ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (Ο.Ε.Υ.)
(ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ: ΙΝΔΙΑ, ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΝΕΠΑΛ& ΜΑΛΔΙΒΕΣ)

ΙΝΔΙΑ‐ΟΔΗΓΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018/19
Αύγουστο 2019

ΙΝΔΙΑ‐ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018/19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

3

1.ΙΝ∆ΙΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

8

1.1 Γεωγραφία

8

1.2 Πληθυσµός

8

1.3 Κύριες πόλεις

9

1.4 ∆ηµογραφικά στοιχεία

9

1.5 Εισοδηµατικές κατηγορίες πληθυσµού

10

1.6 Γεωγραφική κατανοµή πληθυσµού, εισοδηµατικά κριτήρια
&ανισότητες

10

1.7 Μακροοικονοµικά στοιχεία

(*)

11

1.8 Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις

12

1.9 Εισροές ΑΞΕ

13

1.10 Νόµισµα και συναλλαγµατική ισοτιµία

13

2.ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΝ∆ΙΑΣ

14

2.1 Το ινδικό Σύνταγµα

14

2.2 Νοµοθετική εξουσία

14

2.3 Κατ’ εξουσιοδότηση νοµοθεσία

14

2.4 ∆ικαστικό σύστηµα – Ιεραρχία ∆ικαστηρίων

15

3.ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ

15

3.1 Άµεσες Ξένες Επενδύσεις

16

3.1.1 ΑΞΕ-Franchising-Joint Ventures
3.1.2Εµπόριο Λιανικής
3.1.3 Ηλεκτρονικό εµπόριο

18
19
20

3.2 Ξένες επενδύσεις σε υπάρχουσες ινδικές εταιρείες

21

4.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

22

4.1 Είσοδος στην αγορά και επενδύσεις

22

4.2 Μορφές επιχειρείν και απαιτούµενες διαδικασίες

22

4.2.1 Μη εταιρική οντότητα

22

4.2.2 Εταιρική οντότητα

23

4.3 Άλλες σηµαντικές πτυχές

25

4.4 Νοµικό πλαίσιο επενδύσεων

25
1

ΙΝΔΙΑ‐ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018/19
5.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

25

6.ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ

26

6.1 ∆ηµόσια εγγραφή

26

6.2 Εγγραφή ινδικής εταιρείας σε ξένα χρηµατιστήρια

27

6.3 Εγγραφή ξένων εταιρειών σε ινδικά χρηµατιστήρια

27

6.4 Εγγραφή µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων

28

7.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

28

7.1 Άµεσοι Φόροι

28

7.2 Έµµεσοι Φόροι

30

8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

31

8.1 Νοµοθεσία που διέπει την απασχόληση

32

8.2 Σύµβαση εργασίας

33

9.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

34

9.1 ∆ιεθνείς Συνθήκες

35

9.2 ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας

36

9.3 Copyright

36

9.4 Εµπορικό Σήµα

36

10.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

37

10.1 Environment Act, 1986

37

10.2 Environmental Impact Assessment Notification

38

10.3 Coastal Regulation Zone Notification

38

10.4 Επικίνδυνες Ουσίες

38

10.5 Νόµος για τον Αέρα και το Νερό

39

10.6 Τοπικές Κυβερνήσεις

39

10.7 ∆ικαστική αρµοδιότητα και ποινές

39

11.ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

40

11.1 ∆ικαστήρια και Ειδικά ∆ικαστήρια

40

11.2 ∆ικαιοδοσία

41

11.3 Ασφαλιστικά µέτρα

41

11.4 Ειδική Αρωγή

41

11.5 Αποζηµίωση

42

11.6 ∆ιαιτησία

42

11.7 Εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων

42

11.8 Εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων

43
2

ΙΝΔΙΑ‐ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018/19
12.Η ΙΝ∆ΙΑ ΩΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

43

12.1 Εµπορικά µοντέλα

43

12.2 Εισαγωγικοί δασµοί

44

12.3 Ειδικό καθεστώς

45

12.4 Η ινδική αγορά και οι Ελληνικές εξαγωγές

47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Πρακτικές οδηγίες προς νέο-αφιχθέντες
επιχειρηµατίες

52

α. Eθιµοτυπία, γλώσσα και ψυχοσύνθεση
β. Μερικές επιχειρηµατικές πρακτικές και οδηγίες

52
53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

59

ΒασίληΑχ. Σκρόνια, Γενικού Συµβούλου Ο.Ε.Υ. Β’,
Προϊσταµένου Γραφείου Οικ. &Εµπ. Υποθέσεων Νέου ∆ελχί
(*) Εµµανουήλ Μαρκιανού, Γραµµατέα Ο.Ε.Υ. Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ινδία είναι η 7η µεγαλύτερη χώρα στον κόσµο σε έκταση και η 2η µεγαλύτερη
σε πληθυσµό (1,3 δις κατοίκους).Η χώρα έχει πολυάριθµη και
µεγεθυνόµενηµεσαία
τάξη,
µεταξύ
200/250
εκατοµµυρίων
κατοίκων(22%του πληθυσµούπερίπου), µε αυξανόµενο ρυθµό εγχώριας και
διεθνούς κατανάλωσης, γεγονός που την καθιστά σηµαντική αγορά. Η
µεσαία τάξη που αναµένεται να αποτελεί το 43% του πληθυσµού το έτος 2025,
συναντάται, κυρίως, στα δέκα περίπου µεγαλύτεραµητροπολιτικά κέντρατης
χώρας. Οι µεγαλουπόλεις αυτές αποτελούν αγορές στόχους για τις ξένες
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επιχειρήσεις και τις διπλωµατικές-προξενικές Αρχές τους, µέσω δικτύων
Γραφείων Ο.Ε.Υ., Μεικτών Επιµελητηρίων ή επιτόπιων συνεργατών τους κλπ.
HΙνδία διαθέτει ισχυρούς θεσµούς, όπως σταθερή, δυτικού τύπου
κοινοβουλευτική δηµοκρατία,την ‘’µεγαλύτερη δηµοκρατία’’ παγκοσµίως.Η
ανταγωνιστικότητα κόστους καιτο άφθονο ειδικευµένο ανθρώπινο
δυναµικό, ανέδειξαν την Ινδία σαν προτιµητέο προορισµό, τόσο για επενδύσεις
στη µεταποίηση και τις υπηρεσίες, όσο και ως αγορά καταναλωτικών
αγαθών και υπηρεσιών. Η χώρα έχει αναδειχθεί σε παγκόσµιο κέντρο στον
τοµέα της πληροφορικής και των υπηρεσιών που συνδέονται µε αυτή και
αναπτύσσει υψηλή τεχνολογία σε όλους τους τοµείς (πχ διαστηµική, πυρηνική
ενέργεια κλπ). Ταυτόχρονα η οικονοµική της δύναµη της επέτρεψε να γίνει
µέλος της Οµάδος των πλέον βιοµηχανοποιηµένων χωρών (G-20), να παίζει
σηµαντικό ρόλο στους διεθνείς οικονοµικούς οργανισµούς (πχ Παγκόσµια
Τράπεζα, ∆.Ν.Τ., Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, στην οµάδα αναδυόµενων
βιοµηχανικών χωρών-BRICS- κά). Η µεγάλη οικονοµική της ανάπτυξη, η
στρατιωτική της δύναµη κλπ, την κατέστησαν σηµαντική περιφερειακή
δύναµη που διεκδικεί, µεταξύ άλλων, µόνιµη θέση στο Συµβούλιο Ασφαλείας
του Ο.Η.Ε.
Από τον Μάιο 2014 και έως τις αρχές του έτους 2018 (Κυβέρνηση Μόντι)
παρατηρήθηκε ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µέσω των
µεταρρυθµίσεων: πχ άνοιγµα πολλών παραγωγικών τοµέων σε ΑΞΕ, εργατική
νοµοθεσία, βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν. Η Ινδία παραµένει ένας από
τους σηµαντικούς παγκοσµίως προορισµούς ΑΞΕ (9η θέση-DIPP, 2017).
Η Οικονοµία της Ινδίας είναι η 7η µεγαλύτερη στον κόσµο βάσει του
ονοµαστικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (WorldBank 2019) και η 3η
µεγαλύτερη βάσει της ισοτιµίας αγοραστικών δυνάµεων (ΡΡΡ-1). Επί σειρά
ετώνσηµειώνει τους υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης διεθνώς. Η αύξηση του
ΑΕΠ για το οικονοµικό έτος 2018-19 ανέρχεται στο 7,0%(CentralStatistics
Office2019).
Οι κατά διαστήµατα αρνητικές εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία από τα τέλη
της δεκαετίας του ’90,απέδειξαν την ανθεκτικότητα της ινδικής
οικονοµίαςτης οποίας τα υψηλά επίπεδα εσωτερικής κατανάλωσηςτης
επιτρέπουν να αντέχει τις συνέπειες της παγκόσµιας οικονοµικής επιβράδυνσης
και µείωσης της κατανάλωσης.
Επιπλέον, καθώς διατηρούνται οι προβλέψεις συνέχισης της µεγέθυνσης της
οικονοµίας, θα αυξηθεί παράλληλα και η ανάγκη ανάπτυξης των υλικών και
ανθρώπινων υποδοµών, γεγονός που µεταφράζεται στην ανάγκη
επενδύσεων ύψους περίπου $3 τριςπρος αυτή την κατεύθυνση τα επόµενα 810 έτη1. Όσον αφορά την τριετία 2017-2020, ο σχετικός προϋπολογισµός
ανέρχεται σε 376.53 δις δολλ. ΗΠΑ και 454.83 δις δολλ. για την πενταετία
2017-2022 αντίστοιχα (βλ. IndiaBrandEquityFoundation-IBEF).Οι κύριοι τοµείς
προτεραιότητας αφορούν την υγεία, ενέργεια, άµυνα, τεχνολογία της
πληροφόρησης κλπ.

1

http://www.financialexpress.com/news/huge-infrastructure-investment-scope-in-india-1tn-in-5-years-pranab/945471
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Από την πρώτη εκλογή της Κυβέρνησης Μόντι τον Μάϊο 2014 µε το σύνθηµα της
σταθερότητας, έχει αυξηθεί η εµπιστοσύνη των επενδυτών, κάτι που έδωσε
ώθηση στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Η Κυβέρνηση έχει πάρει
αποφασιστικά µέτρα για την αναβίωση της οικονοµίας, όπως άνοιγµα πολλών
τοµέων σε ΑΞΕ και µεταρρυθµίσεις της εργατικής νοµοθεσίας, ενώ έχει κάνει και
σηµαντικά βήµατα προς την βελτίωση της ευκολίας του επιχειρείν. Η Ινδία
παραµένει ένας από τους σηµαντικούςπαγκοσµίως προορισµούς ΑΞΕ (11η θέσηβλ. ATKearneyIndex, 2019). Υπάρχουν πολλά προφανή συγκριτικά πλεονεκτήµατα
της συνεχούς ακµάζουσας ινδικής οικονοµίας για τους ξένους επιχειρηµατίες,
εξαγωγείς ή επενδυτές (βλ. https://www.vaishlaw.com/publications/,σελ.5-16).
Θεωρούµε σκόπιµο ν’ αναφέρουµε ότι η προαναφερθείσαοικονοµική κλπ
ανάπτυξη της Ινδίας σηµειώθηκε µετά το ‘’άνοιγµα’’ της επί δεκαετίες κλειστής
αγοράς της, δηλαδή περί τα έτη 1996/7. Σηµειώνεται δε ότι στις αρχές της
δεκαετίας του ’90 η οικονοµία της ήταν στα όρια της κατάρρευσης.Στο πλαίσιο
αυτό, παρά την αλµατώδη, συνεχή ανάπτυξη της κατά την τελευταία εικοσαετία,
η παραδοσιακή προστατευτική νοοτροπία των δηµόσιων, εθνικών ή τοπικών
υπηρεσιών δεν έχει εξαλειφτεί µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται σοβαρά
εµπόδια ως προς την πρόσβαση στην ινδική αγορά. Εκτός από τα
δασµολογικά εµπόδια (πχ υψηλοί δασµοί σε αλκοολούχα ποτά ή στο ελαιόλαδο,
τάση αύξησης των δασµών σε εξαρτήµατα τηλεπικοινωνιακού υλικού κ.ά.),
υπάρχουν πολυάριθµα µη δασµολογικά εµπόδια, όπως φυτό-υγειονοµικής υφής,
γραφειοκρατικών-τελωνειακών διαδικασιών, αναδροµικοί εθνικοί ή ειδικοί
τοπικοί φόροι και τέλη των διαφόρων κρατιδίων, θέµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας, προστασίας ξένων επενδύσεων κλπ. Επιπλέον υπάρχουν, ακόµη,
περιορισµένες υποδοµές σχετικά µε την πρόσβαση στις αγορές των µεγάλων
πόλεων (πχ εκθεσιακοί ή αποθηκευτικοί χώροι κλπ).
Ενδεικτικό, εύγλωττο παράδειγµα µερικών εµποδίων πρόσβασης στην ινδική
αγορά που αντιµετωπίζουν οι ευρωπαίοι επενδυτές (κά), αποτελεί ο κατωτέρω
συνοπτικός πίνακας, στο πλαίσιο του ‘’Μηχανισµού Επενδυτικής ∆ιευκόλυνσης’’
που δηµιουργήθηκε από κοινού µεταξύ της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στο Νέο
∆ελχί και µιας ινδικής κρατικής υπηρεσίας, µε σκοπό την εξέτασητων εν λόγω
εµποδίων και ενδεχόµενης έγερσης τους, µετά από αρκετούς µήνες ή χρόνια :
Investment Facilitation Mechanism‐EU DEL ‐ Department for Promotion of Industry and Internal Trade
(April 2019)

Issue
1. Medical Devices

2. ICT

Short description

Effect/State of play

‐ Price caps on certain MD

‐ Trade margin rationalisation (TBC)

‐ New MD Rules

‐ Registration + clinical trial

‐ increase in duties

‐ WTO consultations launched

‐ mandatory in‐country testing ‐ new DL August 2019

3. Public procurement ‐ local content requirements

‐ discriminatorypolicy
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4. Furs

‐ ban on certain furs

‐ forecloses investments

5. Cosmetics

‐ increased registration fees

‐ not for local manufacturers

6. E‐commerce

‐ draft national policy

‐ EU submitted comments

7. BIS Standards

‐ domestic standards

‐ request to align with international

8. Customs Duties

‐ continuous change/increase

‐ uncertain business environment

9. Individual cases

1) VOPAK (NL)

‐ land policy major ports

2) APM/MAERSK (NL, DK)

‐ pricing guidelines, delays in judicial process

3) G4S (UK)

‐ delays in business clearances

4) ANDRIZ – VOITH HYDRO (AU/DE)

‐ exclusion from tendering procedures

5) UMICORE (BE)

‐ embargo on export licences for e‐waste

(βλ. Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος Οδηγού σχετικά µε χρήσιµες ιστοσελίδες/ εισαγωγικούς
δασµούς,
πιστοποιητικά-διαδικασίες φρούτων, λαχανικών, προϊόντων κρέατος, επενδυτικό
πλαίσιο κ.ά.) .

Βέβαια,συνήθως, όταν µια ξένη εταιρεία κατορθώσει ν’ αντιµετωπίσει επιτυχώς τ’
ανωτέρω εµπόδια και να εισέρθει στην τεράστια, αλλά ανταγωνιστική ινδική
αγορά, παρότι τα προβλήµατα δεν εξαλείφονται ποτέ, ενδέχεται το
6
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επιχειρηµατικό της κέρδος να αποτελέσει το έπαθλο των προσπαθειών της.
Προϋπόθεση επιτυχίας, εκτός των προαναφερθέντων, αποτελεί η σωστή
επιλογή επιτόπιων εταίρων ή διευθυντικών στελεχών, η κατάλληλη προώθησηπροβολή των προϊόντων-υπηρεσιών (π.χ. συµµετοχή σε επιλεγµένες κλαδικές
εκθέσεις, marketing, χρήση ηλεκτρονικού εµπορίου/e-commerce για προβολή
και πωλήσεις, διαδικτυακές διαφηµίσεις κ.ά.), η τιµολογιακή πολιτική και γενικά
ο βαθµός προσαρµοστικότητας και ανταγωνιστικότητας της κάθε εταιρείας, σε
µια χώρα µε τεράστιες αντιθέσεις, µιας αγοράς, η οποία, πέραν των ανωτέρω,
διαθέτει ανταγωνιστικότητα κόστους και άφθονο ειδικευµένο ανθρώπινο
δυναµικό.
Τέλος, οι πρωτοεµφανιζόµενοι εξαγωγείς, επενδυτές και εν γένει επιχειρηµατίες
θα ήταν χρήσιµο ν’ ασφαλίζουν προηγουµένως τα προϊόντα/υπηρεσίες τους
έναντι των πιθανών κινδύνων, όπως µη πληρωµής,ακύρωσης παραγγελίαςκλπ,
σε εξειδικευµένους ασφαλιστικούς οργανισµούς (πχΟργανισµό Ασφάλισης
Εξαγωγικών Πιστώσεων-www.oaep.gr).
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι δεν πρόκειται για µια ενιαία ‘’ινδική αγορά’’ ,
αλλά για 37 διαφορετικές αγορές. Πιο συγκεκριµένα, από αρχές Αυγούστου
2019 όταν η Ινδία ήρε την αυτονοµία του Κρατιδίου του Κασµίρ και το διαίρεσε
σε δύο ‘’Εδάφη της Ένωσης’’ υπό τον Πρόεδρο της χώρας, υπάρχουν 28 αγορές
(που αντιστοιχούν στα 28 ινδικά κρατίδια-βλ. κατωτέρω) και άλλες
εννέα(δηλαδή των αντίστοιχων 9 ‘’Εδαφών της Ένωσης’’). Κάθε µία από αυτές
τις τοπικές αγορές έχει τις ιδιαιτερότητές της (τοπική φορολογία, κανονισµούς,
διαλέκτους, θρησκείες, νοοτροπίες κλπ και φυσικά επιχειρηµατικούς κινδύνους).
Ταυτόχρονα εκάστη τοπική αγορά, αντιστοιχεί σε πληθυσµιακό κυρίως µέγεθος,
σε κάποια γνωστή χώρα της υφηλίου (βλ. κατωτέρω ανάλογη αναπαράσταση-προσφορά
Θ. Φούρλα- AsiaRegionalDirector- ChipitaSA, 2018). Συνεπώς κάθε µία από αυτές
παρουσιάζει ανάλογο εµπορικό, επενδυτικό και εν γένει επιχειρηµατικό
ενδιαφέρον (βλ.https://www.vaishlaw.com/publications/, σελ. 5‐16).Υπενθυµίζεται ότι
‘’αγορά- στόχος’’, αποτελεί η συνεχώς ανερχόµενη σε αριθµό ατόµων, όπως
και σε αγοραστική δύναµη, µεσαία και ανώτερη τάξη των 200/250 εκατοµµυρίων
καταναλωτών που βρίσκεται στα 10 περίπου µεγάλα αστικά κέντρα. Η τάξη
αυτή, µε διεθνείς επιρροές, παρουσιάζει µεταβαλλόµενες καταναλωτικές
συνήθειες ως προς τον τρόπο ζωής (πχ επώνυµα ενδύµατα, διεθνή κουζίνα
κλπ).
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1.ΙΝ∆ΙΑ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

1.1 Γεωγραφία
Συνολική έκταση: 3,28 εκ. τετρ. χλµ.
Μήκος συνόρων: 14.103 χλµ.
Συνορεύουσες χώρες:
∆υτικά: Πακιστάν (2.912 χλµ.)
Βόρεια: Κίνα (3.380 χλµ.), Νεπάλ (1.690 χλµ.), Μπουτάν (605 χλµ.)
Ανατολικά: Μπαγκλαντές (4.053 χλµ.), Μυανµάρ (1.463 χλµ.)
Ακτογραµµή: 7.000 χλµ., Ινδικός Ωκεανός (Νότια), Αραβική
Θάλασσα (Νοτιοδυτικά) και Κόλπος της Βεγγάλης (Νοτιοανατολικά)
o ∆ιοίκηση: 28 κρατίδια και 9 περιοχές ή ‘’Εδάφη της Ένωσης’’
(UnionTerritories) που διοικητικά υπάγονται απ’ ευθείας στον
Πρόεδρο της ’’Ένωσης’’, δηλαδή ολόκληρης της Ινδίας.

o
o
o
¾
¾
¾
o

1.2 Πληθυσµός
o 1,282,000,000κάτοικοι
o Μερίδιο παγκόσµιου πληθυσµού: 17,51%, 2η πολυπληθέστερη χώρα
στον κόσµο
o Ετήσια αύξηση πληθυσµού %: 1,24
o Κύριες θρησκείες: Ινδουισµός (80,5%), Μουσουλµανισµός (13,4%),
Χριστιανισµός (2,3%), Σιχ (1,9%), Βουδισµός και λοιπές θρησκείες
(1,9%)
o ∆υνατότητα ανάγνωσης: Συνολικά: 59,5%, άνδρες: 70,2%,
γυναίκες: 48,3%
o Εθνική γλώσσα: Χίντι (οµιλείται από το 30% του πληθυσµού)
o Επίσηµες γλώσσες: Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati,
Malayalam, Kannada, Oriya, Punjabi, Assamese, Kashmiri, Sindhi,
και Sanskrit
o Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Ινδίας, από την Ανεξαρτησία της
χώρας (1947), τα αγγλικά είναι η επίσηµη γλώσσα της διοίκησης και
των επιχειρήσεωνκαι χρησιµοποιούνται ευρέως σε καθηµερινή βάση
(τα σχολεία που απευθύνονται στην µικροαστική τάξη και πάνω είναι
αποκλειστικά αγγλόφωνα)
o Μέση ηλικία: 26,9 έτη
o Παιδιά ανά γυναίκα: 2,5
o Πυκνότητα: 390 κάτοικοι ανά τετρ.χλµ.
o Αστικός πληθυσµός: 33%
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1.3 Κύριες πόλεις
o 10 πολυπληθέστερες πόλεις: Μουµπάι (πρώην Βοµβάη), Κολκάτα
(πρώην Καλκούτα), ∆ελχί, Χαϊντεραµπάντ, Τσεννάϊ (πρώην
Μαντράς), Μπεγκαλούρου (πρώην Μπάγκαλορ), Αχµανταµπάντ,
Πούνε, Βαντοτάρα και Κάνπουρ
o Το ∆ελχί είναι η πρωτεύουσα της χώρας και σηµαντικό
επιχειρηµατικό κέντρο
o ΗΜουµπάι είναι το σηµαντικότερολιµάνι,το σηµαντικότερο εµπορικό
και χρηµατοπιστωτικό κέντρο της χώρας, καθώς και πρωτεύουσα της
µόδας, όπωςκαι της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας (Μπόλλυγουντ)
o ΤοΤσεννάι στη Νότια Ινδία, είναι µεγάλο λιµάνι καιβιοµηχανικός
πόλος (ιδίως σε αυτοκινητοβιοµηχανίες κλπ), γνωστό και ως ‘’Ινδικό
Detroit’’
o Η Μπεγκαλούρουή ‘’Ινδική SiliconValley’’και τοΧαϊντεραµπάντ είναι
τα σηµαντικότερα κέντρα του τοµέα της πληροφορικής, υψηλής
τεχνολογίας και έρευνας, όπως πχ ψηφιακών εφαρµογών σε όλους
τους οικονοµικούς κλάδους
o ΗΚολκάταείναι παραδοσιακόβιοµηχανικό και εµπορικό κέντρο, καθώς
και
µεγάλης
σηµασίας
λιµάνι
στην
Ανατολική
Ασία,
διαµετακοµιστικός κόµβος µεταξύ Ινδίας, Μπανγκλαντές, Νεπάλ ή
Μπουτάν κλπ.
1.4 ∆ηµογραφικά στοιχεία
0-14 ετών
15-64 ετών
65 και άνω
Κάτω των 25 ετών
Κάτω των 35 ετών
Αναλογία ανδρών/γυναικών
Κατά τη γέννηση
Κάτω των 15 ετών
15-64 ετών
65 ετών και άνω

31,2%
63,6%
5,3%
περισσότεροι από 50%
περισσότεροι από 65%
1,10 αρρ./γυναίκα
1,10 αρρ./γυναίκα
1,06 αρρ./γυναίκα
0,9 αρρ./γυναίκα
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1.5
πληθυσµού

Εισοδηµατικές

κατηγορίες

(Πηγή: MGIReport)

1.6 Γεωγραφική κατανοµή
κριτήρια - ανισότητες

του

πληθυσµού

µε

εισοδηµατικά

Η εγχώρια παραγωγή υπήρξε ο κύριος µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης της
Ινδίας τις τελευταίες δεκαετίες. Σύµφωνα µε τις διαδοχικές έρευνες
CreditSuisseGlobal),από
το
έτος
2014
έως
πλούτου(WealthReport,
πρόσφατα,0,3% του πληθυσµού της χώρας (2,4 εκ.) έχει περιουσία
µεγαλύτερη του $1 εκ., ενώ τουλάχιστον254.000 Ινδοί συγκαταλέγονται
στο 1% των πλουσιότερωνατόµων παγκοσµίως, από τους οποίους 2.080
έχουν περιουσία που ξεπερνά τα $50 εκ. και 940 διαθέτουν περισσότερα
από $100 εκ. περιουσιακά στοιχεία. Κάθε χρόνο προστίθενται,επί πλέον
των ήδη υπαρχόντων,περαιτέρω πολυεκατοµµυριούχοι Ινδοί στην πρώτη
10-20άδα του αµερικανικού περιοδικού ‘’Forbes’’. Όπως ήδη αναφέρθηκε,
200/250 εκατοµµύρια Ινδοί αποτελούν την συνεχώς µεγεθυνόµενη µεσαία,
εύπορη και ανώτερη τάξη, της οποίας το εισόδηµα σταθερά βελτιώνεται.
Ποσοστό 10% των Ινδών (128 εκ.) εκπροσωπούν 30% των συνολικών
εισοδηµάτων, 23% των εξόδων των νοικοκυριών και 64% του
εισοδηµατικού πλεονάσµατος της Ινδίας.2 Αντίθετα, το 10% των
φτωχότερων Ινδών αναγκάζονται να δανείζονται για να καλύψουν τις
βασικές τους ανάγκες (πχ ‘’µικρο-δάνεια’’ ή micro-credits). Ο πληθυσµός
που βρίσκεται κάτω του ορίου της φτώχειας (1,90 $ ηµερησίως-Παγκ.
Τράπεζα) ανέρχεται σε 21,9% (CIA-TheWorldFactbook).
2

ICE 360 Survey 2014
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Σχεδόν 63% των πλουσιότερων ινδών (δηλ. του 10%) ζουν σε αστικές
περιοχές, ενώ 85% των φτωχότερων στρωµάτων ζουν σε αγροτικές
περιοχές. Σύµφωνα µε άλλες συναφείς µελέτες, από τους πλούσιους των
αστικών περιοχών (85 εκ.), περίπου 2/3 διαβιούν σε µητροπόλεις και 1/3
σε µικρότερες πόλεις.3
1.7 Μακροοικονοµικά, δηµ/κάκαι συναφή οικ.στοιχεία*
Ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης 2018-19(IMF- July2019)7%
Πρόβλεψη ρυθµού ανάπτυξης 2019-20(OECD) 7,4%
Ονοµαστικό ΑΕΠ (WB-2018)
2,658τρις $
Παγκόσµια κατάταξη/ονοµαστ. ΑΕΠ (WB-2018) 7η
ΑΕΠ κατά κεφαλή (WB)1.964 $
Μέσο εισόδηµα νοικοκυριών
8,671 $
Πληθυσµός κάτω του ορίου της πτώχειας(WB) 21.9% (<$1,90/ηµέρα)
Εργατικό ∆υναµικό (WorldBank)

527,4 εκ.

Ανεργία (2018 by Trading Economics)

3,53%

ΑΕΠανάτοµέα (Central Statistics Office-2019)
Γεωργία
17,1%
Βιοµηχανία
29,1%
Υπηρεσίες
53,9%
Πληθωρισµός (2019byTradingEconomics) 2,5%(δείκτηςτιµών κατ/τή:3,3%)
Βασικό Τραπεζικό Επιτόκιο(RBI-Απρ.2019) 6%
Ευκολία Επιχειρείν (WΒ-2019)
77η
Eξαγωγές Αγαθών& Υπηρεσιών$483,92 δις(Απρ.2018-Φεβ.2019-IBEF)
Εισαγωγές Αγαθών& Υπηρεσιών

$577,31 δις

( ‘’ )

Κύριοι Εισαγ. Εταίροι Κίνα(17%),ΕΕ(11%),ΗΠΑ(6%), Σαουδ. Αραβία(5%)
Εισροές ΑΞΕ (WB-2018)

$37,76 δις – 11η Θέση

Εξωτερικό Χρέος (31.12.2018-TradingEconomics)521,2 δις $
∆ηµόσιο Χρέος/ΑΕΠ (2017-TradingEconomics)68.7%
∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα/ΑΕΠ(∆εκ 2018-TradingEconomics)2,3%
Εθν. Εισόδηµα (2017-18)

224 δις $

∆ηµ.∆απάνες (2018-19 -IBEF)

339,5 δις $

Συναλλαγµατικά αποθέµατα (TradingEconomics)$411,91 δις (Απρ. 2019)
Αναπτυξιακή Βοήθεια (WB -2017)
3

3,09 δις $

Financial Express, 6.11.2015
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Πιστοληπτική ικανότητα (2019) ΒΒΒ-(S&P), Baa2(Moody’s),BBB-(Fitch)
*ΕκτιµήσειςMin.ofFinance, RBL,CII, WB, IMF, EU- το οικονοµικό έτος αρχίζει την 1η Απριλίου έως το τέλος
Μαρτίου επόµενου έτους

1.8 Οικονοµικές µεταρρυθµίσεις (επιχειρηµατικό περιβάλλον)
•

•

•
•
•

•

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. σελ. 4), από το 1991, η εµπορική και
επενδυτική πολιτική της χώρας έχουν σταδιακά φιλελευθεροποιηθεί
και σε συνδυασµό µε την παγκοσµιοποίηση, η Ινδία µετατράπηκε
από πολύ πτωχή χώρα σε οικονοµική και περιφερειακή
δύναµη.Στόχος της ινδικής κυβέρνησης είναι,η οικονοµία της
χώρας, κατά το οικονοµικό έτος 2024-25, να αντιπροσωπεύει το
ποσό των 5 τρις δολλ. ΗΠΑ (από από 2,658 τρις δολλ. ΗΠΑ το
2018), ώστε να περιλαµβάνεται µέσα στις πέντε µεγαλύτερες
οικονοµίες παγκοσµίως.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, η χώρα είναι µέλος της Οµάδος των πλέον
αναπτυγµένων χωρών (‘’G20’’), των BRICS κ.ά., µε ρόλο επιρροής
εντός του ∆.Ν.Τ., της Παγκόσµιας Τράπεζας (κλπ), της Ν.Α. Ασίας(σε
ανταγωνισµό µε την Λ.∆. Κίνας) και διεκδικεί µόνιµη θέση στο
Συµβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.
Οι ποσοτικοί εισαγωγικοί περιορισµοί καταργήθηκαν το 2001, µε
εξαίρεση ορισµένους «ευαίσθητους» τοµείς.
Τα πρόσφατα χρόνια, οι Κυβερνήσεις πήραν πρωτοβουλίες για την
χαλάρωση των περιορισµών ΑΞΕ σε τοµείς όπως η Άµυνα, τα
πετρελαιοειδή, οι τηλεπικοινωνίες, το Χρηµατιστήριο κλπ.
Όµως από το έτος 2014 µέχρι σήµερα, η κυβέρνηση Μόντι υιοθέτησε
διάφορες πρωτοβουλίες υποκατάστασης των εισαγωγών από την
εθνική παραγωγή και προσέλκυσης ΑΞΕ για το σκοπό αυτό (βλ.
‘’MakeinIndia’’κ.ά.).
Ταυτόχρονα
επέβαλε
µη
αµελητέους
εισαγωγικούς δασµούς σε µεγάλο αριθµό προϊόντων (αγροτικώνπ.χ. ελαιολάδου, βιοµηχανικών, όπως ανταλλακτικά αυτοκινήτων,
τηλεπικοινωνιακού υλικού υψηλής τεχνολογίας κλπ) που σε
συνδυασµό µε τα ‘’παραδοσιακά’’ ή νεώτερα µη δασµολογικά εµπόδια
(πχ φυτό-υγειονοµικά, αναδροµική και απρόβλεπτη φορολόγηση
εισοδήµατος,
τοπικοί
δασµοί-τέλη
κλπτων28Κρατιδίωνκά,
γραφειοκρατικά,
διαφθορά
κλπ),
υποδηλώνουν
µια
κάποιαεπιστροφή στο προ του έτους 1991παραδοσιακό
‘’προστατευτισµό’’ της τότε εθνικής παραγωγής.
Συνεπώς, το επιχειρηµατικό, οικονοµικό ή νοµοθετικό περιβάλλον
είναι µεν ανοικτό και ακολουθεί τις βασικέςαρχές του ελεύθερου
ανταγωνισµούκατά τα τελευταία 25-27 χρόνια, αλλά παρουσιάζει
πολλά εµπόδια πρόσβασης στην ινδική αγορά, όπως αθέµιτου
ανταγωνισµού, πνευµατικών δικαιωµάτων (κλπ)και χαρακτηρίζεται
από προστατευτική νοοτροπία. Παρόλα αυτά, λόγω κάποιων
µεταρρυθµίσεων, η Παγκόσµια Τράπεζα κατατάσσει την Ινδία για το
έτος 2018, στην 77ή θέση παγκοσµίως ως προς το
επιχειρηµατικό
κλίµα
ή
‘’Ευκολία
τουΕπιχειρείνEasyDoingBusiness. ∆ηλαδή η µε καλπάζοντες οικονοµικούς
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ρυθµούς Ινδία επί σειρά ετών, βρίσκεται,ακόµη,σε δυσµενέστερη
θέση της Ελλάδος (67η) ως προς τον εν λόγω πολύ σηµαντικό
δείκτη.

1.9 Εισροές ΑΞΕ
•

•

Οι ΑΞE ανήλθαν σεUS$ 37,76 δις4για το έτος 2018(τελευταία
διαθέσιµα στοιχεία) και,όπως προαναφέρθηκε, κατατάσσεται στην
11η θέσηπαγκοσµίως(από την 9η το προηγούµενο έτος).Η
µονοµερής καταγγελία των διµερών συµφωνιών αµοιβαίας
προστασίας επενδύσεων (2016/17) από την Ινδική κυβέρνηση και η
νέα ‘’προστατευτική’’ της πολιτική, προφανώς είχαν αρνητική
επίπτωσηστις ΑΞΕ. Μερικοί αναλυτές οµιλούν για αποτυχία των
κυβερνητικών πρωτοβουλιών προσέλκυσης επενδύσεων µε σκοπό
την υποκατάσταση των εισαγωγών από την εθνική παραγωγή (βλ.
πχ MakeinIndia).
Από την πλευρά των χωρών-επενδυτών, οι µεγαλύτερες εισροές
προέρχονται από τον Μαυρίκιο,τη Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ
ή τη Κύπρο (στο τοµέα των υπηρεσιών ή κίνησης κεφαλαίων-πχ
τριγωνικές συναλλαγές κλπ- µέσω της σχετικής διµερούς Συµφωνίας
Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας-ΣΑ∆Φ-του έτους 2016).Όµως µετά το
πρώτο τρίµηνο του έτους 2018, σε συνέχεια της οικονοµικής,
νοµισµατικής κλπ πολιτικής των ΗΠΑ, παρατηρήθηκε µεταφορά
διεθνών κεφαλαίων (π.χ. οµολόγων) από τις ‘’ΑναδυόµενεςΑγορές’’,
όπως της Ινδίας, προς τις ΗΠΑ. Η κατάσταση αυτή επηρέασε
δυσµενώς τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες τους.

1.10 Νόµισµα και συναλλαγµατική ισοτιµία
Το εθνικό νόµισµα της Ινδίας είναι η ρουπία.
Το Μάιο2019, η συναλλαγµατική ισοτιµία της ρουπίας είχε ως ακολούθως:
1€ =78,13ρουπίες, 1$ =69,64 ρουπίες ενώ προ ενός έτους κυµαινόταν
στις 82 και 67,2 ρουπίες αντίστοιχα.Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούνταν
µικρές αποκλίσεις από τις ανωτέρω ισοτιµίεςχωρίς να ενισχύονται οι ινδικές
εξαγωγές. Μάλιστα στα µέσα Μαΐου 2018, η ρουπία υποτιµήθηκε έναντι
του αµερικανικού δολαρίου στο χαµηλότερο επίπεδο της σε διάστηµα 16
µηνών.
Η Κεντρική τράπεζα της Ινδίας (ReserveBankofIndia-RBI)έλαβε τα
κατάλληλα, συνήθη µέτρα για την προστασία της ρουπίας, όπως προσφορά
χρήµατος, εσωτερικά επιτόκια δανεισµού ή απευθείας παρέµβασή της στην
αγορά συναλλάγµατος Forex.

4

Πηγή: World Bank

14

ΙΝΔΙΑ‐ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018/19
2. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΝ∆ΙΑΣ
Η Ινδία ακολουθεί το νοµικό σύστηµα της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, το
οποίο ενσωµατώνει βασικά χαρακτηριστικά του Εθιµικού Κοινοπολιτειακού
∆ικαίου, όπως η εκδίκαση αποφάσεων βάσει νοµολογίας και η
δεσµευτικότητα των αποφάσεων των Ανώτερων ∆ικαστηρίων για τα
αντίστοιχα κατώτερου βαθµού. Ως εκ τούτου, το ινδικό νοµικό σύστηµα
προσοµοιάζει µε το βρετανικό, µε τη διαφορά ότι η Ινδία έχει γραπτό
Σύνταγµα.
2.1.Το ινδικό Σύνταγµα
Το ινδικό Σύνταγµα περιλαµβάνειοµοσπονδιακά αλλά και ενιαία
χαρακτηριστικά. Στοοµοσπονδιακό επίπεδο περιλαµβάνεται η κατανοµή
των εξουσιών µεταξύ της οµοσπονδιακής (Κεντρικής), των περιφερειακών
Κυβερνήσεωντων 28 Ινδικών Κρατιδίων και µερικών από τα εννέα
‘’Εδάφη της Ένωσης’’. Στα ενιαία χαρακτηριστικά περιλαµβάνεται το
ενιαίο δικαστικό σύστηµα και ο διορισµός από την Κεντρική Κυβέρνηση
προσώπων σε θέσεις-κλειδιά (π.χ. ο επικεφαλής εκλογικός επίτροπος).
Για περισσότερες πληροφορίες για τις διάφορες εξουσίες της Ινδίας, βλ.
https://www.vaishlaw.com/publications/ ,σελ. 16-19).
2.2.Νοµοθετική εξουσία
Η νοµοθετική εξουσία κατανέµεται µεταξύ του οµοσπονδιακού και των
περιφερειακών νοµοθετικών σωµάτων. Σύµφωνα µε το ινδικό Σύνταγµα
υπάρχουν α) 97 περιπτώσεις, όπου δικαίωµα νοµοθεσίας έχει µόνο το
οµοσπονδιακό νοµοθετικό σώµα (π.χ. άµυνα, τραπεζικός τοµέας), β)
66
περιπτώσεις
αποκλειστικής
αρµοδιότητας
των
τοπικών
κοινοβουλίων (π.χ. τοπική γεωργία και εµπόριο) και γ) 47 περιπτώσεις,
όπου και τα δύο σώµατα µπορούν να νοµοθετήσουν (π.χ. πτωχευτικό
δίκαιο), αλλά σε περίπτωση αντικρουόµενων νόµων, τότε θα υπερισχύσει ο
οµοσπονδιακός.
2.3.Κατ’εξουσιοδότηση νοµοθεσία
Υπάρχει συνταγµατική πρόβλεψη κατ’εξουσιοδότησης νοµοθεσίας, η οποία
διενεργείται από ένα κυβερνητικό σώµα, το οποίο είναι υποδεέστερο του
νοµοθετικού σώµατος. Πολλές φορές ένα νοµοθέτηµα µπορεί να είναι
ατελές εάν δεν ληφθεί υπόψη το συνοδευτικό έγγραφο του
κατ’εξουσιοδότηση νοµοθετούντος σώµατος.

15

ΙΝΔΙΑ‐ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018/19
2.4.∆ικαστικό σύστηµα-Ιεραρχία ∆ικαστηρίων
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Ινδίας είναι το υψηλότερο σε βαθµό και
εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων των Ανώτερων ∆ικαστηρίων.
Υπάρχουν
28
συνολικά
Ανώτερα
∆ικαστήρια
ή
DistrictandSessionsJudgeCourts -ένα για κάθε κρατίδιο–, αλλά µερικά από
αυτά είναι αρµόδια και για γειτονικά ‘’Εδάφη της Ένωσης’’. Κάθε Ανώτερο
∆ικαστήριο αποτελείτο κύριο πολιτικό δικαστήριο του κρατιδίου, µε
δικαιοδοσία επί όλων των υποθέσεων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που
επισείουν ποινή θανάτου, ενώεκδικάζει και εφέσεις των κατώτερων
δικαστηρίων.
Τα περιφερειακά δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις της περιφέρειας και
τελούν υπό διοικητικό και δικαστικό έλεγχο του Ανώτερου ∆ικαστηρίου του
αντίστοιχου κρατιδίου.
Υποδεέστερα των παραπάνω περιφερειακών δικαστηρίων είναι πολλά
ακόµα κατώτερα δικαστήρια, τα οποία χωρίζονται σε πολιτικά και
ποινικά. Το κατώτερο πολιτικό είναι αυτό του Πολιτικού ∆ικαστή
(CivilJudge -JuniorDivision), που εκδικάζει υποθέσεις χαµηλού χρηµατικού
διακυβεύµατος,
ενώ
το
κατώτερο
ποινικό
είναι
αυτό
του
JudicialMagistrateSecondClass, το οποίο εκδικάζει υποθέσεις, που
επισείουν ποινές φυλάκισης έως 5 έτη.
Περισσότερες πληροφορίες για το ινδικό δικαστικό
https:https://www.vaishlaw.com/publications/ ,σελ. 19-22.

σύστηµα,

βλ.

3.ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ
Πριν από κάθε
παράµετροι:

επενδυτική

ενέργεια

πρέπει

να

εξετάζονται

τρεις

Α. Στρατηγική
Μελέτη του οικονοµικο-πολιτικού περιβάλλοντος της Ινδίας, της οµάδαςστόχου ή των µελλοντικών πελατών, της ποιότητας και του τόπου
εγκατάστασης των µελλοντικών εργαζοµένων.
Β. Νόµος
Κατανόηση των εγχώριων νόµων όπως: 1) του Νόµου Ελέγχου
Συναλλάγµατος, 2) της Εταιρικής Νοµοθεσίας και γ) των Ειδικών
Τοµεακών Νόµων.
Γ. Φορολογία
Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο το εγχώριο Φορολογικό Σύστηµα, όσο
και οι ∆ιεθνείς Φορολογικές Συµφωνίες.
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3.1 ΆµεσεςΞένεςΕπενδύσεις
Μετά την ανάληψη της εξουσίας από την Κυβέρνηση του κ.
ΝαρέντραΜόντι(2014) και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τις ΑΞΕ στην
Ινδία, άρχισε να διευρύνεται σταδιακά το επιτρεπτό ποσοστό επί της
συνολικής επένδυσης, στο οποίο επιτρέπονται επενδύσεις από
αλλοδαπούς.Με τον Νόµο του 2016, το εν λόγω ποσοστό αυξήθηκε ακόµα
και σε τοµείς, στους οποίους µέχρι τότε υπήρχαν σοβαροί περιορισµοί στις
ΑΞΕ (π.χ. αµυντικός τοµέας).
Αναφορικά µε τις συναλλαγµατικές συναλλαγές αλλοδαπών µε την
Ινδία,τα περισσότερα ζητήµατα που προκύπτουν από αυτές ρυθµίζονται
από τoνΝόµο FEMA (ForeignExchangeManagementAct) και την βάσει
αυτού υπόλοιπη σχετική νοµοθεσία. Η εξαγορά ινδικών εταιρειών από
αλλοδαπές διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου περί Ρυθµίσεων για τη
∆ιαχείριση Συναλλάγµατος (2000),καθώς και τις διατάξεις του Νόµου
Βιοµηχανικής Πολιτικής και ∆ιαδικασιών.
Βάσει των περιορισµών σε ΑΞΕ υπάρχουν οι παρακάτω διακρίσεις τοµέων5:
Α. Απαγορευµένοι τοµείς
Υπάρχουν τοµείς στους οποίους απαγορεύονται οι ΑΞΕ(στην αγγλική,
επίσης, επίσηµη γλώσσα της χώρας):
•
•
•
•
•
•
•
•

5

Lottery Business including Government /private lottery, online
lotteries, etc.
Gambling and Betting including casinos etc.
Chit funds
Nidhi company-(borrowing from members and lending to members
only).
Trading in Transferable Development Rights (TDRs)
Real Estate Business (other than construction development) or
Construction of Farm Houses
Manufacturing of Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of
tobacco or of tobacco substitutes
Activities / sectors not open to private sector investment e.g.
Atomic Energy and Railway Transport (other than construction,
operation and maintenance of
(i) Suburban corridor projects through PPP,
(ii) High speed train projects,
(iii) Dedicated freight lines,
(iv) Rolling stock including train sets, and locomotives/coaches
manufacturing and maintenance facilities,
(v) Railway Electrification,
(vi) Signaling systems,

Πηγή: www.makeinindia.com
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•

(vii) Freight terminals,
(viii) Passenger terminals,
(ix) Infrastructure in industrial park pertaining to railway
line/sidings including electrified railway lines and connectivities to
main railway line and
(x) Mass Rapid Transport Systems.)
Services like legal, book keeping, accounting & auditing.

B.Τοµείς µε ανώτατο όριο συµµετοχής στην επένδυση
Σε ορισµένους τοµείς οι ξένοι επενδυτές επιτρέπεται να επενδύουν έως ένα
ορισµένο ποσοστό. Αυτοί οι τοµείς είναι οι κάτωθι (στην αγγλική, επίσης,
επίσηµη γλώσσα της χώρας):
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petroleum Refining by PSU (49%).
Teleports (setting up of up-linking HUBs/Teleports),Direct to Home
(DTH), Cable Networks (Multi-system operators (MSOs) operating at
national, state or district level and undertaking upgradation of
networks towards digitalization and addressability), Mobile TV and
Headend-in-the-Sky Broadcasting Service (HITS) – (74%).
Cable Networks (49%).
Broadcasting content services- FM Radio (26%), up linking of news
and current affairs TV channels (26%).
Print Media dealing with news and current affairs (26%).
Air transport services- scheduled air transport (49%), nonscheduled air transport (74%).
Ground handling services – Civil Aviation (74%).
Satellites- establishment and operation (74%).
Private security agencies (49%).
Private Sector Banking- Except branches or wholly owned
subsidiaries (74%).
Public Sector Banking (20%).
Commodity exchanges (49%).
Credit information companies (74%).
Infrastructure companies in securities market (49%).
Insurance and sub-activities (49%).
Power exchanges (49%).
Defense (49% above 49% to CCS).
Pension Sector (49%).

Γ. Τοµείς για τους οποίους απαιτείται έγκριση της Κεντρικής
Κυβέρνησης(στην αγγλική, επίσης, επίσηµη γλώσσα της χώρας):
•
•

Tea sector, including plantations – 100%.
Mining and mineral separation of titanium-bearing minerals and
ores, its value addition and integrated activities -100%.
18
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•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FDI in enterprise manufacturing items reserved for small scale
sector – 100%.
Defense – up to 49% under FIPB/CCEA approval, beyond – 49%
under CCS approval (on a case-to-case basis, wherever it is likely to
result in access to modern and state-of-the-art technology in the
country).
Teleports (setting up of up-linking HUBs/Teleports), Direct to Home
(DTH), Cable Networks (Multi-system operators operating at
National or State or District level and undertaking upgradation of
networks towards digitalization and addressability), Mobile TV and
Headend-in-the Sky Broadcasting Service(HITS) – beyond 49% and
up to 74%.
Broadcasting Content Services: up linking of news and current
affairs channels – 26%, up linking of non-news and current affairs
TV channels – 100%.
Publishing/printing of scientific and technical magazines/specialty
journals/periodicals – 100%.
Print media: publishing of newspaper and periodicals dealing with
news and current affairs- 26%, Publication of Indian editions of
foreign magazines dealing with news and current affairs- 26%.
Terrestrial Broadcasting FM (FM Radio) – 26%.
Publication of facsimile edition of foreign newspaper – 100%.
Airports – brownfield – beyond 74%.
Non-scheduled air transport service – beyond 49% and up to 74%.
Ground-handling services – beyond 49% and up to 74%.
Satellites – establishment and operation - 74%.
Private securities agencies – 49%.
Telecom-beyond 49%.
Single brand retail – beyond 49%.
Asset reconstruction company – beyond 49% and up to 100%.
Banking private sector (other than WOS/Branches) – beyond 49%
and up to 74%, public sector – 20%.
Insurance - beyond 26% and up to 49%.
Pension Sector - beyond 26% and up to 49%.
Pharmaceuticals – brownfield – 100%.

∆. Πλήρως απελευθερωµένοι τοµείς:
Όλοιοιυπόλοιποι, πουδενπεριλαµβάνονταιστουςπαραπάνωτοµείς.
3.1.1ΆµεσεςΞένεςΕπενδύσεις-Franchising-JointVentures
Ο ινδικός νόµος διακρίνει δύο κατηγορίες καταστηµάτων στο εµπόριο
λιανικής: Τα “multi-brand”, δηλαδή καταστήµατα λιανικής που
εµπορεύονται πολλαπλές εµπορικές επωνυµίες (π.χ. πολυκαταστήµατα,
super-markets) και τα “single-brand”, που είναι καταστήµατα µε
προϊόντα µιας εµπορικής επωνυµίας (η επωνυµία πρέπει να δίνεται στη
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διάρκεια της παραγωγής και να διατηρείται η ίδιαστα συγκεκριµένα
προϊόντα όταν πωλούνται σε άλλες χώρες εκτός Ινδίας).
Πριν από τον Σεπτέµβριο 2012 απαγορεύονταν οι Άµεσες Ξένες
Επενδύσεις σε multi-brandκαταστήµατα λιανικής και επιτρέπονταν
έως ποσοστό 51% σε καταστήµατα µιας εµπορικής επωνυµίας (singlebrand). Τον Σεπτέµβριο 2012 ψηφίστηκε νόµος για την απελευθέρωση
των ΑΞΕ, µε αποτέλεσµα αυτές πλέον να επιτρέπονται σε ποσοστό 100%
στα single-brand καταστήµατα και κατά 51% στα multi-brand.
Όµως, εάν η επένδυση στα single-brand ξεπερνά το 51% της συνολικής
επένδυσης, τότε το 30% των προς πώληση προϊόντων πρέπει να
προέρχεται από ινδικές εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές, πρέπει να είναιινδικές
µικρό-µεσαίες επιχειρήσεις στην ύπαιθρο,καθώς και
µεµονωµένοι
τεχνίτες.
Επίσης, σε όλες τις ΑΞΕ σε multi-brand(οι οποίες επιτρέπονται µόνο σε
µεγάλες πόλεις),το 30% της συνολικής αξίας των προϊόντων πρέπει να
προέρχονται από ινδικές εταιρείεςή «µικρές βιοµηχανίες»,των οποίων η
συνολική αξία της παραγωγικής µονάδας και των µηχανηµάτων δεν
ξεπερνά το ένα εκατ. δολάρια ($).
Η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων franchising στην Ινδία
αφορά single-brand περιπτώσεις (Starbucks, GapNike+, Adidas). ∆εν
υπάρχει ειδικός νόµος για το franchising, µε αποτέλεσµα να εφαρµόζονται
όλοι οι υπόλοιποι νόµοι, που καλύπτουν τις ΑΞΕ.
Ηεπιλογή τωνfranchising και jointventure µε Ινδούς συνεταίρους
παραµένουν µέχρις στιγµής οι καλύτερες λύσεις, εν αναµονή της
περαιτέρω απελευθέρωσης των ΑΞΕ στην Ινδία. Όπως προαναφέρθηκε,
µια ΑΞΕ µεγαλύτερη του 51%,προϋποθέτειεγχώρια (ινδική) παραγωγή του
30% του διατιθέµενου προϊόντος, κάτι που πολλές ξένες εταιρείες δεν θα
ήταν σε θέση ή δε θα επιθυµούσαν να κάνουν.
3.1.2 Εµπόριο Λιανικής
Σε γενικές γραµµές, τα καταστήµατα λιανικής (δηλ. όσα δεν υπάγονται
στις κατηγορίες της αµέσως προηγούµενης παραγράφου), λαµβάνουν
προµήθειες από τους διανοµείς. Όµως δεν αποκλείεται οι εταιρείες
παραγωγής, µέσω του τµήµατος πωλήσεών τους, να έρχονται σε άµεση
επαφή µε τα καταστήµαταλιανικήςγια τη διενέργεια των παραγγελιών.
Κατηγορίες καταστηµάτων λιανικής πώλησης:
 Εµπορικά κέντρα (Malls)-standaloneκαταστήµατα
 Πολυκαταστήµατα σε κύριους εµπορικούς δρόµους και εµπορικά
κέντρα
 Γενικά καταστήµατα σε τοπικές αγορές
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Το µέγεθος των καταστηµάτων προϊόντων λιανικής ποικίλλει σε µεγάλο
βαθµό. Τα πολυκαταστήµατα έχουν µεγάλη έκταση, τα standalone
καταστήµατα είναι µικρότερα, ενώ το µέγεθος των γενικών καταστηµάτων
ποικίλλει ανάλογα µε την περιοχή, στην οποία βρίσκεται.
Οι
δύο
πρώτες κατηγορίες
καταστηµάτων διαθέτουν
συνήθως
αποθηκευτικό χώρο, ενώ αυτά της τρίτης κατηγορίας κατέχουν τόσο
εµπόρευµα, όσο εκτίθεται στα ράφια τους, προβαίνοντας σε
ανατροφοδότηση κάθε µία η δύο εβδοµάδες, ανάλογα µε το µέγεθος του
καταστήµατος. Στην περίπτωση της τελευταίας κατηγορίας είναι συχνό
φαινόµενο να προσφέρεται η δυνατότητα τηλεφωνικής ή διαδικτυακής
παραγγελίας και δωρεάν κατ’οίκον διανοµής.
Τακριτήρια επιλογής προϊόντων διαφέρουν ανάλογα µε τις κατηγορίες
των καταστηµάτων6. Έτσι, σταγενικά καταστήµατα οι καταναλωτές
επιλέγουν βάσει της τιµής, της εµπορικής επωνυµίας, των επιµέρους
χαρακτηριστικών του προϊόντος, της συσκευασίας και του συστήµατος
προώθησης.
Αντίθετα, ο καταναλωτής που εισέρχεται σε ένα πολυκατάστηµα ή σε
ένα stand-alone κατάστηµα γνωστής επωνυµίας, έχει επηρεαστεί από
διαφηµίσεις σε επιλεγµένα έντυπα, γνωρίζει τα προϊόντα από ταξίδια στο
εξωτερικό, είναι συνήθως περισσότερο ενηµερωµένος για τις σύγχρονες
τάσεις, ακολουθεί τη µόδα και διαθέτει τα απαιτούµενα ποσά για την αγορά
ακριβότερων προϊόντων.
3.1.3 Ηλεκτρονικό Εµπόριο
Το εν λόγω εµπόριο αποτελεί τη νεώτερη µορφή εµπορίου και τη
ταχύτερα αναπτυσσόµενη. Σε έρευνα, που χρηµατοδοτήθηκε από την
Οµοσπονδία Ινδικών Επιµελητηρίων (FICCI) και διενεργήθηκε από την
εταιρεία συµβούλων KPMG, διατυπώνεται η πεποίθηση ότι το µεγέθους $10
δις ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ινδία θα ανέλθει σε $100 δις έως το 2020
και $250 δις έως το 2025.
Η αισιόδοξη πρόβλεψη βασίζεται στο γεγονός της ταχείας διείσδυσης του
ηλεκτρονικού εµπορίου στην ύπαιθρο (όπου µάλιστα χρησιµοποιούνται οι
τοπικές γλώσσες προς διευκόλυνση των χρηστών). Το Ηλεκτρονικό
Εµπόριο υποστηρίζεται από την κυβερνητική πρωτοβουλία “DigitalIndia”,
µέσω της οποίας οι σηµαντικότερες εταιρείες ηλεκτρονικού εµπορίου της
χώρας έχουν διεισδύσει ήδη σε αξιοσηµείωτο βαθµόστην ύπαιθρο.
Από τα τέλη του 2016 περί το 1 δις. συσκευές κινητών τηλεφώνων ανήκαν
σε Ινδούς καταναλωτές. Επιπλέον, από τοέτος 2017 ο αριθµός των
smartphones στη χώρα –µέσω των οποίων διεξάγεται σηµαντικός όγκος
του συνολικού ηλεκτρονικού εµπορίου- υπερβαίνει κατά πολύ τα 350
εκ.Σύµφωνα µε δηλώσεις του ∆/ντος Συµβούλου της Επιτροπής
προγραµµατισµού
και
αναπτυξιακής
πολιτικής
(ΝΙΤΙ
Αayog6

Πηγή: ASSOCHAM
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www.niti.gov.in), κ. AmitabhKant, άνω των 500 εκ. Ινδών έχουν ήδη
διαδικτυακή σύνδεση, γεγονός που δηµιουργεί «τεράστιες καταναλωτικές
ευκαιρίες».
Σηµαντικός παράγοντας για τις ανωτέρω εξελίξεις αποτελεί ο ταχύτατος
ρυθµός αστικοποίησης της Ινδίας και ο πρωταρχικός ρόλος που αναµένεται
να παίξει στο µέλλον η διαρκώς αυξανόµενη µικροαστική τάξη: έως το έτος
2030, 350 εκ. Ινδοί της υπαίθρου θα έχουν µετακοµίσει σε αστικές
περιοχές,ενώ µέχρι το 2025 το µερίδιο των µικροαστών στην εν γένει
οικονοµική δραστηριότητα θα ανέρχεται σε 50%. Όλο και περισσότερα
καταναλωτικά προϊόντα (τρόφιµα, ποτά, ρουχισµός, ηλεκτρονικά
είδη κλπ) προωθούνται στην ανερχόµενη µεσαία τάξη των Ινδών
καταναλωτών µέσω ηλεκτρονικού εµπορίου ή e-commerce). Οι
καταναλωτές αυτοί, έχουν συνήθως αποκτήσει συνήθειες και παραστάσεις
από τις σπουδές ή τα ταξίδια τους σε ‘’δυτικές ‘’ χώρες (πχ χώρες µέλη του
ΟΟΣΑ), µε αποτέλεσµα να έχουν υιοθετήσει ανάλογες καταναλωτικές
συνήθειες. Μέσω του ηλεκτρονικού εµπορίου, οι τελευταίοι εξοικονοµούν
πολύτιµο χρόνο για την προµήθεια αγαθών που συνήθως τους
παραδίδονται στην οικία ή στο χώρο της εργασίας τους. Ταυτόχρονα οι
εταιρείες διανοµής, κάνοντας χρήση του ‘’e-commerce’’, διευκολύνονται
να έχουν πρόσβαση και να προωθούν τα προϊόντα τους (πχ προβολήmarketing-πώληση
µέσω
διαδικτύου)
σε
δεκάδες
εκατοµµύρια
καταναλωτές της αχανούς Ινδίας.
3.2 Ξένες Επενδύσεις σε υπάρχουσες ινδικές εταιρείες
Αυτές οι επενδύσεις µπορεί να είναι άµεσες ή έµµεσες, ενώ οι κανόνες που
διέπουν τις ΑΞΕ εφαρµόζονται και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, µε τους
προβλεπόµενους περιορισµούς, εξαιρέσεις και ιδιαιτερότητες ανά επιµέρους
τοµέα.
Άµεσες θεωρούνται οι επενδύσεις ξένου επενδυτή σε ινδική εταιρεία.
Έµµεσες είναι όσες γίνονται από ινδική εταιρεία, που ανήκει ή ελέγχεται
από αλλοδαπούς, σε άλλη ινδική εταιρεία. Μια ινδική εταιρεία «ανήκει» σε
αλλοδαπό, όταν αυτός κατέχει περισσότερο από το 50% του κεφαλαίου
της εταιρείας.Μια εταιρεία «ελέγχεται» από αλλοδαπό, όταν ο τελευταίος
έχει δικαίωµα να διορίζει την πλειοψηφία των διευθυντών ή να ελέγχει την
διοίκηση ή τις αποφάσεις για την πολιτική της εταιρείας.
Τέλος, επένδυση σε ινδική εταιρεία, που γίνεται από τραπεζική εταιρεία
που ανήκει ή ελέγχεται σε ποσοστό 100% από ξένους και διενεργείται στο
πλαίσιο σχεδίου δόµησης δανείου (σε βιβλία συναλλαγών ή µε απόκτηση
µετοχών ως αποτέλεσµα µη ικανοποίησης όρων δανείου), δεν θεωρείται
έµµεση ξένη επένδυση. Για πλήρη ενηµέρωση σχετικά µε το καθεστώς
ξένων επενδύσεων στην Ινδία, βλ.,https://www.vaishlaw.com/publications/,σελ.43140.
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4.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
4.1 Είσοδος στην αγορά και επενδύσεις
¾ Σε γενικές γραµµές, αλλοδαπές εταιρείες επιτρέπεται να
επενδύσουν άµεσα στην Ινδία, είτε από µόνες τους είτε σε
κοινοπραξία µε εγχώριες εταιρείες, µε εξαιρέσεις σε λίγους τοµείς.
Επιπλέον, δεν απαιτείται προηγούµενη έγκριση από την Κυβέρνηση
(µε λίγες εξαιρέσεις σε «ευαίσθητους» τοµείς).
¾ Η χρησιµοποίηση ξένων επωνυµιών στα προϊόντα, που πωλούνται
στην ινδική αγορά, επιτρέπεται.
¾ Η ινδική αγορά κεφαλαίων είναι ανοιχτή σε ξένους θεσµικούς
επενδυτές.
¾ Επιτρέπονται οι συµφωνίες µεταφοράς τεχνογνωσίας από το
εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συµφωνούνται τα
παρακάτω: αµοιβή για τη µεταφορά τεχνογνωσίας, αµοιβή για το
‘’design’’, πληρωµή για υπηρεσίες τεχνικού προσωπικού και πληρωµή
για λοιπά δικαιώµατα πνευµατική ιδιοκτησίας.
4.2 Μορφές επιχειρείν και απαιτούµενες διαδικασίες
4.2.1 Μη εταιρική οντότητα
Liaisonoffice: Επιτρέπεται η λειτουργία της µετά από άδεια της
Αποθεµατικής Τράπεζας Ινδίας(RBI), η οποία παρέχεται συνήθως για
περίοδο 3 ετών και µπορεί στη συνέχεια να ανανεωθεί. Το liaisonoffice
δραστηριοποιείται εν ονόµατι της εταιρείας. Μεταξύ άλλων προβαίνει σε:
•

αντιπροσώπευση της αλλοδαπής εταιρείας,

•

προώθηση των εισαγωγών,

•

προώθηση τεχνικών/χρηµατοδοτικών συµφωνιών στο όνοµα της
εταιρείας,

•

συντονισµό της επικοινωνίας µεταξύ µητρικής και ινδικών εταιρειών.

BranchOffice: Απαιτείται ειδική άδεια της Αποθεµατικής Τράπεζας της
Ινδίας για τη σύσταση BranchOffice, η οποία εξετάζει ενδελεχώς τις
προτεινόµενες στην αίτηση άδειας δραστηριότητες. Στη συνέχεια, πρέπει
να εκδοθεί πιστοποιητικό έναρξης δραστηριότητας στην Ινδία από τον
Έφορο Εταιρειών.
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Το BranchOfficeσυνήθως αναλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:
•

Εισαγωγή & εξαγωγή εµπορευµάτων

•

Προσφορά συµβουλευτικών υπηρεσιών

•

Έρευνα σε περιοχή ενδιαφέροντος της µητρικής

•

Τεχνικές/χρηµατοδοτικές συµφωνίες στο όνοµα της µητρικής

•

Εκπροσώπηση της µητρικής στην Ινδία µε δικαίωµα αγοράς/πώλησης

•

Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και ανάπτυξης λογισµικού στην
Ινδία

•

Τεχνική υποστήριξη για προϊόντα που τροφοδοτεί η µητρική

Projectoffice:Εάν µια αλλοδαπή εταιρεία έχει συµφωνήσει µε µια ινδική
να αποπερατώσει ένα έργο στην Ινδία, δεν χρειάζεται ειδική άδεια από την
Αποθεµατική Τράπεζα. Όπως και στην περίπτωση του branchoffice, το
projectoffice θεωρείται
επέκταση
της
αλλοδαπής
εταιρείας
και
φορολογείται µε το ίδιο τρόπο που ισχύει για τις αλλοδαπές εταιρείες.
4.2.2 Εταιρική Οντότητα
Θυγατρική εταιρεία: Η εν λόγω εταιρεία υπάγεται στις ρυθµίσεις των
ΑΞΕ. Στην περίπτωση των θυγατρικών εταιρειών υπάρχει η µεγαλύτερη
δυνατή ευελιξία ως προς το επιχειρείν σε σύγκριση µε τα προαναφερθέντα
liaison και branchoffice και κυρίως:
•
•
•

Η χρηµατοδότηση µπορεί να γίνει µέσω ιδίων κεφαλαίων ή
δανεισµού (αλλοδαπού ή εγχώριου)
Ισχύουν οι ινδικές ρυθµίσεις για τον καθορισµό των τιµών
µεταβίβασης
∆εν απαιτείται άδεια για τον επαναπατρισµό µερισµάτων

Κοινοπραξία µε Ινδό εταίρο: ∆εν υπάρχουν ειδικοί νόµοι, που διέπουν
τις κοινοπραξίες, αλλά απλά εφαρµόζονται οι νόµοι που ισχύουν για τις
εγχώριες εταιρείες.
Ξένοι Θεσµικοί Επενδυτές: Οι ανωτέρω µπορούν να επενδύσουν στις
χρηµατοπιστωτικές αγορές, όπως σε συνταξιοδοτικά ταµεία, αµοιβαία
κεφάλαια, εταιρείες επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων. Επίσης, οι προαναφερθέντες,επιτρέπεται να επενδύσουν σε
κάθε είδους χρεόγραφο στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά ινδικών
εταιρειών, που έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν σε ένα ινδικό
χρηµατιστήριο.
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Σύσταση εταιρείας: Κατά το πρώτο στάδιο προβλέπεται η κατάθεση
αίτησης εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών. Από τη στιγµή που µια
εταιρεία εγγράφεται, υπόκειται στους νόµους και κανονισµούς που διέπουν
τις εγχώριες εταιρείες στην Ινδία.
Υπάρχουνδύοείδηεταιρειών:
1) Ιδιωτική εταιρεία: Είναι η εταιρεία, που έχει τουλάχιστον δύο µέλη
και ελάχιστο κεφάλαιο 100.000 ρουπιών (€ 1.400).
2) ∆ηµόσια εταιρεία: Ως δηµόσιες θεωρούνται και οι θυγατρικές των
δηµόσιων εταιρειών. Η δηµόσια εταιρεία οφείλει να διαθέτει
κεφάλαιο τουλάχιστον 500.000 ρουπιών (€ 7.000) και να έχει το
λιγότερο 7 µέλη και 3 διευθυντές. Ο ανώτατος αριθµός διευθυντών
είναι 12 και µπορεί να αυξηθεί µε κρατική έγκριση.
∆ιαδικασία σύστασης εταιρείας(στην αγγλική, επίσης, επίσηµη γλώσσα
της χώρας):
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtaining DIN (Director Identification Number)
Applying for name availability
Drafting Memorandum of Understanding (MOU) and Articles of
Association (AOA)
Court stamping of MOU and AOA
Signing of MOU and AOA by first subscribers
Filing with Registrar of Companies (ROC)
Vetting of MOU and AOA by ROC
Obtaining certificate of incorporation

Ανάλογα µε το είδος της εταιρείας είναι πιθανό να απαιτούνται και οι
παρακάτω κωδικοί, εγγραφές κά φορολογικές διαδικασίες(ορολογία στην
αγγλική, επίσηµη γλώσσα της χώρας, όπως και οι σχετικές διευκρινήσεις):
•

•

•

•

PAN
(PermanentAccountNumber):
Allincometaxpayersarerequiredtoobtainanincometaxregistrationnum
beri.e. PAN
TAN (Tax Deduction Account Number): While running a business,
certain payments will require the payee to withhold tax. A new
business is required to obtain Tan from income tax department.
Service tax: A person/company providing specified services needs
to obtain service tax registration within 30 days of providing the
services.
VAT (Value Added Tax): VAT is levied on sale of goods. Any
business proposing to carry out a works contract or trade in goods
needs to register for VAT.
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•
•

•

Excise registration: Excise is an indirect tax levy on manufacture of
goods.
FRRO (Foreigners Regional registration Office): Foreigners coming
to India on employment need to register with FRRO within 14 days
of their arrival.
IEC (Import Export Code): Prior to carrying out any export or
import activities, it is mandatory to obtain an IEC from Directorate
General of Foreign Trade.

4.3 Άλλες σηµαντικές πτυχές
 Επαναπατρισµός επενδεδυµένου κεφαλαίου και κερδών:
1. Τα κέρδη από όλες τις ξένες επενδύσεις επαναπατρίζονται
ελεύθερα και υπόκεινται σε κλαδικές ρυθµίσεις. Τα µερίσµατα
εµβάζονται ελεύθερα µέσω εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων.
2. Οι µη-κάτοικοι της χώρας µπορούν να πωλούν µετοχές στο
χρηµατιστήριο χωρίς προηγούµενη έγκριση της Αποθεµατικής
Τράπεζας.Οι ίδιοι δύνανται να επαναπατρίζουν τα κέρδη µέσω
τράπεζας, µε την προϋπόθεση ότι αγόρασαν τις µετοχές µε
πρόβλεψη επαναπατρισµού και έχουν τα απαραίτητα
εκκαθαριστικά έγγραφα από τις αρµόδιες Φορολογικές Αρχές.
3. Για πώληση µετοχών µέσω ιδιωτικών συµφωνιών, χρειάζεται
άδεια από τα κατά τόπους γραφεία της Αποθεµατικής Τράπεζας
και υπάρχει ειδική διαδικασία για τον καθορισµό της τιµής
τους.
 Γεωγραφικοί περιορισµοί: Οι επενδυτές µπορούν ελεύθερα να
διαλέξουν τόπο εγκατάστασης βιοµηχανικής µονάδας. Βιοµηχανική
άδεια απαιτείται εάν η προτεινόµενη τοποθεσία είναι σε απόσταση
µικρότερη των 25 χλµ από την αστική περιοχή 23 ινδικών πόλεων, οι
οποίες έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο του 1 εκ. κατοίκων, σύµφωνα
µε την προηγούµενη απογραφή του ινδικού πληθυσµού(2011).
 Περιβαλλοντολογικές άδειες: Επιβάλλονται για τις βιοµηχανικές
µονάδες, που ανήκουν σε 31 κατηγορίες εργοστασίων. Οι
λεπτοµέρειες
καταγράφονται
στην
ιστοσελίδα
του
ινδικού
Υπουργείου Περιβάλλοντος και ∆ασών: http://envfor.nic.in. (βλ.
περαιτέρω διευκρινήσεις στο κεφάλαιο 10 του παρόντος οδηγού).
4.4 Νοµικό πλαίσιο επενδύσεων
26

ΙΝΔΙΑ‐ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018/19
Πλήρης περιγραφή του νοµικού πλαισίου που διέπει τις επενδύσεις στις
Ινδία υπάρχει,επίσης,στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Επενδύσεων:

https://dipp.gov.in/foreign‐direct‐investment/foreign‐direct‐investment‐policy
5. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
Υπάρχουν πολλοί νόµοι, που διέπουν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές είτε
άµεσα είτε έµµεσα. Ακολουθούν οι κυριότεροι(στην αγγλική, επίσης,
επίσηµη γλώσσα της χώρας):
Α. CompaniesAct, 2013
Β. ΤakeoverCode, 2011
Γ. ListingAgreement: Γίνεται µεταξύ της εταιρείας και του Χρηµατιστηρίου,
στο οποίο η πρώτη προτίθεται να εγγραφεί.
∆. Insider Trading Regulations, 2015
E. Competition Law, 2002
ΣΤ. Exchange Control Regulations
Ζ. Overseas Direct Investment
Η. TaxesandDuties.
Περιλαµβάνει τους φόρους: 1) Εισοδήµατος, 2) ΦΠΑ, 3) Τέλος
Χαρτοσήµου, 4) Άλλους Φόρους (πρόκειται, κυρίως, για φόρους
υπηρεσιών).
6. ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΝ∆ΙΑ
Οι ινδικές εταιρείες επιτρέπεται να αντλήσουν κεφάλαια και να έχουν
πρόσβαση στις χρηµατοπιστωτικές αγορές µέσω της δηµόσιας εγγραφής
µετοχών, αλλά και µε τη χρήση άλλων µεθόδων εντός των κανονιστικών
ορίων
του
SEBI
(SecurityandExchangeBoardofIndia).
Tα
σηµαντικότερα χρηµατιστήριατης χώρας είναι τα ακόλουθα: το BSE
(BombayStockExchange), µε εγγεγραµµένες περισσότερες από 5.500
εταιρείες, τοΝSE (NationalStockExchangeofIndiaLtd) και το µικρότερο των
δύο προαναφερθέντων,CalcuttaStockExchange.
6.1 ∆ηµόσιαΕγγραφή
Υπάρχουνδύοειδώνδηµόσιεςεγγραφές:
IPO
(FurtherPublicOfferings).
Στην
(InitialPublicOfferings)καιFPO
περίπτωση της ΙΡΟ η εκδότρια εταιρεία προσφέρει νέους τίτλους ή τίτλους
που κατέχουν ήδη οι µέτοχοί της, ή έναν συνδυασµό των δύο παραπάνω
τίτλων.Η διαδικασία αυτή ανοίγει τον δρόµο για την εγγραφή της
εκδότριας εταιρείας σε κάποιο από τα ινδικά χρηµατιστήρια. Στην
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περίπτωση της FPΟ, µια ήδη εγγεγραµµένη εταιρεία εκδίδει επιπλέον
µετοχές προς πώληση ή εµπορεύεται υπάρχουσες µετοχές της.
ΟιδιατάξειςτουSEBI (IssueofCapitalandDisclosureRegulations, 2009ICDR) ρυθµίζουν, µεταξύάλλων, τη διαδικασία των ΙΡΟ και FPO από µια
ινδική εταιρεία, καθώς επίσης και τη διαδικασία για εξαιρούµενη θεσµική
τοποθέτηση, προνοµιακή διάθεση και ινδικά αποθετήρια έγγραφα. Εκτός
από τους κανόνες του ICDR, τα εν λόγω δύο είδη δηµόσιας εγγραφής
διέπονταιαπό τους κατωτέρω νόµους: CompaniesAct, SecuritiesContracts
(Regulation) Rules, 1957 (“SCRR”)καιListingRegulations.

6.2 Εγγραφή ινδικής εταιρείας σε ξένα χρηµατιστήρια
Η ανωτέρω εγγραφή είναι δυνατή µέσω της έκδοσηςαποθετηρίων
εγγράφων, κοινώς γνωστών ως ‘AmericanDepositoryReceipts’ (ADR) ή
‘GlobalDepositoryReceipts’ (GDR).
Οι ADR είναι µετοχές εµπορεύσιµες στις ΗΠΑ, αλλά αντιπροσωπεύουν έναν
ορισµένο αριθµό µετοχών µιας ξένης εταιρείας. Οι ADR αποτελούν
αντικείµενο
αγοραπωλησίας
στααµερικανικάχρηµατιστήριαωςκανονικέςµετοχές.
ΟιGDR είναι όµοιες µε τις ADR, αλλά αυτές αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε χρηµατιστήρια εκτός ΗΠΑ.
Η εγγραφή ινδικών εταιρειών σε ξένα χρηµατιστήρια διέπεται από το
‘DepositoryReceiptsScheme, 2014’ (DRScheme 2014)7, που τέθηκε
σε ισχύ στις 15 ∆εκεµβρίου 2014
και αποτελεί επικαιροποίηση των
εκτενών
οδηγιών
που
περιέχονται
στο
ForeignCurrencyConvertibleBondsandOrdinaryShares
(ThroughDepositaryReceiptMechanism) Scheme, 1993.8

6.3 Εγγραφή ξένων εταιρειών σε ινδικό χρηµατιστήριο
Οι αλλοδαπές εταιρείες επιτρέπεται να συγκεντρώσουν κεφάλαια στην
ινδική
αγορά
εκδίδοντας
Ινδικά
Αποθετήρια
(IndianDepositoryReceipts’,IDRs).Οι προϋποθέσεις για να µπορεί
νόµιµα µια αλλοδαπή εταιρεία να εκδώσει IDR είναι οι παρακάτω:
7

http://finmin.nic.in/the_ministry/dept_eco_affairs/capital_market_div/DepositoryReceiptsScheme2014.pdf
https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9507&Mode=0
8

RBI/2014-15/421 A.P. (DIR Series) Circular No. 61

28

ΙΝΔΙΑ‐ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018/19
•
•
•

•
•
•

Εγγραφή σε χρηµατιστήριο της χώρας προέλευσης.
∆εν πρέπει να υπάρχει κανενός είδους απαγόρευση έκδοσης
µετοχών.
Πριν από την έκδοση των µετοχών, η εταιρεία θα πρέπει να έχει
καταβεβληµένο κεφάλαιο καθώς και ελεύθερα αποθεµατικά ύψους
τουλάχιστον $100 εκ., όπως και µέσο όρο κύκλου εργασιών ύψους
$500 εκ. στη χώρα προέλευσης για τα τρία τελευταία έτη πριν από
την έκδοση.
Ιστορικό συµµόρφωσης: Η εταιρεία πρέπει να έχει θετικό ιστορικό
συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς αγοράς κινητών αξιών στη χώρα
προέλευσης.
Ιστορικό συνεχούς εµπορίας: Η εταιρεία πρέπει να µην έχει διακόψει
το εµπόριό της στο χρηµατιστήριο της χώρας καταγωγής κατά τα
τελευταία τρία έτη.
Ιστορικό κερδοφορίας: Απαιτείται κερδοφορία της αλλοδαπής
εταιρείας για 5 χρόνια προ της έκδοσης µετοχών στην ινδική αγορά.

Οι κανόνες, που διέπουν το εµπόριο της αλλοδαπής εταιρείας, και στους
οποίους αυτή πρέπει να συµµορφώνεται, περιέχονται στους ακόλουθους
νόµους:
¾ TheCompaniesAct
¾ The ICDR Regulations
¾ The Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004
6.4 Εγγραφή Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
Πρόκειται για απλοποιηµένη διαδικασία, κατά την οποία δεν απαιτείται
έκδοση ΙΡΟ, προκειµένου να µπορούν οι εταιρείες αυτές να
συγκεντρώσουν κεφάλαια. ΟισχετικοίΚανονισµοί -SEBI Regulations,
2013(Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform)καθορίζουντιςενλόγωλεπτοµέρειες.
Ορισµένες από τις βασικές προϋποθέσεις εγγραφής είναι:
9 Ο διευθυντής της εταιρείας δεν πρέπει να περιλαµβάνεται στον
κατάλογο παραβατών της Αποθεµατικής Τράπεζας Ινδίας
9 ∆εν έχει γίνει αγωγή εκκαθάρισης ενώπιον κανενός αρµόδιου
δικαστηρίου
9 Ούτε η εταιρεία ούτε κάποια θυγατρική της έχουν καταγγελθεί
τα
προηγούµενα
5
έτη
στο
BoardforIndustrialandFinancialReconstruction(BIFR),
ούτε
υπήρξε το συγκεκριµένο διάστηµα εναντίον της ενέργεια από
τις SEBI, RBI, IRDAήMCA.
9 Η
εταιρεία
έχει
ελεγµένες
οικονοµικές
καταστάσεις
τουλάχιστον για το αµέσως προηγούµενο έτος.
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9 Η εταιρεία υπάρχει για λιγότερο από 10 χρόνια και τα έσοδά
της δεν ξεπέρασαν το 1 δις ρουπίες (€13,3 εκ.) σε κάποιο από
αυτά τα χρόνια.
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
Επιβάλλονται άµεσοι και έµµεσοι φόροι τόσο από την Κεντρική όσο και από
τις τοπικές Κυβερνήσεις. Οι σηµαντικότεροι είναι:
7.1 Άµεσοι Φόροι
Α.Εταιρικός Φόρος
Για τις ινδικές εταιρείες ο εταιρικός φόρος ανέρχεται σε 33%, όταν τα
καθαρά κέρδη της εταιρείας ανέρχονται σε 10 έως 100 εκ. ρουπίες (€
133.000 – 1,3 εκ.) και σε 34,5%, όταν τα αυτά ξεπερνούν τα 100 εκ.
ρουπίες. Σύµφωνα µε Τροπολογία του Φεβρουάριου 2016 του ινδικού
Υπουργείου Οικονοµικών,οι εταιρείες που συστάθηκαναπό την 1η Μαρτίου
2016 και ανήκουν στον µεταποιητικό τοµέα, θα µπορούν να επιλέξουν
ανάµεσα σε φόρο ύψους 30% ή 25%. Όµως στην τελευταία περίπτωση δε
θα µπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών προβλέψεων της
Φορολογικής Αρχής Ινδίας (ΙΤΑ). Η προαναφερθείσα µείωση αποτελεί ένα
βήµα της Κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της σταδιακής γενικής
µείωσηςτου εταιρικού φόρου σε ποσοστό 25% σε διάστηµα 4 ετών.Για τις
αλλοδαπές εταιρείες ο εταιρικός φόρος ανέρχεται σε 42% για καθαρά
κέρδη 10 έως 100 εκ. ρουπιών (€ 133.000 – 1,3 εκ.) και σε 43,26% για
κέρδηυψηλότερα των ανωτέρω. Η διαφορά που υπάρχει στη φορολόγηση
των δύο ειδών εταιρειών είναι ότι οι εγχώριες φορολογούνται βάσει
των κερδών τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας,
ενώ οι αλλοδαπές µόνο βάσει των κερδών τους στην Ινδία. Με τον
Προϋπολογισµό οικ. έτους 2016-17 προβλέπεται πλήρης φορολογική
απαλλαγή 3 συνεχόµενων χρόνων µέσα στην πρώτη 5ετία από τη σύσταση
εταιρειών start-ups.
Β. Μερίσµατα και αγορά ιδίων µετοχών
Τα µερίσµατα που διανέµονται από ινδικές εταιρείες υπόκεινται σε έναν
ειδικό φόρο (dividenddistributiontaxDDΤ), που ανέρχεται σε 15% επί των
ακαθάριστων κερδών.
Γ. ΚέρδηΚεφαλαίου

30

ΙΝΔΙΑ‐ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018/19
Ο φόρος επί των κερδών κεφαλαίου διαφέρει ανάλογα µε την περίοδο
διακράτησης των κεφαλαιουχικών στοιχείων και κυµαίνεται από 10% έως
40%.9
∆. Τόκοι, ∆ικαιώµατα και Αµοιβές για Τεχνικές Υπηρεσίες
Ανάλογα µε την περίπτωση, οι τόκοι που αποδίδονται σε αλλοδαπό
φορολογούνται από 5,26% έως 42,02%. Τα δικαιώµατα και οι αµοιβές
τεχνικών υπηρεσιών από αλλοδαπό υπόκεινται σε παρακρατούµενο φόρο
ύψους 10%.
Ε. Παρακρατούµενος φόρος
Επιβάλλεται σε κάθε πληρωµή προς αλλοδαπό ή ηµεδαπό που υπόκειται σε
φόρο σύµφωνα µε τον ινδικό νόµο, ενώ το ύψος του διαφέρει ανάλογα µε
τη συναλλαγή.
ΣΤ. Φόρος Περιουσίας
Ο Φόρος Περιουσίας καταργήθηκε µε τον Χρηµατοπιστωτικό Νόµο 2015,
καθώς κρίθηκε ότι ήτανµέτρο χαµηλής απόδοσης και υψηλού κόστους.
Ζ. Φόρος Προσωπικού Εισοδήµατος
Τα άτοµα φορολογούνται
συντελεστή ύψους 34%.

σε

προοδευτική

βάσηµε

µέγιστο

οριακό

Η. Συµφωνίες Αποφυγής ∆ιπλής Φορολογίας (ΣΑ∆Φ)
Η Ινδία έχει υπογράψει περισσότερες από 80 τέτοιες συµφωνίες.Όσον
αφορά την ΣΑ∆Φ µε την Ελλάδα, η ισχύουσα Συµφωνία υπεγράφη το
1965 και επικυρώθηκε το 1966.Η Ινδική πλευρά πρότεινε την αναθεώρηση
της (2015 και 2016) χωρίς όµως ν’ ανταποκριθεί στις προτεινόµενες
ηµεροµηνίες από τις Ελληνικές Αρχές. Οι τελευταίες, σε γενικές γραµµές,
δεν είναι αισιόδοξες για το θέµα αυτό λόγω της εµπειρίας των
προηγούµενων διαπραγµατεύσεων που οδηγούνταν σε αδιέξοδο.
Τέλος, τoέτος 2016, µετά από ‘’µαραθώνιες’’ διµερείς διαπραγµατεύσεις,
τροποποιήθηκε και τέθηκε εκ νέου σε ισχύ η ΣΑ∆Φ Κύπρου–Ινδίας που
είχε καταγγελθεί µονοµερώς από το Ν. ∆ελχί το 2013.Η νέα αυτή ΣΑ∆Φ
ακολούθησε το πρότυπο της αντίστοιχης Συµφωνίας Ινδίας-Αγ. Μαυρικίου.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε το ινδικό φορολογικό
σύστηµα, βλ. https://www.vaishlaw.com/publications/,σελ.140-169.

9

Βλ.
Sixth
Bi-Monthly
Monetary
Policy
Statement
2014-15
στηνδ/νση
http://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=33144.Επίσης A.P.(DIR Series) Circular No.
71 στηνδνση http://rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=9543&Mode=0
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7.2 Έµµεσοι Φόροι
Το φθινόπωρο του 2016 ψηφίστηκε οαπό χρόνια‘’αναµενόµενος’’Φόρος
επί Αγαθών και Υπηρεσιών (GST), ο οποίος εισάγει ενοποιηµένο
σύστηµα έµµεσης φορολογίας σε όλη την επικράτεια, πουήταν
κατακερµατισµένο. Την 1η Ιουλίου 2017, ο νόµος τέθηκε σε
εφαρµογήταυτόχρονα στα 29 Ινδικά Κρατίδια. Έκτοτε η εφαρµογή του
σηµείωσε πολλά τεχνικά προβλήµατα αλλά και ‘’παρενέργειες’’ (π.χ.
αύξηση τελικής τιµής προϊόντων, αποφυγή έκδοσης αποδείξεων πληρωµής
προς τους καταναλωτές, µείωση ετήσιας ανάπτυξης ΑΕΠ κλπ). Πάντως,
τόσο οι Ινδικές Αρχές όσο και οι ξένοι παρατηρητές (π.χ. ∆ιεθνείς
Οικονοµικούς Οργανισµούς) ευελπιστούν, ότι τα επόµενα χρόνια οι
επιχειρήσεις, οι τοπικές αρχές και οι καταναλωτές, θα έχουν προσαρµοστεί
στον εθνικά ενιαίο αυτό φόρο(βλ. περαιτέρω:www.gstcouncil.gov.in/briefhistory-gst).
Ο GST θεωρείται από πολλούς Ινδούς αναλυτές ως η σηµαντικότερη
οικονοµική
µεταρρύθµιση
στην
χώρα
από
την
απόφαση
φιλελευθεροποίησης της οικονοµίας το 1991, ενώη Κυβέρνησηςτον θεωρεί
ναυαρχίδα της εισοδηµατικής πολιτικής της.
Σεγενικές γραµµές, το ύψος των έµµεσων φόρων επί αγαθών και
υπηρεσιών έχει ως εξής:
α) Φόρος 0% ισχύει για βασικά, µη συσκευασµένα, προϊόντα διατροφής
(π.χ. τρόφιµα, γάλα, αυγά), καθώς και για υπηρεσίες παιδείας και υγείας.
β) Φόρος ύψους 5% επιβάλλεται σε προϊόντα µαζικής κατανάλωσης (π.χ.
ζάχαρη, τσάι, βρώσιµα έλαια, συσκευασµένα γαλακτοκοµικά, σταφίδες και
ξηροί καρποί κλπ).
γ) Σε 12% ανέρχεται η φορολόγηση επεξεργασµένων τροφίµων (π.χ.
βούτυρο, χυµοί φρούτων, µαρµελάδες κλπ).
δ) 18% έµµεσος φόρος προβλέπεται για προϊόντα που δεν
χαρακτηρίζονται ως µαζικής κατανάλωσης στις ειδικότερες ινδικές
συνθήκες (π.χ. σαπούνι, µη βρώσιµα έλαια, οδοντόκρεµα, παγωτό,
ψυγεία, smartphones, υπολογιστές, εκτυπωτές κλπ)
ε) Τέλος, φόρος ύψους 28% επιβάλλεται σε προϊόντα όπως αυτοκίνητα
και λευκά είδη, ενώ 28% + επιπλέον δασµός επιβάλλεται σε προϊόντα
που θεωρούνται «πολυτελείας» ή ανθυγιεινά, όπως πολυτελή αυτοκίνητα,
τσιγάρα, αεριούχα ποτά κλπ.
Για
περισσότερες
φορολογικές
εξελίξειςβλ.:www.icsi.edu,
support.icsi.eduόπως και https://www.vaishlaw.com/publications/, σελ. 169-184.
8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
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Το εργατικό δυναµικότηςΙνδίαςείναισε µεγάλο βαθµό ετερογενές.Αντίθετα
µε άλλες χώρες, όπου η οικονοµική ανάπτυξη είχε ως αποτέλεσµα τη
µετακίνηση του από τη γεωργία στη βιοµηχανία, στην Ινδία η στροφή αυτή
έγινε προς τον τοµέα των υπηρεσιών, αρχής γενοµένης στα µέσα της
δεκαετίας του ’80. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης του τριτογενούς τοµέα
της ινδικής οικονοµίας έγινε τη δεκαετία του ’90, όταν εφαρµόστηκαν
οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Η ταχεία ανάπτυξη της ινδικής οικονοµίας εν
γένει και του τοµέα των υπηρεσιών ειδικότερα,αποτελούν σαφείς ενδείξεις
της σωρευτικής αύξησης του ανθρώπινου κεφαλαίου στην Ινδία.
Ένα εκατοµµύριο άτοµα προστίθενταιστο ινδικό εργατικό δυναµικό κάθε
µήνα. Στο πλαίσιο αυτό,η ινδική Κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει µέτρα για
την περαιτέρω ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων της χώρας. Όµως, η
πληθώρα των εργατικών νόµων αποτελεί εµπόδιο στην βελτίωση της
ευκολίας του επιχειρείν στη χώρα. Έτσι, µέσα στα άµεσα σχέδια της
Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία κώδικα, ο οποίος θα ενοποιήσει το
κατακερµατισµένο εργατικό δίκαιο, όπως και µερικά άλλα µέτρα.
Η Κυβέρνηση καθιέρωσε µια ηλεκτρονική πύλη, µέσω της οποίας
χορηγείται ο αριθµός εργατικής ταυτότητας (LIN)10, ενεργοποίησε τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας απόδοσης (βάσει οκτώ
κεντρικών νόµων11), ενώ ενοποιήθηκε η διαδικασία ίδρυσης µιας εταιρείας
(σύµφωνα µε 5 εργατικούς νόµους12) και πλέον όλα τα δικαιολογητικά
Τέλος,
υποβάλλονται
σε
µια
µόνο
διαδικτυακή
πύλη13.
ηπρωτοβουλίατηςΚυβέρνησης «Start-upIndia» αναµένεται να επιφέρει
αλλαγές και σε µεγάλο µέρος των νόµων που διέπουν την απασχόληση14.
8.1 Νοµοθεσία που διέπει την απασχόληση
∆εν υπάρχει ενιαία νοµοθεσία, αλλά περισσότεροι από 200 νόµοι που
ρυθµίζουν όλες τις πλευρές της απασχόλησης. Οι κυριότεροι από αυτούς
απαριθµούνται στη συνέχεια(στην αγγλική, επίσης, επίσηµη γλώσσα της
χώρας):
:
•
•
•
10

Factories Act, 1948
Shops and Commercial Establishments Acts
Industrial Employment Act, 1946

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=118663

11

Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, CLRA Act, Maternity Benefits Act, ID Act, Payment of Bonus Act,
BOCW Act and the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment & Condition of Services) Act, 1979
12
EPF Act, ESI Act, CLRA Act, BOCW Act and the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment &
Condition of Services) Act, 1979
13
http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/ labour-ministry-to-integrate-5-labour-acts-withe-biz-portal/articleshow/51313913.cms (last accessed on April 14, 2016)
14

PF Act, ESI Act, ID Act, Payment of Gratuity Act, Trade Unions Act, the Inter-State Migrant Workmen
(Regulation of Employment & Condition of Services) Act, 1979, Apprentice Act, CLRA Act and the BOCW
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contract Labour Act, 1970
Maternity Benefit Act, 1970
Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013
Building and Other Construction Workers Act, 1996
Minimum Wages Act, 1948
Payment of Wages Act, 1936
Equal Remuneration Act, 1976
Payment of Bonus Act, 1965
Payment of Gratuity Act, 1972
Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952
Employees’ State Insurance Act, 1948
The Apprentices Act, 1961
Employment Exchanges Act, 1959
Child Labor Act, 1986
Industrial Disputes Act, 1947
Trade Unions Act, 1926

8.2 Σύµβαση εργασίας
∆εν υπάρχει νοµική υποχρέωση για γραπτή σύµβαση εργασίας η οποία
είναι απλά προαιρετική. Τα έγγραφα, τα
οποία συνήθως υπογράφονται κατά την πρόσληψη ενός εργαζοµένου
είναι:
Α. ΣύµβασηΑπασχόλησης
Όπως προαναφέρθηκε, η συνήθης πρακτική στην Ινδία είναι ο εργοδότης
να συντάσσει µια επιστολή προσφοράς εργασίας, η οποία περιγράφει
συνοπτικά τους όρους εργασίας. Οι ρήτρες, που συνήθως περιλαµβάνονται
στις συµβάσεις απασχόλησης είναι:
¾ Όροι πρόσληψης και απόλυσης
¾ Αποζηµίωση (αµοιβή και µπόνους)
¾ Καθήκοντα και υποχρεώσεις του εργαζοµένου
¾ Σύγκρουση συµφερόντων
¾ Εµπιστευτικότητα
¾ Πνευµατική ιδιοκτησία
¾ Υποχρέωση µη ανταγωνισµού και µη ιδιοποίησης πελατών
¾ Επίλυση διαφορών
Β. Συµφωνίαεµπιστευτικότητας
Βάσει αυτής ο εργοδότης συµφωνεί να δίνει εµπιστευτικές πληροφορίες για
την εταιρεία στον εργαζόµενο και ο τελευταίος υπόσχεται να µην τις
µεταβιβάσει σε κανένα τρίτο µέρος για µια ορισµένη χρονική περίοδο.
Γ. Συµφωνία µη-ανταγωνισµού και µη-ιδιοποίησης πελατών
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Ο συγκεκριµένος όρος µπορεί να περιλαµβάνεται στη σύµβαση
απασχόλησης εναλλακτικά, αλλά πολλοί εργοδότες προτιµούν χωριστή
συµφωνία για αποτελεσµατικότερη νοµική κατοχύρωσή τους. Ενώ οι
ρήτρες µη-ανταγωνισµούκατά τη διάρκεια τις απασχόλησης είναι
γενικά εκτελεστές στην Ινδία15, δε συµβαίνει το ίδιο για το διάστηµα µετά
τον τερµατισµό της απασχόλησης, καθώς αυτό θεωρείται εµπόδιο για το
εµπόριο και την επιχειρηµατικότητα σύµφωνα µε τον Νόµο περί
Συµβάσεων, 1872 (“ContractAct”). Έτσι, υπάρχει εκτεταµένη νοµολογία
που επαναλαµβάνει το σκεπτικό ότι συµφωνία απασχόλησης µε ρήτρα που
απαγορεύει στον εργαζόµενο να εργαστεί στον ίδιο τοµέα µετά το πέρας
της εργασίας του στον συγκεκριµένο εργοδότη «είναι µη εκτελεστή, άκυρη
και εναντίον του δηµοσίου συµφέροντος»16. Αντίθετα, τα δικαστήρια έχουν
κρίνει ότι η ρήτρα µη-ιδιοποίησης πελατών είναι γενικά εκτελεστή,
εκτός εάν είναι παράλογη, εξαιρετικά αυστηρή ή µονόπλευρη17
∆. Εγχειρίδιο εργαζοµένου
Περιλαµβάνει µε σαφήνεια την εργατικήπολιτική της εταιρείας, µερικά
σηµεία της οποίαςσυνήθως είναι:
¾ Παροχές προς τους εργαζόµενους
¾ Άδειες
¾ Αποζηµίωση
¾ Κώδικας συµπεριφοράς
¾ Πολιτική της εταιρείας εναντίον των διακρίσεων και της σεξουαλικής
παρενόχλησης
¾ ∆ιαδικασίες καταγγελίας και επίλυσης εσωτερικών διαφορών
¾ Χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικών µηνυµάτων και υπολογιστών
¾ Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων
¾ Ναρκωτικά, κάπνισµα και αλκοόλ
¾ Ατυχήµατα και κατάσταση έκτακτης ανάγκης
¾ Ταξίδια και έξοδα για αυτά
¾ Απαγόρευση εκµετάλλευσης εµπιστευτικών πληροφοριών
Ε. ∆υνατότητα απόκτησης µετοχών της εταιρείας
Η δυνατότητα αυτή αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση ποιοτικού
εργατικού δυναµικού και αποτελεί εναλλακτικήλύση για πολλές εταιρείες,
που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πιο ανταγωνιστικά πακέτα
αποζηµίωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νομοθεσία,
βλ. https://www.vaishlaw.com/publications/, σελ.195-230.
9. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
15

Wipro Limited v. Beckman Coulter International S.A; 2006(3) ARBLR118(Delhi)

16

Pepsi Foods Ltd. and Ors.v. Bharat Coca-Cola Holdings Pvt. Ltd. and Ors. 81 (1991) DLT 122; Wipro Ltd. v.
Beckman Coulter International S.A 2006(3)ARBLR118 (Delhi)
17
Wipro Limited v. Beckman Coulter International S.A; 2006(3) ARBLR118(Delhi)
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Συµβαδίζοντας µε τις παγκόσµιες τάσεις, η Ινδία αναπτύσσει εδώ και
κάποια χρόνια, µέχρι σήµερα, το νοµικό, διοικητικό και δικαστικό πλαίσιο
για την αποτελεσµατική προστασία τους. Πολλά γνωστά εµπορικά σήµατα
έχουν τύχει προστασίας από τα ινδικά ∆ικαστήρια, παρά το γεγονός ότι δεν
είναι εγγεγραµµένα στη χώρα, αλλά το ουσιαστικό επίπεδο προστασίας της
πνευµατικής ιδιοκτησίας υπολείπεται, ακόµη, κατά πολύ άλλων χωρών (πχ
µελών του ΟΟΣΑ). Το έτος 2018, η εδώ Αντιπροσωπεία της Ευρ. Επιτροπής

δημιούργησε ειδική ομάδα εργασίας για να εξετάσει τρόπους ενδεχόμενης
αντιμετώπισης των προβλημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην ινδική αγορά.
9.1 ∆ιεθνείς Συνθήκες
Η Ινδία έχει υπογράψει τις παρακάτω ∆ιεθνείς Συνθήκες (σύµφωνα µε τη
διεθνή τους ονοµασία)που αφορούν στα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας:

ΣΥΝΘΗΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

-BerneConvention

1 Απριλίου, 1928

-Rome Convention for the

26 Οκτωβρίου, 1961

Protection of Performers,
Producers of Phonographs and
Broadcasting Organization
-Convention for the Protection of

29 Οκτωβρίου, 1971

Producers of Phonograms Against
Unauthorized Duplication of Their
Phonograms
-UniversalCopyrightConvention

7 Ιανουαρίου, 1988

-Washington Treaty on Intellectual

25Μαϊου, 1990 (Signature)

Property in Respect of Integrated
Circuits
-ParisConvention

7 ∆εκεµβρίου,1998

-ConventiononBiologicalDiversity

5 Ιουνίου, 1992

PatentCooperationTreaty

7 ∆εκεµβρίου, 1998
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-Budapest Treaty on the -

17 ∆εκεµβρίου, 2001

International Recognition of
Microorganisms for the Purposes
of Patent Procedure 1977
-MadridProtocol

8 Ιουλίου, 2013

9.2∆ιπλώµαταευρεσιτεχνίας
Η κατοχύρωση δικαιώµατος ευρεσιτεχνίας στην Ινδία αρχίζει µε την
υποβολή αίτησης και την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών
στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών.
Στη συνέχεια, αυτή δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα του Γραφείου
Ευρεσιτεχνιών και εξετάζεται από του εµπειρογνώµονές του, οι οποίοι
αποφασίζουν εάν πρέπει να γίνει δεκτή ή όχι.
9.3 Πνευµατική Ιδιοκτησία (Copyright)
Το γνωστό διεθνώς ως ‘’Copyright’’, διέπεται από τους νόµους
CopyrightAct, 1957 και CopyrightRules, 2013 και αφορά τα πρωτότυπα
λογοτεχνικά,
δραµατουργικά,
µουσικά
ή
καλλιτεχνικά
έργα,
κινηµατογραφικές ταινίες και µουσικές ηχογραφήσεις. Παρέχει προστασία
στο πρωτότυπο έργο απαγορεύοντας την αναπαραγωγή του από τρίτους
χωρίς την άδειατου δηµιουργού. Στις περισσότερες περιπτώσεις η
προστασία ισχύει για όλη τη διάρκεια της ζωής του δηµιουργού και επί
πλέον άλλα 60 έτι µετά το θάνατό του.
∆εν υπάρχει διαδικασία απόκτησης του συγκεκριµένου δικαιώµατος, καθώς
αυτό υπάρχει αυτόµατα από την ώρα που το έργο δηµιουργείται.
ΗΙνδίαέχειυπογράψειτις‘’BerneCopyrightConvention’’και‘’UniversalCopyrigh
tConvention’’, οιοποίες προστατεύουν το εν λόγω δικαίωµα και πέρα από
τα σύνοραµιας χώρας.
9.4 Εµπορικό Σήµα
∆ιέπεται από τον νόµο TradeMarksAct, 1999. Η Ινδία ακολουθεί την
κατάταξη για αγαθά και υπηρεσίες NICE, που έχει ενσωµατωθεί στον νόµο
TMRules, 2002.
Για την κατοχύρωση εµπορικού σήµατος απαιτούνται οι ακόλουθες
ενέργειες:
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•
•

•
•
•

•

Επιλογή σήµατος: Πρέπει να είναι διακριτό και να µην ανήκει σε
κάποια από τις κατηγορίες που απαγορεύονται βάσει νόµου.
Έρευνα πριν από την υποβολή της αίτησης: αυτή πραγµατοποιείται
στο Αρχείο Εµπορικών Σηµάτων και, αν και δεν αποτελεί
υποχρεωτική ενέργεια, ενδείκνυται να γίνεται για να διαπιστωθεί εάν
παρόµοια σήµατα έχουν κατατεθεί προς έγκριση.
Κατάθεση αίτησης
Χορήγηση αριθµού πρωτοκόλλου
Αντίκρουση επίσηµων ενστάσεων: το Αρχείο Εµπορικών Σηµάτων
αποστέλλει στον αιτούντα «Επίσηµη Έκθεση Εξέτασης» ζητώντας
εξηγήσεις για τις ενστάσεις που αφορούν την οµοιότητα του
κατατεθέντος προς έγκριση σήµατος µε άλλα παρόµοια σήµατα, που
έχουν ήδη εγκριθεί ή αναµένεται να εγκριθούν.
∆ηµοσίευση της αίτησης:κατά το τελικό στάδιο της ανωτέρω
διαδικασίας, η αίτηση δηµοσιεύεται στην κυβερνητική Εφηµερίδα
Εµπορικών Σηµάτων.

Το ίδιο νοµοθετικό πλαίσιο και διαδικασία µε αυτή των εµπορικών
σηµάτων, ισχύει και για την κατοχύρωσητων υπόλοιπων σηµάτων του
εµπορίου, π.χ. certificationmarks,collectivemarks, internatdomainnames,
designs κλπ.
Για πληρέστερη ενηµέρωση αναφορικά µε το πλαίσιο της προστασίας
πνευµατικών δικαιωµάτων στην Ινδία, βλ.https://www.vaishlaw.com/publications/,
σελ.245-274.
10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
Για να τεθεί υπό έλεγχο η περιβαλλοντική µόλυνση και να αποφευχθεί η
ανεξέλεγκτη χρήση των πεπερασµένων φυσικών πόρωντης χώρας, οι
Ινδικές Αρχές απαιτούν περιβαλλοντικές άδειες για όλες τις βιοµηχανικές
δραστηριότητες, τόσο από την Κεντρική, όσο και από τις Τοπικές
Κυβερνήσεις.
Υπάρχουν διάφοροι νόµοι, που εφαρµόζονται τόσο σε κεντρικό όσο και σε
τοπικό επίπεδο, αλλά οι κυριότεροι από αυτούς είναι οι Environment (Protection) Act, 1986, WaterActκαι AirAct.
10.1 Environment (Protection) Act, 1986
Πρόκειται για ‘’νόµο-οµπρέλα’’, που δίνει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση,
να ελέγχει, εµποδίζει ή ελαχιστοποιεί την περιβαλλοντική µόλυνση,
θέτοντας τεχνικές προδιαγραφές για τη διάθεση αποβλήτων µέσω
διαφόρων αποφάσεων και εγκυκλίων, ορισµένες από τις οποίες είναι οι
εξής (στην αγγλική, επίσης, επίσηµη γλώσσα της χώρας):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006
Costal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2011
Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000
Manufacture Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules,
1989
Chemical Accidents (Emergency Planning, Preparedness and
Response) Rules, 1996
Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro
Organisms, Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989
Hazardous Waste (Management, Handling and Transboundary
Movement) Rules, 2008
Bio-Medical waste (Management & Handling) Rules, 1998
Municipal Solid Wastes (Management & Handling) Rules, 2000
E-waste (Management and Handling) Rules, 2011

10.2 EnvironmentalImpactAssessment (“EIA”) Notification
Μέσω της ΕΙΑ έγινε υποχρεωτική η έκδοση Περιβαλλοντικού
Εκκαθαριστικού (EC) για ευρύτατο αριθµό έργων, από τα ορυχεία έως
τη δόµηση, η οποία πρέπει να υποβάλλεται µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
για την αδειοδότηση του έργου.Ενδέχεται, επίσης, το χορηγούµενο
Εκκαθαριστικό να θέτει ορισµένους όρους προς εκπλήρωση.
Αφού αποκτηθεί το εκκαθαριστικό, ζητείται από την εταιρεία να καταθέτει
µεταγενέστερες
εκθέσεις
για
την
πορεία
του
έργου.
ΟιλεπτοµέρειεςρυθµίζονταιανάπερίπτωσηκαιαναγράφονταιστοΕκκαθαριστικ
ό.
10.3 CoastalRegulationZone (CRZ) Notification
ΗCRZ χωρίζει την παράκτια ζώνη σε κατηγορίες ανάλογα µε τηνοικολογική
τους ευαισθησία και απαγορεύει την εγκαθίδρυση νέων βιοµηχανιών ή την
επέκταση παλαιότερωνεκτός ορισµένων περιπτώσεων. Οι δραστηριότητες
που καλύπτονται από την CRZ χρήζουν επίσης Περιβαλλοντολογικού
Εκκαθαριστικού και µετέπειτα περιβαλλοντολογικών εκθέσεων.
10.4 Επικίνδυνες ουσίες
Έπειτα από το πολύνεκρο ατύχηµα από διαρροή τοξικού αερίου στην πόλη
Bhopal (1984), που αποτελεί τη χειρότερη βιοµηχανική καταστροφή που
σηµειώθηκε ποτέ, οι ινδικές κυβερνήσεις ενέτειναν τις προσπάθειές τους
για την προστασία από επικίνδυνες ουσίες. Ως τέτοιες περιγράφονται
«οποιαδήποτε ουσία ή παρασκεύασµα το οποίο, λόγω της χηµικής ή
φυσικοχηµικής ιδιότητας ή χειρισµού του, είναι ικανή να προκαλέσει βλάβη
στον άνθρωπο, σε άλλα ζωντανά πλάσµατα, φυτά, µικροοργανισµούς,
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περιουσία ή το περιβάλλον». Ο ανωτέρω ευρύς ορισµός περικλείει πολλές
µεταποιητικές δραστηριότητες.
Υπάρχουνποικίλοινόµοιπουρυθµίζουντιςεπικίνδυνεςουσίες.Οι
βιοµηχανίες
που ασχολούνται µε τις εν λόγω ουσίες απαιτείται να συµµορφώνονται µε
το νόµο για την Ασφάλιση ∆ηµόσιας Αστικής Ευθύνης, 1991, η οποία
προβλέπει την αντικειµενική ευθύνη της εταιρείας σε περίπτωση
ατυχήµατος.

10.5 Νόµος για τον Αέρα και το Νερό
Ο Νόµος αυτός αποδίδειρυθµιστική εξουσία στο κεντρικό και τα τοπικά
Συµβούλια Ελέγχου Ρύπανσης (PCB). Τα PCB είναι επιφορτισµένα µε
την έκδοση και ανάκληση αδειών λειτουργίας παραγωγικών µονάδων, την
παρακολούθηση και την υποβολή περιοδικών εκθέσεων, τη δειγµατοληψία,
την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, την απαίτηση για διορθωτικές
ενέργειες µε παράλληλο προσδιορισµό χρονοδιαγράµµατος συµµόρφωσης.
Ο συγκεκριµένος νόµος απαγορεύει την εκκένωση από βιοµηχανικές
µονάδες λυµάτων ή εµπορικών αποβλήτων σε ‘’ρέµατα’’, πηγάδια ή
υπονόµους χωρίς την έγκριση του κατά τόπου αρµόδιου PCB.
Απαιτείται έγκριση εγκαθίδρυσης και στη συνέχεια λειτουργίας από τα κατά
τόπους PCB. Ακόµα και µη ρυπογόνες, ‘’καθαρές’’ βιοµηχανίες,
υποχρεούνται να διαθέτουν τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά, εάν
σκοπεύουν να λειτουργήσουν σε περιοχή χαρακτηρισµένη από το αρµόδιο
PCBως ‘pollutioncontrolarea’.
Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω κανόνων, τα τοπικά PCB έχουν
το δικαίωµα, έπειτα από έγκριση του κεντρικού PCB, να επιβάλουν
πρόστιµα. ΤοκρατίδιοMaharashtra, µε πρωτεύουσα την Βοµβάη που ως
γνωστό είναι η οικονοµική πρωτεύουσατης Ινδίας, είναι ένα από τα ινδικά
κρατίδια, που έχουν κάνει συχνή χρήση αυτής της διάταξης επιβάλλοντας
πρόστιµα για µη εξουσιοδοτηµένη απόθεση επικίνδυνων αποβλήτων.18
Περαιτέρω ενηµέρωση για το ινδικό νοµικό κλπ περιβαλλοντολογικό
πλαίσιο, βλ. https://www.vaishlaw.com/publications/, σελ.326-334.
10.6 Τοπικές Κυβερνήσεις

18

http://www.oecd.org/environment/outreach/37838061.pdf
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Σύµφωνα µε το ινδικό Σύνταγµα, η γη και το νερό υπάγονται στη
νοµοθεσία των τοπικών Κυβερνήσεων. Ως εκ τούτου, η νοµοθεσία που
διέπει τη χρήση γης και νερού διαφέρει από κρατίδιο σε κρατίδιο.
10.7 ∆ικαστική αρµοδιότητα και ποινές
Το Ανώτατο ∆ικαστήριο της Ινδίας έχει κρίνει ότι το δικαίωµα σε καθαρό
αέρα και νερό υπάγεται στο άρθρο 21 του Συντάγµατος, το οποίο εγγυάται
την προστασία της ζωής και της προσωπικής ελευθερίας. Ως εκ τούτου,
είναι δικαίωµα κάθε πολίτη να προσφύγει είτε στο Ανώτατο, είτε σε ένα
από τα Ανώτερα ∆ικαστήρια υποβάλλοντας Αγωγή ∆ηµοσίου
Συµφέροντος για παράβαση του παραπάνω άρθρου. Το Ανώτατο
∆ικαστήριο αποφάσισε την απλοποίηση της όλης διαδικασίας. Έτσι ο
θιγόµενος πολίτης µπορεί να ζητήσει ενεργοποίηση των περιβαλλοντικών
νόµων µέσω µιας απλής επιστολής προς το ∆ικαστήριο.

11. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Εκτός από τα ∆ικαστήρια, σε ορισµένες περιπτώσεις επιτρέπεται η επίλυση
διαφορών και από διοικητικά σώµατα, καθώς και µε διαιτησία.
11.1 ∆ικαστήρια και Ειδικά ∆ικαστήρια
Όπως έχει προαναφερθεί, το Ανώτατο ∆ικαστήριο αποτελεί το τελευταίου
βαθµού ∆ικαστήριο στην Ινδία. Γενικά, εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων
των Ανώτερων ∆ικαστηρίων, τα οποία ιεραρχικά βρίσκονται στην αµέσως
κατώτερη βαθµίδα από αυτό.Στην αµέσως χαµηλότερη βαθµίδα από τα
Ανώτερα ∆ικαστήρια βρίσκονται τα Αστικά και Ποινικά ∆ικαστήρια. Τα
τελευταία ταξινοµούνται ανάλογα µε το αν βρίσκονται σε αγροτική ή
αστική περιοχή, καθώς και ανάλογα µε τη χρηµατική αξία των διαφορών,
τι οποίες έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν.
Επειδή η απονοµή της ∆ικαιοσύνης είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, για την
ταχύτερη απονοµή της σε ορισµένους σηµαντικούς τοµείς ∆ικαίου, έχουν
δηµιουργηθεί Ειδικά ∆ικαστήρια µε ειδικευµένους δικαστές στα
συγκεκριµένα πεδία. Ορισµένααπόαυτάείναιτα ακόλουθα(στην αγγλική,
επίσης, επίσηµη γλώσσα της χώρας):
•
•
•
•
•
•

Company Law Board
Income Tax Appellate Tribunal
Labour Appellate Tribunal
Copyright Board
Securities Appellate Tribunal
Competition Appellate Tribunal
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•

National Green Tribunal

Ο νόµος CommercialCourtsAct,2015, προβλέπει την καθιέρωση Εµπορικών
∆ικαστηρίων, έπειτα από απόφαση της τοπικής Κυβέρνησης και µετά από
συνεννόηση µε το τοπικό Ανώτερο ∆ικαστήριο.
Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται απευθείας προσφυγή στο Ανώτερο
∆ικαστήριο, τότε ο επικεφαλής ∆ικαστής µπορεί να συστήσει ένα Εµπορικό
Τµήµα εντός του Ανώτερου ∆ικαστηρίου, µετά τη σύσταση του οποίου
πρέπει να συσταθεί και Εµπορικό Εφετείο. Τα δύο Εµπορικά Τµήµατα
(Πρωτοβάθµιο και Εφετείο) βρίσκονται ιεραρχικά στην ίδια βαθµίδα µε το
Ανώτερο ∆ικαστήριο.
Σύµφωναµετον Νόµο CommercialCourtsAct, τα Εµπορικά
έχουν δικαιοδοσία σε διαφορές ορισµένης χρηµατικής αξίας.

∆ικαστήρια

Τον Μάρτιο 2017 ετέθη σε ισχύ ο Νόµος περί Αφερεγγυότητας και
Πτώχευσης,
που
αφορά
την
εταιρική
αφερεγγυότητα(βλ.https://www.vaishlaw.com/publications/, σελ. 274‐297).
11.2 ∆ικαιοδοσία
Η ∆ικαιοδοσία των ινδικών ∆ικαστηρίων ταξινοµείται στις παρακάτω
κατηγορίες:
•
•
•
•

Κατά τόπο αρµοδιότητα
Χρηµατική αρµοδιότητα
Καθ’ύλη Αρµοδιότητα
Αρµοδιότητα για πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκδίκαση
διαφορών

11.3 Ασφαλιστικάµέτρα
Ως είθισται διεθνώς, τα ασφαλιστικά µέτρα αφορούν τις περιπτώσεις κατά
τις οποίες η εκδίκαση της απόφασης πρόκειται να καθυστερήσει καιέτσι
διακυβεύεται απώλεια δικαιώµατος ή αγαθού, ανήκεστος βλάβη κλπ.
11.4 Ειδική Αρωγή
Ο Νόµος περί Ειδικής Αρωγής του 1963 εφαρµόζεται στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες το ∆ικαστήριο έχει τη δικαιοδοσία να απαιτήσει συγκεκριµένη
ενέργεια εκτελεστής σύµβασης από το ένα συµβαλλόµενο µέρος. Συνήθως
πρόκειται για απαίτηση εκπλήρωσης προ-συµφωνηµένης συναλλαγής, µε
σκοπό την προστασία των συµφερόντων τoυ καλόπιστου συµβαλλοµένου
σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του αντισυµβαλλοµένου.
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11.5 Αποζηµίωση
Το θέµα των αποζηµιώσεων καλύπτεται στις παραγράφους 73 και 74 του
Νόµου περί Συµβάσεων, στα οποία αναγνωρίζεται το δικαίωµα
αποζηµίωσης του ενός συµβαλλοµένου σε περίπτωση ζηµίας από
υπαιτιότητα του αντισυµβαλλοµένου, µε ποσό που δεν υπερβαίνει αυτό
που (τυχόν) προβλέπει η Σύµβαση.
Βάσει του Κοινού ∆ικαίου, η επιδίκαση καταβολής αποζηµίωσης αποτελεί
τη συνηθέστερη δικαστική απόφαση σε περίπτωση παραβίασης των όρων
µιας Σύµβασης και έχει ως σκοπό την κάλυψη των υλικών και άυλων
απωλειών, που προέκυψαν στο ένα συµβαλλόµενο µέρος εξαιτίας των
αδικοπραξιών του αντισυµβαλλοµένου.

11.6 ∆ιαιτησία
Όπως προαναφέρθηκε, εξαιτίας του εξαιρετικά αργού ρυθµού απονοµής
δικαιοσύνης, από τα µέσα της δεκαετίας του ’30 έγινε επιτακτική η ανάγκη
αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών. Έτσι, ο
πρώτος Νόµος περί ∆ιαιτησίας ψηφίστηκε το 1937 και συµπληρώθηκε από
αντίστοιχους νόµους του 1940 και 1961.Όµως, λόγω της– χωρίς
συνέπειες- αδιαφορίας έναντι των διαιτητικών αποφάσεων, το 1996
υιοθετήθηκε ο ισχύων νόµος Περί ∆ιαιτησίας & Συµβιβασµού. Νόµος αυτός
βασίστηκε στο πρότυπο UNCITRAL, σύµφωνα µε την υπόδειξη της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών και παρέχει διευκολύνσεις τόσο
αναφορικά µε τη ∆ιεθνή Εµπορική ∆ιαιτησία, όσο και µε την εγχώρια.
Σηµειώνεται δε ότι η Ινδία είναι µέλος της Σύµβασης της Ν. Υόρκης του
1958 για την Αναγνώριση και Εφαρµογή Αλλοδαπών ∆ιαιτητικών
Αποφάσεων.Τον ∆εκέµβριο του 2015, και σύµφωνα µε την κυβερνητική
πρόθεση να βελτιωθεί η Ευκολία του Επιχειρείν στην Ινδία, ψηφίστηκε ο
Νόµος περί ∆ιαιτησίας 2015, ο οποίος τροποποιεί ορισµένα σηµεία του
νόµου του 1996. Συγκεκριµένα, ο νόµος του 2015:
•
•

Καθιερώνει αυστηρά χρονικά όρια για τη συµπλήρωση των
διαδικασιών σχετική µε την προετοιµασία της διαιτησίας και των
δικαστικών διαδικασιών, που σχετίζονται µε τη διαιτησία,
Ορίζει ότι η διαδικασία της διαιτησίας θα πρέπει να έχει συµπληρωθεί
το αργότερο σε 180 µέρες κλπ

Οι ισχύοντες Νόµοι περί ∆ιαιτησίας καλύπτουν τις συνήθεις µορφές
διαιτησίας, όπως Ad-hoc∆ιαιτησία, Θεσµική ∆ιαιτησία, Τακτική ∆ιαιτησία,
Αλλοδαπή∆ιαιτησία (µη προσβολή των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων
ενώπιον των ινδικών δικαστηρίων).
11.7 Εκτέλεσηδιαιτητικώναποφάσεων
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ΗΙνδίαείναιµέλοςτόσοτηςRecognition and Enforcement of Foreign Arbitral
Awards, 1958 (“New York Convention”), όσοκαιτης Convention on the
Execution of Foreign Awards, 1923 (“Geneva Convention”).Έτσι, σε
περίπτωση αλλοδαπής απόφασης, η οποία εκδίδεται σε χώρα που έχει
υπογράψει µια από τις δύο παραπάνω διεθνείς συνθήκες, η Ινδία
υποχρεούται να την εφαρµόσει. Η αµοιβαιότητα αφορά τη χώρα, της
οποίας το διαιτητικό όργανο εκδίδει την απόφαση και όχι ηιθαγένεια των
συµβαλλοµένων.
Σύµφωνα µε τον ινδικό νόµο, υπάρχουν εξαιρέσεις στην υποχρέωση
εκτέλεσης της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης, κυρίως για λόγους
πληµµελούς εφαρµογής της προβλεπόµενης διαδικασίας. Στην περίπτωση
αυτή και εφόσον το ινδικό ∆ικαστήριο αρνηθεί την εφαρµογή της
διαιτητικής απόφασης, δίδεται το δικαίωµα στο θιγόµενο µέρος να ασκήσει
έφεση και, αν αυτή απορριφθεί, να προσφύγει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο
της Ινδίας.
11.8 Εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων
Προϋπόθεσηεκτελεστότητας στην Ινδία αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων
είναιη καθ’ύλη και κατά τόπο αρµοδιότητά του∆ικαστηρίου. Η αρµοδιότητα
του κρίνεται όχι από τον τοπικό νόµο, αλλά από το ∆ιεθνές Ιδιωτικό
∆ίκαιο.
Άµεσα εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις στην Ινδία είναι αυτές που
προέρχονται από χώρα µε την οποία υπάρχει αµοιβαία υποχρέωση
εκτέλεσης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα πρέπει να κατατίθεται ξεχωριστή
αγωγή ενώπιον των ινδικών ∆ικαστηρίων βασισµένη στην αλλοδαπή
απόφαση. Περισσότερες πληροφορίες για το ινδικό δικαστικό σύστηµα,
βλ. https://www.vaishlaw.com/publications/, σελ.16-24.
Όπως προαναφέρθηκε στην Εισαγωγή του παρόντος Οδηγού (κά),για
αποφυγή της χρονοβόρου δικαστικής οδού επίλυσης διαφορών,ως
γενική πρακτική,συνιστάται, άλλη µια φορά στους Έλληνες εξαγωγείςεπιχειρηµατίες-επενδυτές, όταν συναλλάσσονται µε χώρες υψηλού
επιχειρηµατικού κινδύνου,να ασφαλίζουν προηγουµένως τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες τους σε εξειδικευµένους οργανισµούς ασφάλισης έναντι
διαφόρων κινδύνων(π.χ. µη πληρωµής, ακύρωσης παραγγελίας κλπ),όπως
πχ στον Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (www.oaep.gr).

12. Η ΙΝ∆ΙΑ ΩΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
12.1 Εµπορικά µοντέλα
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Οι κύριοι τρόποι µε τους οποίους µια εξαγωγική εταιρεία, που δεν είναι
εγκατεστηµένη στην Ινδία, διενεργεί εξαγωγικό εµπόριο προς την Ινδία
είναι, κυρίως, µέσω τριών κατηγοριών ινδικών εταιρειών, όπως οι εξής:
A. ‘’Εταιρεία Marketing’’
Η αλλοδαπή εταιρεία εξουσιοδοτεί την ινδική να προβεί σε εύρεση
αγοραστή. Εάν αυτό επιτευχθεί, τότε η αλλοδαπή εταιρεία συµφωνεί
απευθείας
µε
την
ινδική
εισαγωγική,
ενώ
η
‘’εταιρεία
marketing’’πληρώνεται για την παροχή των υπηρεσιών της.Πρόκειται για
µη-αποκλειστική συµφωνία. Οι ενέργειες για την εισαγωγή αφορούν την
εισαγωγική εταιρεία, ενώ η ‘’εταιρεία marketing’’ δεν έχει δικαίωµα να
συνάπτει συµφωνίες στο όνοµα της αλλοδαπής εταιρείας.
B. ‘’Εταιρεία Marketing, Αποθήκευσηςκαι ∆ιανοµής’’
Στην περίπτωση αυτή, η ινδική εταιρεία συµφωνεί να προβεί στον
εντοπισµό εισαγωγέα και στην προµήθεια των προϊόντων, που έχει ήδη
αποθηκεύσει. Όλες οι πλευρές της συµφωνίας εκτελούνται µεταξύ της
αλλοδαπής εταιρείας και του εισαγωγέα, ενώ η ινδική εταιρεία πληρώνεται
για τις υπηρεσίες marketing, διανοµής και αποθήκευσης.
Γ. ‘’Εταιρεία Αντιπροσώπευσης’’
Η αλλοδαπή εταιρεία ορίζει µια ινδική εταιρεία ως αντιπρόσωπό της στην
Ινδία. Η ινδική εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε αποθήκευση των
εµπορευµάτων, υπηρεσίες marketing και διανοµή των αγαθών, ενώ
παρακρατά µέρος του εισπραχθέντος τιµήµατος ως αµοιβή.
∆. Συµφωνίες συνεργασίας
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω συµφωνίες, µια αλλοδαπή και µια ινδική εταιρεία
συνεργάζονται αναφορικά µε την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή
ενός προϊόντος, για συγκεκριµένο πελάτη. Η αλλοδαπή εταιρεία
παρέχει τεχνολογία, τεχνογνωσία και εµπιστευτικές πληροφορίες στην
ινδική, η οποία µε τη σειρά της κατασκευάζει το προϊόν στις εγκαταστάσεις
της και το διανέµει στον πελάτη. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του
κάθε µέρους αποφασίζονται από κοινού από τους τρεις συµβαλλόµενους.
Ε. Υπεργολάβος
Στην περίπτωση αυτή, η ινδική εταιρεία κατασκευάζει τα αγαθά που
παραγγέλλει η αλλοδαπή εταιρεία και στη συνέχεια τα εξάγει στους
πελάτες της τελευταίας. Η ινδική εταιρεία πληρώνεται µε το
συµφωνηµένο ποσό για την κατασκευή των προϊόντων και µε ένα ποσοστό
επί των πωλήσεων. Οιπελάτεςπληρώνουναπευθείαςτηναλλοδαπήεταιρεία.
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12.2 Εισαγωγικοίδασµοί
Ως είθισται διεθνώς, έναςΒασικός ∆ασµός (BasicCustomsDuty)επιβάλλεται
σε όλα τα εισαγόµενα προϊόντα. Οι συντελεστές του δασµού για τις
κατηγορίες των προϊόντων αναφέρονται στο Νόµο περί ∆ασµών
(CustomsTariffAct, 1975), που βασίζεται στο παγκόσµια καθιερωµένο
Εναρµονισµένο Σύστηµα ∆ασµών. Οι παραπάνω συντελεστές
υπολογίζονται επί της συναλλακτικής αξίας των εµπορευµάτων (βλ.
δασµούς ανά προιόν:
http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-tariff2016-17/cst2016-17-idx)

Ένας επιπλέον δασµός, γνωστός ως Επιπρόσθετος ή Αντισταθµιστικός
∆ασµός(CVD) επιβάλλεται προκειµένου να αντισταθµίσει τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης, που επιβαρύνει τα όµοια, εγχωρίως παραγόµενα προϊόντα.
ΟCVD ανέρχεται στο ίδιο ύψος µε αυτό του ειδικού φόρου κατανάλωσης
επί των εγχώριων προϊόντων.
Περαιτέρω, επιβάλλονται επίσης,φόροι από τις τοπικές κυβερνήσεις των
επιµέρους
ινδικών
κρατιδίων
(‘’AdditionalDutiesinlieuofStateandlocaltaxes’’, ACD). Οι φόροι αυτοί είναι
επίσης αντισταθµιστικοί των καταναλωτικών φόρων επί των εγχωρίων
προϊόντων, που επιβάλλονται από τις ίδιες τοπικές κυβερνήσεις.
Επιπλέον, η Κεντρική Κυβέρνηση µπορεί να επιβάλλει Εισαγωγικό ∆ασµό
∆ιασφάλισης, για να διαφυλαχθούν τα συµφέροντα ενός βιοµηχανικού
κλάδου σε περίπτωση έξαρσης των εισαγωγών. Ο ∆ασµός ∆ιασφάλισης
αποτελεί προσωρινό µέτρο µε µοναδικό σκοπό την προστασία
συγκεκριµένου βιοµηχανικού κλάδου.
Τέλος, σύµφωνα µε το άρθρο 9Α του Νόµου περί ∆ασµών,η Κεντρική
Κυβέρνηση δύναται να επιβάλει ‘’∆ασµόΑντιντάµπινγκ’’σε εισαγόµενα
αγαθά, εάν αυτά εξάγονται στην Ινδία σε τιµές χαµηλότερες του κόστους
παραγωγής τους. Το ύψος του συγκεκριµένου δασµού δεν µπορεί να
ξεπερνά το ποσό του ‘’ντάµπινγκ’’, ενώ η συγκεκριµένη διάταξη βασίζεται
στην Γενική Συµφωνία ∆ασµών και Εµπορίου (GATT), 1994.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στον τοµέα των εξαγωγών είναι οι
πολύ υψηλοί εισαγωγικοί δασµοί που ισχύουν για ορισµένα προϊόντα,
όπως το κρασί (150% + τοπικοί φόροι) και το ελαιόλαδο (40-45%).Επί
πλέον, όσον αφορά το κρασί, αυτό δεν υπάγεται σε ενιαίο φόρο στην
Ινδία, αλλά σε διαφορετικούς τοπικούς φόρους ανά Κρατίδιο.
Για περισσότερη ενηµέρωση όσον αφορά τους ινδικούς εισαγωγικούς
δασµούς, βλ. https://www.vaishlaw.com/publications/, σελ. 184-195.
12.3 Ειδικό Καθεστώς
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Στο πλαίσιο της απελευθέρωσης του εξωτερικού εµπορίου και της
προσέλκυσης επενδύσεων, η ινδική Κυβέρνηση καθιέρωσε, µέσω της
Πολιτικής Εξωτερικού Εµπορίου (FTP),συστήµατα-πλαίσιο (schemes)που
διέπονται από ειδικό καθεστώς, ως κίνητρο για την αύξηση των
επενδύσεων σε συγκεκριµένους οικονοµικούς τοµείς ή περιοχές της
χώρας.
Έτσι, έχουν δηµιουργηθεί Ειδικά Συστήµατα σε διάφορες περιοχές, µε
στόχο τόσο την προσέλκυση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων, όσο και την
αύξηση των εξαγωγών. ΣτοπλαίσιοαυτόεπιτρέπονταιΑΞΕ σε ποσοστό
100%
χωρίς
προηγούµενη
έγκριση.
Τακυριότερααπό
τα
προαναφερθέντα Συστήµατα είναι:
Α.
Ειδικό
Καθεστώς
ExportOrientedUnits)

Εξαγωγικών

Μονάδων

(EOUScheme-

Το ανωτέρω καθεστώς περιλαµβάνει, εκτόςαπότιςΕξαγωγικέςµονάδες
(EOUs)καιταSoftwareTechnologyParks
(STPs),
ElectronicsHardwareTechnologyParks (EHTPs) καιBio-TechnologyParks
(BTP).Το πλαίσιο αυτό καλύπτει µεν τις εταιρείες που παράγουν µε
σκοπό την εξαγωγή των τελικών προϊόντων, αλλά δεν αφορά τις καθαρά
εµπορικές εταιρείες. Για να περιληφθεί στο σχηµατισµό µια εταιρεία, θα
πρέπει να προβεί σε πάγιες επενδύσειςτουλάχιστον 10 εκ. ρουπίες(1€
=82 ΙΝR-Μάιος 2018), δηλ. σε κτίρια, εγκαταστάσεις και µηχανήµατα. Οι
εταιρείες που υπάγονται σε αυτό το πλαίσιο απολαµβάνουν το προνόµιο
της αφορολόγητης εισαγωγήςκεφαλαιουχικού εξοπλισµού, πρώτων
υλών, εξαρτηµάτων, αναλωσίµων, ενδιαµέσων αγαθών, ανταλλακτικών και
υλικών συσκευασίας, που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων.
Τα παραπάνω υλικά µπορούν οι εν λόγω εταιρείες να τα προµηθευτούν
αφορολόγητα (χωρίς τους τοπικούς φόρους) και από πηγές εντός της
Ινδίας.
Αναφορικά µε τα κεφαλαιουχικά αγαθά, καινούργια ή µεταχειρισµένα,
αυτά µπορούν να εισαχθούν χωρίς άδεια για να χρησιµοποιηθούν από την
µονάδα παραγωγής.
Όσον δε αφορά τις υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένου του λογισµικού, η
πώληση στην εγχώρια αγορά επιτρέπεται να ανέλθει σε αξία στο
50% της αξίας των εξαγωγών.
Άλλα χαρακτηριστικά του ανωτέρω ειδικού καθεστώτος είναι:
• Οι εταιρείες που υπάγονται στο καθεστώς των EOUs επιτρέπεται να
διατηρούν το 100% των εξαγωγικών εσόδων σε λογαριασµούς
ξένου νοµίσµατος.
• Εξαγωγικά δάνεια από τις τράπεζες είναι διαθέσιµα σε ειδικές τιµές
και µε ευνοϊκούς όρους.
• Προβλέπεται εξαίρεση από τον φόρο υπηρεσιών κατ’ αναλογία µε
τα εξαγόµενα αγαθά και υπηρεσίες.
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•
•

∆εν καταβάλλεται ο Κεντρικός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για τα
εξαγόµενα προϊόντα.
Τέλος, υπάρχουν κίνητρα που τίθενται από τις τοπικές
Κυβερνήσεις, όπως υποδοµές, παραίτηση από τον φόρο επί των
πωλήσεων, µείωση του τέλους χαρτοσήµου κλπ.

Β.
Καθεστώς
Ειδικών
(SchemeSpecialEconomicZones-SEZ)

Οικονοµικών

Ζωνών-ΕΟΖ-

Οι ΕΟΖ καθιερώθηκαντο 2000 µέσωτηςExportImport (EXIM) Policy 2000,
µε σκοπό τη δηµιουργία ενός διεθνώς ανταγωνιστικού και χωρίς εµπόδια
ελεύθερου περιβάλλοντος για την προώθηση των εξαγωγών. Οι διατάξεις
του τροποποιήθηκαν µε τον Νόµο SpecialEconomicZones (SEZ)Act, 2005
για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία των SEZ. Όλες οι εισαγωγικές και
εξαγωγικές δραστηριότητες των µονάδων των SEZ θα γίνονται στη βάση
της ‘’αυτοπιστοποίησης’’.
Όλες οι µονάδες των προαναφερθέντων Ζωνών οφείλουν να έχουν έσοδα
σε ξένο νόµισµα, αλλά δεν επιβάλλεται κάποιο ελάχιστο ύψος εξαγωγών.
Κάποια από τα χαρακτηριστικά των SEZs είναι:
• Οι SEZs είναι ένα καθορισµένος αφορολόγητος θύλακας και
πρέπει να αντιµετωπίζεται ως ξένο έδαφος ως προς τις εµπορικές
δραστηριότητες, δασµούς και φόρους,
• δεν απαιτείται άδεια για εισαγωγές,
• προβλέπεται 100% απαλλαγή για υπηρεσίες και για συναλλαγή
τίτλων,
• όπως και 100% απαλλαγή από δασµούς κατά την εισαγωγή
κεφαλαιουχικών
αγαθών,
πρώτων
υλών,
αναλωσίµων,
ανταλλακτικών κλπ, αλλά µόνο για την περιοχή της SEZ,
• επίσης 100% απαλλαγή από τον Κεντρικό Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
για την προµήθεια, από την εγχώρια αγορά, κεφαλαιουχικών
αγαθών, πρώτων υλών, αναλωσίµων, ανταλλακτικών κλπ,
• όπως και 100% φορολογική απαλλαγή για 5 χρόνια, 50%
φορολογική απαλλαγή για δύο επιπλέον χρόνια και 50% φορολογική
απαλλαγή επί των κερδών, τα οποία επενδύονται και πάλι σε
µονάδες της SEZ τα επόµενα 3 χρόνια.
Με τροποποίηση του Νόµου που διέπει τις SEZ το 2013, µειώθηκαν
περαιτέρω οι απαιτήσεις για επένδυση στις Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες,
επεκτάθηκε
το
αφορολόγητο
στην
αναβάθµιση
υπαρχουσών
εγκαταστάσεων, µειώθηκε κατά το ήµισυ η απαιτούµενη έκταση γης κλπ.
Ένα πιο βελτιωµένοκαθεστώς για δηµιουργία Ζωνών Ελευθέρου Εµπορίου
και Αποθήκευσης (FTWZ)σχεδιάστηκε την περίοδο 2004-9, µε σκοπό την
διευκόλυνση των εισαγωγών/εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σε
ελεύθερο νόµισµα και απώτερο στόχο να γίνει η Ινδία παγκόσµιο εµπορικό
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κέντρο. Η FTWZ είναι ειδική µορφή της SEZµε έµφαση στο εµπόριο και την
αποθήκευσηενώ διέπεται από τον Νόµο περί Ζωνών Ελευθέρου Εµπορίου.
Επιτρέπονται ΑΞΕ σε ποσοστό 100% στις Ζώνες αυτές και ισχύουν και
γιαυτές όλα τα προνόµια που περιγράφηκαν για τις SEZ. Η πρώτη
FTWZεγκαινιάστηκε κοντά στην πόλη Μουµπάϊ το 2010.

12.4 Η ινδική αγορά και οι Ελληνικές εξαγωγές
Οι πρώτοι Έλληνες επιχειρηµατίες και ιδιαίτερα οι εξαγωγείς και επενδυτές
µας, εκδήλωσανµε µεγάλη καθυστέρηση το ενδιαφέρον τους για την
αγορά της Ινδίας. Τόσο σε σχέση µε τους ανταγωνιστές τους (πχ
Τούρκους, Ιταλούς, Ισπανούς, Πορτογάλους κά), όσο και έναντι άλλων
Ασιατικών αγορών (πχ Κίνας, Ιαπωνίας κλπ), οι ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις επί πολλά χρόνια αγνοούσαν µια οικονοµία πουαπό τα τέλη
της δεκαετίας του’90 σηµείωνε καλπάζονταςετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης
(άνω του 8%) και την τεράστια αγορά της των 1,3 δις κατοίκων ή της
εύπορης µεσαίας τάξης της των 200/250 εκατ. καταναλωτών. Υπάρχει το
γλαφυρό παράδειγµα µεγάλων ελληνικών οµίλων γαλακτοκοµικών
προϊόντων που δήλωναν κατά την περίοδο 1997-2001 ότι ‘’η
Ινδίαβρισκόταν έξω από το χώρο του στρατηγικού ενδιαφέροντος τους’’
ενώ η τότε Πρεσβευτική Αρχή µας τους παρότρυνε να εξετάσουν το
ενδεχόµενο δραστηριοποίησης τους στην ακόµη ‘’παρθένα’’ ινδική αγορά
γαλακτοκοµικών, βασικού συστατικού της εθνικής διατροφής του τοπικού
πληθυσµού(βλ. Ι. Α. Ζέπος, ‘’Μια διπλωµατική διαδροµή-Υπηρετώντας της Ελλάδα σε
τέσσερις ηπείρους’’, Εκδόσεις Παπαζήση, Β΄έκδοση, Αθήνα 2014, σελ. 156-157). Το
αποτέλεσµα ήταν ότι στις αρχές του έτους 2002, λίγους µήνες µετά την
αποχώρηση του τότε πρέσβη µας από την Ινδία, οι ευρωπαϊκοί ‘’κολοσσοί’’
των γαλακτοκοµικών, Danone και Nestle, ‘’εµφανίστηκαν εκεί επιθετικά και
άλλαξαν ριζικά την εικόνα, την ποιότητα και την προσφορά των προϊόντων
αυτών στην Ινδία’’, όπως και τον ανταγωνισµό. Έκτοτε πολλοί γαλλικοί,
ιταλικοί, βελγικοί (κλπ) όµιλοι, µέσω των παραγωγικών τους µονάδων,
των δικτύων διανοµής (κλπ) ελέγχουν την αγορά αυτή µέχρι σήµερα και
αποτελεί πλέον πολύ πιο δύσκολο εγχείρηµα η είσοδος νέων εταιρειών σε
αυτήν.
Η νέο-εισερχόµενη εταιρεία, εκτός των προαναφερθέντων εµποδίων, θα
αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό από µέρους των δικτύων διανοµής των
ινδικών εταιρειών, των ήδη εγκατεστηµένων ξένων επιχειρήσεων, όπως
και αυτών που προέρχονται από γειτονικές ασιατικές χώρες. Αυτή η
έλλειψη εξωστρέφειας αποδείχθηκε άλλη µια χαµένη ευκαιρία εισόδου και
µόνιµης εγκατάστασης ελληνικών εταιρειών (πχ µέσω δικτύων διανοµής ή
και παραγωγικών µονάδων) σε µια τότε εύκολα προσβάσιµη αγορά λόγω
έλλειψης ανταγωνισµού την εποχή εκείνη.Μετά το έτος 2000, παρατηρείται
µια προοδευτική αναµόρφωση της δοµής του λιανικού εµπορίου. Τα
εκατοντάδες
χιλιάδες
απλά,
ταπεινά
µικρά
σηµεία
πώλησης,
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αναβαθµίζονται και εντάσσονται σε πολυσχιδή δίκτυα διανοµής ενώ
εµφανίζονται νέες τάσεις λιανικού εµπορίου. Σαν παράδειγµα στο
κλάδο των τροφίµων, το ‘’µείγµα λιανικής’’ αποτελείται από άνω των 5000
‘’supermarkets’’, 500 υπεραγορές, υπερκαταστήµατα,
καταστήµατα
delicatessen&gourmet, παντοπωλεία που όλα ανήκουν σε µεγάλους
ινδικούς οµίλους. Επίσης, αρκετές ξένες αλυσίδες λιανεµπορίου διαθέτουν
καταστήµατα‘’Cash&Carry’’.
Όσον αφορά τις ελληνικές εταιρείες, από το έτος 2010 και κατά την
πενταετία που ακολούθησε, είκοσι (20) περίπου ελληνικές
επιχειρήσεις, µικρού µεγέθους ή θυγατρικές µεγάλων οµίλων,
εγκαταστάθηκαν στην Ινδία, έναντι συνολικά 6000 ευρωπαϊκών
εταιρειών που βρίσκονταν ήδη στην αγορά αυτή από τις αρχές της
παρούσας χιλιετίας.Ταυτόχρονα πολλές άλλες άρχισαν να εκδηλώνουν το
ενδιαφέρον τους, αλλά µόνο από την Ελλάδα (µέσω αποστολής e-mails
κλπ). Ελάχιστες ελληνικές εταιρείες συµµετέχουν στις µεγάλες διεθνείς
κλαδικές εκθέσεις της Ινδίας (πχ βιοµηχανίας τροφίµων, τουρισµού κά).
Μόνο µία στο τοµέα του τουρισµού και µια δεύτερη επιχείρηση στο κλάδο
ακινήτων (πχ GoldenVisa) διοργανώνουν σε ετήσια βάση σοβαρές
προωθητικές δράσεις µε στοχευµένες εκδηλώσεις σε γνωστά ξενοδοχεία,
διαθέτουν τοπικούς αντιπροσώπους κλπ.

Ελληνικές Επενδύσεις στην Ινδία &επιχ. συνεργασίες*
Ελληνική
Επωνυµία

Ινδική Επωνυµία

Τοµέας - Έδρα

1

Adventus Laboratories
(India) Pvt. Ltd

Φαρµακευτικά - Gujarat

2

Alumil India Pvt Ltd

Προϊόντα αλουµινίου Mumbai

Alumil

3

AMD Telecom Pvt Ltd

Τηλεπικοινωνίες - Gurgaon

AMD Telecom SA

4

ArkayGlencorkpvt ltd

Προϊόντα γρανίτη Madurai, TN

The Pisani Group

5

Chipita India Pvt Ltd

Τρόφιµα - Mumbai

Chipita SA

6

Danaos Software Services
Pvt Ltd

Πληροφορική - Mumbai

7

ASIT (Anatolia Splendid
Incoming Travel)

Τουρισµός-Gurgaon

8

Frigoglass India Pvt. Ltd.

Επαγγελµατικά ψυγεία Gurgaon

Pharmathen S.A.

Danaos SA

ASIT

Frigoglass SA

50

ΙΝΔΙΑ‐ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2018/19
9

IntracomSitronics Pvt.
Ltd.

Τηλεπικοινωνίες - Gurgaon

Intrakom SA

10

Kooud Software Pvt Ltd

Πληροφορική - Bangalore

European
Dynamics Ltd

11

Topos Trading

Τρόφιµα - Chennai

Topos Trading

12

ML Group of Companies

Καπνά-Andhra Pradesh

Leaf Tobacco-A
Mchailides SA

13

Torux Software Pvt Ltd

Πληροφορική - Pune

Torux Software
Pvt Ltd

14

TheonSensors S.A.

Αµυντικός εξοπλισµόςΝ.∆ελχί

15

Standard Marketing
Machinery Co. P. Ltd.

Bangalore

16

MPRIME Advisory Services

New Delhi

17

Thalassa

Greek Restaurant, Bar,
Shops-Northern Goa

Thalassa

18*

GMR Airports

Αεροδρ. Καστέλι

Terna SA

TheonSensorsS.A.

Lappas Ltd

MPRIME Advisory
Services

Κατά την τελευταία τριετία, µετά τις συντονισµένες προσπάθειες
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, παρατηρείται µια σταθερή ετησίως
αύξησητων εξαγωγών µας, τόσο σε αγαθά αλλά κυρίως σε υπηρεσίες
(µεταφορές, τουριστικές ροές κλπ). Η ανταλλαγήεπισήµων επισκέψεων
ακόµη και στο ανώτατο επίπεδο, όπως πχ του τότε Αναπληρωτή Υπουργού
Εξωτερικών της Ελλάδος-2016- και αργότερα, το έτος 2017, του
Υπουργού Εξωτερικών την εποχή εκείνη, όπως και του Υφυπουργού
Γεωργίας της Ινδίας στην Αθήνα ή τέλος του Προέδρου της Ινδίας-2018(κά), η υπογραφή διµερών συµφωνιών, η σύγκλιση µιας‘’πλούσιας σε
θέµατα και προτάσεις’’ Μεικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής Οικονοµικής
Συνεργασίας (Νοέµβριο 2016), οικονοµικών επενδυτικών ή τουριστικών
‘’Φόρουµ’’, η µόνιµη πλέον, ετήσια συµµετοχή της Ελλάδος µε εθνικό
περίπτερο στη σηµαντικότερη διεθνή έκθεση τουρισµού (OTM) κλπ,
έδωσαν µια πρώτη δυναµική τροχιά στις διµερείς οικονοµικές συναλλαγές
µας. Το διµερές εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών παρουσιάζει, επιτέλους,
σταθερά αυξητικές τάσεις και κατά το έτος 2018 οι αντίστοιχες ελληνικές
εξαγωγές υπερέβησαν σε αξία το ποσό των 1,25 δις ευρώ. Η δε ετήσια
αύξηση των εξαγωγών ελληνικών αγαθών κατά την τελευταία τριετία
σηµειώνει αξιοπρόσεκτα ποσοστά αύξησης, όπως 55,8% (2017) ή 52,9%
(2018). Γεγονότα όπως η επίσηµη επίσκεψη του Προέδρου της Ινδίας στην
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Αθήνα (Ιούνιος 2018) συνοδευόµενου από ινδική επιχειρηµατική
αποστολή, η συµµετοχή της Ινδίας σαν τιµώµενης χώρα στην 84η∆ιεθνή
Έκθεση
Θεσσαλονίκης
(Σεπτ.
2019)
αποτελούν
γεγονότα
µε
πολλαπλασιαστικά διµερή εµπορικά και οικονοµικά οφέλη.
Αντίθετα οι είκοσι περίπου ελληνικών συµφερόντων εταιρείες,
εγκατεστηµένες στην Ινδία, δεν µπορούν παρά ν’ αντιπροσωπεύουν
συνολικά ένα περιορισµένο ποσό σε επενδυτικό κεφάλαιο. Σύµφωνα
µε το Τµήµα Πολιτικής και Προώθησης Βιοµηχανίας του Υπουργείου
Εµπορίου, Βιοµ. (κλπ) της Ινδίας, κατά το έτος 2018, η Ελλάδα κατέλαβε
την 84η θέση µεταξύ των λοιπών επενδυτριών χωρών στην ινδική υποήπειρο, (85η το 2017). Η δε αξία των ελληνικών επενδύσεων κατά την
χρονική περίοδο Απρίλιο 2000-Ιούνιο 2019, ανήλθαν σε µόλις 9 εκατ.
δολλ. ΗΠΑ. Σαν σηµείο σύγκρισης, αναφέρουµε ότι κατά το ίδιο χρονικό
διάστηµα οι συνολικές Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.) στην Ινδία
ανήλθαν στο ποσό των 609,8 δις δολλ. ΗΠΑ
(βλ. R.B.I.-Κεντρική Τράπεζα της Iνδίας-, Ιούνιος 2019).
Όσον αφορά τις ινδικές Α.Ξ.Ε. στην Ελλάδα, αυτές, σύµφωνα µε
πρόσφατους υπολογισµούς, ανέρχονται σε 10.39 εκατ. δολλ. ΗΠΑ για την
χρονική περίοδο µεταξύ Ιαν. 1990 και ∆εκ. 2018. (βλ. µελέτη Γραφείου
Συµβούλων CEIC, 2019).
Τέλος οι εκτιµήσεις αναφορικά µε τις ινδικές τουριστικές ροές προς την
χώρα µας, υπογραµµίζουν την σταθερή αύξηση τους σε ετήσια βάση.
Οι αιτήσεις Ινδών για τουριστικές θεωρήσειςεισόδου στην Ελλάδα ανήλθαν
σε 33.000 το έτος 2017, σε 44.000 το 2018 και 28.000 κατά το πρώτο
εξάµηνο του 2019 (βλ. στατιστικές Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδος
στο Νέο ∆ελχί).

ΙΝΔΙΑ ‐ 2018
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πολίτευμα

Δημοκρατία

Πληθυσμός

1,3 δις

Πρωτεύουσα

Νέο Δελχί

Χρέος Γενικής
Κυβέρνησης
2018 (% ΑΕΠ)
Εξαγωγές
αγαθών &

68,7%

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονομαστικό
ΑΕΠ (2019)

$ 2,95 τρις

Ανεργία
(2019)

3,53%

Μεταβολή
ΑΕΠ (2018‐19)

7%

Πληθωρισμός
(2019)

3,3%

$483,92 δις
(4/18‐2/19)
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Κατά
κεφαλήν ΑΕΠ
(2019)

$ 2.188

Ισοζύγιο
Γενικής
Κυβέρνησης
2018 (% ΑΕΠ)

υπηρεσιών
Εισαγωγές
αγαθών &
υπηρεσιών

2,3%

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΙΝΔΙΑΣ (ΑΓΑΘΑ))
(ποσά σε εκ.$)
2014
2015
2016
2017
Εξαγωγές αγαθών (αξία)
54,9
60,7
62,4
97,4
Εισαγωγές αγαθών (αξία)
322,4
285,2
297,6
361,27
Εμπορικό ισοζύγιο (αξία)
‐267,4 ‐224,5 ‐235,2 ‐263,8
Πηγή: Ινδικό Υπουργείο Εμπορίου
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ– ΙΝΔΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
(ποσά σε εκ.$)
2014
2015
2016
2017
Εξαγωγές αγαθών (αξία)
417,2
565,71
Εισαγωγές αγαθών (αξία)
33,28
43,17
Εμπορικό ισοζύγιο (αξία)
383,93 522,54
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

ΟΙ 5 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2017
2018
2ψήφιο κεφάλαιο
Αξία (εκ. % στο
Αξία (εκ. % στο
συνδυασμένης ονοματολογίας
$)
σύνολο
$)
σύνολο
17,27
17,73
76‐ ALUMINIUM & ARTICLES
16,76
11,63
THEREOF.
5,39
6
15.05
10,44
52‐ COTTON
14,24
72‐ IRON & STEEL
6,80
84‐ NUCLEAR REACTORS,
BOILERS, MACHINERY &
MECHANICAL APPLIANCES,
PARTS THEREOF
0,88
15 ‐ANIMAL OR VEGETABLES
OILS & FATS
Πηγή: Ινδικό Υπουργείο Εμπορίου

$577,31 δις
(4/18‐2/19)

2018
144,02
503,37
-359,35

2018
740,7
49,3
691,4

Μεταβολή
στην αξία
‐ 3,04%
+279,22%

15
6.97

14.08
12.20

9.77
8,47

- 1.13%
+124,55%

0,90

10,23

7,10

+1162,5%%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πρακτικές συµβουλές προς νέο-αφιχθέντες
επιχειρηµατίες
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α. Eθιµοτυπία, γλώσσα και ψυχοσύνθεση
-Ο πιο ευγενικός τρόπος χαιρετισµού στην Ινδία είναι η ένωση των
χεριών σαν σε προσευχή στο ύψος και µπροστά από το σαγόνι, γνωστός µε

το όνοµα «Namaste» (‘’γεια σας’’) .Αυτός ο τρόπος χαιρετισµού πρέπει
γενικά να χρησιµοποιείται προς τις γυναίκες, ενώ η χειραψία είναι δυνατή
µόνο σε δυτικοποιηµένους κύκλους. Αντίθετα, ο χαιρετισµός µεταξύ
αντρών πραγµατοποιείται συνήθως µε χειραψία και πάντα µε το δεξί χέρι.
Η ανταλλαγή επισκεπτηρίων καρτών πραγµατοποιείται κατά κόρον στις
επαγγελµατικές συναναστροφές.
-Οι
επιχειρηµατίες
και
οι
επίσηµοι
προσφωνούνται
ωςMr/Mrs/MsήSri/Smt (Srimati) µε την προσθήκη του επιθέτου τους. Η
χρήση του µικρού ονόµατος δε συνηθίζεται.
-Η αγγλική οµιλείται ευρέως σε όλους τους κύκλους από κάποιο επίπεδο
και άνω, µε αποτέλεσµα να µην απαιτούνται σε πολλές περιπτώσεις
διερµηνείς.
-Στις µεγάλες πόλεις, τόσο οι επαγγελµατικές συναντήσεις όσο και η
ψυχαγωγία πραγµατοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στις δυτικές
χώρες. Όµως, παρόλο που οι Ινδοί φηµίζονται για την φιλοξενία τους
απέναντι σε ξένους, δεν συνηθίζεται οι επιχειρηµατικοί εταίροι να
προσκαλούνται στις οικίες τους.
-Οι γυναίκες επιχειρηµατίες αντιµετωπίζονται µε εκτίµηση στην Ινδία.
∆εν υπάρχουν διακρίσεις σε βάρος τους και οι καθηµερινές τους
επιχειρηµατικές δραστηριότητες γίνονται µε πλήρη ελευθερία.
-Λόγω της ινδικής ψυχοσύνθεσης, κατά την πρώτη συνάντηση µεταξύ
ξένων και Ινδών επιχειρηµατιών, εκδηλώνεται συνήθως από τους
δεύτερους µεγάλος, ανεξήγητος ενθουσιασµός που µπορεί να οδηγήσει σε
παραπλανητικά συµπεράσµατα ως προς την έναρξη κάποιας συνεργασίας.
Ο ενθουσιασµός αυτός γρήγορα ‘’καταλαγιάζει’’ και µετατρέπεται σε λήθη
και αδιαφορία. Μόνο οι συχνές φυσικές επαφές και ανταλλαγές
επισκέψεων στους επαγγελµατικούς χώρους (πχ των εταιρειών, διεθνών
εκθέσεων κλπ)ενδέχεται να καταλήξουν σε επιχειρηµατική συνεργασία.

β. Μερικές επιχειρηµατικές πρακτικές και οδηγίες
-Στο πλαίσιο αυτό η προσπάθεια έναρξης επιχειρηµατικής συνεργασίας
χωρίς συναντήσεις, µε απλή αποστολή µηνυµάτων από µακρόθεν (πχ
e-mails), συνήθως αγνοείται από τον Ινδό αποδέκτηαντίστοιχων
καθηµερινά‘’e-mails’’ προερχόµενων από ολόκληρη την υφήλιο, δεν
φέρουν κάποιο συγκεκριµένο αποτέλεσµα ενώ περικλείουν και
επιχειρηµατικούς κινδύνους.Αντίθετα η συχνή επαφή και η δηµιουργία
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διαπροσωπικών σχέσεων, στο πλαίσιο του εφικτού, εκτιµάται ιδιαίτερα από
τους Ινδούς επιχειρηµατίες. Η επίσκεψη σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις
στην Ινδία(https://10times.com/india) ή σε άλλες χώρες όπου
συµµετέχουν ινδικές εταιρείες, αλλά ακόµη περισσότερο η συµµετοχή ως
εκθέτριας µιας ελληνικής εταιρείας, αποτελούν το πρώτο στάδιο σοβαρής
προσέγγισης της ινδικής αγοράς. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται οι
πρώτες επαφές και αξιολογούνταιοι τοπικές επιχειρήσεις µέσω επίσκεψης
στις εγκαταστάσεις τους. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι
‘’παραδοσιακές’’ επιχειρηµατικές αποστολές ελληνικών εξαγωγικών
φορέων, ως αυτόνοµες δράσεις ή στο
πλαίσιο κάποιας επίσηµης
επίσκεψης (πχ Υπουργού κλπ), όπου αναµένεται από τους Ινδούς
εισαγωγείς να επισκεφτούν τα µέλη της ελληνικής αποστολής σε κάποιο
ξενοδοχείο, είναι πλέον ξεπερασµένες από τις εξελίξεις. Η καλπάζουσα
διαχρονική οικονοµική ανάπτυξη της Ινδίας από τα τέλη του ’90 µέχρι
σήµερα, κατέστησε τους όποιους, σηµαντικούς, Ινδούς εισαγωγείς
‘’περιζήτητους’’. Οι τελευταίοι δεν µετακινούνται πλέον εύκολα να
συναντήσουν επιχειρηµατικές αποστολές ‘’µεσαίου ή µικρού µεγέθους
χωρών’’ και συνήθως, οι δράσεις αυτές, οδηγούνται σε αποτυχία ή
µετατρέπονται, τελικά, σε τουριστικές επισκέψεις.
-Όµως, όσον αφορά τις διεθνείς εκθέσεις, ελλοχεύει ένας κίνδυνος.
Ελληνικές εταιρείες προσεγγίζονται από Ινδούς (ή και γειτονικών χωρών)
‘’επιχειρηµατίες’’, κυρίως σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού αλλά και της
Ελλάδος, οι οποίοι συχνά προέρχονται από παράνοµα ‘’κυκλώµατα’’
διακίνησης οικονοµικών µεταναστών, έκδοσης θεωρήσεων (visa) κλπ. Οι
ανωτέρω ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν διάφορες εταιρείες, συνήθως
‘’εταιρείες-φαντάσµατα’’ (fakecompanies’’) ή κάνουν χρήση του
ονόµατος υπαρκτών εταιρειών και διατείνονται ότι επιθυµούν να προβούν
σε επιχειρηµατική συνεργασία µαζί τους (πχ ‘’εισαγωγές, επενδύσεις’’ κλπ).
Όµως ο τελικός, πραγµατικός σκοπός τους είναι η απόκτηση έγγραφης
πρόσκλησης από την ελληνική εταιρεία να επισκεφτούν την Ελλάδα, οι
ίδιοι ή ‘’συνεργάτες τους’’, ώστε να αποκτήσουν, ενδεχοµένως, την
πολυπόθητη θεώρηση εισόδου (visa) για ‘’επιχειρηµατικούς σκοπούς’’. Στη
συνέχεια, εάν τυχόν το επιτύχουν, χάνονται τα ίχνη τους.
-Μετά τις πρώτες επαφές µε ινδικές εισαγωγικές εταιρείες, ο
ενδιαφερόµενος Έλληνες εξαγωγέας θα πρέπει να προβεί σε µια έστω και
‘’στοιχειώδη’’ έρευνα αγοράς’’ εξετάζοντας κατά πόσο είναι προσβάσιµο
το προϊόν/υπηρεσία του στην Ινδική αγορά (εξέταση εµποδίων,
ανταγωνισµού, τιµών, πρότυπων τυποποίησης και συσκευασίας κλπ), την
επιλογή αξιόπιστου εισαγωγέα-διανοµέα σε 2-3 µεγάλες πόλεις, τον
καθορισµό της τιµολογιακής του πολιτικής και την ‘’αγορά-στόχο’’
(κατηγορία καταναλωτών), τα θέµατα σήµανσης, πιστοποίησης και
µεταφοράς όπου αυτά απαιτούνται, κλπ.
-Η συµφωνία που θα συνάψει µε τον Ινδό εισαγωγέα θα πρέπει να
περιλαµβάνει τις αµοιβαίες υποχρεώσεις των δύο µερών, όπως την ευθύνη
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εκτελωνισµού (συνήθως αφορά αποκλειστικά τον εισαγωγέα), το κόστος
προβολής και τον επιµερισµό του µεταξύ τουςκά. Οι τρόποι προώθησηςπροβολής στην Ινδία ποικίλουν (πχ in-store, M.M.E., e-commerceκά).
Αρχικά, οι παραγγελίες δεν θα πρέπει να αφορούν σηµαντικές ποσότητες
και να γίνεται ασφάλιση πίστωσης έναντι κινδύνων.
-Η αναζήτηση επιχειρηµατικής φήµης κάποιας συγκεκριµένης εταιρείας
στην αχανή Ινδία αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα. Τα Επιµελητήρια
ή οι Τράπεζες, συνήθως, δεν χορηγούν αυτού του είδους την ενηµέρωση
παρά µόνο µερικοί µεγάλοι συµβουλευτικοί οίκοι έναντι πληρωµής (πχ
PWC, KPMG κλπ). Ο πρακτικότερος τρόπος εξακρίβωσης της ύπαρξης µιας
εταιρείας (διότι στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές ανύπαρκτες-fakeεπιχειρήσεις), είναι (α) να διαθέτει πλούσια ενηµερωµένη ιστοσελίδα (και
όχι φτωχή-λακωνική σε ενηµέρωση ή µη ύπαρξη ιστοσελίδας),και (β) η
επιβεβαίωση της επίσηµης εγγραφής της στα αρµόδια κρατικά Μητρώα.
Τους δύο αυτούς κωδικούς οφείλει να διαθέτει κάθε εταιρεία και να τους
χορηγεί στους ενδιαφερόµενους:
.Import Export Code (IEP): https://www.icegate.gov.in/EnqMod/
.GST VAT no (taxation) :https://services.gst.gov.in/services/searchtp
.CIN no(corporate):
http://www.mca.gov.in/mcafoportal/viewCompanyMasterData.do
Τέλος κάποιες αξιόπιστες βάσεις δεδοµένων (πχ Kompass), έναντι
πληρωµής, αποτελούν στοιχειώδες αποδεικτικό στοιχείο για την
δραστηριότητα µιας εταιρείας στην Ινδία.
-Κατά τη σύναψη επιχειρηµατικής συµφωνίας για π.χ. εξαγωγή
προϊόντων στην Ινδία, στο πλαίσιο του εφικτού, θα ήταν χρήσιµο το
«άνοιγµα ανέκκλητης πίστωσης» από τον Ινδό εισαγωγέα και ο ρητός
προσδιορισµός των αµοιβαίων υποχρεώσεων του εξαγωγέα (πχ
ποιότητα, προδιαγραφές, πιστοποιητικά, προθεσµία αποστολής κλπ) και
εισαγωγέα (πχ εκτελωνισµό και αντιµετώπιση ενδεχόµενων ‘’εµπλοκών’’,
παραλαβή ή και διανοµή των προϊόντων), ιδιαίτερα όσον αφορά τα
‘’ευαίσθητα’’ προϊόντα (φυτικής ή ζωικής παραγωγής). Αναφορικά µε τη
διαπραγµάτευση, οι Ινδοί επιχειρηµατίες επιδεικνύουν ‘’σκληρή’’ στάση,
ιδιαίτερα δε στο θέµα επίτευξης της χαµηλότερης για αυτούς τιµής
αγοράς, κάτι που φαίνεταινα υπερέχει κατά πολύ των λοιπών κριτηρίων
τους (πχ τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας κλπ). Υπενθυµίζεται ότι οι
ξένες εταιρείες απευθύνονται στη µεσαία και ανωτέρα ινδική τάξη των
200/250 εκατοµµυρίων καταναλωτών στις 10 µεγαλύτερες πόλεις της
Ινδίας, η οποία έχει σηµαντική αγοραστική δύναµη (πχ ακίνητα και
σπουδές σε ανεπτυγµένες χώρες του εξωτερικού, συµµετοχή σε διεθνείς
τουριστικές κρουαζιέρες κλπ). Κατά συνέπεια τα επίσηµα, διεθνή
στατιστικά στοιχεία περί κατά κεφαλής εισοδήµατος του 1,3 δις Ινδών (πχ
1.716,93 Ευρώ-βλ. πχ ‘’Αξιολόγηση ∆ιεθνών Αγορών’’, Β1 ∆/νση Στρατηγικού
Σχεδιασµού, Υπουργείο Εξωτερικών , Αθήνα, Ιανουάριος 2019, σελ.79), δεν έχουν
κάποια ιδιαίτερη σηµασία ως προς την τιµολογιακή πολιτική µιας ξένης
εταιρείας στην Ινδία και τις 37 διαφορετικές τοπικές ‘’αγορές της’’. Ο
µόνος γενικός κανόνας στη περίπτωση αυτή είναι ότι οι Ινδοί καταναλωτές
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δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη τιµή ενός προϊόντος/υπηρεσίας,
παρά στη ποιότητα.
-Εφόσον επιτευχθεί η πρώτη είσοδος προϊόντων/υπηρεσιών µιας ελληνικής
εταιρείας στην ινδική αγορά, οι επόµενες προσπάθειες θα πρέπει να
αποσκοπούν στην µη παροδική αλλά µόνιµη , πλέον, παρουσία τους στην
εν λόγω αγορά µέσω ‘’προωθητικών δράσεων’’. Όσον αφορά πχ τα
καταναλωτικά προϊόντα, τρόφιµα κλπ, οι ανωτέρω δράσεις θα µπορούσαν
να
αφορούν ‘’εβδοµάδες ελληνικών προϊόντων’’ σε υπεραγορές,
εκδηλώσεις προβολής ελληνικής γαστρονοµίας και ποτών (σε πολυτελή
ξενοδοχεία και εστιατόρια), πρόσκληση στην Ελλάδα από ελληνικούς
φορείς (ΕΟΤ, HELEXPO κλπ) Ινδών δηµοσιογράφων, αρµόδιων
προµηθειών, παραγωγών του Bollywoodκά.
-Ο κυριότερος και πιο δύσκολος στόχος µιας ελληνικής εταιρείας που
επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στην ινδική αγορά (πχ εξαγωγή, διανοµή
προϊόντων-υπηρεσιών ή επένδυση στην Ινδία), θα πρέπει να είναι η
αναζήτηση του κατάλληλου τοπικού επιχειρηµατικού εταίρου ή
ενός εντόπιου, πεπειραµένου µε διεθνή εµπειρία, διευθύνοντος
συµβούλου-‘’manager’’και γενικότερα διευθυντικών στελεχών. Η
αναζήτηση αυτή ίσως αποδειχτεί χρονοβόρα αλλά είναι εξαιρετικά
απαραίτητη για την επιτυχία ενός επιχειρηµατικού στόχου. Για µερικές
ελληνικές εταιρείες που προσπάθησαν να δραστηριοποιηθούν µόνες τους,
χωρίς τον κατάλληλο τοπικό εταίρο ή έστω ‘’manager’’, το τίµηµα δεν ήταν
αµελητέο σε οικονοµικές ζηµίες και απώλεια χρόνου.Αντίθετα, οι εµπειρίες
εταιρειών
µε
προσεκτικά
επιλεγέντα
εταίρο
ή
επιτόπιο
‘’manager’’,φαίνονται πολύ περισσότερο επιτυχείς. Λαµβανοµένου υπόψη
του γεγονότος ότι, το έτος 2016, η ινδική κυβέρνηση προέβη σε µονοµερή
καταγγελία των µέχρι τότε ισχυουσών διµερών συµφωνιών της αµοιβαίας
προστασίας επενδύσεων µε όλα τα Κ-Μ της Ε.Ε., ΟΟΣΑ (κλπ), έκτοτε οι
ευρωπαϊκές (κλπ) επενδύσεις δεν επωφελούνται προστασίας. Στο
πλαίσιο αυτό η επιλογή ενός του κατάλληλου επιχειρηµατικού εταίρου είναι
ακόµη πιο επιτακτική.
-Σε περίπτωση µεταφοράς τεχνολογίας από ελληνική εταιρεία σε ινδική,
είναι ευνόητο ότι πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή στους όρους της
συµφωνίας µέσω µεγάλων εξειδικευµένων γραφείων σε θέµατα
βιοµηχανικής,
πνευµατικής
(κλπ)
ιδιοκτησίας
(βλ.
https://www.vaishlaw.com/publications/, σελ. 245-274). Στην Ινδία υπάρχουν
εξειδικευµένα νοµικά γραφεία για κατοχύρωση ξένων εµπορικών
σηµάτων,παραδοσιακών προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων, όπως
καιΠΟΠ(βλ. https://www.vaishlaw.com/publications/, σελ.262-263) . Ως γνωστό, η
σχετική νοµοθεσία της Ε.Ε. δεν ισχύει σε Τρίτες χώρεςκαι για το λόγο αυτό
διακινούνται στην τοπική αγορά ινδικές αποµιµήσεις µη κατοχυρωµένων
στην Ινδία ή διεθνώς, ευρωπαϊκών και ελληνικών προϊόντων (πχ γιαούρτι,
τυρί κλπ).
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-Οι Έλληνες εξαγωγείς προϊόντων φυτικής ή ζωικής παραγωγής θα
πρέπει εξ αρχής να επικοινωνούν µε τις αρµόδιες υπηρεσίεςτου
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµωντης Ελλάδος για να
ενηµερώνονται για τις εξαγωγικές διαδικασίες και πιστοποιητικά που
οφείλουν να εφοδιαστούν από το εν λόγω Υπουργείο σχετικά µε τις
εξαγωγές των προϊόντων τους προς την Ινδία, όπως πχ την
∆/νσηΠροστασίας
Φυτικής
Παραγωγής
(τηλ:21092877235/φαξ:21092120090 e-mail:charampatzis@minagric.gr)
και
την Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής-Τµήµα Εισαγωγών/Εξαγωγών
(τηλ:2102125714,
21052711659
email:Ka6u026@minagric.gr).Ανάλογηπληροφόρησηχορηγείταικαιαπόάλλες
πηγές, όπωςτηνΕυρωπαϊκήΕπιτροπή (‘’Accessing the Indian Market-Handbook for

EU Exporters of plant and plant products to India’’, Directorate General for TradeEuropean Commission), ιδιωτικάγραφείαΣυµβούλων (πχ‘’Business Opportunities In
The Indian Agri& Food Processing Sector’’, Suman Project Consultants PVT Ltd,
www.Suman FoodConsultants.com), ινδικάερευνητικάινστιτούτα (πχ‘’Facilitating
Trade through Promoting Ease of Doing Business in india’s Food Sector: Streamling
Imports in India’’, Icrier-www.icrier.org)κλπ. Κάποιες γενικότερες πληροφορίες

προς
τους
Έλληνες
εξαγωγείς
προσφέρονται
από
ελληνικούς
επιχειρηµατικούς φορείς (πχ ‘’Οδηγός Εξωστρέφειας-Θέλετε να εξάγετε;’’ Σ.Ε.Β.Ε.Γ΄έκδοση-2012).
-Όπως ήδη αναφέραµε (βλ. σελ. 6), ο εξαγωγέας θα πρέπει να ασφαλίσει
τα προς εξαγωγή προϊόντα του έναντι διαφόρων κινδύνων (πχ
πληρωµής, καταστροφής ή απώλειας φορτίου κλπ) σε εξειδικευµένους
οργανισµούς (πχ ΟΑΕΠ).
-Τα προβλήµατα ή εµπόδια πρόσβασηςστην Ινδική αγοράκλπ που
ενδέχεται να συναντήσει ένας ξένος επενδυτής και γενικά επιχειρηµατίας,
είναι ποικίλα.Για το λόγο αυτό είναι χρήσιµο να ενταχτεί σε µερικά
σηµαντικά επιµελητήρια ή επιχειρηµατικές ενώσεις ανάλογα µε τον κλάδο
όπου δραστηριοποιείται ώστε να ενηµερώνεται για τις εξελίξεις, να αποκτά
επιχειρηµατικές κλπ γνωριµίες και να επωφελείται της προστασίας του
επιχειρηµατικού φορέα του που ενίοτε ενεργεί ως οµάδα πίεσης έναντι των
Αρχών. Ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι επιχειρηµατίες δραστηριοποιούνται στο
ΕuropeanBusinessGroupFederation-ΕΒG-.
Όσοι
επιθυµούν
συµµετέχουν στις κλαδικές οµάδες εργασίας του ΕΒG(πχ βιοµηχανία
τροφίµων, τηλεπικοινωνίες κλπ,όπου εξετάζονται τα προβλήµατα του κάθε
κλάδου και αναλαµβάνονται σχετικές από κοινού δράσεις. Κάθε έτος, το
EBG, δηµοσιεύει την ετήσια έκθεσή του, µε οικονοµικές αναλύσεις για την
οικονοµία και την αγορά της Ινδίας, τις διµερείς συναλλαγές αγαθών και
υπηρεσιών µεταξύ Ινδίας και Ευρ. Ένωσης (Ε.Ε.), όπως και κάθε ενός Κ-Μ
της Ε.Ε. µε την ίδια χώρα, καθώς και περιεκτικές έρευνες αγοράς για 1820 παραγωγικούς κλάδους της ινδικής αγοράς. Στις αναλύσεις αυτές
περιγράφονται τόσο τα εµπόδια πρόσβασης στην ινδική αγορά για τα
προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις επενδύσεις τωνευρωπαϊκών εταιρειών και
υποβάλλονται επεξεργασµένες προτάσεις του ΕΒG προς τις ινδικές Αρχές
(http://ebgindia.com/pdf/EBG_PositionPaper_2019_Website.pdf).
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Kατά την επόµενη, τουλάχιστον, τριετία, το ΕΒG θα επικουρείται από τον
‘’Ευρωπαικό
Οικονοµικό
Όµιλο’’-EuropeanEconomicGroup
(EEG/projects@ebtc.eu), Οµάδα Εργασίας αποτελούµενη από ‘’θεσµικούς
φορείς’’(EBG, µεικτά επιµελητήρια, πρεσβείες Κ-Μ της Ε.Ε. κά). Το
EEGπροήλθε από ειδικόπρόγραµµα της Ευρ. Επιτροπής, για να ενισχύσει
περαιτέρω το έργο του ΕΒG µέσω περισσότερων ερευνών αγοράς, κοινής
αντιµετώπισης των εµποδίωνπρόσβασης, επιχειρηµατικών προωθητικών
εκδηλώσεων αναφορικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των Κ-Μ της Ε.Ε.
∆υστυχώς δεν υπάρχει στην Ινδία Ελληνο-ινδικό επιµελητήριο όπως
διαθέτουν πολλά άλλα Κ-Μ για να συνδράµουν, επί τόπου, τους
επιχειρηµατίες τους µέσω ενηµέρωσης, προωθητικών επιχειρηµατικών
δράσεων και εκδηλώσεων ή ως ‘’οµάδες πίεσης’’ προς τις ινδικές Αρχές.
κλπ. Όµως πρόσφατα ιδρύθηκε στην Ελλάδα ένα τέτοιο µεικτό όργανο, το
‘’Ελληνο-Ινδικό Επιχειρηµατικό Συµβούλιο’’ (www.hibc.gr).
-Όσον αφορά την προκήρυξη µειοδοτικών διαγωνισµών (πχ
προµηθειών, δηµοσίων έργων κλπ), αυτοί, συνήθως, ανακοινώνονται µε
µεγάλη καθυστέρηση και αποτελούν αντικείµενο κριτικής από ξένους
προµηθευτές και αναλυτές ως προς την διαφάνεια τους. Η επίσηµη Ινδική
κυβερνητική πολιτική δίνει προτεραιότητα στις ινδικών συµφερόντων
εταιρείες. Η ενηµέρωση προέρχεται, τόσο από κυβερνητικές πηγές, όσο και
από ιδιωτικές (βλ. κατωτέρω ιστοσελίδες).
Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Ν.∆ελχί έχει προτείνει στις ελληνικές Αρχές (βλ. έγγραφο
αρ.πρωτ. 6261.1/ΑΣ 370/31.07.2017) να εξετάσουν την ένταξη της χώρας µας
στην Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης-AsianDevelopmentBank- µε σκοπό,οι
ελληνικές εταιρείες, να καταστούν επιλέξιµες σε διαγωνισµούς έργων, που
η Τράπεζα χρηµατοδοτεί σε ολόκληρη την Ασία.
-Για µερικά επί πλέον θέµατα, όπως ινδική πολιτική και νοµικό πλαίσιο
κώδικα,
προστασίας
ανταγωνισµού,
ακινήτων,
πτωχευτικού
καταναλωτή (κλπ), βλ. https://www.vaishlaw.com/publications/.
Για πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ινδική αγορά (πχ
κλαδικές έρευνες αγοράς κλπ), την οικονοµία της Ινδίας κλπ, επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα: www.agora.mfa.gr/ΙΝ∆ΙΑ
.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Χρήσιµες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
στην ΙΝ∆ΙΑ και σε γειτονικές της χώρες*,
αρµοδιότητας Γραφείου Ο.Ε.Υ. Νέου ∆ελχί
ΙΝ∆ΙΑ
ImportCustomsDuties
(εισαγωγικοί δασµοί
ανά προϊόν)

http://www.cbec.gov.in/htdocscbec/customs/cs-tariff201617/cst2016-17-idx

Directorate of Plant Protection,
Quarantine & Storage
(πιστοποιητικά, διαδικασίες
εισαγωγής, φρούτων,
λαχανικών κλπ)
DepartmentofAnimalHusbandry,
Dairying&Fisheries (πιστοποιητικά,
διαδικασίες εισαγωγής
προϊόντων κρέατος)
Ministry of Finance/Dept.of
Revenue/ Central Board of Excise
& Customs
(εισαγωγικοίδασµοί/κατηγορία
προϊόντων)

http://dahd.nic.in

Bureau Of Indian Standards

http://bis.gov.in

Department of Industrial Policy &
Promotion (επενδυτικόπλαίσιο)

http://dipp.nic.in

http://ppqs.gov.in

http://www.cbec.gov.in/excise/cxtariff0910/cxt0910-idx.htm
ή
www.icegate.gov.in
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MinistryofFinance

http://finmin.nic.in/

MinistryofCommerce
Ministry of Commerce/Dept of
Industrial Policy&
Promotion/Intellectual P R
Ministry of Commerce/DIPP/IPR
Text

http://commerce.nic.in/

Ministry of Commerce/Controller
for Patents
Ministry of Commerce/Controller
for Designs
Ministry of Commerce/Controller
for Trademarks
Ministry of Commerce/Controller
for GIs
Ministry of Commerce/IP Appellate
Board
ΜinistryofCorporateAffairs
Ministry of Corporate Affairs
(Registrars of
companiesalloverIndia)
MinistryofAgriculture
Ministry of Food Processing
Industries
FSSAI (Food Safety and
standards authority of India)
INVEST INDIA
(National Investment Promotion
And Facilitaton Agency)

http://ipindia.nic.in/ipr/patent/pat
ents.htm
http://ipindia.nic.in/ipr/design/desi
gns.htm
http://ipindia.nic.in/tmr_new/defa
ult.htm
http://ipindia.nic.in/girindia/

http://ipindia.nic.in/
http://dipp.nic.in/IPR_October200
9.pdf

http://www.ipab.tn.nic.in/
http://www.mca.gov.in/
http://www.mca.gov.in/Ministry/p
df/List_of_Nodal_Officer.pdf
http://agricoop.nic.in/
http://mofpi.nic.in/
http://www.fssai.gov.in/
www.investindia.gov.in

Mr. Shrawan Kumar‐ Commissioner
Tel:+91‐22‐
27242411Shrawan.Kumar@icegate.gov.in
http://www.mumbaicustomszone1.gov.in/

Mumbai Customs

Public procurements, tenders
Exhibitions in India

www.etenders.gov.in
www.asappinfoglobal.com
https://10times.com/india

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΙΦΟΡΕΙΣ
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FICCI(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)
Federation House
Tansen Marg, New Delhi 110001
Tel: 91-11-23738760-70
Fax: 91-11-23320714, 23721504
E-mail:ficci@ficci.com
Website: www.ficci.com
CII (Confederation of Indian Industry)
The MantoshSondhi Centre
23, Institutional Area, Lodi Road,
New Delhi - 110 003
Tel:91 11 45771000 / 24629994-7
Fax: 91 11 24626149
E-mail:info@cii.in
Website: www.cii.in
ASSOCHAM (The Associated Chambers of Commerce & Industry of India)
ASSOCHAM Corporate Office,
5, Sardar Patel Marg
Chanakyapuri, New Delhi – 110021
Tel: +91 11 46550555
Fax: +91 11 1123017008/9
E-mail: assocham@nic.in
Website: www.assocham.org
PHD Chamber of Commerce & Industry
PHD House,
4/2 Siri Institutional Area,
August Kranti Marg, New Delhi 110016
Tel: +91-11-26863801-04, 49545454
Fax: +91-11-26855450, 49545451
Website: www.phdcci.in
E-mail: phdcci@phdcci.in
IndianImporters Association
F - 5 HauzKhas, New Delhi 110016
Tel: +91 11 26963660
Fax: +91 11 26858367
Email:info@indianimportersassociation.com; iia_108@yahoo.co.in
Website: www.indianimportersassociation.com
All India Association of Industries
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New Excelsior Building,
6th Floor, A.K. Nayak Marg,
Fort, Mumbai – 400 001.
Maharashtra, INDIA.
Tel: +91 – 22 – 2201 9265
Fax: +91-22- 2201 9764
E-mail: info@aiaiindia.com
Website: www.aiaiindia.com
BAR COUNCIL OF DELHI
2/6, Siri Fort Institutional Area
Khel Gaon Marg, New Delhi-49
Tel:+91 11 - 264 951 96, 264 983 56, 417 523 40
Fax:+91 11 264 93 856
E-mail: Webmail
Website: www.delhibarcouncil.com
EUROPEAN BUSINESS GROUP -EBG FEDERATION
2nd Floor, Building No. 6,
Okhla Industrial Estate, Phase 4
Near Yes Bank, Okhla,
New Delhi – 110 020
Mobile: +91-11-9811418874
E-mail : gm@ebgindia.com
Web :http://ebgindia.com/
http://ebgindia.com/pdf/EBG_PositionPaper_2019_Website.pdf
Maharashtra Chamber Of Commerce, Industry & Agriculture
(MACCIA)
Oricon House, 6th Floor,
Maharashtra Chamber of Commerce Lane,
KalaGhoda, Fort
Mumbai-400001
Tel: +91-22-67395800
Fax : +91-22-22855861
Email :anilkumarlodha@rediffmail.com
Web :www.maccia.org.in
IMC CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
IMC Building, 2nd Floor
IMC Marg, Church gate
Mumbai-400020
Tel: +91-22-71226633
Fax: +91-22-22048508
Email: imc@imcnet.org
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Web: http://www.imcnet.org/
FORUM OF INDIAN FOOD IMPORTERS (FIFI)
PHD House, No-4/2, Siri Institutional Area
August Kranti Marg
New Delhi-110016
Tel: +91-11-40538985
Email: amitlohani@fifi.in
Web: http://www.fifi.in/
Delegation of the European Union to India
5/5, Shantiniketan, New Delhi - 110 021, INDIA
Phone number:
Tel: +91 11 66781919
Fax: +91 11 66781955
Email: DELEGATION-INDIA@eeas.europa.eu
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/india_en

MAJOR STOCK EXCHANGES OF INDIA
BOMBAY STOCK EXCHANGE LTD.
PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001
Phones : 91-22-22721233/4, 91-22-66545695 (Hunting)
Fax : 91-22-22721919
Email: corp.comm@bseindia.com
Web: https://www.bseindia.com
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
BandraKurlaComplex,
Bandra (E)
Mumbai – 400 051
Tel No: (022) 26598100 - 8114
Fax No: (022) 26598120
Email: iisl@nse.co.in ; research@nse.co.in
Web: https://www.nseindia.com/
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THE CALCUTTA STOCK EXCHANGE LTD.
7, Lyons Range, Dalhousie,
Kolkata-700001, West Bengal
Phone: (033) 4025 3000
Email: cseadmn@cse-india.com
Web: https://www.cse-india.com

Honorary Consulate General of Greece in Mumbai
Mr. Bahram Vakil
Honorary Consul General
“Baherestan”, 30/A,
Juhu Tara Road
Juhu, Mumbai-400049
Tel: +91-22-26607852
Email: Bahram.n.vakil@azbpartners.com
Honorary Consulate General of Greece in Kolkata
Mr. SudhirJalan
Honorary Consul General
10th Floor,
21, Camac Street
Kolkata-700016
Tel: +91-33-22831541; 22831542
Fax: +91-33-22831545
Honorary Consulate General of Greece in Chennai
Mr. N. Kumar
Honorary Consul General
9, Cathedral Street
Chennai-600086
Email: sb505@sanmargroup.com

ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ*
Mr. FARUQUE HASSAN

Honorary Consul General of Greece

Managing Director, Giant Group,
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Level 13, Plot-3 /3-A, Sector-3,
Dhaka, Bangladesh.
Tel: +880-2-55027910
faruque@bgmea.com.bd
Federation of Bangladesh Chambers of
Commerce & Industry (FBCCI)
Federation Bhawan, 60, Motijheel C/A,
Dhaka-1000, Bangladesh
Tel: 88 02 9560102
Fax: 88 02 9576261
fbcci@bol-online.com
mirshahabuddin@yahoo.com
http://www.fbcci-bd.org/

India-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry
Phone: +88-02-9858527; 9887074-6
E-mail: jbalam44@yahoo.com; jbalam44@hotmail.com
http://www.ibcci.net
Director General
WTO Cell, Ministry of Commerce,
Bangladesh Secretariat,
Dhaka, Bangladesh.
Tel: +88 08 9545383
Chowdhury2341@gmail.com
www.mincom.gov.bd
Deputy Secretary
Ministry of Commerce
Bangladesh Secretariat,
Dhaka, Bangladesh.
Tel: +88 02 9540199
Fax: +88 02 9549346
sqzamanp@yahoo.com
www.mincom.gov.bd
Additional Secretary
Ministry of Commerce
Bangladesh Secretariat,
Dhaka, Bangladesh.
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Tel: +88 02 9514163
Fax: +88 02 9545741
msislam86@yahoo.com
www.mincom.gov.bd
Joint Secretary
Ministry of Defence
Govt. of People’s Republic of Bangladesh
Email: 'badrul0301@yahoo.com'
Joint Secretary
Ministry of Industries
Email: yasminsultana99@gmail.com
Tel: 00-88-02- 9550473 / 00-88-02- 9540174
Email: mhh1863@gmail.com
Deputy Secretary
Ministry of Agriculture
Email: dsinput1@moa.gov.bd
Phone: 00-88-02-9577414
Joint Secretary
Road Transport and Highways Division under
Ministry of Road Transport and Bridges
Tel: 88-02-9514886/00-88-02- 9575519
Email: dsadmin@rthd.gov.bd ;aikhan62@yahoo.com
dsbrtc@rthd.gov.bd; elahi1964@yahoo.com
Delegation of the European Union to Bangladesh
Plot 7, Road 84, Gulshan 2,
Dhaka 1212, Bangladesh
Tel: 880-2-55668057
Fax: 880-2-9843118
https://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh
Mr. ABU SYED BELAL
Trade Advisor
abu-syed-muhammad.belal@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/bangladesh

ΣΡΙΛΑΝΚΑ*
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Μr. AJIT DAMON GUNEWARDENE
Honorary Consul General of Greece
117, Sir Chittampalam A.
Gardiner Mawatha
Colombo 02
Tel: +94 11 2306767
Fax: +94 11 2439031
ajit@keells.com
The European Chamber of Commerce of Sri Lanka
358B, ElvitigalaMawatha, Narahenpita,
Colombo 05
Tel: +94 11 2507622
advocacy@eccsl.lk
www.eccsl.lk
General Manager
Tel: +94 11 2507625
operations@eccsl.lk
www.eccsl.lk
Directorate General of Merchant Shipping
Ministry of Ports and Shipping
Merchant Shipping Secretariat
1st Floor, 43-89m, Bristol Building
York Street, Colombo 01.
Tel: +94-71-4034140
Fax: +94-11-2435160
dgms@sltnet.lk

Directorate (Air Transport & Economic Regulation)
Civil Aviation Authority of Sri Lanka
No. 4, Hunupitiya Road
Colombo 02.
Tel: +94-11-2358810
Fax: +94-11-2304647
hosater@caa.lk
Directorate (Promotion)
Board of Investment of Sri Lanka
World Trade Cebtre
West Tower, Level 26,
Echeleon Square
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Colombo 01
Tel: +94 11 2427042
Fax: +94 11 2447913
www.investsrilanka.com
Sri Lanka Export Development Board
NDB-EDB Tower
No.42,NavamMawatha,
Colombo 02.
Tel: +94 11 2300712
Fax: +94 11 2300715
chairman@edb.gov.lk
www.srilankabusiness.com

DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO SRI LANKA AND THE
MALDIVES
389, BauddhalokaMawatha
Colombo 7
Tel: +94 11 2674413
https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka
INSTITUTE OF POLICY STUDIES OF SRI LANKA
100/20, Independence Avenue
Colombo 7
Tel: +94 11 2665068 / 2143100
Fax: +94 11 2665065
www.ips.lk

ΝΕΠΑΛ*
Mr. BIKRAM PANDEY
Honorary Consul General of Greece in Kathmandu
NuwakotGhar
Senapa Chowk
Lalitpur 2, Kathmandu
Tel: +977 1 5539900, 5547900, 5522770
Fax: +977 1 5526575
consulate.office@greecenepal.com
Nepal Chamber of Commerce
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Chamber Bhawan, Kanipath
P.O. Box 198, Kathmandu, Nepal
Tel: +977 1 4230947
Fax: +977 1 4229998
chamber@wlink.com.np
website: www.nepalchamber.org
Executive Chairman
World Trade Media Network Pvt. Ltd.
Dillibaar, NiketanMarg,
Kathmandu
Tel: +977 1 4437456, 4420675
Fax: +977 1 4437456
ceo@businesstvnepal.com
businesstvnepal@gmail.com
website: www.businesstvnepal.com
‘’KathmanduPost’’
Fax: +977 1 5135057
website: www.ekantipur.com
(*) Η ‘’αρµοδιότητα’’ του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Ν. ∆ελχί εκτός της ινδικής πρωτεύουσας είναι
περισσότερο θεωρητική, παρά ουσιαστική, λόγω µη ύπαρξης επιτόπιων συνεργατών
(αντίθετα µε ότι συµβαίνει πχ µε τις περισσότερες εξωστρεφείς χώρες-µέλη του ΟΟΣΑ
κά), καθώς και ελάχιστων υπηρεσιακών επισκέψεων του Προϊσταµένου του στις ανωτέρω
χώρες, όπως και στους λοιπούς οικονοµικούς πόλους της αχανούς Ινδίας. Για ευνόητους
δηµοσιονοµικούς λόγους, έγιναν δύο το πολύ επισκέψειςσε µερικές γειτονικές χώρεςή
ινδικές πόλεις(ενώ σε άλλες καµία) από το 2016 έως και σήµερα,όταν πραγµατοποιήθηκε
η πρώτη, ‘’παρθενική’’ επίσκεψηανωτέρω στελέχους του από σύστασης του Γραφείου
Ο.Ε.Υ.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑΙΝ∆ΙΚΑΚΛΑ∆ΙΚΑΕΝΤΥΠΑ&Μ.Μ.Ε.

Κλαδικοί Τομείς
Agriculture

Έντυπο

Website

AgricultureWorld

www.krishijagran.com

IARI News
(Newsletter of the
Indian Agriculture
Research Institute)

www.iari.res.in
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Automobile
Aviation
Business&Economy

Power

AgricultureToday

www.agriculturetoday.i
n

AgriMech

www.agrimech.net

RiceIndia

www.airea.net

TII TobaccoNews

www.tiionline.org

AutomotiveProductsFind
er
Aviation

www.asappinfoglobal.c
om
www.sps-aviation.com

Airbuz

www.spsairbuz.com

IBEF IndiaNow

www.ibef.org

IndiaGlobalBusiness
InsightsSuccess

www.indiaincorporated
.com
www.insightssuccess.in

CPSI Journal

www.cpsi.org.in

PowerToday

www.asappinfoglobal.c
om
www.csrtimes.org

CorporateSocialRespo
nsibility
Defence

CSR Times

Environment,
Climate&CleanEnergy

TerraGreen

www.mycoordinates.or
g
www.teriin.org

EQ International

www.eqmagpro.com

SolarToday
ProgressiveGrocer

www.asappinfoglobal.c
om
www.indiaretailing.com

Food&Beverage

www.fbrmag.com

BakeryReview

info@hammer.co.in

Spiritz

www.spiritz.in

DelWine

www.indianwineacademy
.com

IT & ICT

Informatics

www.informatics.nic.in

Infrastructure
Projects&Tenders

InfraLive

www.livemedia.press

InffrastructureToday

www.asappinfoglobal.c
om

Food&Beverage

Coordinates
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Project Reporter

www.asappinfoglobal.c
om

LexWitness

www.projectreporter.c
om
www.witnesslive.in

LexisNexis

www.lexisnexis.com

QualitySystems

QualityIndia

www.qcin.org

Taxation

TheCharteredAccountan
tJournal
Protiviti

www.icai.org

TelecomLive
TheIndianTextileJournal

TravelAndHospitality

www.livemedia.press
www.asappinfoglobal.c
om
www.fibre2fashion.com
www.travelnewsdigest.
in
www.travelbizmonitor.
com
www.tnhglobal.com

HotelBusinesReview

info@hammer.co.in

TravelTrendsToday

www.traveltrendstoday
.in
http://www.iato.in/

LegalAffairs

Telecommunications
Textile

Travel,
Tourism&Hospitality

Fibre 2 Fashion
TravelNewsDigest
TravelBizMonitor

IATO News Letter
(Indian Association of
Tour Operators)
SafariIndia
NameoftheOrganisa
tion
WorldBank
FICCI
Indian Electrical &
ElectonicsMaufacturer
s's
Association (IEEMA)
PHD Chamber
Confederation of
Indian
Industries (CII)
Institute of Company
Secretaries of India

www.protiviti.in

www.safariindia.com

NameoftheMagazine

Website/ Email

The World Bank in India
BusinessDigest
IEEMA Journal

www.worldbank.org.in
www.ficci.in
www.ieema.org

IndiaInc.
CII Communique

www.phdcci.in
www.cii.in

CharteredSecretary

www.icsi.edu
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(ICSI)
All India Rice
Exporters Association
Federation of Indian
Export Organisations
(FIEO)
All India Association of
Industries (AIAI)
Department of
Information & Cultural
Affairs,
Government of West
Bengal
TATA Group
The All India Toy
Manufacturers'
Association (TAITMA)
Indian Olive
Association
Asian Exporters
Chamber of
Commerce and
Industry (AECCI)

RiceIndia

www.airea.net

FIEO News

www.fieo.org

AIAI News

www.aiaiindia.com

WestBengal

westbengaljournal@gm
ail.com

TataReview
TAITMA Magazine

www.tata.com
www.taitma.com

Newsletter

www.indolive.org

Annual Magazine-Global
Perspective 2018-19

www.aecci.org.in

Πολιτικός Τύπος
TheHindu
TheIndian Express
TheTimesofIndia
HindustanTimes
ForbesIndia

www.thehindu.com
letters@thehindu.co.in
www.indianexpress.com
feedback@expressindia.com
www.timesofindia.indiatimes.com
peeush.srivastava@timesgroup.com
www.hindustantimes.com
editorial@hindustantimes.com

editor.forbesindia@network18online.com

Οικονοµικός Τύπος
Business Standard
TheEconomicTimes
TheHinduBusinessLine
TheFinancial Express

www.business-standard.com
letters@business-standard.com
www.economictimes.indiatimes.com
peeush.srivastava@timesgroup.com
www.thehindubusinessline.com
thehindu@vsnl.com
www.financialexpress.com
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feedback@expressindia.com
www.livemint.com
newsroom@livemint.com

Mint

Τουριστικός Τύπος
CondeNastTravellerIndia

www.cntraveller.in

NationalGeographicTravellerIndia

letters@natgeotraveller.in

TravelPlus

www.travelplus.intoday.in

TS TravelSecrets

www.travelsecretsmag.com
info@tranelsecrets.in
www.tnhindia.com
info@tnhindia.com
www.letstravelzine.com
contact@letstravelzine.com
www.traveltorch.com
kaushik@infobase.in

TravelandHospitality
Let’sTravel
TravelTorch

Τηλεοπτικά δίκτυα – Αγγλόφωνα
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