
 

Σήμερα, δύο μήνες μετά την 

εφαρμογή του μέτρου, είναι εμφανείς 

στην οικονομία οι μεσοπρόθεσμες 

συνέπειές του: οι οικονομικοί δείκτες 

(πωλήσεις, εισοδήματα, παραγωγή 

και θέσεις εργασίας) παρουσιάζουν 

κάμψη. Σε μια οικονομία, όπου άνω 

του 90% των συναλλαγών 

διενεργούνται σε ρευστό, 

περισσότερα από 90% εμπορικά 

καταστήματα δε διαθέτουν μηχάνημα 

για πιστωτικές κάρτες, το 50% 

τουλάχιστον του πληθυσμού δε 

διαθέτει τραπεζικό λογαριασμό, ενώ 

το 85% του εργατικού δυναμικού 

πληρώνεται σε μετρητά, η 

απόσυρση του 86% του 

κυκλοφορούντος χρήματος είχε 

ως συνέπεια το κλείσιμο μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων, τη μη 

πληρωμή των εργαζομένων σε 

πολλούς κλάδους και την 

επακόλουθη παύση εργασιών, 

την περαιτέρω επιδείνωση της 

οικονομικής κατάστασης των ήδη 

αδύναμων οικονομικά στρωμάτων 

κλπ. Επιπλέον, πολλοί αναλυτές 

εκτιμούν ότι θα υπάρξει σημαντική 

μείωση του ρυθμού ανάπτυξης το 

τρέχον οικονομικό έτος.  

Από τα μεσάνυχτα της 8ης Νοεμβρίου 
2016 απαγορεύτηκε αιφνιδιαστικά η 
κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων 
των 500 και 1.000 ρουπιών 
αντίστοιχα. Οι Τράπεζες της χώρας 
παρέμειναν  κλειστές την 9η 
Νοεμβρίου και τα ΑΤΜ την 9η και την 
10η Νοεμβρίου. Τα υπό απόσυρση 
χαρτονομίσματα πρέπει να 
κατατεθούν στις Τράπεζες έως το 
τέλος του 2016, ενώ θα 
αντικατασταθούν σταδιακά από 
νεότερα χαρτονομίσματα. Οι 
αναλήψεις ανά λογαριασμό δε θα 
υπερβαίνουν τις 10.000 ρουπίες την 
ημέρα και τις 20.000 ρουπίες την 

εβδομάδα. 

Το 1999 η παράλληλη 
Οικονομία, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, ανερχόταν στο 
20,7% της συνολικής 
Οικονομίας. Μεταξύ 2011 και 
2016 το ΑΕΠ ανήλθε κατά 30%, 
ενώ η κυκλοφορία των 
χαρτονομισμάτων κατά 40%, η 
δε κυκλοφορία των επίμαχων 
χαρτονομίσματων των 500 και 1000 
ρουπιών κατά 76% και 109% 

αντίστοιχα.  

Η συνολική αξία των υπό απόσυρση 
χαρτονομισμάτων ανέρχεται σε $217 
δις. ή στο 86% του κυκλοφορούντος 

χρήματος.  

Παρά τα μέτρα που πήρε η 
Κυβέρνηση Μόντι κατά του μαύρου 
χρήματος στη διάρκεια της διετούς 
διακυβέρνησής της, δε φαίνεται ότι 
αυτά είχαν τελικά τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Εκτός από τα 
διάφορα νομοθετικά μέτρα, που 

θεσπίστηκαν, ιδρύθηκε επιπλέον το  
Special Investigation Team (SIT) 
κατά της διαφθοράς, ζητήθηκε από 
όλους τους ενήλικες Ινδούς πολίτες 
να ανοίξουν τραπεζικούς 
λογαριασμούς, δόθηκαν κίνητρα για 
αύξηση της χρήσης του πλαστικού 
χρήματος, επήλθε συμφωνία με τις 
ελβετικές Αρχές για ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τις 
καταθέσεις Ινδών στην Τράπεζα 
HSBC, και τροποποιήθηκαν οι 
Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής 
Φορολογίας με τον Μαυρίκιο, την 
Κύπρο κλπ. Προφανώς, οι ινδικές 
Αρχές θεωρούν ότι οι δύο 
προαναφερθείσες Συμφωνίες 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας 

αποτελούσαν, και αυτές, πηγές 

μαύρου χρήματος. 

Άμεση συνέπεια από τις πρώτες 
ώρες εφαρμογής της αιφνιδιαστικής 
απόφασης, ήταν η άρνηση των 
συναλλασσομένων στους τομείς, οι 
οποίοι εξαιρέθηκαν για 72 ώρες από 
την άμεση εφαρμογή των εν λόγω 
μέτρων για έκτακτους ή 
ανθρωπιστικούς λόγους 
(νοσοκομεία, φαρμακεία, μεταφορικά 
μέσα, πρατήρια βενζίνης και 
φυσικού αερίου κλπ), να 
παραλαμβάνουν τα υπό απόσυρση 

χαρτονομίσματα.  
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Μετά από υψηλό 13 μηνών τον 

περασμένο Αύγουστο, τον 

Σεπτέμβριο 2016 καταγράφηκε μικρή 

κάμψη της δραστηριότητας στον 

μεταποιητικό τομέα, με τον δείκτη 

ΡΜΙ για την μεταποίηση να 

ανέρχεται σε 52.1 μονάδες από 52.6 

έναν μήνα νωρίτερα. Μείωση επίσης 

σημειώθηκε στον τομέα των 

υπηρεσιών έπειτα από υψηλό τριών 

ετών τον Αύγουστο 2016. Ο δείκτης 

ΡΜΙ για τις υπηρεσίες ανήλθε στις 

52 μονάδες από 54,7 τον 

προηγούμενο μήνα. Σημειώνεται, ότι 

εάν ο δείκτης ξεπερνά τις 50 μονάδες 

υπάρχει μεγέθυνση του τομέα, ενώ 

εάν βρίσκεται κάτω από τις 50 

μονάδες υπάρχει συρρίκνωση.  

Αντίθετα, σημαντική άνοδο 

κατέγραψε ο δείκτης μεταποίησης 

ΡΜΙ τον Οκτώβριο ανερχόμενος σε 

54,4 μονάδες, που αποτελεί υψηλό 

22 μηνών. Η άνοδος σημειώθηκε 

κυρίως λόγω των αυξημένων 

εγχώριων νέων παραγγελιών, που 

αποδίδονται στη σημαντικότερη 

εορταστική περίοδο του χρόνου 

(Deewali) τον συγκεκριμένο μήνα και 

σε αυξήσεις στους μισθούς, μετά την 

ανάλογη απόφαση της Επιτροπής 

Πληρωμών λίγους μήνες νωρίτερα. 

Τον Νοέμβριο ο δείκτης μεταποίησης 

ΡΜΙ κατήλθε στις 52,3 μονάδες 

σηματοδοτώντας ανάπτυξη σε πιο 

βραδύ ρυθμό. Εξαιτίας δε της 

έλλειψης ρευστού υπήρξε σημαντική 

μείωση της ζήτησης, ενώ τη 

χειρότερη απόδοση τον 

συγκεκριμένο μήνα είχαν τα 

καταναλωτικά αγαθά. Πάντως, το 

ύψος του ΡΜΙ Νοεμβρίου σημαίνει 

ότι, παρά την πτώση της ζήτησης, η 

πτώση της παραγωγικής 

δραστηριότητας δεν ήταν τόσο 

μεγάλη όσο υπήρχε φόβος ότι θα 

ήταν, αν και οι μεσοπρόθεσμες 

συνέπειες της 

απονομισματοποίησης αναμένεται 

να φανούν στο μέλλον. Αντίθετα, 

πολύ μεγαλύτερη και κάτω του ορίου 

των 50 μονάδων ήταν η πτώση του 

δείκτη υπηρεσιών ΡΜΙ, ο οποίος 

ανήλθε σε 46,7 μονάδες τον 

Νοέμβριο από 54,5 μονάδες τον 

Οκτώβριο, γεγονός που ίσως 

σημαίνει ότι οι υπηρεσίες 

επλήγησαν περισσότερο από την 

απονομισματοποίηση συγκριτικά με 

την μεταποίηση.  

(3,39%) χάρη στις χαμηλότερες 

τιμές των  πρώτων υλών. Τον 

Νοέμβριο, τόσο ο πληθωρισμός 

χονδρικής όσο και ο πληθωρισμός 

λιανικής, ανήλθαν σε 3,15% και 

3,6% αντίστοιχα καταγράφοντας 

μείωση τόσο σε ετήσια βάση όσο 

και σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα. Η μείωση αυτή 

οφείλεται κυρίως στη μείωση των 

τιμών τροφίμων. Σύμφωνα με 

αναλυτές, η ξαφνική απόσυρση των 

χαρτονομισμάτων των 500 και 1.000 

Πληθωρισμός 

Ο Πληθωρισμός Τιμών 

Καταναλωτή κατήλθε σε χαμηλό 14 

μηνών τον Οκτώβριο (4,2% από 

4,39% τον Σεπτέμβριο), χάρη 

κυρίως στην πτώση των τιμών 

φρούτων και λαχανικών, κάτι που 

δημιούργησε  ελπίδες για μείωση 

των επιτοκίων από την ινδική 

Κεντρική Τράπεζα. Επιπλέον, και ο 

Πληθωρισμός Χονδρικής κατήλθε 

σε χαμηλό 4 μηνών τον ίδιο μήνα 

ρουπιών, που αντιστοιχούσαν στο 

86%  του κυκλοφορούντος χρήματος, 

οδήγησε σε χαμηλότερη ζήτηση 

λόγω έλλειψης ρευστότητας, η οποία 

με τη σειρά της συμπίεσε τις τιμές, 

κυρίως των ευπαθών προϊόντων.  

παράδειγμα που υπογραμμίστηκε 

ιδιαίτερα στην Έκθεση αφορά την 

Εργατική Νομοθεσία, η οποία 

ρυθμίζεται από 45 Νόμους της 

Κεντρικής Κυβέρνησης και από 

περισσότερα από 100 νομοθετήματα 

των τοπικών Κυβερνήσεων. Παρά 

ταύτα, η Έκθεση αναγνωρίζει ότι 

γίνονται συντονισμένες 

προσπάθειες βελτίωσης, οι οποίες 

απέφεραν αποτελέσματα, όπως π.χ. 

στην παράμετρο της παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλές 

περιοχές της χώρας, στην οποία η 

Ινδία κατετάγη 26η από 70η ένα έτος 

νωρίτερα. Τονίζεται, όμως, 

συγχρόνως, ότι υπήρξε επιδείνωση 

σε άλλες παραμέτρους, όπως στην 

πληρωμή φόρων. Από την πλευρά 

της, η ινδική Κυβέρνηση ελπίζει ότι η 

ψήφιση του νέου Πτωχευτικού 

Κώδικα έως στο τέλος Δεκεμβρίου 

2016 και η εφαρμογή του 

πρόσφατου Νόμου για τη Φορολογία 

Αγαθών και Υπηρεσιών θα 

βοηθήσουν σε καλύτερη κατάταξη 

τον επόμενο χρόνο.     

Δείκτης Ease of Doing 
Business 

Κατά μία θέση βελτιώθηκε η 

κατάταξη της Ινδίας στον δείκτη 

Ease of Doing Business της 

Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2017, 

ανερχόμενη στη θέση 130 από 131 

το προηγούμενο έτος. Η πολύ μικρή 

βελτίωση φανερώνει, σύμφωνα την 

Έκθεση που συνοδεύει τη 

δημοσιοποίηση της κατάταξης, την 

ανακολουθία μεταξύ των πολιτικών 

αποφάσεων, που λαμβάνονται, και 

της εφαρμογής τους. Ένα 

Δείκτης Μεταποίησης και Υπηρεσιών  
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Μικρή βελτίωση σημειώθηκε στο 

ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο 2016 (δεύτερο 

τρίμηνο οικονομικού έτους 2016-17). 

Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 7,3% σε 

ετήσια βάση από 7,1% το 

προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που 

καταδεικνύει τη σταθερότητα της 

οικονομικής ανάπτυξης πριν από την 

απόφαση απονομισματοποίησης της 

Οικονομίας (βλ. κύριο θέμα). Στις 

επιμέρους παραμέτρους, η αυξημένη 

αγροτική παραγωγή συνετέλεσε 

στην μεγέθυνση του τομέα σε 3,3% 

από 1,8% προς έτους, αλλά τόσο ο 

Βιομηχανικός όσο και ο τομέας των 

Υπηρεσιών συρρικνώθηκαν σε 

ετήσια βάση σε 5,2% και 8,9% 

αντίστοιχα. Για ένα 

ακόμα τρίμηνο η 

κατανάλωση υπήρξε ο 

κύριος μοχλός 

ανάπτυξης, με την 

άνοδο τόσο της 

κρατικής όσο και της 

ιδιωτικής ζήτησης. Η 

τελευταία αυξήθηκε σε 

7,6% σε ετήσια βάση 

από 6,7% το 

προηγούμενο τρίμηνο, 

κυρίως χάρη  στην 

ανάκαμψη της 

ζήτησης στις 

αγροτικές περιοχές και 

στην αύξηση των μισθών των 

δημοσίων υπαλλήλων. Από την άλλη, όμως μεριά, οι 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν για τρίτο 

συνεχόμενο τρίμηνο. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι 

η Οικονομία γνώρισε άνοδο πριν από την 

απονομισματοποίηση, η οποία όμως οφειλόταν στην 

κατανάλωση , ενώ οι επενδύσεις παραμένουν σε 

χαμηλό επίπεδο και οι μη-γεωργικοί τομείς 

παρουσιάζουν επιβράδυνση. Περαιτέρω, η 

απονομισματοποίηση είναι πιθανό να συμβάλει στην 

επιβράδυνση της ανάπτυξης τα επόμενα δύο τρίμηνα 

οικ. έτους 2016-17, καθώς αναμένεται να πληγούν οι 

τομείς που εξαρτώνται από ρευστό χρήμα (γεωργία, 

εμπόριο, ακίνητα, οικοδομή, μεταφορές, αλλά και 

οχήματα, χρυσός, κοσμήματα και τουρισμός).    

και (2) διάφορα μέτρα που 

ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, 

ειδικά για τα όσπρια, που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν στο να 

περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές 

τους επόμενους μήνες. Εντούτοις, το 

ποσοστό της μείωσης 

αποφασίστηκε προσεκτικά, καθώς η 

MPC έλαβε υπόψη την πιθανή πίεση 

στις τιμές από την απόφαση της 7ης 

Επιτροπής Πληρωμών για αυξηση 

των κατώτατων μισθών.  

Στις 5 Οκτωβρίου, η Αποθεματική 

Τράπεζα της Ινδίας αποφάσισε τη 

μείωση των επιτοκίων των ρέπος 

κατά 25 μονάδες βάσης σε 6,25% 

έπειτα από ομόφωνη απόφαση της 

νεοσυσταθείσας Επιτροπής 

Νομισματικής Πολιτικής (MPC).  Οι 

κύριοι λόγοι για την απόφαση της 

MPC ήταν: (1) Η απότομη πτωτική 

στροφή στη δυναμική του 

πληθωρισμού τροφίμων, η οποία 

είναι το κλειδί για τη μελλοντική 

πορεία του πληθωρισμού εν γένει 

Μείωση των επιτοκίων των Ρέπος 

προϊόντα). Για τα βασικά προϊόντα 

αποφασίστηκε μηδενική φορολογία, 

ενώ δεν ελήφθη τελική απόφαση για 

τη φορολογία χρυσού. Περαιτέρω, το 

Συμβούλιο αποφάσισε να 

δημιουργήσει μια δεξαμενή ρευστού 

από έσοδα από τη φορολογία των 

αγαθών πολυτελείας (η οποία θα 

ξεπερνά το 28%) και τον φόρο 

καθαρής ενέργειας, προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει μέσω αυτής τα 

ινδικά κρατίδια, για την απώλεια των 

φορολογικών τους εσόδων από την 

εφαρμογή του νέου Νόμου. Η 

συμφωνία για το ύψος των φόρων 

μεγαλώνει την πιθανότητα έναρξης 

εφαρμογής του νέου GST την 1η 

Απριλίου 2017.  

Καθορισμός ύψους φορολογίας 

Το Συμβούλιο Φορολογίας καθόρισε 

το ύψος των επιβαλλόμενων φόρων 

στο πλαίσιο της εφαρμογής του 

πρόσφατου Νόμου για τη Φορολογία 

Αγαθών και Υπηρεσιών (GST). 

Έτσι, ανάλογα με το προϊόν ή την 

υπηρεσία, ο φόρος θα ανέρχεται σε 

5%, 12%, 18% ή 28%. Επίσης, έχει 

προβλεφθεί ξεχωριστός φόρος για 

τέσσερα φορολογικά αντικείμενα 

(πολυτελή αυτοκίνητα, αεριούχα 

ποτά, ταμπάκο και σχετικά 

Άνοδος του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο 2016 
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Στις αρχές Νοεμβρίου 2016, η 

Βρετανίδα Πρωθυπουργός Theresa 

May πραγματοποίησε τριήμερη 

επίσκεψη στην Ινδία. Επρόκειτο για 

την πρώτη επίσκεψη  της κας May 

στο εξωτερικό ως Πρωθυπουργού 

και αποσκοπούσε στη διαμόρφωση 

νέων οικονομικών και εμπορικών 

σχέσεων με την Ινδία μετά το Brexit. 

Η κα May συνοδευόταν από 33 

επιχειρηματίες. Ένα από τα 

κυριότερα αποτελέσματα της 

επίσκεψης ήταν η συμφωνία των 

δύο πλευρών να συστήσουν από 

κοινού ομάδα εργασίας για το 

εμπόριο, η οποία θα θέσει τις βάσεις 

για μια νέα οικονομική συνεργασία 

μεταξύ τους, καθώς η Βρετανία 

ετοιμάζεται για την αποχώρησή της 

από την  ΕΕ. Επιπλέον, η βρετανική 

πλευρά ανακοίνωσε μια 

απλοποιημένη διαδικασία βίζας για 

Ινδούς επιχειρηματίες, ενώ η ινδική 

πλευρά παρουσίασε μια σειρά 

τομέων, για τους οποίους ζήτησε τη 

συνεργασία του ΗΒ, ενώ υπεγράφη 

Συμφωνία για τη θεσμική βελτίωση 

στον τομέα των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ινδία 

με την αρωγή της Βρετανίας και ένα 

Μνημόνιο Κατανόησης για την 

ευκολία του επιχειρείν, με το οποίο 

θα επιδιωχθεί η βελτίωση της 

απόδοσης της Ινδίας στον 

συγκεκριμένο τομέα  με τη βοήθεια 

της Μεγάλης Βρετανίας.  

τον σκοπό αυτόν. 

Σημειώνεται, ότι ο 

τελευταίος γύρος των εν 

λόγω διαπραγματεύσεων 

πραγματοποιήθηκε τον 

Νοέμβριο 2013.  

Σύμφωνα με τον ινδικό Τύπο, η Ινδία 

και η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων 

Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), στην οποία 

μετέχουν οι Ισλανδία, Λιχτενστάϊν, 

Νορβηγία και Ελβετία, επανέλαβαν, 

την τελευταία εβδομάδα μηνός 

Οκτωβρίου, τις από καιρό στάσιμες 

μεταξύ τους διαπραγματεύσεις για τη 

σύναψη συμφωνίας ελευθέρου 

εμπορίου. Η ινδική Κυβέρνηση 

ανακοίνωσε, ότι ομάδα 

αξιωματούχων του Υπουργείου 

Εμπορίου ταξίδεψε στη Γενεύη για 

Ινδία-ΕΖΕΣ  

συνεργασία στους τομείς της 

τεχνικής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. Σημειώνεται, ότι 

η Σιγκαπούρη αποτέλεσε μια 

από τις μεγαλύτερες πηγές 

άμεσων ξένων επενδύσεων για 

την Ινδία το έτος 2015, ενώ 

πάνω από 8.000 ινδικές 

εταιρείες έχουν παρουσία στη 

Σιγκαπούρη.  

Ινδία—Σιγκαπούρη 

Κατά την επίσκεψη του 

Πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης 

στην Ινδία στις αρχές Οκτωβρίου τ.έ. 

υπεγράφησαν 3 Συμφωνίες, που 

περιλαμβάνουν ένα Μνημόνιο 

Κατανόησης για τα πνευματικά 

διακαιώματα, το οποίο στοχεύει 

στην ευκολία του επιχειρείν και στην 

καλύτερη συνεργασία των 

επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο 

χωρών. Επιπλέον, υπεγράφησαν 

δύο Μνημόνια Κατανόησης για 

Ινδία – Ηνωμένο Βασίλειο 

Σελ.4 Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου-

Caption describing picture or graph-

ic.  

«η Σιγκαπούρη 

αποτέλεσε μια 

από τις 

μεγαλύτερες 

πηγές άμεσων 

ξένων 

επενδύσεων για 

την Ινδία το έτος 

2015» 



Μεγάλη άνοδο κατά 9,6% σε 

ετήσια βάση κατέγραψαν οι ινδικές 

εξαγωγές τον περασμένο Οκτώβριο 

σε σύγκριση με 4,6% έναν μήνα 

νωρίτερα. Μάλιστα υπήρξε και 

διψήφια αύξηση σε ορισμένα 

προϊόντα, όπως τα έτοιμα 

ενδύματα, τα μηχανήματα, οι 

πολύτιμοι λίθοι και τα κοσμήματα. 

Παράλληλα, υπήρξε αύξηση τον 

ίδιο μήνα και στις εισαγωγές σε 

ετήσια βάση, η οποία ανήλθε σε 

8,1%, έπειτα από μείωση ύψους 

2,5% τον Σεπτέμβριο, γεγονός που 

αποδίδεται στη μεγάλη αύξηση των 

εισαγωγών χρυσού (+108% σε 

ετήσια βάση), λόγω της 

εορταστικής περιόδου τον 

συγκεκριμένο μήνα (Deewali). Το 

εμπορικό έλλειμα της Ινδίας τον 

Οκτώβριο 2016 ανήλθε σε $10,2 δις 

από 8,3 δις τον Σεπτέμβριο του ίδιου 

έτους, καθώς τα επιμέρους στοιχεία 

του εξωτερικού εμπορίου της χώρας 

δείχνουν ότι η άνοδος των εξαγωγών 

ήταν κυρίως ποσοτική (όγκος 

εξαγώμενων προϊόντων), ενώ αυτή 

των εισαγωγών οφειλόταν στην 

άνοδο των τιμών των εισαγόμενων 

προϊόντων.  

αναμένονται στις αρχές του 2017.  Στα τέλη περασμένου Οκτωβρίου, η 

ινδική Κυβέρνηση ξεκίνησε την 

επισκόπηση της έως τώρα πορείας 

του εν εξελίξει πενταετούς 

προγράμματος εξωτερικού εμπορίου, 

το οποίο εγκιανιάστηκε τον Απρίλιο 

2015. Σκοπός του πενταετούς 

προγράμματος είναι η άνοδος της 

αξίας των εξαγωγών αγαθών και 

υπηρεσιών σε $900 δις έως το 2020, 

δηλαδή ο διπλασιασμός τους σε 

σύγκριση με το 2015. Τα 

συμπεράσματα της επισκόπησης 

Επισκόπηση της πολιτικής εξωτερικού εμπορίου 

αυξήθηκε σημαντικά ήταν οι 

πολύτιμοι λίθοι, ο χρυσός, τα 

ηλεκτρικά είδη και τα μηχανήματα.  

Αύξηση εμπορικού ελλείμματος 

Το εμπορικό έλλειμμα της Ινδίας τον 

Νοέμβριο 2016 ήταν το μεγαλύτερο 

που σημειώθηκε στη χώρα από τον 

Ιούλιο 2015 ανερχόμενο σε $13 δις. 

Στο πεδίο των εξαγωγών υπήρξε 

μείωση κυρίως στους πολύτιμους 

λίθους, τα κοσμήματα και τα έτοιμα 

ενδύματα, ενώ στις εισαγωγές 

σημειώθηκε άνοδος (10,4% σε 

ετήσια βάση και 8,7% σε σύγκριση 

με τον Οκτώβριο ίδιου έτους). Τα 

αγαθά των οποίων η εισαγωγή 

Άνοδος εξαγωγών τον Οκτώβριο 

Σελ.5 Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου-

«Το εμπορικό 

έλλειμμα της 

Ινδίας τον 

Νοέμβριο 2016 

ήταν το 

μεγαλύτερο που 

σημειώθηκε στη 

χώρα από τον 

Ιούλιο 2015» 



This story can fit 175-225 words. 

If your newsletter is folded and mailed, this story will appear on the back. So, it’s a good idea to make it 

easy to read at a glance. 

A question and answer session is a good way to quickly capture the attention of readers. You can 

either compile questions that you’ve received since the last edition or you can summarize some gener-

ic questions that are frequently asked about your organization. 

A listing of names and titles of managers in your organization is a good way to give your newsletter a 

personal touch. If your organization is small, you may want to list the names of all employees. 

If you have any prices of standard products or services, you can include a listing of those here. You 

may want to refer your readers to any other forms of communication that you’ve created for your 

organization. 

You can also use this space to remind readers to mark their calendars for a regular event, such as a 

breakfast meeting for vendors every third Tuesday of the month, or a biannual charity auction.  

If space is available, this is a good place to insert a clip art image or some other graphic. 
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RadhakrishnanMarg, 110021-

NewDelhi 

Tel: +91 11 2688 0700 

E-mail: ecocom-
newdelhi@mfa.gr 

This would be a good place to insert a short paragraph about your organization. It might include 

the purpose of the organization, its mission, founding date, and a brief history. You could also 

include a brief list of the types of products, services, or programs your organization offers, the 

geographic area covered (for example, western U.S. or European markets), and a profile of the 

types of customers or members served.  

It would also be useful to include a contact name for readers who want more information about 

the organization. 
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