
περίπου 250.000 παραγωγικές 
μονάδες του ανεπίσημου τομέα 
της οικονομίας έκλεισαν, ο τομέας 
της ακίνητης περιουσίας υπέστη 
σοβαρό χτύπημα, ενώ μεγάλος 
αριθμός εργαζομένων έχασε τη 
δουλειά του.   
 
Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 
του οικ. έτους 2016-17 μειώθηκε 
ως συνέπεια της απόσυρσης 
νομισμάτων, ανερχόμενος σε 
7,1%, κάτι που είχε άμεσα προ-
βλέψει το ΔΝΤ. 
 
Από την άλλη πλευρά, το μέτρο 
της απόσυρσης των χαρτονομι-
σμάτων είχε ως θετική συνέπεια 
τη δημιουργία πολλών νέων τρα-
πεζικών λογαριασμών και την εν 
μέρει ψηφιοποίηση της Οικονομί-
ας. Σε μια χώρα που, λόγω της 
χρήσης αποκλειστικά μετρητών, η 
φοροδιαφυγή αποτελεί εύκολη 
πρακτική, η χρήση τραπεζικών 
λογαριασμών και ηλεκτρονικών 
καρτών για τις πληρωμές αναμέ-
νεται να αυξήσει τα έσοδα της 
φορολογίας. Σημειώνεται, ότι το 
ποσοστό των πολιτών που πλή-
ρωσαν φόρο εισοδήματος το 2014 
ανήλθε σε 1%. Το διάστημα 
01.04.17-05.08.17 ο αριθμός 
όσων κατέθεσαν φορολογική 
δήλωση ξεπέρασε τα 5,6 εκ., τη 
στιγμή που ο ίδιος αριθμός ανήλ-
θε σε μόλις 2,2 εκ. το προηγούμε-
νο οικ. έτος.     
 
Ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας 
δήλωσε, ότι η απόσυρση των 
χαρτονομισμάτων επέφερε ευθύ-
νη λογοδοσίας σε όσους κατέ-
χουν χρήμα. Τόνισε, επίσης, ότι 
συνέβαλε στο να κατατεθούν 
περισσότερα χρήματα στις Τρά-
πεζες, με αποτέλεσμα να ταυτο-
ποιηθούν όσοι τα κατέχουν και να 

Την 30.08.17 δημοσιεύτηκε η 
Ετήσια Έκθεση της Αποθεματικής 
Τράπεζας της Ινδίας (ΑΤΙ-
Κεντρικής Τράπεζας). Στην εν 
λόγω Έκθεση αναφέρεται, ότι την 
30η Ιουνίου τ.έ. είχε επιστραφεί 
στις ινδικές Τράπεζες ποσό ρου-
πιών 15,28 τρις ($242 δις), ή το 
99% των νομισμάτων των 500 και 
1,000 ρουπιών, η κυκλοφορία των 
οποίων διεκόπη ξαφνικά τα μεσά-
νυχτα της 8ης Νοεμβρίου 2016. 
 
Υπενθυμίζεται, ότι η ονομαζόμενη 
από-νομισματοποίηση (de-
monetization) στόχευε τόσο το 
μαύρο χρήμα, όσο και τα πλαστά 
νομίσματα. H Κυβέρνηση υπέθεσε 
ότι όσοι τα κατείχαν δε θα μπο-
ρούσαν να εμφανιστούν στις 
Τράπεζες, προκειμένου να τα 
ανταλλάξουν με νέα νομίσματα, 
καθώς έτσι θα αποκαλύπτονταν οι 
παράνομες δραστηριότητές τους. 
Η έκφραση που χρησιμοποίησε ο 
Ινδός Πρωθυπουργός για να 
χαρακτηρίσει το εν λόγω μέτρο, 
που αποτέλεσε κορωνίδα της 
οικονομικής του πολιτικής και μια 
από τις πιο διαφημισμένες ενέρ-
γειες της Κυβέρνησής του, ήταν 

«surgical strike on black money». 

  
Όμως, τα στοιχεία που δημοσίευ-
σε η ΑΤΙ καταδεικνύουν μια δια-
φορετική πραγματικότητα. Αφενός 
το μαύρο χρήμα κατατέθηκε στις 
Τράπεζες σε «καθαρούς» λογα-
ριασμούς, αφετέρου τα πλαστά 
χαρτονομίσματα ανήλθαν σε 
573.891 ρουπίες, ποσό ελαφρά 
ανώτερο των πλαστών χαρτονομι-
σμάτων αξίας 404.794 ρουπιών, 
που ανακαλύφθηκαν ένα έτος 
νωρίτερα (1$ = 64 ρουπίες).  
 
Με τη δημοσίευση της Έκθεσης 
της ΑΤΙ, η ινδική Αντιπολίτευση 

κατηγόρησε την Κυβέρνηση για 
αποτυχία. Ο πρώην Υπουργός 
Οικονομικών, κ. Chidambaram, 
δήλωσε ότι η από-
νομισματοποίηση «όχι μόνο έθιξε 
την θεσμική ακεραιότητα της ΑΤΙ, 
αλλά και την αξιοπιστία της Ινδίας 
στο εξωτερικό. Ο Πρωθυπουργός 
θα πρέπει να ζητήσει συγνώμη 
από το έθνος.» 
 
Κάνοντας μια γενικότερη επισκό-
πηση των επιπτώσεων της από-
συρσης των χαρτονομισμάτων, 
μπορεί κανείς να διακρίνει αρνη-
τικές αλλά και θετικές επιπτώ-
σεις στην ινδική Οικονομία. 
 
Οι σκηνές χάους, που εκτυλίχθη-
καν έξω από τις Τράπεζες μετά 
την ανακοίνωση του μέτρου, οι 
ουρές χιλιομέτρων που διαρκού-
σαν για πολλές ώρες (καθώς 
υπήρξαν και θάνατοι σε αυτές), η 
απελπισία φτωχών ανθρώπων 
που δεν μπορούσαν να εξασφαλί-
σουν ούτε τρόφιμα, ήταν οι πιο 
δυσμενείς κοινωνικές επιπτώ-
σεις. 
 
Από οικονομικής πλευράς, το 
σύνολο της οικονομικής δραστη-
ριότητας, που μόνο κατ’ ελάχιστο 
ήταν ψηφιοποιημένη, επλήγη, με 
τον αγροτικό τομέα, τις αγροτικές 
περιοχές και τον τομέα των ακινή-
των, που εξαρτώνται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από μετρητά, να 
πλήττονται εντονότερα. Σημειώθη-
κε επίσης επιβράδυνση της οικο-
νομικής ανάπτυξης, με πολλές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (που 
χρησιμοποιούν μόνο μετρητά) να 
κλείνουν, έστω και προσωρινά. 
Ακόμα και το εργατικό τμήμα του 
κυβερνώντος κόμματος (Bharatiya 
Mazdoor Sangh) παραδέχθηκε ότι 

Αποτελέσματα De-monetization Κ Υ Ρ Ι Α  Σ Η -
Μ Ε Ι Α  

 Μείωση ΑΕΠ 

 Ενιαίος Φόρος 

Αγαθών και Υπη-

ρεσιών 

 Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για Διευ-

κόλυνση Εμπορί-

ου 

 Αύξηση ΑΞΕ 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

Οικονομία 1-7 

Διεθνείς Σχέσεις 7-9 

ΠΟΕ 9-

Εμπόριο 10 

Γεωργία 11 

Τομεακές εξελίξεις  —

Εταιρείες 
11 

Δραστηριότητες Γρ. ΟΕΥ 12 

Χρηματιστήριο-

Ισοτιμία 
13 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Ο Ε Υ  Ν .  Δ Ε Λ Χ Ι  

Ενημερωτικό Δελτίο  

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017 



φορολογηθούν.  
 
Επιπλέον, ο Ινδός Υπουργός 
Οικονομικών, κ. Arun Jaitley, 
χαρακτήρισε το μέτρο επιτυχές, 
δηλώνοντας: «Ο κύριος στόχος 
της απόσυρσης ήταν να κατα-
στεί η Οικονομία επίσημη, να 
παταχθεί το μαύρο χρήμα, να 
μειωθούν οι συναλλαγές με 
μετρητά, να επιτευχθεί ψηφιο-
ποίησή της και να πληγεί η 
τρομοκρατία». 
Σε πολιτικό επίπεδο, η διαφορά 
ανάμεσα σε όσους χαρακτηρί-
ζουν το μέτρο της απόσυρσης 
χαρτονομισμάτων ως «επική 
αποτυχία» και σε αυτούς που το 

θεωρούν μεγάλη επιτυχία, είναι, 
ασφαλώς, τεράστια. 
Σε οικονομικό επίπεδο, όμως, 
φαίνεται να ισχύει το «ουδέν 
κακόν αμιγές καλού», καθώς, 
όπως σημειώθηκε ανωτέρω, 
υπήρξαν τόσο θετικά όσο και 
αρνητικά αποτελέσματα. 

Μένει, πλέον, να διαπιστωθεί, 

κατά πόσο οι αρνητικοί κραδα-

σμοί στην Οικονομία θα απορ-

ροφηθούν ταχέως, έτσι ώστε 

αυτή να επαναλάβει τις εντυπω-

σιακές επιδόσεις των προηγού-

μενων ετών, καθώς και κατά 

πόσο οι θετικές επιπτώσεις του 

μέτρου θα παγιωθούν οδηγώ-

ντας την ινδική Οικονομία σε ένα 

ανώτερο στάδιο εκσυγχρονι-

σμού  

εκφράστηκαν επίσης για τις 

βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, 

όπως η επαρκής προετοιμασία 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

για την εφαρμογή του. Αντίθετα, 

ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστή-

ριο την 1η Ιουλίου, καθώς οι 

επενδυτές αντέδρασαν θετικά στη 

θέση του σε εφαρμογή. Τέλος, 

θετική εξέλιξη θεωρήθηκε και η 

κατάργηση των σημείων ελέγχου 

στα σύνορα για συλλογή εμπορι-

κών δασμών 

εκ μέρους 22 

κρατιδίων. Το 

ανωτέρω έχει 

ως αποτέλε-

σμα την ταχύ-

τερη διακίνη-

ση των αγα-

θών και τη 

μείωση του 

κόστους εφαρ-

μογής των 

νέων κανονισμών (εξάλειψη της 

γραφικής εργασίας στα σημεία 

ελέγχου.    

Ο νέος Φόρος Αγαθών και Υπη-

ρεσιών (GST), που αποτελεί μια 

από τις πιο φιλόδοξες οικονομι-

κές μεταρρυθμίσεις, που επιχει-

ρήθηκαν ποτέ στην Ινδία, αλλά 

και ναυαρχίδα του Ινδού Πρωθυ-

πουργού για τον εκσυγχρονισμό 

της χώρας του, τέθηκε σε εφαρ-

μογή την 1η Ιουλίου 2017. Με τον 

νέο νόμο, η Ινδία καθίσταται 

ενιαία αγορά για όλα τα αγαθά 

και τις Υπηρεσίες, που καλύπτο-

νται από τον GST, σε αντίθεση 

με το προηγούμενο καθεστώς, 

κατά το οποίο το κάθε κρατίδιο 

είχε τους δικούς του φορολογι-

κούς κανόνες. Παρά το γεγονός 

ότι πολλές παράμετροι της εφαρ-

μογής του δεν ήταν έτοιμες, κάτι 

που επισημάνθηκε από πολλούς 

αναλυτές, η Κυβέρνηση αποφά-

σισε να μην αναβάλει την εφαρ-

μογή του, στέλνοντας έτσι ένα 

ισχυρό πολιτικό μήνυμα, ότι 

κρατά τις υποσχέσεις της. Οι 

αντιδράσεις της βιομηχανίας 

κυμάνθηκαν από ενθουσιώδεις 

για την έγκαιρη εφαρμογή έως 

διστακτικές για την περίπλοκη 

δομή του νέου νόμου. Αμφιβολίες 

Σ ε λ . 2  

Εφαρμογή του Φόρου Αγαθών και Υπηρεσιών, 1η Ιουλίου 2017 

«Ο νέος Φόρος 

Αγαθών και 

Υπηρεσιών 

(GST) αποτελεί 

μια από τις πιο 

φιλόδοξες 

οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις 

που 

επιχειρήθηκαν 

ποτέ στην Ινδία»  

Έξω από μια Τράπεζα τις 

πρώτες μέρες της de-

monetization 

Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό  Δ ε λ τ ί ο   



φορολόγησης. Η πρακτική αυτή οδήγησε 
στη μείωση της βιομηχανικής μεγέθυνσης 
σε 1,6% το συγκεκριμένο τρίμηνο από 
3,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 7,4% το 
αντίστοιχο τρίμηνο προηγούμενου έτους.  
 
Η συνολική εικόνα της ινδικής Οικονομίας 
μπορεί να είναι απογοητευτική για το πρώ-
το τρίμηνο οικ. έτους 2017-18, κυρίως αν 
ληφθούν υπόψη οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυ-

ξης των τελευταίων χρόνων. Πρόκειται, 
επίσης, και για τον χαμηλότερο ρυθμό 
ανάπτυξης κατά τα τρία έτη της Κυβέρνη-
σης Μόντι. 
 
Παρά ταύτα, επιμέρους λεπτομέρειες των 
στατιστικών στοιχείων υποδεικνύουν 
βελτίωση στους τομείς που εξαρτώνται 
οπό μετρητά χρήματα, χάρη στον αυξημένο 
εφοδιασμό της Οικονομίας με νέα χαρτο-
νομίσματα. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να 
ειπωθεί ότι εμφανίζεται η εικόνα δύο ταχυ-
τήτων, με μειωμένη ζήτηση παραγγελιών 
στους τομείς βιομηχανίας και επενδύσεων 
αλλά σταθερή ζήτηση στους τομείς των 
υπηρεσιών και της κατανάλωσης.  

 

Βάσει των προαναφερθέντων, μπορεί να 

θεωρηθεί βάσιμη η άποψη του Ινδού Υπ. 

Οικονομικών, κ. Arun Jaitley, ότι το εν 

λόγω φαινόμενο είναι παροδικό και η 

απόδοση της ινδικής Οικονομίας θα επα-

νέλθει στα προηγούμενα επίπεδα σύντο-

μα.  

προς τους επενδυτές πολιτική για 

την προσέλκυση ΑΞΕ, με τους 

περισσότερους οικονομικούς 

τομείς να είναι ανοιχτοί σε ξένες 

επενδύσεις σε ποσοστό 100%. 

Επίσης ανέφερε, ότι στο παραπά-

νω πλαίσιο η εφαρμοζόμενη πολι-

τική για τις ΑΞΕ αναθεωρείται σε 

τακτική βάση, έτσι ώστε να δια-

σφαλιστεί ότι η Ινδία παραμένει 

ένας ελκυστικός και φιλικός προς 

τους επενδυτές προορισμός.  

Κατά 23% αυξήθηκε η εισροή ΑΞΕ 

στην Ινδία το πρώτο δίμηνο τρέχο-

ντος οικονομικού έτους (Απρίλιος-

Μάιος 2017), οπότε και ανήλθαν 

σε $10.02 δις σε σύγκριση με το 

ίδιο διάστημα προηγούμενου 

έτους, κατά το οποίο είχαν ανέλθει 

σε $8.12 δις. Επί του θέματος, η 

Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχα-

νίας, κα Nirmala Sitharaman, 

σχολίασε ότι η Κυβέρνηση έχει 

εφαρμόσει μέχρι τώρα μια φιλική 

Μείωση ΑΕΠ 

Αύξηση ΑΞΕ το δίμηνο Απριλίου-Μαϊου 
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Ο ρυθμός ανάπτυξης του ινδικού ΑΕΠ 
μειώθηκε σε 5,7% το πρώτο τρίμηνο τρέχο-
ντος οικ. έτους (Απρίλιος-Ιούνιος 2017). 
Σημειώνεται, ότι το αμέσως προηγούμενο 
τρίμηνο είχε επιτευχθεί ρυθμός ανάπτυξης 
του ΑΕΠ ύψους 6,1%, ενώ το αντίστοιχο 
τρίμηνο οικ. έτους 2016-17, αυτός είχε 
ανέλθει σε 7,9%.  
 
Η εν θέματι μείωση προκάλεσε ανησυχία 
και έντονες συζητήσεις στους οικονομι-
κούς κύκλους της χώρας. Ένα σημείο, στο 
οποίο φαίνεται να συμφωνούν Κυβέρνηση 
και αναλυτές είναι, ότι αυτή δεν οφείλεται 
στην απόσυρση των χαρτονομισμάτων (de
-monetization) του Νοεμβρίου 2016. Η 
ινδική Οικονομία υπέστη ήδη τις συνέπειες 
της απόσυρσης το τελευταίο τρίμηνο οικ. 
έτους 2016-17, κατά το οποίο ο ρυθμός 
ανάπτυξης του ΑΕΠ μειώθηκε σε 6,1% από 
7% το προηγούμενο τρίμηνο, παρασύρο-
ντας, έτσι, αρνητικά και την τελική απόδο-
ση του ΑΕΠ του συγκεκριμένου οικ. έτους. 
Άλλωστε, σημειώθηκε βελτίωση της από-
δοσης, τον Ιούνιο 2017, των οικονομικών 
τομέων, που εξαρτώνται από ρευστό χρή-
μα και είχαν πληγεί από την de-
monetization (κατασκευαστικός, εμπόριο, 
μεταφορές κλπ).  
 
Κύριος λόγος της προαναφερθείσας εξέλι-
ξης θεωρείται από όλους, συμπεριλαμβα-
νομένου του Υπουργού Οικονομικών, η 
διάθεση προς πώληση (με εκπτώσεις και 
ελκυστικές προσφορές) όλων των αποθε-
μάτων των επιχειρήσεων (de-stocking) 
ενόψει της εφαρμογής για πρώτη φορά στη 
χώρα του ενιαίου Φόρου Αγαθών και 
Υπηρεσιών (GST) την 1η Ιουλίου. Η ανωτέ-
ρω ενέργεια συνοδεύτηκε από την αποφυ-
γή νέων παραγγελιών εμπορευμάτων, 
καθώς αυτά θα έπρεπε να παραχθούν 
μετά την εφαρμογή του GST, προκειμένου 
να ενταχθούν εξ αρχής στο νέο σύστημα 



Ο ρυθμός αύξησης των ινδικών 

εξαγωγών μετριάστηκε το Ιούνι-

ο σε ετήσια βάση, ανερχόμενος 

σε 4,4% από 8,3% τον Μάιο, με 

τις εξαγωγές εκτός πετρελαιοει-

δών να μειώνονται για τρίτο 

συνεχόμενο μήνα σε ετήσια 

βάση σε 4,5% από 6,6% τον 

προηγούμενο μήνα. Οι τάσεις 

στις εξαγωγές των επιμέρους 

προϊόντων υπήρξαν ανάμικτες: 

αυτές των μηχανημάτων αυξήθη-

καν ραγδαία, των αγροτικών 

προϊόντων παρέμειναν υψηλές, 

ενώ αυτές των προϊόντων του 

τομέα εντάσεως εργασίας 

(υφαντουργικά, δέρμα, πολύτιμοι 

λίθοι και κοσμήματα) μειώθηκαν. 

Από την άλλη μεριά, ο ρυθμός 

αύξησης των εισαγωγών επί-

σης μετριάστηκε τον Ιούνιο σε 

19% σε ετήσια βάση από 33,1% 

τον Μάιο, κυρίως λόγω των 

μειωμένων εισαγωγών χρυσού. 

Στα επιμέρους εισαγόμενα προ-

ϊόντα, τα κεφαλαιουχικά αγαθά 

κατέγραψαν σημαντική αύξηση 

και τα καταναλωτικά παρέμειναν 

σε υψηλό επίπεδο, αν και μειω-

μένα. Συνολικά, το εμπορικό 

έλλειμμα μειώθηκε σε $ 13 δις 

τον Ιούνιο από $ 13,8 δις τον 

Μάιο. Η μεγέθυνση των εξαγω-

γών μετριάστηκε περαιτέρω σε 

3,9% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο 

από 4,4% τον Ιούνιο. Από πλευ-

ράς εξαγωγικών προορισμών, τα 

στοιχεία του Ιουλίου υποδεικνύ-

ουν έντονη κάμψη των εξαγωγών 

προς την Ευρώπη και τη Μ. 

Ανατολή, με αυτές προς τις ΗΠΑ, 

την Κίνα και την Ιαπωνία να 

παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. 

Μείωση σημειώθηκε και στη 

μεγέθυνση των εισαγωγών, οι 

οποίες ανήλθαν σε 15,4% σε 

ετήσια βάση τον Ιούλιο από 19% 

έναν μήνα νωρίτερα. Ο λόγος 

για τον οποίο το παραπάνω 

ποσοστό εμφανίζεται υψηλό, 

οφείλεται σε αποτελέσματα 

βάσης: οι εισαγωγές χρυσού 

αυξήθηκαν κατά 95% σε ετήσια 

βάση ανερχόμενες σε $2,1 δις, 

ενώ αυτές των πετρελαιοειδών 

αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια 

βάση. Σύμφωνα με αναλυτές, η 

μείωση τόσο των εξαγωγών όσο 

και των εισαγωγών μπορεί γενι-

κά να αποδοθεί στη μεταβατική 

περίοδο λόγω της εφαρμογής 

του νέου Νόμου Αγαθών και 

Υπηρεσιών (01.07.2017), ενώ η 

πιο μακροχρόνια αδυναμία των 

εξαγωγών προϊόντων τομέων 

εντάσεως εργασίας (παρά την 

σταθερή παγκόσμια ζήτηση) 

υποδεικνύει προβλήματα αντα-

γωνιστικότητας. Μετά ένα 

τρίμηνο συνεχούς επιβράδυν-

σης, οι ινδικές εξαγωγές σημεί-

ωσαν μεγαλύτερη άνοδο τον 

Αύγουστο κατά 10,3% σε 

ετήσια βάση. Τα περισσότερα 

προϊόντα συνέβαλαν θετικά 

στην αύξηση, με τις καλύτερες 

επιδόσεις να αφορούν τα μη-

χανολογικά αγαθά, τα πετρε-

λαιοειδή και τα χημικά, ενώ 

πτώση σημειώθηκε στους 

πολύτιμους λίθους και τα κοσμή-

ματα. Τα προαναφερθέντα υπο-

δεικνύουν ότι για πολλά είδη 

ίσως έχει αρχίσει να καταλαγιά-

ζει η αναστάτωση που σημειώ-

θηκε με την εφαρμογή του Ενιαί-

ου Φόρου Αγαθών και Υπηρε-

σιών τον Ιούλιο. Παράλληλα, 

αύξηση καταγράφηκε και στις 

εισαγωγές κατά 20,8% σε 

ετήσια βάση τον Αύγουστο 

από 15,4% τον Ιούλιο. Οι εισα-

γωγές ηλεκτρονικών ειδών, 

χρυσού, μηχανημάτων, σιδή-

ρου και χάλυβα, άνθρακα και 

μεταλλευμάτων αντιπροσω-

πεύουν περισσότερο από το 

ήμισυ της αύξησης των εισαγω-

γών τον Αύγουστο.  

νους αποδυνάμωσης». Ως αιτίες 

της πτώσης αναφέρονται η από-

νομισματοποίηση 

(demonetization), η εφαρμογή 

του Ενιαίου Φόρου Αγαθών και 

Υπηρεσιών (GST) και η απομό-

χλευση (ρευστοποίηση χαρτο-

φυλακίων) των εταιρειών, οι 

οποίες αναμένεται να επιταχύ-

νουν την οικονομική επιβράδυν-

Η Διάσκεψη των Ηνωμένων 

Εθνών για το Εμπόριο και την 

Ανάπτυξη (UNCTAD) αναμένει 

ότι η μεγέθυνση της ινδικής 

Οικονομίας θα ανέλθει σε 6,7% 

το 2017 από 7% το 2016. Η 

UNCTAD στην έκθεση για το 

εμπόριο και την ανάπτυξη 2017 

αναφέρει, ότι η ινδική οικονομία 

αντιμετωπίζει "σοβαρούς κινδύ-

ση και να καταστήσουν δύσκολη 

την ανάκαμψη. Η έκθεση ανέφε-

ρε επίσης ότι η αύξηση των μη 

εξυπηρετούμενων περιουσιακών 

στοιχείων καθιστά τις τράπεζες 

πολύ πιο επιφυλακτικές στις 

δανειοδοτικές τους πρακτικές, 

ενώ υπάρχουν ήδη ενδείξεις για 

μείωση του ρυθμού δημιουργίας 

πιστώσεων.  

Εξαγωγές - Εισαγωγές  

UNCTAD: Πρόβλεψη για την ινδική Οικονομία 
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ορίου των 50 μονάδων έπειτα από την 

αναμενόμενη πτώση του τον Δεκέμβριο 

2016, η οποία αντανακλούσε τις επιπτώ-

σεις της αιφνίδιας από-νομισματοποίησης 

έναν μήνα νωρίτερα, ενώ οι 47,9 μονάδες 

αποτελούν και τις χαμηλότερες που ση-

μειώθηκαν από τον Μάρτιο 2009. Αναλυτές 

εξήγησαν την εξέλιξη ως αποτέλεσμα της 

αβεβαιότητας κατά τη μετάβαση στο νέο 

φορολογικό καθεστώς. Παρά ταύτα, οι 

προβλέψεις για τους επόμενους μήνες 

έκαναν λόγο για υψηλό 11 μηνών, κάτι 

που υποδεικνύει ότι ο επιχειρηματικός 

κόσμος θεώρησε την πτώση ως πρόσκαι-

ρη επίπτωση ενώπιον της νέας φορολογι-

κής πραγματικότητας. Πραγματικά, αύξηση 

του ΡΜΙ Μεταποίησης σημειώθηκε τον 

Αύγουστο, με τον δείκτη να επιστρέφει 

στη θετική ζώνη με απόδοση 51,2 μονά-

δες. Η θετική αυτή εξέλιξη, που οφείλεται 

κυρίως στα καταναλωτικά αγαθά και στα 

ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά, 

σημαίνει την προσαρμογή του τομέα μετα-

ποίησης στο νέο φορολογικό καθεστώς και 

την ομαλοποίηση της παραγωγής. Αναφο-

ρικά με τον δείκτη ΡΜΙ Υπηρεσιών, αυτός 

κατήλθε στις 45,9 μονάδες από 53,1 μονά-

δες τον Ιούλιο εξαιτίας, επίσης, της εισα-

γωγής του GST. Τον Αύγουστο, αυτός 

παρέμεινε σε ζώνη συστολής (κάτω των 50 

μονάδων) για δεύτερο συνεχόμενο μήνα 

μετά την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου 

Αγαθών και Υπηρεσιών (ΕΦΑΥ), ανερχό-

μενος σε 47,5 μονάδες. Η ελαφρά βελτίω-

ση σε σύγκριση με τον Ιούλιο οφείλεται 

στη σε μικρότερο βαθμό συστολή στις 

παραμέτρους της δημιουργίας νέων εται-

ρειών και της απασχόλησης. Σε γενικό 

πλαίσιο, η  ασθενέστερη επιχειρηματική 

δραστηριότητα στον τομέα των Υπηρεσιών 

τον Αύγουστο οφείλεται στη μειωμένη 

ζήτηση, στις διεθνείς ανταγωνιστικές πιέ-

σεις και στην εφαρμογή του ΕΦΑΥ. Και 

στην περίπτωση των Υπηρεσιών οι προ-

βλέψεις για τους επόμενους μήνες παραμέ-

νουν θετικές.  

είχαν βασιστεί σε ένα κείμενο του 

1993, το οποίο τροποποιήθηκε το 

2003. Η Υπουργός δήλωσε, ότι 

έχουν συμβεί πολλές αλλαγές 

παγκοσμίως αναφορικά με τις ΒΙT, 

κυρίως με τον μηχανισμό επίλυ-

σης διαφορών μεταξύ επενδυτών 

και κρατών και για τον λόγο αυτόν, 

η Ινδία δημιούργησε μια αναθεω-

ρημένη έκδοση τον Δεκέμβριο 

2015.  

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα 

στο ινδικό Κοινοβούλιο, η μέχρι 

πρότινος Υπουργός Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, κα Nirmala Sitha-

raman, δήλωσε ότι η Κυβέρνηση 

της βρίσκεται σε συζητήσεις με τη 

Ρωσίας, τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. για 

την έναρξη των διαπραγματεύσε-

ων για τις νέες Διμερείς Συμφωνίες 

Επενδύσεων (ΒΙΤ), οι οποίες θα 

βασίζονται σε νέο κείμενο. Οι 

μέχρι πρόσφατα ισχύουσες ΒΙΤ 

Δείκτης ΡΜΙ  

Επαναδιαπραγμάτευση των ΒΙΤ 
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Ο δείκτης ΡΜΙ για τη μεταποίηση μετριά-

στηκε στις 50,9 μονάδες τον Ιούνιο από 

51,6 τον Μάιο, παραμένοντας ωστόσο 

στην επεκτατική ζώνη της οικονομίας, 

καθώς απόδοση άνω των 50 μονάδων 

αποδεικνύει ανάπτυξη. Αιτία της μείωσης 

θεωρείται η πτώση των εγχώριων νέων 

παραγγελιών ενόψει του νέου Φόρου 

Αγαθών και Υπηρεσιών (GST), η εφαρμο-

γή του οποίου άρχισε την 1η Ιουλίου τ.έ., 

καθώς οι εταιρείες ήθελαν να εξαντλήσουν 

τα αποθέματά τους πριν από την προανα-

φερθείσα ημερομηνία. Αντίθετα, η έντονη 

δραστηριότητα στον τομέα των Υπηρε-

σιών τον ίδιο μήνα εξισορρόπησε την 

αδυναμία του μεταποιητικού τομέα. Ο 

δείκτης ΡΜΙ των Υπηρεσιών ανήλθε σε 

υψηλό οκτώ μηνών στις 53,1 μονάδες τον 

Ιούνιο χάρη στη μεγάλη άνοδο των νέων 

παραγγελιών. Τον Ιούλιο, πρώτο μήνα 

εφαρμογής του GSΤ, ο δείκτης ΡΜΙ μετα-

ποίησης κατήλθε σε επίπεδο παραγωγι-

κής συρρίκνωσης καταγράφοντας 47,9 

μονάδες. Πρόκειται για τον πρώτο μήνα, 

που ο εν λόγω δείκτης κατέρχεται του 



Τόσο ο δείκτης τιμών καταναλω-

τή (CPI) όσο και ο δείκτης τιμών 

χονδρικής (WPI) αυξήθηκαν τον 

Ιούλιο. Ειδικότερα, ο CPI ανήλ-

θε σε 2,4% σε ετήσια βάση, 

έπειτα από μείωση στο ιστορικό 

χαμηλό του 1,5% τον Ιούνιο. Η 

αύξηση προκλήθηκε κυρίως και 

αναμενόμενα από τον πληθωρι-

σμό στις τιμές τροφίμων (0,4% 

έναντι -1,2% τον προηγούμενο 

μήνα). Ο δείκτης τιμών κατοικίας 

επίσης αυξήθηκε σε 5% σε ετή-

σια βάση από 4,7% τον Ιούνιο, 

αντανακλώντας εν μέρει τον 

αντίκτυπο της εφαρμογής του 

έβδομου προγράμματος επιδο-

μάτων στεγαστικών δανείων 

(HRA) της Κυβέρνησης. Από την 

άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός 

τιμών χονδρικής αυξήθηκε σε 

α,9% σε ετήσια βάση από 0,9% 

τον Ιούνιο, κάτι που και σε αυτή 

την περίπτωση εξηγείται εν μέρει 

από αύξηση στις τιμές τροφίμων. 

Τον Αύγουστο ο πληθωρισμός 

λιανικής επιταχύνθηκε περαιτέ-

ρω σε 3,4% σε ετήσια βάση, 

γεγονός που οφείλεται σε μεγά-

λο βαθμό στην αύξηση του πλη-

θωρισμού των τροφίμων. Ο 

τελευταίος ήταν 2% σε ετήσια 

βάση τον Αύγουστο σε σύγκρι-

ση με 0,4% έναν μήνα νωρίτερα.  

Αύξηση σημειώθηκε και στον 

δείκτη κατοικιών (5,6% σε ετήσι-

α βάση από 4,9% τον Ιούλιο), 

ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 

του έβδομου προγράμματος 

επιδομάτων στέγασης της Επι-

τροπής Αμοιβών (HRA). Τέλος, 

και ο πληθωρισμός χονδρικής 

της Ινδίας επιταχύνθηκε σε υψη-

λό τριμήνου 3,24% σε ετήσια 

βάση τον Αύγουστο, λόγω των 

υψηλών τιμών τροφίμων και 

καυσίμων.  

έχουν ανέλθει σε «απαράδεκτα 

υψηλά επίπεδα». Ο νέος νόμος 

επιτρέπει στην RBI να ξεκινήσει 

τη διαδικασία επίλυσης του 

προβλήματος αφερεγγυότητας 

για συγκεκριμένα εντεταμένα  

περιουσιακά στοιχεία, καθώς 

και να διορίζει ή να εγκρίνει τον 

διορισμό επιτροπών, που θα 

συμβουλεύουν τις Τράπεζες 

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. 

Arun Jaitley, έφερε προς συζήτη-

ση στη Βουλή νομοσχέδιο, με το 

οποίο εξουσιοδοτείται η Αποθε-

ματική Τράπεζα της Ινδίας (RBI) 

να δώσει κατευθύνσεις στις 

ινδικές Τράπεζες για την επίλυ-

ση του προβλήματος των μη 

εξυπηρετούμενων και αναδιαρ-

θρωμένων δανείων, τα οποία 

σχετικά με τα εν λόγω 

περιουσιακά στοιχεία.  

οφείλεται κυρίως στα φαρμακευ-

τικά προϊόντα (18,9%) στα μετα-

φορικά μέσα (10,5%) και στα 

βασικά μέταλλα (3,6%), ενώ η 

συρρίκνωση κατά 43,5% στα 

προϊόντα καπνού, 11,1% στον 

ηλεκτρικό εξοπλισμό και 6,2% σε 

χημικά και χημικά προϊόντα 

συρρίκνωσαν την ανάπτυξη του 

μεταποιητικού τομέα. Η ηλεκτρική 

ενέργεια αυξήθηκε κατά 6,5%, 

ενώ η εξόρυξη αυξήθηκε κατά 

4,8%. Με βάση τη χρήση, ο τομέ-

ας των κεφαλαιουχικών αγαθών 

συνέχισε να συρρικνώνεται τον 

Αύγουστο σε (-) 1%. Η παραγω-

γή των μη διαρκών καταναλωτι-

κών αγαθών αυξήθηκε κατά 

3,4%, ενώ αυτή των διαρκών 

υποχώρησε κατά 1,3%. Τέλος, ο 

τομέας των υποδομών και των 

κατασκευών μεγεθύνθηκε σε 

3,7%.  

Η βιομηχανική παραγωγή του 

Ιουλίου σημείωσε αύξηση 1,2% 

σε σύγκριση με μείωση (-) 0,2% 

τον Ιούνιο. Ο τομέας της Μετα-

ποίησης μεγεθύνθηκε κατά 0,1% 

τον Ιούλιο, γεγονός που υποδη-

λώνει εξαιρετικά χλιαρή εξομά-

λυνση της παραγωγής σε σχέση 

με την καμπή που παρατηρήθηκε 

τον Ιούνιο εν αναμονή της εφαρ-

μογής του Ενιαίου Φόρου Αγα-

θών και Υπηρεσιών. Η αύξηση 

της βιομηχανικής παραγωγής 

Πληθωρισμός  

Νομοσχέδιο για νέα Τραπεζική Ρύθμιση 
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Ο Ινδός Υπ. Οικoνομικών κ. A. Jaitley 



στην ώθηση της διευκόλυνσης του εμπορί-

ου. Ο Υπουργός Οικονομικών πρόσθεσε 

ότι το παρόν Σχέδιο Δράσης δίνει έναν 

χρονομετρικό χάρτη, όχι μόνο για την 

εφαρμογή των TFA, αλλά και για τις πρω-

τοβουλίες της Ινδίας για διευκόλυνση του 

εμπορίου και ευκολία του επιχειρείν, που 

ξεπερνούν το TFA. Οι στόχοι που πρέπει 

να επιτευχθούν μέσω του Εθνικού Σχεδί-

ου Δράσης είναι η βελτίωση της ευκολίας 

του επιχειρείν μέσω της μείωσης του χρό-

νου και του κόστους απελευθέρωσης του 

φορτίου, η μετάβαση σε ρυθμιστικό περι-

βάλλον χωρίς γραφική εργασία, ένα δια-

φανές και προβλέψιμο νομικό καθεστώς 

και βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα μέσω 

καλύτερων υποδομών  

πουργού στο Ισραήλ καλύφθηκε 

εκτενώς τόσο από τον ισραηλινό, 

όσοι και από τον ινδικό Τύπο. 

Τέλος, στις κοινές δηλώσεις τους, 

οι δύο αρχηγοί κάλεσαν σε παγκό-

σμια μάχη κατά της τρομοκρατίας.  

Στις αρχές Ιουλίου ο Ινδός Πρωθυ-

πουργός, κ. Narendra Modi, επι-

σκέφθηκε το Ισραήλ. Η τριήμερη 

επίσκεψη είχε ως αποτέλεσμα την 

υπογραφή 7 διμερών Συνθηκών 

σε τομείς-κλειδιά, όπως το Διάστη-

μα, η Γεωργία και η συντήρηση 

Υδάτων. Επιπλέον, οι δύο χώρες 

εγκαινίασαν ένα πενταετές τεχνο-

λογικό Ταμείο για την ανάπτυξη 

των επιχειρηματικών σχέσεών 

τους. Το ταξίδι του Ινδού Πρωθυ-

τοφυλακίου και τραπεζικών κεφα-
λαίων. Έτσι, το συνολικό πλεόνα-
σμα του ισοζυγίου πληρωμών 
ανήλθε σε $11,4 δισ. ΗΠΑ.  
 

Μείωση επιτοκίων ρέπο 
Στη συνεδρίασή της στις αρχές 
Αυγούστου, η Αποθεματική Τρά-
πεζα της Ινδίας μείωσε το επιτόκιο 
των ρέπο κατά 25 μονάδες. Η 
απόφαση ήταν ρητή αναγνώριση 
του γεγονότος ότι οι κίνδυνοι 
ανόδου του πληθωρισμού είτε 
μειώθηκαν είτε δεν πραγματοποιή-
θηκαν στον αναμενόμενο βαθμό, 

κάτι που δικαιολογούσε περαιτέ-
ρω χαλάρωση της πολιτικής των 
επιτοκίων. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών το τρίμηνο 
Απριλίου-Ιουνίου ανήλθε σημαντι-
κά στο 2,4% του ΑΕΠ από 0,6% 
το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου. 
Σε σημαντικό βαθμό αυτό οφείλε-
ται στο μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, 
που ανήλθε σε $41,2 δισ. έναντι 
$29,7 δισ. προηγούμενο τρίμηνο. 
Από την άλλη πλευρά, ο λογαρια-
σμός κεφαλαίου, σημείωσε πλεό-
νασμα $25,4 δισ. έναντι $10,4 
δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, 
λόγω αύξησης των εισροών 
άμεσων ξένων επενδύσεων, χαρ-

Δημοσιοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για Διευκόλυνση του Εμπορίου 

Ινδία – Ισραήλ 

Έλλειμμα Τρεχουσών Συναλλαγών 
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“Tο συνολικό 
πλεόνασμα 
του ισοζυγίου 
πληρωμών 
ανήλθε σε 
$11,4 δισ. 
ΗΠΑ»  

Ο Υπουργός Οικονομίας, Άμυνας και Εται-

ρικών Υποθέσεων της Ένωσης, κ. Arun 

Jaitley, δήλωσε ότι η έναρξη ισχύος της 

Συμφωνίας Διευκόλυνσης Εμπορίου του 

ΠΟΕ (TFA) στις 22 Φεβρουαρίου του 

2017, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το 

παγκόσμιο εμπόριο. Η παραπάνω δήλωση 

του Υπουργού Οικονομικών έγινε μετά τη 

δημοσιοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δρά-

σης για Διευκόλυνση του Εμπορίου 

(NTFAP). Ο κ. Jaitley δήλωσε, ότι με την 

απελευθέρωση αυτού του Σχεδίου Δρά-

σης, η Ινδία προσβλέπει στη διασφάλιση 

της συμμόρφωσης με το TFA και, επίσης, 

N. Modi—B. Netanyahu 



Στις 2 Αυγούστου οι Υπουργοί 

Εμπορίου της Βραζιλίας, της 

Ρωσίας, της Ινδίας, της Κίνας 

και της Ν. Αφρικής είχαν διήμερη 

συνάντηση στην Σανγκάη. Συμ-

φώνησαν να εμβαθύνουν τους 

εμπορικούς και επενδυτικούς 

δεσμούς και να «διαφυλάξουν 

και να αναπτύξουν» το πολυμε-

ρές εμπορικό σύστημα. Οι Υ-

πουργοί δεσμεύθηκαν να αντιτα-

χθούν σθεναρά στον προστατευ-

τισμό στο εμπόριο και τις επεν-

δύσεις και επίσης ενέκριναν 

κατευθυντήριες γραμμές για τη 

συνεργασία τους στον τομέα των 

Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιο-

κτησίας (ΔΠΙ). Στο περιθώριο 

της συνάντησης η μέχρι πρό-

σφατα Ινδή Υπουργός Εμπορί-

ου, κα Nirmala Sitharaman, είχε 

«ειλικρινείς» συζητήσεις με τον 

Κινέζο ομόλογό της σχετικά με 

το διογκούμενο εμπορικό 

έλλειμμα προς όφελος της Κίνας 

(πάνω από $52 δις) και ζήτησε 

να υπάρξει ελεύθερο πεδίο για 

τον ινδικό τομέα Πληροφορικής 

και για τα ινδικά αγροτικά προ-

ϊόντα. Οι δύο υπουργοί συμφώ-

νησαν επίσης να εντείνουν πε-

ραιτέρω την συνεργασία Ινδίας-

Κίνας σε πολυμερείς Οργανι-

σμούς, όπως ο ΠΟΕ, οι BRICS 

και ο Οργανισμός Συνεργασίας 

της Σαγκάης (SCO). Εν τω μετα-

ξύ, το Υπουργείο Εμπορίου της 

Κίνας ανακοίνωσε ότι η Ινδία θα 

πρέπει να αποφεύγει την κατά-

χρηση μέτρων anti-dumping. Η 

ανακοίνωση αυτή έγινε μετά την 

έρευνα anti-dumping, που ξεκί-

νησε η ινδική κυβέρνηση σχετι-

κά με τα φωτοβολταϊκά που 

εισάγονται από την Κίνα, την 

Ταϊβάν και τη Μαλαισία.  

λόγω διαπραγματεύσεων. Νωρί-

τερα εφέτος, οι δύο πλευρές 

είχαν συζητήσεις για τη δυνατό-

τητα επανεκκίνησης του διμε-

ρούς διαλόγου για την επίτευξη 

της σημαντικής αυτής συμφωνί-

ας. Σημειώνεται, ότι οι διαπραγ-

ματεύσεις βρίσκονται σε τέλμα 

από το 2013 εξαιτίας διαφορών 

σε ποικίλα ζητήματα και κυρίως 

Η Υπουργός Εμπορίου και Βιο-

μηχανίας της Ινδίας δήλωσε στο 

Κοινοβούλιο της χώρας της, ότι 

η Ε.Ε. δεν έχει προτείνει ακόμα 

στην ινδική πλευρά κάποια 

ημερομηνία για την επανέναρξη 

των διμερών διαπραγματεύσεων 

για Συμφωνία Ελευθέρου Εμπο-

ρίου. Τόνισε, δε, ότι η Ινδία 

επιθυμεί την επιτάχυνση των εν 

αναφορικά με τις 

Διμερείς Συμφω-

νίες Επενδύσε-

ων . Η Συνάντηση 

Κορυφής Ινδίας-

Ε.Ε. στο Ν. Δελχί 

την 6.10.2017 δεν 

είχε ικανοποιητι-

κά αποτελέσματα ως προς την 

επανέναρξη των διαπραγματεύ-

σεων. 

τόσο στο εξωτερικό όσο και στο 

εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα 

με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, μετά 

την ανωτέρω απόφαση, η Ινδία 

είναι αισιόδοξη όσον αφορά τον 

αντίκτυπό της στις τρέχουσες 

διαπραγματεύσεις για μια συμ-

φωνία ελευθέρων συναλλαγών με 

την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων 

Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Σημειώνε-

ται, ότι η ΕΖΕΣ αποτελείται από 

την Ελβετία, την Ισλανδία, τη 

Νορβηγία και το Λιχτενστάιν.  Οι 

διαπραγματεύσεις για την προα-

ναφερθείσα συμφωνία, οι οποίες 

ξεκίνησαν τον Οκτώβριο 2008, 

διακόπηκαν το 2013 εξαιτίας 

διαφορών ως προς την προστα-

σία δεδομένων και τα πνευματικά 

δικαιώματα. Το 2016 αποφασί-

στηκε η επανάληψη των δια-

πραγματεύσεων μετά την αποτί-

μηση των νέων δεδομένων. Ο 

17ος γύρος των διαπραγματεύσε-

ων μεταξύ Ινδίας και ΕΖΕΣ πραγ-

ματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 

2017 στο Νέο Δελχί.  

Η Ελβετία δήλωσε πρόσφατα, ότι 

οι νόμοι περί ασφάλειας και 

εμπιστευτικότητας των δεδομέ-

νων της Ινδίας «επαρκούν» για 

τη σύναψη ενός αυτόματου συμ-

φώνου ανταλλαγής πληροφοριών 

σχετικά με τον μη καταγεγραμμέ-

νο ενεργητικό των τραπεζών. 

Προηγουμένως, η Ελβετία είχε 

δημοσιεύσει απόφαση στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης, που 

περιελάμβανε διάφορες τροπο-

ποιήσεις της φορολογικής νομο-

θεσίας και εισαγωγή νέων νόμων 

για την καταπολέμηση του μαύ-

ρου χρήματος, που φυλάσσεται 

Συνάντηση Υπουργών Εμπορίου των Brics  

Ινδία – Ε.Ε. 
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για την οικονομική ανάπτυξη, ο κ. Modi 

ανέφερε, ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα 

των χωρών BRICS έγκειται στην χωρίς 

αποκλεισμούς και για όλους μεγέθυνση. Ο 

κ. Modi ζήτησε επίσης συντονισμένη δρά-

ση και συνεργασία μεταξύ των χωρών-

μελών για την αντιμετώπιση των απειλών 

που προκαλούνται από την τρομοκρατία 

και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Στο 

περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Ινδός 

Πρωθυπουργός είχε διμερείς συναντήσεις 

με τον Ρώσο πρόεδρο και τον πρόεδρο της 

Κίνας 

$22.8 δις το οικ. έτος 2013-14 από 
$29,1 δις το οικ. έτος 2010-11. 
Αυτά αποτελούν μέρος του 
«πράσινου κουτιού» και επιτρέπο-
νται χωρίς περιορισμούς σε χώρες 
με εκατομμύρια φτωχούς αγρότες, 
όπως η Ινδία. Η κυβέρνηση ανέφε-
ρε επίσης ότι 14,7 δισεκατομμύρια 
δολάρια δαπανήθηκαν για δημό-
σια αποθεματοποίηση για λόγους 
επισιτιστικής ασφάλειας.  
 
Η πρώην Ινδή Υπουργός Εμπορί-
ου, κα Nirmala Sitharaman, μιλώ-
ντας στο Graduate Institute of 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
Τύπου, η Ινδία πληροφόρησε τον 
ΠΟΕ ότι δεν παραβίασε τα επιτρε-
πόμενα όρια αγροτικών επιδοτή-
σεων το διάστημα 2011-12 και 
2013-14. Η Ινδία κατέθεσε πρό-
σφατα στον ΠΟΕ τις λεπτομέρειες 
για τις αγροτικές της επιδοτήσεις 
κατά τη διάρκεια των προαναφερ-
θέντων τριών ετών. Στην ανακοί-
νωσή της προς τον ΠΟΕ η Κυβέρ-
νηση ενημέρωσε επίσης τον ΠΟΕ 
ότι οι επιδοτήσεις της που αφο-
ρούν τα λιπάσματα, την άρδευση 
και τον ηλεκτρισμό μειώθηκαν σε 

International and Development 
Studies στη Γενεύη, κάλεσε τα 
μέλη του ΠΟΕ να βρουν μια μόνι-
μη λύση στο ζήτημα της αποθεμα-
τοποίησης των σιτηρών για προ-
γράμματα επισιτιστικής ασφάλει-
ας. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ινδία 
έχει σοβαρούς λόγους να είναι 
προσεκτική σε «νέα ζητήματα», 
όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
απέρριψε τους ισχυρισμούς των 
ανεπτυγμένων χωρών ότι η χώρα 
της παρεμποδίζει τις παγκόσμιες 
εμπορικές συνομιλίες. Η Υπουρ-
γός τόνισε επίσης ότι οι προσδοκί-

σίες, οι επενδύσεις και οι κανόνες 
καταγωγής.  
 

Ινδία-Κίνα 
Η πρώην Ινδή Υπουργός Εμπορί-
ου και Βιομηχανίας, κα Nirmala 
Sitharaman, δήλωσε ότι εφαρμό-
ζεται δασμός αντι-ντάμπιγκ σε 93 
κινεζικά προϊόντα, ενώ έχουν 
αρχίσει οι σχετικές διαδικασίες 
και για ακόμα 40 εισαγόμενα 
προϊόντα από την Κίνα από την 
αρμόδια Διεύθυνση (Directorate 
General of Anti-Dumping & Allied 
Duties). Τα προϊόντα αυτά εμπί-

πτουν στις ευρείες ομάδες χημι-
κών και πετροχημικών προϊόντων, 
προϊόντων χάλυβα και άλλων 
μετάλλων, ίνες και νήματα, είδη 
μηχανημάτων, προϊόντα από 
καουτσούκ ή πλαστικά, ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά είδη και κατανα-
λωτικά αγαθά, μεταξύ άλλων.  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των 
ΜΜΕ, η Ινδία και η Νότια Κορέα 
βρίσκονται σε διαδικασία ανα-
θεώρησης της Συμφωνίας Ελευθέ-
ρων Συναλλαγών τους για την 
περαιτέρω ενίσχυση του διμερούς 
εμπορίου και των επενδύσεων. Η 
υπό αναθεώρηση Συμφωνία, η 
οποία επίσημα ονομάστηκε Συμ-
φωνία Οικονομικής Εταιρικής 
Σχέσης (CEPA), τέθηκε σε εφαρ-
μογή τον Ιανουάριο του 2010. Για 
την αναθεώρηση, οι δύο χώρες 
συνέστησαν ομάδες εργασίας για 
θέματα όπως τα αγαθά, οι υπηρε-

2017 BRICS Summit 
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Στην 9η Σύνοδο Κορυφής των BRICS, που 

διεξήχθη στην πόλη Xiamen της Κίνας 

μεταξύ 3 και 5 Σεπτεμβρίου 2017, οι ηγέτες 

των Κ-Μ (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και 

Ν. Αφρική) επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή 

τους για μια ανοιχτή και χωρίς αποκλει-

σμούς παγκόσμια οικονομία και απέρρι-

ψαν τον προστατευτισμό. Ο Ινδός Πρωθυ-

πουργός, κ. Narendra Modi, τόνισε την 

ανάγκη δημιουργίας από τους BRICS ενός 

Οίκου Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανό-

τητας, που θα αντισταθμίσει τους δυτικούς 

Οίκους Αξιολόγησης και θα καλύψει τις 

οικονομικές ανάγκες των κρατικών και 

εταιρικών οντοτήτων των αναπτυσσόμε-

νων χωρών. Εστιάζοντας στη συνεργασία 



ες ορισμένων να προβούν οι 
αναπτυσσόμενες χώρες σε δε-
σμευτικές παραχωρήσεις για να 
παραμείνουν οι αγορές ανοιχτές, 
ενώ ανεπτυγμένες χώρες ακο-
λουθούν την πορεία του προστα-
τευτισμού, είναι απαράδεκτες.  Η 
κα Sitharaman δήλωσε περαιτέ-
ρω, ότι η καθυστερημένη πρόο-
δος στην ολοκλήρωση του Γύ-
ρου της Ντόχα έχει αποδυναμώ-
σει τη διαπραγματευτική λει-
τουργία του ΠΟΕ. Εν τω μεταξύ, 
η πρόταση της Ινδίας για διευκό-
λυνση των εμπορικών συναλλα-
γών στον τομέα των υπηρεσιών, 
η οποία περιλαμβάνει την ελά-
φρυνση των συνοριακών περιο-
ρισμών στις μετακινήσεις προς 
εργασία, έχει προκαλέσει ανά-
μεικτη αντίδραση από τα μέλη 
του ΠΟΕ - το σχέδιο νομικού 
κειμένου επικρίθηκε από τα 

αφρικανικά έθνη, αλλά βρήκε 
υποστήριξη από τη Βραζιλία, την 
Κολομβία και την Τουρκία. 
 
Σύμφωνα με τα ινδικά ΜΜΕ, η 
Ινδία έχει μετριάσει τις προσδο-
κίες της σχετικά με την πρότασή 
της στον ΠΟΕ για τη διευκόλυν-
ση του εμπορίου υπηρεσιών 
(TFS), ενημερώνοντας τους 
ομολόγους της ότι η προτεινόμε-
νη συμφωνία TFS θα ισχύει 
μόνο για τις υφιστάμενες δε-
σμεύσεις που προβλέπονται στο 
πλαίσιο της Γενικής Συμφωνίας 
για το Εμπόριο Υπηρεσιών. 
Έπειτα από αντιδράσεις εκ 
μέρους τόσο των αναπτυσσόμε-
νων όσο και των ανεπτυγμένων 
χωρών για το περιεχόμενο της 
προτεινόμενης TFS, η Ινδία 
παρουσίασε μία καινούργια 
συμφωνία, με πολλές υποχωρή-

σεις από την πλευρά της. Για 
παράδειγμα, το αρχικό σχέδιο 
της Ινδίας χρησιμοποιούσε τον 
όρο "διατυπώσεις μετανάστευ-
σης" αναφερόμενο σε μέτρα 
εισόδου (θεωρήσεις, άδειες 
εργασίας κ.λπ.), που σχετίζονται 
με την είσοδο σε μια χώρα εργα-
ζομένων στο τομέα των υπηρε-
σιών, οι οποίοι προσφέρουν 
υπηρεσίες για συγκεκριμένη 
διάρκεια. Πλέον, η Ινδία αντικα-
τέστησε τον όρο αυτό με τη 
φράση "μέτρα σχετικά με την 
είσοδο και την προσωρινή δια-
μονή", δεδομένων των επιφυλά-
ξεων για τον όρο 
"μετανάστευση", που εξέφρασαν 
πολλά μέλη του ΠΟΕ. Πολλοί 
εξειδικευμένοι αναλυτές υπο-
γράμμισαν ότι η Ινδία, επανα-
προσδιορίζοντας την πρότασή 
της, εξασφάλισε ότι η πρότασή 

περίπου $16,3 εκ. και $32,1 εκ., 

αντίστοιχα. Η έρευνα διεξήχθη 

μετά από αναφορές από δύο 

ιδιωτικές εταιρείες, τις Core Pipe 

Products Inc και Maass Flange 

Corp, οι οποίες ισχυρίστηκαν ότι 

τα περιθώρια ντάμπινγκ ή η 

μείωση της πραγματικής αξίας 

ανήλθε σε 99,23% έως 257,11% 

για τα προϊόντα από την Κίνα 

Το αμερικανικό Υπουργείο Ε-

μπορίου δήλωσε ότι έχει ξεκινή-

σει έρευνα σχετικά με ενδεχόμε-

νες πρακτικές ντάμπινγκ και 

επιδοτήσεων φλαντζών από 

ανοξείδωτο χάλυβα από την 

Κίνα και την Ινδία. Το 2016 οι 

εισαγωγές φλαντζών από ανο-

ξείδωτο χάλυβα από την Κίνα 

και την Ινδία υπολογίστηκαν σε 

και σε 78,49% έως 

145,25% για αυτά 

από την Ινδία.  

της μόνιμης λύσης για τα δημόσι-
α προγράμματα αποθεματοποίη-
σης (PSH) στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, η Ινδία έχει ειδοποιήσει 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, την 
Αυστραλία, την Αργεντινή, τη 
Βραζιλία, την Παραγουάη και το 
Πακιστάν, μεταξύ άλλων, ότι το 
Νέο Δελχί δε θα προβεί σε περαι-
τέρω παραχωρήσεις για πρόσβα-
ση στην αγορά κατά τη συνάντη-
ση του Μπουένος Άιρες. Η Ινδο-
νησία, η Ινδία, η Κίνα και άλλα 
μέλη του συνασπισμού G33 
κατέθεσαν ένα σχέδιο νομικού 
κειμένου για την οριστικοποίηση 
της μόνιμης λύσης στα προγράμ-
ματα PSH. Η πρόταση των G33 

ζητά την ενσωμάτωση ενός νέου 
παραρτήματος στη Συμφωνία 
Γεωργίας του ΠΟΕ για την εξαίρε-
ση των προγραμμάτων PSH από 
δεσμεύσεις μείωσης των επιδοτή-
σεων. Σε αυστηρή αντίθεση με 
την πρόταση G33, η Αυστραλία, 
η Παραγουάη και το Πακιστάν, 
μεταξύ άλλων, δήλωσαν ότι δεν 
θα δεχτούν τη μόνιμη λύση για τα 
προγράμματα PSH, εκτός εάν 
περιέχουν ισχυρές διατάξεις 
διασφάλισης και διαφάνειας.  

 

Ινδικά δημοσιεύματα 
υποστηρίζουν ότι περισ-
σότερες από 100 χώρες 
υποστήριξαν κοινή 
πρόταση της Κίνας και 
της Ινδίας για την εξάλει-
ψη των γεωργικών επι-
δοτήσεων ύψους $160 
δις. στις ΗΠΑ, την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, την 
Ιαπωνία, τον Καναδά, τη 
Νορβηγία και την Ελβε-
τία, μεταξύ άλλων χω-
ρών εν όψει της επικεί-

μενης 11ης Δι-Υπουργικής Διά-
σκεψης Κορυφής του ΠΟΕ στην 
Αργεντινή. Τα δημοσιεύματα 
αναφέρουν επίσης, ότι στο θέμα 

Κινεζικές και ινδικές χαλύβδινες φλάντζες 
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διάρκεια. Πλέον, η Ινδία 
αντικατέστησε τον όρο 
αυτό με τη φράση "μέτρα 
σχετικά με την είσοδο και 
την προσωρινή διαμονή", 
δεδομένων των επιφυλάξε-
ων για τον όρο 
"μετανάστευση", που εξέ-
φρασαν πολλά μέλη του 
ΠΟΕ. Πολλοί εξειδικευμένοι 
αναλυτές υπογράμμισαν 
ότι η Ινδία, επαναπροσδιο-
ρίζοντας την πρότασή της, 
εξασφάλισε ότι η πρότασή 
της εξακολουθεί να αποτε-
λεί ισχυρό διαπραγματευτι-
κό χαρτί για τις διαπραγμα-
τεύσεις σχετικά με τα εγχώ-
ρια κανονιστικά εμπόδια 
στις υπηρεσίες ενόψει της 
ενδέκατης υπουργικής 
συνόδου του ΠΟΕ στο 
Μπουένος Άιρες. 



κές εξαγωγές (APEDA), να καταστήσει 

υποχρεωτική την εξέταση των επιπέδων 

τρικυκλαζόλιου για την επικύρωση των 

εξαγωγικών συμφωνιών. Σημειώνεται ότι, 

πριν από 3 χρόνια, η ΕΕ μείωσε τα επιτρε-

πόμενα επίπεδα  τρικυκλαζόλιου για όλα 

τα γεωργικά προϊόντα με ημερομηνία 

έναρξης του μέτρου την 01.01.2018. Ενα-

ντίον της ευρωπαϊκής ρύθμισης τάχθηκε 

τόσο η παραγωγός εταιρεία του φυτοφαρ-

μάκου που χρησιμοποιεί το προαναφερθέν 

χημικό και η οποία ισχυρίζεται ότι είναι το 

μόνο που μπορεί να αντιμετωπίσει συγκε-

κριμένες αρρώστιες που πλήττουν το μπα-

σμάτι, όσο και οι εξαγωγείς, οι οποίοι 

τονίζουν ότι οι Ινδοί αγρότες το χρησιμο-

ποιούν γιατί είναι φθηνότερο από εναλλα-

κτικά προϊόντα. Η ινδική Κυβέρνηση απεί-

λησε την Ε.Ε. τις παραμονές της Συνόδου 

Κορυφής στο Ν. Δελχί (6.10.17) με αποτυ-

χία εάν δε δοθεί παράταση στην εφαρμογή 

των σχετικών κοινοτικών κανονισμών.  

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
Πρότυπα 

 Το Υπουργείο πληροφορικής προτίθεται να θεσμοθετήσει πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας για τα ηλεκτρονικά προϊόντα  

 Η Κυβέρνηση θα εκδώσει πρότυπα ασφαλείας για τους κατασκευαστές τηλεφώνων για τον έλεγχο της κλοπής δεδομένων  

 Η αρχή αντιντάμπινγκ συστήνει εισαγωγικούς δασμούς για εξοπλισμό ηλιακής και αιολικής ενέργειας από την Κίνα  

 Οι ΗΠΑ ζητούν από την Ινδία να διευκολύνει τους κανόνες εγγραφής για ηλεκτρονικά αντικείμενα  

Έξυπνες Πόλεις 

 79 σχέδια έξυπνων πόλεων αξίας περίπου €112 εκατ. Ολοκληρώθηκαν  από το Υπουργείο Οικισμού & Αστικών Υποθέσεων  

 Κέντρο για την παροχή κινήτρων στα κράτη που ολοκληρώνουν τα σχέδια έξυπνων πόλεων γρήγορα  

 Η Γαλλία θα επενδύσει $1,5 δισεκατομμύρια στο σχέδιο «Smart Cities»  

 Το Ηνωμένο Βασίλειο μετατρέπει τις ινδικές πόλεις με έργα ύψους 10 εκ. λιρών  

 Η ΕΕ θα δαπανήσει €1,5 δισ. για έργα υποδομών στην Ινδία  

Οχήματα 

 Η Κυβέρνηση πρέπει να δαπανήσει περίπου €24 δις στην υποδομή ηλεκτρικών οχημάτων για να ανταποκριθεί στους στόχους 

που έθεσε μέχρι το 2030  

 Ο στόχος της Ινδίας για την ηλεκτρική κινητικότητα μέχρι το 2030 είναι πολύ δύσκολος: UBS  

 Η κυβέρνηση προσκαλεί παγκόσμιες προσφορές για 10.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα  

 Πρόσθετος εξοπλισμός ασφαλείας που θα είναι υποχρεωτικός για τα αυτοκίνητα από το 2019  

Υπηρεσίες 

 Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών προσέλκυσε ΑΞΕ αξίας άνω των $9,79 δισ. από το 2014 έως το 2014  

 Η ινδική αγορά τηλεπικοινωνιών αναμένεται να φθάσει τα $6,3 τρισ. μέχρι το 2020.  

 Το νομοσχέδιο για την προστασία των δεδομένων θα τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το Δεκέμβριο: Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Ravi 

Shankar Prasad  

 Οι δαπάνες για την ασφάλεια των πληροφοριών στην Ινδία θα αυξηθούν κατά 12% στα  $1,5 δισεκατομμύρια  

 Η Κυβέρνηση ζητά από 21 κατασκευαστές έξυπνων τηλεφώνων να μοιραστούν πληροφορίες ασφαλείας  

 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

 Τρεις ινδικές εταιρείες συγκατελέγησαν στη λίστα Forbes' των πιο καινοτόμων εταιρειών του κόσμου: Hindustan Unilever, Asian 

Paints, και Bharti Airtel. 

 Ο όμιλος Tata κατάρτισε σχέδιο αναδιάρθρωσης και προσέλαβε τραπεζίτες για να προβούν στην πώληση ή συγχώνευση επιχει-

ρήσεών με μη ικανοποιητική απόδοση. 

 Η  Reliance Industries Ltd (RIL), μια από τις μεγαλύτερες ινδικές εταιρείες, ανακοίνωσε ότι τα τελευταία 10 έτη έχει πληρώσει 

φόρους ύψους $45 δις, περισσότερο από κάθε άλλη εταιρεία στη χώρα. Επιπλέον, αποτελεί τη μεγαλύτερη επενδύτρια, έχοντας 
επενδύσει περισσότερα από 51 δις τα τελευταία 5 έτη. 

 Η ινδική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Flipkart ανακοίνωσε στις 22.08 το πρόγραμμα «Flipkart Global», το οποίο παρέχει στις 

περισσότερες των 100.000 εταιρειών, που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, να εξάγουν τα προϊόντα τους σε περί-
που 190 χώρες.  

Ρύζι Μπασμάτι 

Σ ε λ . 1 1  Ι ο ύ λ ι ο ς  -  Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 7  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ινδικού 

τύπου, η ινδική Κυβέρνηση ζήτησε από 

του εξαγωγείς ρυζιού μπασμάτι να συμ-

μορφωθούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

φυτοφαρμάκων για τις εξαγωγές τους στις 

χώρες της ΕΕ. Επίσης δήλωσε ότι, από 

την 1η Νοεμβρίου, καμία εξαγωγική σύμβα-

ση δεν θα επικυρωθεί εάν δεν συνοδεύεται 

από ανάλογο πιστοποιητικό διαπιστευμέ-

νου εργαστηρίου. Η ΕΕ απέρριψε νωρίτε-

ρα φέτος αίτημα της Ινδίας για χαλάρωση 

του κανονισμού της για τα φυτοφάρμακα 

στο μπασμάτι, κάτι που είχε ως συνέπεια 

η αρμόδια ινδική Υπηρεσία για τις αγροτι-



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ 
 Επίσκεψη επικεφαλής Γρ. ΟΕΥ, κ. Βασίλη Σκρόνια, Γεν. Συμβ. ΟΕΥ Β’, στο Νεπάλ, Ιούλιος 2017. Συναντή-

σεις με κυβερνητικούς παράγοντες, επιμελητήρια, επιχειρηματικούς φορείς της χώρας. 
 Επίσκεψη στελεχών Γρ. ΟΕΥ σε διεθνή Έκθεση Τεχνολογιών Τροφίμων, Αύγουστος 2017. 
 Ομιλία Επικεφαλής Γρ. ΟΕΥ σε ινδικό αγγλόφωνο σχολείο για την ελληνική οικονομία, τουρισμό και ελληνι-

κό πολιτισμό (Αύγουστος 2017).  
 Επίσκεψη επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Ν. Δελχί στην Παγκόσμια Έκθεση Τροφίμων “ANAAPOORNA” στη 

Βομβάη, 13-15 Σεπτεμβρίου. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των  εταιρειών “ALUMIL” και “CHIPITA”. Συνα-
ντήσεις με Πρόεδρο Χρηματιστηρίου Βομβάης, με Πρόεδρο Επιμελητηρίου Βομβάης και εκπροσώπους επι-
χειρηματικών φορέων.  
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With National Reconstruction Authority 
(NRA) CEO Dr Govinda Raj Pokharel  

Federation of Nepalese Chambers of Commerce 

and Industry (FNCCI)  

With G.Director of IMC, Mr. A. Radhan 
In Bombay Stock Exchange 

ALUMIL 
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Κείμενα—Επιμέλεια: Φρίντα 

Γεωργίου, Γραμματέας ΟΕΥ Α’ 

 

Εποπτεία: Βασίλης Σκρόνιας, 

Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Β’ 

 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ Υ-

ΠΟΘΕΣΕΩΝ 
EP-32 Chanakyapuri, Dr. 

Radhakrishnan Marg, 
110021-New Delhi 

Tel: +91 11 2688 0700 
E-mail: ecocom-

newdelhi@mfa.gr  
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