξηνπζίαο 

θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ. Αλαθνξηθά 

κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ ελψζεσλ 

εξγαδνκέλσλ ελαληίνλ ησλ εθηε-

ηακέλσλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ, ν 

Τπνπξγφο δήισζε, φηη έρνπλ 

δηνξγαλσζεί εκεξίδεο πιεξνθφ-

ξεζεο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο, φζν 

θαη γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ησλ ππφ ηδησηηθνπνίεζε θξαηη-

θψλ εηαηξεηψλ.    

Όπσο αλαθνίλσζε ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ ηεο Ιλδίαο, θ. 

Arun Jaitley, ε Κπβέξλεζή ηνπ 

ζπγθέληξσζε ην πνζφ ησλ 127 

δηο ξνππηψλ (€1,78 δηο) απφ 

απνθξαηηθνπνηήζεηο ηνπο πξψ-

ηνπο νθηψ κήλεο ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη έρεη 

πξνγξακκαηίζεη πεξαηηέξσ 

απνθξαηηθνπνηήζεηο ζε δηάθν-

ξνπο ηνκείο, φπσο ν ακπληηθφο, 

ν πεηξειατθφο θαη ν ελεξγεηα-

ελ. 4 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟΤ ΟΕΤ Ν. ΔΕΛΦΙ 

Η συγκράτηση του πλη-

θωρισμού αποτελεί βασι-

κή προτεραιότητα της 

Αποθεματικής Σράπεζας 

της Ινδίας 

Αποθεματική Σράπεζα της 

Ινδίας 

«Η Κπβέξλεζε  

ζπγθέληξωζε ην πνζό 

ηωλ 127 δηο ξνππηώλ 

(€1,78 δηο) από 

απνθξαηηθνπνηήζεηο 

ηνπο πξώηνπο νθηώ 

κήλεο ηνπ ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνύ έηνπο» 



χκθσλα κε ηνλ ηλδηθφ ηχπν, ην 

κήλπκα ηεο επίζθεςεο ηνπ 

Ιλδνχ Πξσζππνπξγνχ θ. Naren-

dra Modi ζηελ Ρσζία ζηηο 

24.12 ήηαλ φηη, παξά ηε ζχζθη-

με ησλ ζρέζεσλ Ιλδίαο-ΗΠΑ, ε 

Ρσζία παξακέλεη πξνλνκηαθφο 

εηαίξνο. ην επηρεηξεκαηηθφ 

forum πνπ δηνξγαλψζεθε ζηα 

πιαίζηα ηεο επίζθεςεο, ν θ. 

Modi θάιεζε ηηο ξψζηθεο εηαη-

ξείεο λα επελδχζνπλ ζηελ Ιλδί-

α, ελψ επαλέιαβε ηελ πξφζεζε 

ησλ δχν ρσξψλ λα ηξηπιαζηά-

ζνπλ ηνλ φγθν ηνπ δηκεξνχο 

εκπνξίνπ ηελ επφκελε δεθαεηί-

α, ην νπνίν ήδε αλέξρεηαη ζην 

πνζφ ησλ $10 δηο. Σν Δκπφξην, 

ε Δλέξγεηα θαη ε Άκπλα ήηαλ νη 

ηνκείο πνπ θπξηάξρεζαλ ζηηο 

δηκεξείο ζπκθσλίεο. Απφ ηηο 

ζπλνιηθά 16 ζπκθσλίεο, πνπ 

ππνγξάθεθαλ, νη 7 αθνξνχλ ζε: 

 

1.Καηαζθεπή 6 λέσλ ππξελη-

θψλ αληηδξαζηήξσλ πέξαλ 

απηψλ, πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ 

πεξηνρή  Kudankulam. 

 

2.Γηαθπβεξλεηηθή ζπκθσλία 

γηα ηελ θαηαζθεπή ειηθνπηέ-

ξσλ Kamov-226 ζηα πιαίζηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο “Make In 

India”. 

 

3.χζηαζε κηθηήο επηηξνπήο 

γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφ-

ηεηαο δεκηνπξγίαο αγσγψλ 

κεηαθνξάο πδξνγνλαλζξάθσλ 

απφ ηε Ρσζία ζηελ Ιλδία. 

 

4.πκθσλία κεηαμχ ησλ εηαη-

ξεηψλ Rosneft θαη ONGC 

Videsh Ltd. γηα απφθηεζε απφ 

ηε δεχηεξε κεξηδίνπ χςνπο 

15% ηεο πξψηεο κε πξννπηηθή 

εμαγνξάο κεγαιχηεξνπ κεξηδί-

νπ ζην κέιινλ.  

 

5.πκθσλία άκεζνπ εκπνξίνπ 

δηακαληηψλ κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ.  

 

6.πκθσλία ρνξήγεζεο εμακε-

ληαίαο ηνπξηζηηθήο βίδαο πνι-

ιαπιψλ εηζφδσλ. 

 

7.Μλεκφλην Καηαλφεζεο κεηα-

μχ GLONASS θαη Centre for 

Development of Advance Com-

puting γηα ζπλεξγαζία ζε εκπν-

ξηθέο εθαξκνγέο κέζσ ελζσκά-

ησζεο ξσζηθψλ θαη ηλδηθψλ 

ζπζηεκάησλ δνξπθνξηθήο 

πινήγεζεο.  

εηζαγσγηθφο δαζκφο απμήζεθε 

απφ 7,5% ζε 12,5% γηα ηα κε 

επεμεξγαζκέλα βξψζηκα έιαηα 

θαη απφ 15% ζε 20% γηα ηα 

επεμεξγαζκέλα. Οη εηζαγσγέο 

βξψζηκσλ ειαίσλ απμήζεθαλ 

θαηά 24% ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2014-15 αλεξρφκελεο ζε 14,42 

εθ. ηφλλνπο εμαηηίαο ηεο πηψ-

Σν ηλδηθφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο 

δήηεζε απφ ην Τπνπξγείν Οη-

θνλνκηθψλ ηελ θαηά 5% αχμε-

ζε ηνπ εηζαγσγηθνχ δαζκνχ 

ζηα βξψζηκα έιαηα, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα πξνζηαηεπζνχλ 

νη Ιλδνί γεσξγνί απφ ηνλ αληα-

γσληζκφ. Μφιηο ηνλ πεξαζκέλν 

επηέκβξην ν ζπγθεθξηκέλνο 

ζεο ζηηο δηεζλείο ηηκέο. Πεξί-

πνπ 60% ηεο εηήζηαο δήηεζεο 

γηα βξψζηκα έιαηα ζηελ Ιλδία 

θαιχπηεηαη απφ εηζαγσγέο, 

θπξίσο απφ ηηο Μαιαηζία θαη 

Ιλδνλεζία.  

ΔΠΙΚΔΦΗ ΜΟΝΣΙ ΣΗ ΡΧΙΑ: ΔΜΠΟΡΙΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΑΜΤΝΑ ΣΟ ΔΠΙΚΔΝΣΡΟ 

ΑΙΣΗΜΑ ΑΤΞΗΗ ΔΙΑΓΧΓΙΚΟΤ ΓΑΜΟΤ ΣΑ ΒΡΧΙΜΑ 

ΔΛΑΙΑ 

ΠΔΡΑΙΣΔΡΧ ΜΔΙΧΗ ΔΞΑΓΧΓΧΝ &  ΔΙΑΓΧΓΧΝ 

ησλ (-21,52%). Όπσο δήισζε ν 

πξφεδξνο ηεο πλνκνζπνλδίαο 

Ιλδηθψλ Δμαγσγηθψλ Δλψζεσλ, 

ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ην 

ηειεπηαίν έηνο ήηαλ ρεηξφηεξε 

απφ απηή, πνπ ζεκεηψζεθε 

ζηελ πεξίνδν ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008-

09. Πάλησο, αλαιπηέο ππνζηε-

ξίδνπλ φηη ηα αλσηέξσ ζηνηρεία 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

επηθπιαθηηθά, θαζψο ν Ννέκ-

βξηνο είρε ιηγφηεξεο εξγάζηκεο 

κέξεο ιφγσ ησλ ενξηψλ 

(Dushera, Diwalii) θαη απηφ 

επεξέαζε ηε κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ. Πν-

ιχ νμχηεξε ππήξμε ε κείσζε 

ησλ εηζαγσγψλ, ε νπνία αλήιζε 

ζε 30,26% ($29.79 δηο) θαη είρε 

σο απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε 

ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ζην 

πνζφ ησλ $87.54 δηο γηα ην 

δηάζηεκα Απξηιίνπ-Ννεκβξίνπ 

2015 απφ $102.5 δηο ην ίδην 

δηάζηεκα έηνπο 2014.  

Καηά 24,43% ζε εηήζηα βάζε 

θαη γηα 12ν ζπλερή κήλα κεηψ-

ζεθαλ νη ηλδηθέο εμαγσγέο ηνλ 

Ννέκβξην 2015 αλεξρφκελεο ζε 

$20.01 δηο απφ $26.48 δηο ηνλ 

Ννέκβξην 2014, ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ έδσζε ζηε δεκν-

ζηφηεηα ην Τπνπξγείν Δκπνξί-

νπ θαη Βηνκεραλίαο. εκαληηθή 

κείσζε ζεκεηψζεθε ζηελ εμα-

γσγή κεραλεκάησλ (-28,57%), 

πεηξειαηνεηδψλ (-54%), θαη 

πνιχηηκσλ ιίζσλ & θνζκεκά-
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 

Ο Ινδός Πρωθυπουργός 

Narendra Modi με τον Ρώ-

σο Πρόεδρο Vladimir Putin 

στην πρόσφατη επίσκεψη 

του πρώτου στη Μόσχα 

 

«Η κείωζε ηωλ 

εμαγωγώλ ην ηειεπηαίν 

έηνο ήηαλ ρεηξόηεξε από 

απηή, πνπ ζεκεηώζεθε 

ζηελ πεξίνδν ηεο 

παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο ηνπ 2008-09» 



Η πεπνίζεζε φηη ην κεγέζνπο 

$10 δηο ειεθηξνληθφ εκπφξην 

ζηελ Ιλδία ζα αλέιζεη ζε $100 

δηο έσο ην 2020 θαη $250 δηο 

έσο ην 2025 πεξηιακβάλεηαη ζε 

πξφζθαηε έξεπλα, πνπ ρξεκα-

ηνδνηήζεθε απφ ηελ Οκνζπνλ-

δία Ιλδηθψλ Δπηκειεηεξίσλ 

(FICCI) θαη δηελεξγήζεθε απφ 

ηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ 

KPMG. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο 

αλαθέξεηαη, φηη ην αληίζηνηρν 

εκπφξην ζηελ Κίλα αλέξρεηαη 

ζε $450 δηο. Η αηζηφδνμε πξφ-

βιεςε βαζίδεηαη ζην γεγνλφο 

ηεο ηαρείαο δηείζδπζεο ηνπ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηελ 

χπαηζξν (φπνπ κάιηζηα ρξεζη-

κνπνηνχληαη νη ηνπηθέο γιψζ-

ζεο πξνο δηεπθφιπλζε ησλ 

ρξεζηψλ, νη νπνίνη ζηηο πεξην-

ρέο απηέο δελ κηινχλ –ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο- αγγιηθά). Η 

ελ ιφγσ δηείζδπζε ππνζηεξίδε-

ηαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή πξσ-

ηνβνπιία “Digital India”, κέζσ 

ηεο νπνίαο νη ζεκαληηθφηεξεο 

εηαηξείεο ειεθηξνληθνχ εκπνξί-

νπ ηεο ρψξαο έρνπλ δηεηζδχζεη 

ήδε ζε αμηνζεκείσηε έθηαζε 

ηεο ππαίζξνπ. Δπηπιένλ, πξν-

βιέπεηαη φηη έσο ην 2017 ν 

αξηζκφο ησλ smartphones ζηε 

ρψξα –κέζσ ησλ νπνίσλ δηεμά-

γεηαη ζεκαληηθφο φγθνο ηνπ 

ζπλνιηθνχ ειεθηξνληθνχ εκπν-

ξίνπ- ζα αλέξρεηαη ζε 350 εθ., 

ελψ –ζχκθσλα κε δειψζεηο 

ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραληθήο 

Πνιηηηθήο θ. Amitabh Kant - 

500 εθ. Ιλδνί ζα έρνπλ δηθηπα-

θή ζχλδεζε, γεγνλφο πνπ δεκη-

νπξγεί «ηεξάζηηεο θαηαλαισηη-

θέο επθαηξίεο». Σέινο, ζεκαληη-

θφο ιφγνο γηα ηηο παξαπάλσ 

αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο είλαη ν 

ηαρχηαηνο ξπζκφο αζηηθνπνίε-

ζεο ηεο Ιλδίαο θαη ν πξσηαξρη-

θφο ξφινο πνπ αλακέλεηαη λα 

παίμεη ζην κέιινλ ε δηαξθψο 

δηνγθνχκελε κηθξναζηηθή ηάμε: 

Έσο ην 2030 350 εθ. Ιλδνί ηεο 

ππαίζξνπ ζα έρνπλ κεηαθνκίζεη 

ζε αζηηθέο πεξηνρέο,ελψ έσο ην 

2025 ην κεξίδην ησλ κηθξνα-

ζηψλ ζηελ ελ γέλεη νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζα αλέξρεηαη ζε 

50%.  

ζε 119,25 εθ. θηιά απφ 111,9 

εθ. θηιά ην αληίζηνηρν δηάζηε-

κα έηνπο 2014. Δθηφο απφ ην 

Παθηζηάλ αχμεζε ησλ εμαγσ-

γψλ ζεκεηψζεθε θαη πξνο φιεο 

ηηο θχξηεο εηζαγσγηθέο ρψξεο 

ηλδηθνχ ηζαγηνχ, δειαδή: Ρσζί-

α, ΗΒ, Οιιαλδία, Γεξκαλία, 

Πνισλία, ΗΑΔ, Ιξάλ θαη Μπα-

γθιαληέο. Παξά ηαχηα, ε εζσ-

ηεξηθή παξαγσγή θαηά ηελ ίδηα 

Καηά 4,2% απμήζεθαλ νη εμα-

γσγέο ηλδηθνχ ηζαγηνχ ηνπο 

πξψηνπο 7 κήλεο ηξέρνληνο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο (Απξίιηνο-

Οθηψβξηνο) αλεξρφκελεο ζπ-

λνιηθά ζε 23,18 δηο ξνππίεο 

(€326,48 εθ.), θπξίσο ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ απφ 

ην Παθηζηάλ. ε επίπεδν εμα-

γψκελεο πνζφηεηαο, απηή απ-

μήζεθε ζπλνιηθά θαηά 7,25% 

πεξίνδν κεηψζεθε ζε εηήζηα 

βάζε θαηά 0,69%, εμαηηίαο 

θπξίσο ηεο πηψζεο ηεο παξα-

γσγήο ζηε Νφηηα Ιλδία, πνπ 

πξνθιήζεθε απφ άζρεκεο θαη-

ξηθέο ζπλζήθεο.  εκεηψλεηαη, 

φηη ε Ιλδία είλαη ε δεχηεξε 

ρψξα ζηνλ θφζκν ζε παξαγσγή 

ηζαγηνχ, ε κεγαιχηεξε πνζφηε-

ηα ηνπ νπνίνπ θαηαλαιψλεηαη 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

ΑΤΞΗΗ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΣΑΓΙΟΤ 

ΙΝΓΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ: ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΠΣΧΗ ΑΠΌ ΣΗΝ ΤΜΦΧΝΙΑ ΣΡΡ 

ζπκκεηέρεη ζηε ζπκθσλία, είλαη 

αληαγσλίζηξηα ρψξα ζηελ ακεξη-

θαληθή αγνξά. Αληίζεηα, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Ιλδίαο ζηελ ΣΡΡ, 

ε παξαγσγή γελνζήκσλ θαξκά-

θσλ ζα επιήγεην ζνβαξά, ζχκ-

θσλα πάληα κε ηελ ελ ιφγσ κειέ-

ηε, θαζψο νη αηηήζεηο παξα-

ζθεπήο ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

κείλνπλ γηα πνιχ θαηξφ ζην ζπξ-

ηάξη ρσξίο λα εγθξηζνχλ. χκθσ-

λα κε ζρνιηαζηέο, ε Ιλδία πξέπεη 

λα εθαξκφζεη ζεηξά νηθνλνκη-

θψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ψζηε ε 

νηθνλνκία ηεο λα θαηαζηεί 

αληαγσληζηηθή, γηα λα κπνξέζεη 

ζην κέιινλ λα επσθειεζεί απφ 

αλάινγεο ζπκθσλίεο. εκεηψ-

λεηαη, φηη ε ΣΡΡ θηινδνμεί λα 

γίλεη ε κεγαιχηεξε δψλε ειεχ-

ζεξνπ εκπνξίνπ, εθπξνζσπψ-

ληαο ην 40%  ηεο παγθφζκηαο 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Η θπβεξλεηηθή επηηξνπή γηα 

ζέκαηα ΠΟΔ εμέδσζε κειέηε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δε ζα 

ππάξμεη κεγάιε επίπησζε ζην 

εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Ιλδίαο 

απφ ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο 

TPP (Trans-Pacific Partnership) 

κεηαμχ ησλ ΗΠΑ θαη αθφκα 11 

ρσξψλ. Ο ηνκέαο, πνπ πηζαλφλ 

δερζεί θάπνην πιήγκα, είλαη 

απηφο ηεο θισζηνυθαληνπξγί-

αο, θαζψο ην Βηεηλάκ, πνπ 

ελ.6 
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Υυτεία τσαγιού στη Νότιο Ινδία 

«Με ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Ιλδίαο ζηελ ΤΡΡ, ε 

παξαγωγή γελνζήκωλ 

θαξκάθωλ ζα 

επιήγεην ζνβαξά» 



ε αληίζεζε κε ηελ ζπλερφκελε 

αχμεζε ησλ ηνπξηζηηθψλ εζφ-

δσλ ηα πξνεγνχκελα 5 ρξφληα, 

πνπ ήηαλ επζέσο αλάινγε κε 

ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηελ 

Ιλδία, ην 2015 ραξαθηεξίδεηαη 

απφ αχμεζε ησλ αθίμεσλ 

(+4,3%), πνπ δε ζπλνδεχεηαη 

φκσο απφ αχμεζε ησλ ηνπξηζηη-

θψλ εζφδσλ, ηα νπνία κεηψζε-

θαλ θαηά 2,4% ην δηάζηεκα 

Ιαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2014, 

αλεξρφκελα ζε $15,93 δηο, ελψ 

ην αληίζηνηρν δηάζηεκα έηνπο 

2014 ππήξμε αχμεζή ηνπο θαηά 

10%. Αλ ιεθζεί ππφςε ε ρακε-

ιή ζπλαιιαθηηθή ηηκή ηεο ξνπ-

πίαο, ηφηε ζα έπξεπε λα είρε 

ππάξμεη αχμεζε ηνπιάρηζηνλ 

αληίζηνηρε ηεο αξηζκεηηθήο 

αχμεζεο ησλ μέλσλ ηνπξηζηψλ. 

Όπσο δηεπθξηλίδνπλ εθπξφζσ-

πνη ηαμηδησηηθψλ γξαθείσλ, δελ 

ππάξρεη ηνλ ηξέρνληα ρξφλν 

κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ηνλ 

πνιπηειή ηνπξηζκφ, πνπ αλέξ-

ρεηαη ζε 10-12% ηνπ ζπλνιηθνχ 

ηνπξηζκνχ, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε θξίζε 

εληνπίδεηαη ζην ππφινη-

πν θνκκάηη ηνπ ηνκέα. 

Σνλίδνπλ, δε, φηη ε 

Ιλδία έρεη κεγάιν αληα-

γσληζκφ απφ ηηο γεηην-

ληθέο ζε απηή ρψξεο, 

πνπ επίζεο απνηεινχλ εμσηη-

θνχο πξννξηζκνχο γηα Δπξσ-

παίνπο θαη Ακεξηθαλνχο, αιιά 

δελ θαηάθεξε λα θάλεη ηα θα-

ηάιιεια βήκαηα πνπ απηέο 

έρνπλ θάλεη γηα ηελ αχμεζε ηνπ 

ρψξαο. ε ελεκεξσηηθή έθζεζή 

ηνπ πξνο ην ηλδηθφ Κνηλνβνχιη-

ν, ην Γξαθείν Καηαγξαθήο 

Δζληθνχ Δγθιήκαηνο (NCRB), 

αλαθέξεη φηη ην ζχλνιν ησλ 

απηνθηνληψλ ησλ αγξνηψλ α-

λήιζε ζπλνιηθά ζε 12.360 ην 

2014 απφ 11.772 έλα έηνο λσξί-

ηεξα. Η έθζεζε αλαθέξεη σο 

34 απηνθηνλίεο αγξνηψλ ηελ 

εκέξα ζεκεηψζεθαλ θαηά κέζν 

φξν ην 2014 ζηελ Ιλδία εμαηηί-

αο, κεηαμχ άιισλ ηεο ππεξρξέ-

σζήο ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

κεησκέλε ζνδεηά, αξηζκφο πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ εληεηλφκε-

λε απειπηζία ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ ζε πνιιά κέξε ηεο 

θχξηνπο ιφγνπο γηα ην θαηλφκε-

λν ηελ πηψρεπζε ή ππεξρξέσζε 

ησλ αγξνηψλ, ηα πξνβιήκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσ-

γή (κε απφδνζε ηεο ζνδεηάο, 

θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο 

ιφγσ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, 

αδπλακία πψιεζεο), ηελ αθξαί-

α θηψρεηα θ.ά.    

ΠΣΧΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ 

ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΔ ΑΓΡΟΣΧΝ 

ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΓΗ 

αλσηέξσ αλακέλεηαη λα επηδξά-

ζνπλ ζεηηθά ζηελ αγνξά ελ 

κέζσ ηεο αλεζπρεηηθήο θαζπ-

ζηέξεζεο ζηελ ςήθηζε θξίζη-

κσλ λφκσλ απφ ην Κνηλνβνχιη-

ν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πνιπζπδεηεκέλνπ λφκνπ γηα 

ηνλ Φφξν επί Αγαζψλ θαη Τπε-

ξεζηψλ, αλ θαη παξάγνληεο ηεο 

αγνξάο επηζεκαίλνπλ φηη ε 

αλάγλσζε ησλ κεληαίσλ ζηνη-

ρείσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε επη-

θχιαμε, θαζψο απηά εκπεξηέ-

ρνπλ επνρηθά ή ηπραία ζεκάδηα 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο.  

ε πςειφ πεληαεηίαο αλήιζε ε 

βηνκεραληθή παξαγσγή ηνλ 

Οθηψβξην 2015 θαζνδεγνχκε-

λε απφ αχμεζε ηεο αγνξάο 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ιφγσ 

ηεο ενξηαζηηθήο πεξηφδνπ. 

Τπνινγηδφκελε βάζεη ηνπ Γεί-

θηε Βηνκεραληθήο Παξαγσγήο 

(ΙΙΡ), ε ελ ιφγσ αχμεζε αλέξ-

ρεηαη ζε 9,8%, πνπ απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αχμεζήο 

ηεο απφ ηνλ Οθηψβξην 2010. Σα 
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2015 

Κρατική διαφήμιση για τον 

ινδικό τουρισμό 

Ινδός αγρότης προ-

σεύχεται να βρέξει 

«Τν κεγαιύηεξν 

πνζνζηό αύμεζήο ηεο 

από ηνλ Οθηώβξην 

2010» 



ε κηα πξνζπάζεηα πξνψζε-

ζεο ηνπ επηρεηξείλ ζηνλ 

ακπληηθφ ηνκέα, ν Ιλδφο 

Τπνπξγφο Άκπλαο εγθαηλία-

ζε ηελ 21ε Γεθεκβξίνπ κηα 

λέα ηζηνζειίδα θαη ππνζρέ-

ζεθε φηη ζα επηζπεπζηεί ε 

αλαζεψξεζε ηεο δηαδηθαζί-

αο πξνκεζεηψλ, ε νπνία 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί 

ηνλ Ιαλνπάξην 2016. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ ηζηνζειίδα 

www.makeinindiadefence.com 

θαη ειπίδα ηνπ Τπνπξγνχ, θ. 

Manohar Parrikar, είλαη φηη ζα 

βνεζήζεη ζηε δηνρέηεπζε πιε-

ξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ακπληη-

θήο βηνκεραλίαο, ελψ δηαβεβαί-

σζε φηη ε Κπβέξλεζή ηνπ εξγά-

δεηαη γηα λα επηθέξεη κεγαιχηε-

ξε δηαθάλεηα ζηνλ ηνκέα ησλ 

εμνπιηζκψλ. Πεξαηηέξσ δήισ-

ζε, φηη ζηφρνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

είλαη λα αλέιζεη ζε 40% απφ 

30% ην πνζνζηφ ησλ πξνκε-

ζεηψλ ηνπ ακπληηθνχ ηνκέα, 

πνπ παξάγνληαη ζηα πιαίζηα 

ηεο πξσηνβνπιίαο 'Make in 

India', θαη λα επεθηεζεί ζε 70% 

ηα επφκελα 5 ρξφληα. Η λέα 

ηζηνζειίδα παξέρεη πιεξνθφ-

ξεζε ζρεηηθά κε πνηθίια ζέκα-

ηα πνπ άπηνληαη ηεο ακπληηθήο 

βηνκεραλίαο, θαζψο θαη ζρεηηθά 

κε πνιηηηθέο πξνψζεζεο θαη κε 

πξνγξάκκαηα πνπ δηελεξγνχ-

ληαη ζηα επηκέξνπο ηλδηθά θξα-

ηίδηα, δίλνληαο ζπγρξφλσο ηε 

δπλαηφηεηα ζε κεκνλσκέλεο 

εηαηξείεο λα δεηνχλ δηεπθξηλί-

ζεηο ή λα ζέηνπλ εξσηήζεηο.     

κπνξνχζε λα αλαιχζεη ηνλ 

ηξφπν θαηαζθεπήο ησλ ππξελη-

θψλ ππνβξπρίσλ, πξνθεηκέλνπ 

λα πξνρσξήζεη ζηελ θαηα-

ζθεπή 6 εμ απηψλ γηα ην ηλδηθφ 

λαπηηθφ, ζχκθσλα κε ην χςνπο 

1 ηξηο ξνππηψλ θπβεξλεηηθφ 

ζρέδην, πνπ αλαθνηλψζεθε ηνλ 

πεξαζκέλν Φεβξνπάξην. Γεκν-

ζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο αλα-

Το σχέδιο της ινδικής Κπβέξ-

λεζεο λα δαλεηζηεί έλα πςειήο 

ηερλνινγίαο ξψζηθν ππξεληθφ 

ππνβξχρην, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη ηηο ηερληθέο γλψζεηο 

θαηαζθεπήο ηνπ κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή, 

απέηπρε, έπεηηα απφ ηελ 

άξλεζε ηεο Ρσζίαο λα ζπκθσ-

λήζεη. Η Ιλδία ήιπηδε, φηη ζα 

θέξνπλ, φηη ε Ρσζία είλαη πηζα-

λφ  λα δερηεί λα δαλείζεη ζηελ 

Ιλδία έλα απινχζηεξεο ηερλν-

ινγίαο ππνβξχρην (Akula), 

παξφκνην κε απηά πνπ ρξεζηκν-

πνηεί ην ξσζηθφ λαπηηθφ, ην 

νπνίν ζα αλαβαζκηζηεί ζε ξσ-

ζηθφ λαππεγείν.  

ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΜΤΝΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ “MAKE IN INDIA” 

ΑΠΟΣΤΥΙΑ ΤΝΑΦΗ ΤΜΦΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΤΡΗΝΙΚΟ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟ 

ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΔΛΚΤΗ ΑΞΔ ΣΗΝ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

πνπ δφζεθαλ ζηε δεκνζηφηεηα 

απφ ην ηλδηθφ Τπνπξγείν Άκπλαο. 

Η κε ηθαλνπνηεηηθή αληαπφθξηζε 

ησλ μέλσλ επελδπηψλ ζηηο κεηαξ-

ξπζκίζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο ήηαλ ε αηηία ησλ λέσλ κε-

ηαξξπζκίζεσλ, πνπ αλαθνηλψζε-

θαλ απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνλ 

Ννέκβξην η.έ., κε ηηο νπνίεο επη-

ηξέπνληαη πιένλ ΑΞΔ ζηνλ ακπ-

ληηθφ ηνκέα χςνπο 49% ρσξίο 

θπβεξλεηηθή άδεηα, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα κεγαιχηεξε 

επέλδπζε. εκεηψλεηαη, φηη απφ 

ην 2001 έσο ηνλ Αχγνπζην 

2014 (νπφηε απνθαζίζηεθαλ νη 

πξψηεο κεηαξξπζκίζεηο), εγθξί-

ζεθαλ κφιηο 33 πξνηάζεηο γηα 

ΑΞΔ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζην 

πνζφ ησλ 243,6 εθ. ξνππηψλ (€ 

3,4 εθ.).  

Παξά ηηο έληνλεο πξνζπάζεηεο 

ηεο Κπβέξλεζεο λα πξνβάιεη 

ηελ Ιλδία σο ζεκαληηθφ θαηα-

ζθεπαζηηθφ θέληξν γηα ηελ 

ακπληηθή βηνκεραλία, ε εηζξνή 

ΑΞΔ αλήιζε ζε κφιηο 5,6 εθ. 

ξνππίεο (€ 78.873) ηελ πεξίνδν 

Οθη. 2014 - επη. 2015, ηνπν-

ζεηψληαο ηνλ εμνπιηζηηθφ ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε φισλ ησλ νηθν-

λνκηθψλ ηνκέσλ ζε πξνζέιθπ-

ζε ΑΞΔ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία 

ελ. 8 
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Σο σύμβολο του φιλόδο-

ξου προγράμματος 

“Make in India”  

 

«Η εηζξνή ΑΞΕ 

αλήιζε ζε κόιηο 5,6 

εθ. ξνππίεο (€ 78.873) 

ηελ πεξίνδν Οθη. 2014 

- Σεπτ. 2015» 

http://www.makeinindiadefence.com


χκθσλα κε έξεπλα ηεο εηαηξείαο IndiaSpend, ε Ιλδία, παξά ηνλ πςειφ ξπζκφ νηθν-

λνκηθήο κεγέζπλζεο, έρεη λα αληηκεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, πνπ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε, ηα ζεκαληηθφηεξα ησλ νπνίσλ 

είλαη: 

 

1.ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ: Με ξπζκφ αλάπηπμεο κφιηο 0,2% θαη 600 εθ. Ιλδνχο 

λα εμαξηψληαη απφ απηήλ, ε γεσξγία παξακέλεη θξίζηκνο ηνκέαο γηα ηε ρψξα. Σν 

2015 άξρηζε κε παξάθαηξεο βξνρέο, πνπ θαηέζηξεςαλ ην 30% ηεο ρεηκεξηλήο ζν-

δηάο, ελψ νη απηνθηνλίεο αγξνηψλ ζην λνηηναλαηνιηθφ θξαηίδην Uttar Pradesh θπ-

ξηάξρεζαλ ζηελ εηδεζενγξαθία γηα κεγάιν δηάζηεκα. ηε δηάξθεηα ησλ 20 ηειεπ-

ηαίσλ εηψλ ζεκεηψζεθε αξλεηηθή αλάπηπμε ζηα 5 θαη μεξαζία  ζηα 3 εμ απηψλ έηε.  

 

2.ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Σν έηνο 2015, 9 απφ ηα 29 θξαηίδηα ηεο Ιλδίαο αληηκε-

ηψπηζαλ ζπλζήθεο μεξαζίαο θαη δήηεζαλ νηθνλνκηθή βνήζεηα χςνπο 200 δηο ξνπ-

πηψλ (€2,8 δηο) απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εληζρχζεθαλ 

ηα θαηλφκελα έληνλσλ βξνρνπηψζεσλ ζηελ Κεληξηθή Ιλδία, ελψ εμαζζέλεζαλ νη 

κέηξηαο έληαζεο βξνρνπηψζεηο. πλνιηθά, κφλν ην 2014-15 θαη εμαηηίαο ησλ θαηλν-

κέλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ράζεθαλ 92.180 δψα πνπ ρξεζηκν-

πνηνχληαη ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα, θαηαζηξάθεθαλ 725.390 ζπίηηα θαη επιήγεζαλ 2,7 

εθ. εθηάξηα θαιιηεξγήζηκεο γεο. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Indian Council of Agri-

cultural Research, είλαη πηζαλφ, έσο ην 2020, λα κεησζεί ε παξαγσγή ησλ ζεκαληη-

θφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ θαηά 18%.      

 

3.ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΔΠΣΤΓΜΔΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΙΣΙΜΔΝΑ ΠΑΙΓΙΑ: Με 

40 εθ. παηδηά κε κε θαλνληθή αλάπηπμε, ε Ιλδία είλαη πξψηε ζηνλ θφζκν αλαθνξηθά 

κε απηφλ ηνλ αξλεηηθφ δείθηε. Τπάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα επηκέξνπο 

θξαηίδηα: ζην Jharkhand 47% ησλ παηδηψλ δελ έρνπλ θαλνληθή αλάπηπμε, ελψ ζηελ 

Κέξαια ην πνζνζηφ ηνπο αλέξρεηαη ζε 19%. 42,1% ησλ παηδηψλ ηνπ  Jharkhand 

είλαη ππνζηηηζκέλα, πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ρψξεο, φπσο ε Τεκέλε θαη ν Νίγεξαο, 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΠΟΤ. 

 

4.ΑΝΑΦΑΛΒΗΣΙΜΟ: 282 εθ. Ιλδνί είλαη αλαιθάβεηνη, αξηζκφο κεγαιχηεξνο 

απφ ηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο Ιλδνλεζίαο. Ο Πξνυπνινγηζκφο έηνπο 2015-16 

κείσζε ηφζν ηηο δαπάλεο γηα ηελ Παηδεία (-16%), φζν θαη απηέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (-4,6%).  Οη δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε αλήιζαλ 

ην 2013 θαηά κέζν φξν παγθνζκίσο ζε 4,9%, ζε ζχγθξηζε κε 3,3% ζηελ Ιλδία, ζχκ-

θσλα κε ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. ρεδφλ ην 18% ησλ καζεηψλ δελ ζπ-

κπιεξψλνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ζε εμεηάζεηο αμηνιφγεζεο κέζα 

ζην έηνο 2015, ην 99% ησλ δαζθάισλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην θξαηίδην 

Maharashtra απέηπρε, παξά ην γεγνλφο φηη δαπαλήζεθε πνζφ $94 δηο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο.  

 

5.ΜΔΙΧΗ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΡΤΘΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΛΛΑ ΟΥΙ ΣΙΜΧΝ 

Δλψ ζεκεηψλεηαη ην ηειεπηαίν έηνο κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηνπ πιεζσ-

ξηζκνχ ρνλδξηθήο, απηή ε ηάζε δελ απνηππψλεηαη θαη ζε πηψζε ησλ ηηκψλ. Καη, 

ελψ ε Ιλδία παξακέλεη ε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο ζηνλ θφζκν, απ-

ηφο πξνβιέπεηαη λα κεησζεί, ελψ ππάξρεη θαη αλεζπρία γηα αχμεζε ηνπ πιεζσξη-

ζκνχ, ιφγσ ηεο αλφδνπ ζηηο ηηκέο νξηζκέλσλ βαζηθψλ αγαζψλ.  

ΑΝΑΛΤΗ: ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΕΙ Η ΙΝΔΙΑ ΣΟ ΑΜΕΟ ΜΕΛΛΟΝ 
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