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Νόμος για τη Φορολογία Αγαθών και Υπηρεσιών (GST) 

Την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμο-
γή ο νέος Νόμος για τη Φορολογία 
Αγαθών και Υπηρεσιών (Goods 
and Services Tax, GST). Πρόκει-
ται για ενιαίο στην Ινδική Επικρά-
τεια έμμεσο φόρο, ο οποίος θα 
συνενώσει το κατακερματισμένο 
σύστημα έμμεσης φορολόγησης 
(φόροι Κεντρικής Κυβέρνησης και 
φόροι τοπικών Κυβερνήσεων, 
διαφορετικoί σε κάθε κρατίδιο). 
Το ύψος των έμμεσων φόρων επί 
αγαθών και υπηρεσιών είναι: 0% 
για βασικά, μη συσκευασμένα, 
προϊόντα διατροφής, καθώς και 
για υπηρεσίες παιδείας και υγεί-
ας, 5% για προϊόντα μαζικής 
κατανάλωσης, 12% για επεξεργα-
σμένα τρόφιμα , 18% για προϊό-
ντα που δεν χαρακτηρίζονται ως 
μαζικής κατανάλωσης και 28% 
για προϊόντα όπως αυτοκίνητα 
και λευκά είδη, ενώ 28% + επι-
πλέον δασμός επιβάλλεται σε 
προϊόντα που θεωρούνται 
«πολυτελείας» ή ανθυγιεινά, 
όπως πολυτελή αυτοκίνητα, τσι-
γάρα, αεριούχα ποτά κλπ. Συνέ-
πειες της εφαρμογής του GST: 
Στο εσωτερικό εμπόριο, η 

επιλογή των φορολογικών συντε-
λεστών υπό τον GST αποτελεί 
εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει αύξη-
ση του πληθωρισμού. Η μείωση 
των επιβαλλόμενων δασμών από 
την εφαρμογή του GST μπορεί να 
μην είναι αρκετά μεγάλη για να 
δώσει άμεσα ώθηση στη ζήτηση. 
Παρά ταύτα, αναμένεται να συμ-
βάλει μεσοπρόθεσμα στην μεγέ-
θυνση του εσωτερικού εμπορίου, 
χάρη στην ενδυνάμωση της σχέ-
σης επάρκειας/παραγωγικότητας 
μέσω της απλοποίησης, που η 
εφαρμογή αυτή θα επιφέρει, και 
της άρσης πολλών δασμολογικών 
εμποδίων. Μακροπρόθεσμα, η 

εφαρμογή του GST, που θα απλο-
ποιήσει την μέχρι τώρα περίπλο-
κη δομή του φορολογικού συστή-
ματος, αναμένεται να συμβάλει 
στην ενσωμάτωση των επιμέρους 
οικονομιών των κρατιδίων, να 
αυξήσει τη συμμόρφωση στο 
νόμο και τα φορολογικά έσοδα, 
καθώς και να βελτιώσει την αντα-
γωνιστικότητα της εγχώριας πα-
ραγωγής.  Αναφορικά με τις ξένες 
επενδύσεις, η σταθερότητα του 
φορολογικού συστήματος οδηγεί 
νομοτελειακά στην βελτίωση της 
Ευκολίας του 
Επιχειρείν, 
κάτι που 
ευνοεί τους 
ξένους επεν-
δυτές. Ως 
προς τις 
εισαγωγές, 
παράλληλα 
με την ψήφι-
ση του GST 
ψηφίσθηκε 
και ο νόμος 
Ενσωματω-
μένης Φορο-

λογίας Αγαθών και Υπηρεσιών 
(IGST), που αφορά στην φορολό-
γηση των εισαγόμενων προϊό-
ντων. Έτσι, από 1ης Ιουλίου τ.έ., 
στα εισαγόμενα προϊόντα θα 
επιβάλλεται ο Βασικός Δασμός 
(BCD) και ο IGST επί της αξίας 
του εισαγόμενου προϊόντος. Σε 
περίπτωση που το προϊόν αυτό 
δεν ανήκει στην κατηγορία των μη
-φορολογουμένων από τον GST, 
τότε επί της ανωτέρω συνολικής 
αξίας (αρχική αξία εισαγόμενου + 
BCD + IGST) θα υπολογίζεται και 
ο φόρος που προβλέπεται στον 
GST για το συγκεκριμένο εμπό-
ρευμα. Σημαντικότερη συνέπεια 

στα εισαγόμενα προϊόντα από τις 
ανωτέρω εξελίξεις είναι, ότι η 
εξάλειψη της δυνατότητας των 
επιμέρους κρατιδίων να επιβάλ-
λουν κατά βούληση εισαγωγικούς 
δασμούς στην επικράτειά τους θα 
επιτρέψει σε όλα τα εισαγόμενα 
προϊόντα να πωλούνται σε ενιαία 

τιμή παντού στην Ινδία.  
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Μείωση της αύξησης του ΑΕΠ σε 6,1% σε 
ετήσια βάση καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο 
έτους 2017 (τελευταίο τρίμηνο ινδικού οικ. 
έτους 2016-17) από 7% το προηγούμενο τρίμη-
νο, εξέλιξη που αντανακλά την επιβραδυμένη 
επίπτωση της «από-νομισματοποίησης» του 
περασμένου Νοεμβρίου. Η αύξηση της κατανά-
λωσης μετριάστηκε, πιθανώς εξαιτίας των 
δυσμενών επιπτώσεων της από-
νομισματοποίησης στην αγροτική ζήτηση. Οι 
πάγιες επενδύσεις μειώθηκαν για πρώτη φορά 
σε τρία χρόνια επιβεβαρυμμένες αφενός από 
προβλήματα του ισολογισμού (αδρανή περιου-
σιακά στοιχεία και επιβαρυμένοι εταιρικοί 
ισολογισμοί) αφετέρου από την από-
νομισματοποίηση. Ακόμα και οι καθαρές εξα-

γωγές συνέβαλαν αρνητικά στην ανάπτυξη. 
Αντίθετα, αυξήθηκαν κατά το εν λόγω τρίμηνο 
τα κρατικά έξοδα κατά 31,9% σε ετήσια βάση, 
σε μια προσπάθεια στήριξης της ανάπτυξης.  
Παράλληλα, η αύξηση της Ακαθάριστης Προ-
στιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) κατέγραψε την ίδια 
χρονική περίοδο χαμηλό τριετίας ανερχόμενη 
σε 5,6% από 6,7% το προηγούμενο τρίμηνο. 
Και η ΑΠΑ του αγροτικού τομέα επιβραδύνθη-
κε, αλλά διατηρήθηκε σε ισχυρό επίπεδο 
(5,2%). Η βιομηχανική ΑΠΑ μειώθηκε έντονα 
(5,5% από 7,2% το τρίμηνο Οκτ.-Δεκ. 2016), 
εξαιτίας της επιβράδυνσης στη μεταποίηση και 
στη μείωση της δραστηριότητας στον κατα-
σκευαστικό τομέα, τομείς στους οποίους ση-
μειώθηκαν διακοπές στην παραγωγή, εξαιτίας 

της από-νομισματοποίησης. Στο τομέα των 
υπηρεσιών η ΑΠΑ μειώθηκε σε μικρότερο 
βαθμό, χάρη στη μεγέθυνση των δημόσιων 
υπηρεσιών, που εξισορρόπησε τη μείωση των 

ιδιωτικών.  

ΡΜΙ Υπηρεσιών 

Ο τομέας των Υπηρεσιών συνέχισε να επεκτεί-
νεται και τον Απρίλιο για τρίτο συνεχόμενο 
μήνα, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Ο ΡΜΙ Υπη-
ρεσιών ανήλθε τον συγκεκριμένο μήνα στις 
50,2 μονάδες από 51,5 μονάδες τον περασμένο 
Μάρτιο, σημειώνοντας οριακή άνοδο στις θέ-
σεις εργασίας και στον αριθμό των νέων επι-
χειρήσεων. Αντίθετα, σε υψηλό επτά μηνών 
ανήλθε ο δείκτης ΡΜΙ για τις Υπηρεσίες τον 
Μάιο, αγγίζοντας τις 52,2 μονάδες. Οι παραγ-
γελίες Υπηρεσιών τον Μάιο 2017, τόσο οι 
εγχώριες, όσο και οι αλλοδαπές, αυξήθηκαν, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-
σίας με τον γρηγορότερο ρυθμό σε διάστημα 
τεσσάρων ετών. Αναλυτές εκτιμούν ότι, εάν η 
μεγέθυνση στον τομέα των Υπηρεσιών συνεχι-
στεί με τον ίδιο ρυθμό, τότε θα υπάρξει μεγαλύ-
τερη ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος 
οικονομικού έτους από το προηγούμενο τρίμη-

νο.    

 

Στη δεύτερη για το οικ. έτος 2017-18 συνεδρία-
σή της για την ακολουθούμενη νομισματική 
πολιτική, η Αποθεματική Τράπεζα της Ινδίας 
(RBI) αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητα τα 
επιτόκια των ρέπος σε 6,25%, ενώ αναθεώρη-
σε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για τον 
πληθωρισμό και την οικονομική μεγέθυνση. 
Αναφορικά με τον πληθωρισμό, η RBI προέ-
βλεψε ότι θα ανέλθει σε 2%-3,5%το πρώτο 
εξάμηνο του τρέχοντος οικ. έτους  και σε 3,5%-
4,5% το δεύτερο εξάμηνο, με αποτέλεσμα η νέα 
πρόβλεψη για τον πληθωρισμό οικ. έτους 2017
-18 να ανέρχεται σε 3,4% από 4,75%. Παράλ-
ληλα, η RBI αναθεώρησε την πρόβλεψή της για 

την ανάπτυξη του τρέχοντος οικ. έτους σε 7,3% 
από 7,4%, τονίζοντας, στη σχετική ανακοίνωσή 
της, ότι ο συνεχιζόμενος εφοδιασμός των τρα-
πεζών (και επακόλουθα της αγοράς) μετά την 
απόσυρση χαρτονομισμάτων τον περασμένο 
Νοέμβριο θα οδηγήσει λογικά στην αύξηση της 
καταναλωτικής δαπάνης και ότι η πρόσφατη 
μείωση του επιτοκίου δανεισμού των τραπεζών 

δύναται να υποστηρίξει την αύξηση της κατα-

νάλωσης και των επενδύσεων.   

Σταθερά επιτόκια 

Απότομη επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ 

«Ο συνεχιζόμενος εφοδιασμός των τραπεζών θα οδηγήσει λογικά στην αύξηση της 
καταναλωτικής δαπάνης» 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Σελ. 2 



Ο δείκτης ΡΜΙ του μεταποιητικού τομέα παρέ-
μεινε θετικός για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον 
Απρίλιο και στα ίδια ακριβώς επίπεδα με τον 
προηγούμενο μήνα, ανερχόμενος στις 52,5 
μονάδες. Τον μήνα αυτόν αυξήθηκαν σημαντι-
κά οι νέες εγχώριες παραγγελίες, ενώ οι αντί-
στοιχες αλλοδαπές σημείωσαν επίσης άνοδο, 
αν και βραδύτερη. Η επιτάχυνση αυτή των 
νέων παραγγελιών αντιστάθμισε εν μέρει τον 
βραδύτερο ρυθμό αύξησης της συνολικής πα-
ραγωγής. Ομοίως, τον Μάιο ο δείκτης μεταποί-
ησης ΡΜΙ αυξήθηκε για πέμπτο συνεχόμενο 
μήνα, αλλά σε χαμηλότερο βαθμό, ανερχόμε-
νος σε 51,6 μονάδες από 52,5 τους δύο προη-
γούμενους μήνες. Η αποδυνάμωση του δείκτη 
οφείλεται στην επιδείνωση της εξωτερικής 

ζήτησης και στην ταχύτερη εξάντληση των 
αποθεμάτων. Οι εταιρείες χρησιμοποίησαν τα 
αποθέματά τους προκειμένου να ανταποκρι-
θούν στη ζήτηση, με αποτέλεσμα τα αποθέμα-
τα των τελικών προϊόντων να κατέλθουν σε 
χαμηλό 21 μηνών τον Μάιο. Αναλυτές υποστη-
ρίζουν ότι το παραπάνω οφείλεται στην από 
1ης Ιουλίου τ.έ. εφαρμογή του νέου Νόμου για 
τη Φορολόγηση Αγαθών και Υπηρεσιών 
(GST), καθώς οι εταιρείες γενικά προτιμούν 
λιγότερα αποθέματα σε μεταβατικές περιόδους. 
Πάντως, τα συνολικά στοιχεία για τον Μάιο 
υποδεικνύουν ότι ναι μεν ο μεταποιητικό τομέ-
ας έχει ξεπεράσει τα προβλήματα που δημιούρ-
γησε η από-νομισματοποίηση, αλλά η χαμηλό-
τερη απόδοση κατά τον συγκεκριμένο μήνα 

οφείλεται σε αδύνατη εξωτερική ζήτηση και 

στην επερχόμενη εφαρμογή του GST.   

 

Δείκτης ΡΜΙ Μεταποίησης 

Στα μέσα Ιουνίου η ινδική Κυβέρνηση δημοσιο-
ποίησε την «Εντολή Δημοσίων Προμηθειών 
2017», που αποτελεί μέρος της κυβερνητικής 
πολιτικής ενίσχυσης της πρωτοβουλίας «Make 
in India» για την προώθηση της παραγωγής 
αγαθών και υπηρεσιών εντός της Ινδίας με 
σκοπό την αύξηση της απασχόλησης και του 
εισοδήματος. Σύμφωνα με την Εντολή, στις 
Δημόσιες Συμβάσεις θα προτιμώνται ντόπιοι 
προμηθευτές, που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 
τους έχουν παραχθεί τοπικά τουλάχιστον σε 
ποσοστό που αναλόγως προβλέπεται 
(συνήθως 50%). Στους Δημόσιους Διαγωνι-
σμούς αγαθών αξίας έως 5 εκ. ρουπιών 
(περίπου € 69.000) και για τους οποίους το 

αρμόδιο Υπουργείο θεωρεί ότι υπάρχει επαρ-
κής τοπική παραγωγή και ανταγωνισμός, θα 
μπορούν να λάβουν μέρος μόνο ντόπιοι προ-
μηθευτές. Για προμήθειες αξίας άνω των 5 εκ. 
ρουπιών (ή όταν η τοπική παραγωγή ή ο αντα-
γωνισμός είναι ανεπαρκείς), εάν η χαμηλότερη 
προσφορά δεν προέρχεται από εγχώριο προ-
μηθευτή, τότε θα δίνεται η ευκαιρία στον τοπικό 
προμηθευτή, η προσφορά του οποίου είναι έως 
20% ακριβότερη από αυτή του μη εγχώριου, να 
εξομοιώσει την προσφορά του με αυτή του 
τελευταίου, προκειμένου να προτιμηθεί. Στην 
τελευταία περίπτωση, εάν η παραγγελία μπο-
ρεί να μοιραστεί σε περισσότερους προμηθευ-
τές, τότε ο μη εγχώριος προμηθευτής λαμβάνει 
τη μισή παραγγελία, ενώ η άλλη μισή διαμοι-
ράζεται στους εγχώριους που εμπίπτουν στο 
προαναφερθέν κριτήριο. Από τις διατάξεις της 
Εντολής εξαιρούνται προμήθειες αξίας μικρότε-
ρης των 500.000 ρουπιών (περίπου € 6.900). 

Η εφαρμογή της Εντολής Δημοσίων Προμη-
θειών μπορεί δυνητικά να επηρεάσει αρνητικά 
τις ξένες επενδύσεις στην Ινδία, καθώς και τη 
συνεργασία της χώρας με βασικούς εμπορι-
κούς και επενδυτικούς εταίρους, συμπεριλαμ-

βανομένης της Ε.Ε.  

Κυβερνητική Εντολή Δημοσίων Προμηθειών 

«Στις Δημόσιες 
Συμβάσεις θα 

προτιμώνται ντόπιοι 
προμηθευτές, που τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες 
τους έχουν παραχθεί 

τοπικά» 

Ν. Δελχί 
Σελ.3 



Η μεγέθυνση των ινδικών εξαγωγών μετριάστη-
κε σε ετήσια βάση τον Απρίλιο σε 19,8% από 
27,6% τον Μάρτιο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθη-
καν σε ετήσια βάση κατά 49,1% τον ίδιο μήνα 
από 45,3% ένα μήνα νωρίτερα. Οι εισαγωγές 
εκτός πετρελαιοειδών και χρυσού αυξήθηκαν 
κατά 44% από 19,8% αντίστοιχα, που αποτελεί 
την υψηλότερη αύξηση σε περίοδο 6,5 ετών. 
Αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η διεύρυνση 
του εμπορικού ελλείμματος σε υψηλό 29 μη-
νών, καθώς αυτό ανήλθε σε $13,2 δις τον πε-
ρασμένο Απρίλιο. Αναλυτές σημείωσαν, ότι η 
συνολική εικόνα υποδεικνύει συγχρονισμένη 
επιστροφή στην κανονικότητα, τόσο για τη 
διεθνή όσο και για την εσωτερική ζήτηση, 
παρά την αποδυνάμωση της αυξητικής τάσης 

των εξαγωγών τον Απρίλιο. Τον περασμένο 
Μάιο επίσης μετριάστηκε η αύξηση των εξαγω-
γών (8,3% σε ετήσια βάση). Υπήρξε πτώση 
των εξαγωγών πετρελαίου, ενώ και οι εξαγωγές 
εκτός πετρελαιοειδών μειώθηκαν περαιτέρω σε 
6,6% τον Μάιο από 14,7% τον προηγούμενο 
μήνα. Μείωση παρουσιάστηκε στους περισσό-
τερους κύριους τομείς -μηχανήματα, πολύτιμοι 
λίθοι και κοσμήματα, κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα, φαρμακευτικά. Οι εξαγωγές αγροτι-
κών προϊόντων επίσης μειώθηκαν, αν και 
κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό αύξησης. Ανα-
φορικά με τις εισαγωγές, υπήρξε μείωση της 
αύξησης σε 33,1% σε ετήσια βάση τον Μάιο 
από 46,8% τον Απρίλιο. Αύξηση σημειώθηκε 
στην εισαγωγή χρυσού ($5 δις τον Μάιο από 

$3,9 δις τον Απρίλιο), κυρίως λόγω των υψηλό-
τερων δασμών, που θα εφαρμοστούν με τη 
θέση σε ισχύ του νέου Νόμου Φορολόγησης 
Αγαθών και Υπηρεσιών την 1η Ιουλίου τ.έ. 
Επίσης αύξηση παρατηρήθηκε και στην εισα-
γωγή πετρελαιοειδών. Παρά ταύτα, οι εισαγω-
γές εκτός πετρελαιοειδών και χρυσού μειώθη-
καν κατά το ήμισυ ανερχόμενες σε 19,8% σε 
ετήσια βάση από 41,5% τον Απρίλιο. Συνολι-
κά, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε οριακή 
συστολή της δυναμικής των εξαγωγών, πιθα-
νόν εξαιτίας της ενδυνάμωσης του εγχώριου 

νομίσματος (ρουπίας).  

Πληθωρισμός 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε σε 2,2% 
σε ετήσια βάση τον Μάιο από 3% τον Απρίλιο, 
καθώς σημειώθηκε αποπληθωρισμός στις τιμές 
των τροφίμων, που οφείλεται σε βελτιωμένες 
προμήθειες  (όσπρια και λαχανικά) και χαμη-
λότερες διεθνείς τιμές (βρώσιμα έλαια). Ο πλη-
θωρισμός τιμών τροφίμων μειώθηκε σε -1% σε 
ετήσια βάση τον Μάιο από 0,6% τον Απρίλιο. 
Επιπλέον, ο πληθωρισμός καυσίμων μετριά-
στηκε σε 5,5% σε ετήσια βάση τον Μάιο από 
6,1% τον προηγούμενο μήνα. Ο Δείκτης Τιμών 
Χονδρικής επίσης μειώθηκε σημαντικά σε 2,2% 

σε ετήσια βάση τον Μάιο από 
3,9% τον Απρίλιο, καθώς ση-
μειώθηκε μείωση του πληθωρι-
σμού τροφίμων, αργού πετρε-

λαίου και καυσίμων.  

Caption describing picture or 
graphic. 

Το τέταρτο τρίμηνο οικ. έτους 2016-17 (Ιαν.-
Μαρτ. 2017), το έλλειμμα τρεχουσών συναλλα-
γών της Ινδίας μειώθηκε σε 0,6% του ΑΕΠ ($ 
3,5 δις) από 1,4% του ΑΕΠ το αμέσως προη-
γούμενο τρίμηνο. Το παραπάνω ήταν συνέπεια 
της μείωσης του ελλείμματος εμπορικών συ-
ναλλαγών το ίδιο διάστημα, η οποία επετεύχθη 
χάρη στην άνοδο της διεθνούς ζήτησης. Οι 
εξαγωγές υπηρεσιών μετριάστηκαν το τελευταί-
ο τρίμηνο 2016-17, κυρίως εξαιτίας των μειωμέ-
νων εξαγωγών λογισμικού ($16,8 δις από $18 
δις το προηγούμενο τρίμηνο), αλλά το πλεόνα-
σμα αδήλων αυξήθηκε χάρη στα αυξημένα 
εμβάσματα. Παράλληλα, το πλεόνασμα ισοζυ-

γίου κεφαλαίου ανήλθε σε $10,4 δις κατά το 
τέταρτο τρίμηνο 2016-17 από $6,1 δις το τρίτο 
τρίμηνο. Και ενώ οι καθαρές εισροές ΑΞΕ 
μειώθηκαν σε $5 δις από $9,7 δις το τρίτο 
τρίμηνο, αυτό αντισταθμίστηκε από απότομη 
άνοδο των εισροών επενδύσεων χαρτοφυλακί-
ου (εισροές ξένων θεσμικών επενδυτών), που 
ανήλθαν σε $11,1 δις έναντι παρόμοιου ύψους 

εκροών το προηγούμενο τρίμηνο. Με μικρότερο 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα-
γών και την αύξηση των καθαρών εισροών 
κεφαλαίου, το συνολικό ισοζύγιο πληρωμών 
κατέστη πλεονασματικό κατά $ 7.3 δις στο 4ο 
τρίμηνο από ελλειμματικό το τρίτο τρίμηνο 2016

-17.  

Μείωση ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών 

Εξαγωγές – Εμπορικό έλλειμμα 

«Συνέπεια της μείωσης του ελλείμματος εμπορικών συναλλαγών, η οποία επετεύχθη 
χάρη στην άνοδο της διεθνούς ζήτησης»  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Σελ.4 



Σε 3,1% σε ετήσια βάση ανήλθε η βιομηχανική 
παραγωγή τον Απρίλιο 2017 από 3,8% τον 
Μάρτιο. Σε επίπεδο ζήτησης, η μεγέθυνση του 
τομέα των υποδομών/κατασκευών και των μη 
διαρκών καταναλωτικών αγαθών επιταχύνθηκε 
τον Απρίλιο, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων 
δημόσιων κεφαλαιουχικών δαπανών και της 
αναβίωσης της σε μετρητά δαπάνης στις αγρο-
τικές περιοχές. Παρά ταύτα, η παραγωγή διαρ-
κών καταναλωτικών αγαθών συρρικνώθηκε για 
πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Η παραγωγή κεφα-
λαιουχικών αγαθών μειώθηκε σε 1,3% σε 
ετήσια βάση τον Απρίλιο, γεγονός που αντανα-

κλά ανεπαρκείς ιδιωτικές επενδύσεις.  

 

Πρόβλεψη ΗΕ για ινδική Οι-
κονομία 
Σύμφωνα με την Έκθεση «The Economic and 
Social Survey of Asia and the Pacific 2017» 
των Ηνωμένων Εθνών, η Ινδία θα πετύχει 
μεγέθυνση ύψους 7,1% το 2017 και 7,5% το 
2018. Εντούτοις, και παρά τις θετικές προβλέ-
ψεις, η Έκθεση προειδοποιεί ότι η χώρα αντι-
μετωπίζει αυξημένους κινδύνους, που σχετίζο-
νται με τη μεγάλη συγκέντρωση επισφαλών 
δανείων στις Τράπεζες του Δημοσίου Τομέα. 
Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων στοιχεί-
ων ενεργητικού στις κρατικές Τράπεζες άγγιξε 
το 12% το 2016, κάτι που, σύμφωνα με την 
Έκθεση, σημαίνει ότι είναι απαραίτητη η ανά-
κεφαλαιοποίηση των συγκεκριμένων Τραπε-

ζών.  

 

Μείωση ινδικών επενδύσε-
ων στο εξωτερικό 
Οι ινδικές επενδύσεις στο εξωτερικό μειώθηκαν 
σε ετήσια βάση κατά 44% τον Απρίλιο, ανερχό-
μενες σε $3.15 δις. Τον ίδιο μήνα του 2016, 
αυτές ανέρχονταν σε $5.61 δις. Παρόλα ταύτα, 
οι εν λόγω επενδύσεις ήταν υψηλότερες τον 
Απρίλιο από τον Μάρτιο 2017, οπότε και είχαν 
ανέλθει σε $2.99 δις. Από το σύνολο των ινδι-
κών ξένων επενδύσεων τον Απρίλιο, $1.43 δις 
επενδύθηκε μέσω αγοράς μετοχών, $1.01 δις 
με τη μορφή δανείων και $709.68 εκ. με τη 

μορφή έκδοσης εγγυήσεων.  

Task force για συλλογή στοιχείων για την απασχόληση 

Η ινδική Κυβέρνηση συγκρότησε ομάδα εργα-
σίας με  σκοπό την ανάπτυξη μιας μεθοδολογί-
ας για τη δημιουργία έγκαιρων και αξιόπιστων 
δεδομένων αναφορικά με την απασχόληση, 
καθώς προτεραιότητά της για την υπόλοιπη 
θητεία της αποτελεί η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Η Ινδία πάσχει από έλλειψη αξιόπι-
στων και επίκαιρων δεδομένων για την απα-
σχόληση, γεγονός που εγείρει δυσκολίες σε 
πολιτικούς και ανεξάρτητους ερευνητές να 
υπολογίσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
σε διάφορα χρονικά σημεία. Τα στοιχεία που 

έως τώρα συλλέγονταν από διάφο-
ρες Αρχές ήταν ανεπαρκή και δεν 
κάλυπταν το σύνολο των τομέων 
της οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός 
ζήτησε να επιταχυνθεί το έργο της 
ομάδας, ώστε οι πολιτικές για την 
απασχόληση να διαμορφωθούν με 
σωστή εκτίμηση των επιπτώσεων 
που θα έχουν, βάσει αξιόπιστων 

στοιχείων.  

Caption describing picture or 
graphic. 

Βιομηχανική Παραγωγή 

Κατά έξι θέσεις βελτίωσε την κατάταξή της η 
Ινδία στον κατάλογο με τις πιο καινοτόμες 
χώρες, καταλαμβάνοντας την 60η θέση ανάμε-
σα σε 127 χώρες. Η Ινδία διατήρησε την πρώ-
τη θέση ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής και 
Νότιας Ασίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
των Cornell University, INSEAD και World 
Intellectual Property Organization (WIPO), που 
διενεργούν τη σχετική μέτρηση. Στις πρώτες 
θέσεις το 2017 βρέθηκαν οι: Ελβετία, Σουηδία, 
Ολλανδία, ΗΠΑ και ΗΒ, ενώ η Κίνα βελτίωσε 
περαιτέρω τη θέση της (22η από 25η το 2016). 
Στις επιμέρους παραμέτρους μέτρησης, η Ινδία 
βελτίωσε τη θέση της στους θεσμούς, τις υπο-

δομές, την επιχειρηματική επιτήδευση, την 
απόδοση γνώσεων και τεχνολογίας και τη 
δημιουργικότητα. Αντίθετα, χαμηλότερη 
απόδοση από το 2016 σημειώθηκε στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο και στην έρευνα, 

καθώς και στην ποιότητα της αγοράς.  

Παγκόσμια κατάταξη καινοτομίας 

“To catch the reader's attention, place an 
interesting sentence or quote from the story 

here.” 

Ν. Δελχί 
Σελ.5 



Κατά την επίσκεψή του στην Ινδία στις αρχές 
Μαΐου, ο Τούρκος Πρόεδρος ΡΤ Ερντογάν 
τόνισε την ανάγκη σύναψης διμερούς συμφω-
νίας ελευθέρου εμπορίου μεταξύ των δύο χω-
ρών, ως αφετηρία για τη διεύρυνση του πλαισί-
ου των διμερών οικονομικών σχέσεων. Πρό-
σθεσε δε, ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να εξετά-
σουν τη δυνατότητα διεξαγωγής του μεταξύ 
τους εμπορίου σε τοπικό νόμισμα προς απο-
φυγή συναλλαγματικών διακυμάνσεων. Εντού-
τοις, τόνισε ότι το εμπόριο μεταξύ των δύο 
χωρών είναι εξαιρετικά ελλειμματικό για την 
Τουρκία και για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για την εξισορρόπησή του. Ο 
Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε τη χώρα του 
«ιδανικό κέντρο» για επενδύσεις λόγω της 

γεωγραφικής της θέσης και κάλεσε τις ινδικές 
εταιρείες να επενδύσουν εκεί. Από την πλευρά 
του, ο Ινδός Πρωθυπουργός επίσης κάλεσε 
τουρκικές εταιρείες να επενδύσουν στην χώρα 
του σε τομείς όπως η ενέργεια, οι σιδηρόδρο-
μοι, τα λιμάνια και οι κατασκευές κατοικιών, 
λέγοντας πως «η Ινδία ως επενδυτικός προορι-

σμός είναι τώρα καλύτερη από ποτέ».  

 

Κατά τη διάρκεια της 4ης Ινδό-γερμανικής διϋ-
πουργικής συνάντησης της 30/5 στο Βερολίνο 
παρουσία του Ινδού Πρωθυπουργού κ. Ν. 
Μόντι, υπεγράφησαν 12 Μνημόνια Κατανόη-
σης που αφορούν σε: πολιτική για τον κυβερ-
νοχώρο, αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, βιώσιμη 
αστική ανάπτυξη, συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
ψηφιοποίηση, σιδηροδρομική ασφάλεια και 
προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης. 
Παρά το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι 
συνομιλίες Ε.Ε.-Ινδίας για σύναψη Εμπορικής 
Συμφωνίας, σε κοινή δήλωσή τους οι αρχηγοί 
των δύο κρατών «επιβεβαίωσαν την ισχυρή 
δέσμευσή τους για μια ευρείας βάσης Εμπορι-
κή και Επενδυτική Συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας και τη 
δέσμευσή τους να συμβάλουν στην επανάληψη 
των διαπραγματεύσεων το συντομότερο δυνα-
τό». Η Γερμανίδα Καγκελάριος, αφού επισήμα-
νε «τάσεις προστατευτισμού» σε όλο τον κό-
σμο, δήλωσε ότι η χώρα της θα αναλάβει πρω-
τοβουλίες στις Βρυξέλλες για την υλοποίηση 
της εν λόγω Συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο 
Ινδός Πρωθυπουργός κάλεσε γερμανικές εται-
ρείες να επενδύσουν στη χώρα του. Παρά 
ταύτα, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης επισή-
μαναν ότι η Διμερής Συμφωνία Επενδύσεων 
της Ινδίας με τη Γερμανία, όπως και με άλλες 
χώρες, έχει λήξει εξαιτίας της μονομερούς κα-
ταγγελίας εκ μέρους της Ινδίας, ενώ κατέγρα-
ψαν και αντιδράσεις διευθυντών γερμανικών 
εταιρειών κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας, 
οι οποίοι δήλωσαν δυσαρεστημένοι με τη λήξη 
της, καθώς αυτή «δημιούργησε αβεβαιότητα» 
και «καθιστά πολύ δύσκολες τις επενδύσεις, 
ιδίως αυτές από μικρές εταιρείες». Τέλος, αξιω-

ματούχοι του ινδικού Υπουργείου Εξωτερικών 
δήλωσαν ότι Ινδοί και Ευρωπαίοι διαπραγμα-
τευτές θα συναντηθούν τον Ιούλιο και τον Ο-
κτώβριο τ.έ, σε μια προσπάθεια να προχωρή-
σουν οι διαπραγματεύσεις για την Εμπορική 

Συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας.  

Ινδία-Γερμανία 

Ινδία-Τουρκία 

«Οι αρχηγοί των δύο κρατών «επιβεβαίωσαν την ισχυρή δέσμευσή τους για μια ευρείας 
βάσης Εμπορική και Επενδυτική Συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας» 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Σελ.6 



Το 18ο Ινδό-Ρωσικό Ετήσιο Συνέδριο πραγμα-
τοποιήθηκε, παρουσία των αρχηγών των δύο 
κρατών, στην Αγία Πετρούπολη μεταξύ 31 
Μαΐου και 2 Ιουνίου 2017. Έχοντας τονίσει, ότι 
οι δύο χώρες γιορτάζουν φέτος τη συμπλήρω-
ση 70 χρόνων διπλωματικών σχέσεων, ο Ινδός 
Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτές 
(διπλωματικές σχέσεις) χαρακτηρίζονται από 
μεγάλο βαθμό σύγκλισης σε διάφορα θέματα, 
τόσο σε διμερές όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Από την πλευρά του, ο Ρώσος Πρόεδρος δή-
λωσε, ότι η σχέση των δύο χωρών εξελίσσεται 
σε «στρατηγική και προνομιούχο». Η Ινδία και 
η Ρωσία υπέγραψαν την πολύ-αναμενόμενη 
συμφωνία κατασκευής δύο ακόμα μονάδων 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο κρατίδιο 

Ταμίλ Νάντου της Ινδίας και συμφώνησαν να 
προβούν σε μια «νέα κατεύθυνση» στην 
αμυντική συνεργασία τους. Κατά τη διάρκεια 
του Στρατηγικού Διαλόγου Ινδίας- Ευρασίας, 
που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του 
Ετήσιου Συνεδρίου, η Ινδία πίεσε για τη σε 
σύντομο χρονικό διάστημα έναρξη και ολο-
κλήρωση των Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπο-
ρίου με τις πέντε χώρες που απαρτίζουν την 
Ευρώ-ασιατική Οικονομική Ένωση (Ρωσία, 
Λευκορωσία, Καζακστάν, Αρμενία και Κιργι-
στάν), με στόχο να πενταπλασιαστεί  το 
διμερές εμπόριο  σε μια δεκαετία και να 

ανέλθει σε $62 δις.  

Ινδία-ΗΠΑ 

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ του Ινδού Πρωθυ-
πουργού και του Αμερικανού Προέδρου πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον στις 27 Ιουνί-
ου. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την επιθυμία 
τους να προωθήσουν τη στενή στρατηγική τους 
σχέση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προέτρεψε τον 
κ. Μόντι να άρει τα εμπόδια στις αμερικανικές 
εξαγωγές στην Ινδία και ξεκαθάρισε ότι θεωρεί 
απαραίτητη μια πιο εξισορροπημένη εμπορική 
σχέση μεταξύ των δύο χωρών (το αμερικανικό 
έλλειμμα στο διμερές εμπόριο ανήλθε σε 
$31δις το 2016), κάτι που συνάδει με την προε-
κλογική του υπόσχεση για αύξηση των αμερι-
κανικών εξαγωγών και τη δημιουργία περισσό-

τερων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ. Επιπλέον, ο 
κ. Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
την παραγγελία 100 νέων αεροσκαφών από 
ινδικές αεροπορικές εταιρείες, ενώ δε συζητή-
θηκε το θέμα της έκδοσης αμερικανικής βίζας 
για εξειδικευμένο ινδικό επιστημονικό προσω-
πικό. Σε ξεχωριστή συνάντηση με επικεφαλής 
αμερικανικών επιχειρηματικών ομίλων, ο κ. 
Μόντι τόνισε ότι η Ινδία προσφέρει ευκαιρίες 
προς όφελος και των δύο πλευρών, ενώ ανα-
φέρθηκε και στις προσπάθειες της Κυβέρνησής 
του να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα στη 
χώρα, περιλαμβανομένου του νέου νόμου για 

τη Φορολογία Αγαθών και Υπηρεσιών.  

Ινδία-Ρωσία 

Την Ισπανία επισκέφθηκε ο Ινδός Πρωθυπουρ-
γός στις αρχές Ιουνίου. Οι δύο χώρες υπέγρα-
ψαν επτά συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 
για τεχνική συνεργασία στον τομέα της πολιτι-
κής αεροπορίας. Ο κ. Μόντι επαίνεσε τον Ισπα-
νό Πρωθυπουργό λέγοντας ότι υπό την πρωθυ-
πουργία του η χώρα προέβη σε οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις, που «αποτελούν τη μεγαλύτε-
ρη προτεραιότητα και για τη δική μου Κυβέρνη-
ση». Επιπλέον, ενθάρρυνε ισπανικές εταιρείες 
στους τομείς των υποδομών, του τουρισμού, 
της ενέργειας και της άμυνας να επενδύσουν 
στην Ινδία. Τέλος, οι δύο χώρες υπογράμμισαν 

τη σημασία των σχέσεων Ε.Ε.-Ινδίας και την 

ανάγκη εμβάθυνσης του διμερούς διαλόγου.   

Ινδία – Πορτογαλία 

Στις 24 Ιουνίου ο Ινδός Υπουργός κ. Μόντι 
επισκέφθηκε την Πορτογαλία. Οι συζητήσεις 
του Ινδού Πρωθυπουργού με τον Πορτογάλο 
ομόλογό του επικεντρώθηκαν στην τρομοκρατί-
α, το διάστημα, τις περιβαλλοντικές σπουδές 
και τις εταιρείες start-ups, ενώ υπεγράφησαν 
11 διμερείς συμφωνίες (αποφυγής διπλής 
φορολογίας, νανοτεχνολογίας, βελτίωσης των 
πολιτιστικών δεσμών, αθλητισμού, ανώτατης 

παιδείας, επιστη-
μονικής έρευνας 
κλπ). Επίσης, ο 
Ινδός Πρωθυπουρ-
γός ανακοίνωσε τη 
δημιουργία ενός 
ταμείου επιστήμης 
και τεχνολογίας για 
τη συνεργασία των 
δύο χωρών στον 
τομέα της υψηλής 

τεχνολογίας.  

Ινδία-Ισπανία 

Η χώρα προέβη σε 
οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις, που 
«αποτελούν τη 

μεγαλύτερη 
προτεραιότητα και για 

τη δική μου 
Κυβέρνηση» 

Ν. Δελχί 
Σελ.7 



Η Ινδία διέκοψε τη συνεδρίαση του Γενικού 
Συμβουλίου του ΠΟΕ της 10ης Μαΐου, καθώς 
αρνήθηκε να συμφωνήσει με την προταθείσα 
ημερήσια διάταξη, η οποία περιείχε ως θέμα 
συζήτησης τη «ευκολία των επενδύσεων», 
θέμα το οποίο η Ινδία θεωρεί ότι βρίσκεται 
εκτός αρμοδιότητας του ΠΟΕ, αλλά που πολλές 
χώρες έχουν ζητήσει να ρυθμιστεί στα πλαίσια 
του ΠΟΕ. Σημειώνεται, ότι η Ινδία συστηματικά 
εναντιώνεται σε κάθε σχετική προσπάθεια να 
ενταχθεί το ανωτέρω θέμα στην ατζέντα του 
ΠΟΕ και έχει τονίσει επανειλημμένα ότι μια 
πολυμερής συμφωνία για τις επενδύσεις θα 
υπονομεύσει τα περιθώρια άσκησης πολιτικής 
και ρύθμισης των επενδύσεων σε στρατηγι-
κούς τομείς της οικονομίας της. Προκειμένου να 

λυθεί το αδιέξοδο, ο προεδρεύων του Συμβου-
λίου είχε συνομιλίες από κοινού με την ινδική 
πλευρά και με τις χώρες που κατέθεσαν την εν 
λόγω πρόταση. Αποτέλεσμα των διαπραγμα-
τεύσεων ήταν να συμφωνηθεί ο σχετικός διά-

λογος να γίνει ανεπίσημα εντός ΠΟΕ. 

 

Το σχέδιο της Ινδίας να επιβάλλει εισαγωγι-
κούς δασμούς σε κινητά τηλέφωνα, προκειμέ-
νου να προστατέψει από τον ανταγωνισμό τις 
ινδικές εταιρείες του κλάδου, έχει προκαλέσει 
κύμα διαμαρτυριών στα πλαίσια του ΠΟΕ από 
χώρες που κατασκευάζουν κινητά τηλέφωνα, 
όπως η Ιαπωνία, η Κορέα, οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Οι 
ανωτέρω ισχυρίζονται ότι η επιβολή εισαγωγι-
κών δασμών θα παραβίαζε τη διεθνή Συμφωνί-

α Πληροφορικής (ΙΤΑ). Από την πλευρά του, το 
Υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας ανακοίνωσε, 
ότι οι δασμοί αφορούν νέα προϊόντα, που δεν 
υπήρχαν το 1997, έτος υπογραφής της εν λόγω 
Συμφωνίας και ως εκ τούτου δε μπορεί να 
εμπίπτουν στις διατάξεις της. Επιπλέον, τονί-
στηκε στην ανακοίνωση του Υπουργείου, ότι η 
Ινδία δε θα αναλάβει νέες υποχρεώσεις, ούτε 
θα υπογράψει την ΙΤΑ2, η οποία καλύπτει 
πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογί-

ας.  

Η Ινδία επιβάλλει δασμό an-
ti-dumping σε Κίνα, Ιαπωνία 
και Νότιο Κορέα 
Το Τμήμα Εσόδων της ινδικής Κυβέρνησης 
αποφάσισε την επιβολή δασμού anti-dumping 
στην εισαγωγή ενός χημικού, που χρησιμοποι-
είται στην παρασκευή μαξιλαριών για έπιπλα 
και θέσεις αυτοκινήτων. Ο δασμός θα προστα-
τεύσει τους εγχώριους κατασκευαστές από 
κάτω του κόστους εισαγόμενα προϊόντα. Ο 
δασμός επί του εν λόγω προϊόντος (Toluene di- 
isocyanate-TDI), ο οποίος ανέρχεται σε $0,14-

0,40/κιλό, θα ισχύσει για έξι μήνες.  

 

 

 

 

Δασμοί Anti-dumping σε κι-
νεζικά προϊόντα 
Η Ινδία επέβαλε δασμούς anti-dumping σε ένα 
κινεζικό χημικό προϊόν, που χρησιμοποιείται 
στη φαρμακοβιομηχανία, καθώς και στο κινεζι-
κό αλουμινόχαρτο, προκειμένου να προστατέ-
ψει την εγχώρια βιομηχανία από φθηνά εισα-
γόμενα προϊόντα. Σύμφωνα με την σχετική 
απόφαση, στο εισαγόμενο αλουμινόχαρτο 
επιβάλλεται δασμός ύψους $1.63 ανά κιλό, ενώ 
στο χημικό amoxicillin ο δασμός ανέρχεται σε 
$8.71 ανά κιλό. Το Υπουργείο Οικονομικών 
ανακοίνωσε, ότι οι εν λόγω δασμοί θα ισχύ-

σουν για 5 χρόνια. 

 

ΠΟΕ 

 «Η Ινδία δε θα αναλάβει νέες υποχρεώσεις, ούτε θα υπογράψει την ΙΤΑ2, η οποία 
καλύπτει πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας» 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
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Smart Cities: Η Indian Academy of Highway Engineers υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργα-
σίας με το Πανεπιστήμιο New South Wales για τη δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας 

στον τομέα της Smart Transportation 

 

Αυτοκινητοβιομηχανία: Η Κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτι-
κής εφοδιαστικής και μεταφορών, με στόχο την κατά το ήμισυ μείωση του κόστους εφο-

διαστικής, προκειμένου τα ινδικά προϊόντα να καταστούν πιο ανταγωνιστικά.  

Ενέργεια:  

 Η Ινδία έγινε συνδεδεμένο μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). Σε 
ανακοίνωσή του, ο ΙΕΑ τονίζει ότι η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι η Ινδία μετακι-

νείται προς το κέντρο του παγκόσμιου διαλόγου για την ενέργεια. 

 Η ινδική Κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία δανείου ύψους $175 εκ. με την Asian 
Development Bank (ADB) για την κατασκευή συστημάτων μεταφοράς υψηλής 
τάσης για την εκκένωση της ενέργειας, που παράγεται στα νέα ηλιακά πάρκα, 
στο διακρατικό δίκτυο και για την βελτίωση της απόδοσης του εθνικού δικτύου. 

 

Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες:  Η ινδική Κυβέρνηση αποφάσισε 
να χορηγήσει το ποσό των 305 εκ. ευρώ σε εγχώριες Start-up εταιρείες 
του τομέα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Το ποσό αναμένεται να δοθεί 
στις εταιρείες που εξειδικεύονται σε νέες τεχνολογίες υπό το  ταμείο Ηλε-

κτρονικής Ανάπτυξης.  

 

Περιβάλλον: Η ινδική Κυβέρνηση προετοιμάζει ρυθμίσεις για τη χρήση 
δεύτερης γενιάς εθανόλης και μεθανόλης (μη συμβατικές πηγές καυσί-
μων), που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους εισαγωγής 
αργού πετρελαίου κατά 13,88 δις ευρώ και  θα συμβάλει στη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Υγεία: Η Κεντρική Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη νέα Εθνική Πολιτική Υγείας, σύμφωνα με 
την οποία αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία σε 2,5% του ΑΕΠ από 2% και 
εντατικοποιούνται οι προσπάθειες να διαδοθεί η γιόγκα σε σχολεία και χώρους εργασί-

ας.    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 

 

«Η Ινδία έγινε 
συνδεδεμένο μέλος του 
Διεθνούς Οργανισμού 

Ενέργειας» 

Ν. Δελχί 
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