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Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016-17
Το σχέδιο Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2016-17,
που παρουσιάστηκε στην
ινδική Βουλή από τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Arun Jaitley στις
29.2.16, είναι φανερό ότι
επιδιώκει κυρίως την
δημοσιονομική εξυγίανση της
ινδικής Οικονομίας, καθώς θέτει
ως στόχο δημοσιονομικό
έλλειμμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ.
Οι πρώτες αντιδράσεις Ινδών
οικονομικών παραγόντων και
αναλυτών υπήρξαν θετικές, αν
και ο στόχος της μείωσης του
δημοσιονομικού ελλείμματος σε
αυτό το ύψος θεωρήθηκε
υπερβολικός. Σύμφωνα πάντα
με το σχέδιο Προϋπολογισμού,
οι περισσότερες δαπάνες του
θα χρηματοδοτηθούν από δύο
κατηγορίες εφάπαξ εσόδων,
δηλαδή από πωλήσεις
κυβερνητικών μερισμάτων
κρατικών εταιρειών και από
πιθανά έσοδα από
δημοπρασίες τηλεπικοινωνιών.
Ο Προϋπολογισμός δίνει
ξεκάθαρη έμφαση στον
αγροτικό τομέα, κάτι που
θεωρήθηκε αναμενόμενο.
Ορισμένα από τα μέτρα για την
ενίσχυση του αγροτικού τομέα
αφορούν σε αύξηση κατά 30%
των πιστώσεων για ασφάλιση
των καλλιεργειών, σε ένα
μακροπρόθεσμο ταμείο
άρδευσης και στο πρόγραμμα
αγροτικής οδοποιίας. Επιπλέον,

συνεχίζεται η ενίσχυση των
επενδύσεων για υποδομές,
κυρίως δρόμους και
σιδηροδρόμους, με το ποσό των
2,2 τρις ρουπιών. Αναφορικά με
τον χρηματοπιστωτικό τομέα
περιλαμβάνονται αρκετές
προτάσεις, με πρωταρχικό
στόχο την επίλυση του
προβλήματος των
συσσωρευμένων επισφαλών
οφειλών στις κρατικές τράπεζες
και την τόνωση της πιστωτικής
επέκτασης της οικονομίας, αν
και η κατανομή του ποσού των
250 δις ρουπιών για την
κεφαλαιοποίηση των κρατικών
τραπεζών θεωρήθηκε από
αναλυτές κατώτερη των
προσδοκιών της αγοράς. Ο
εταιρικός φόρος παραμένει
σταθερός σε 30% για το
επόμενο οικονομικό έτος, με
εξαίρεση τις νέες εταιρείες του
μεταποιητικού τομέα που θα
δημιουργηθούν, για τις οποίες η
φορολογία θα κυμαίνεται σε
25%, καθώς και τις μικρές
εταιρείες με ετήσιο κύκλο
εργασιών κάτω των 50 εκ.
ρουπιών, για τις οποίες ο
βασικός εταιρικός φόρος θα
ανέρχεται σε 29%. Στα
αρνητικά σημεία του σχεδίου
Προϋπολογισμού, σύμφωνα
με τις αναλύσεις που
δημοσιεύτηκαν στον ινδικό
τύπο, περιλαμβάνονται οι
χαμηλές δαπάνες για δημόσιες

Ο Υπουργός Οικονομικών
της Ινδίας, κ. Arun Jaitley
επενδύσεις, καθώς, δεδομένων
των χαμηλών ιδιωτικών
επενδύσεων, υπήρχε η
προσδοκία ότι η Κυβέρνηση θα
διέθετε περισσότερα για
επενδύσεις στον κοινωνικό
τομέα και σε έργα υποδομής,
προκειμένου να δοθεί ώθηση
στις ιδιωτικές επενδύσεις.
Επίσης, αρνητικά
χαρακτηρίστηκε και η πλήρης
απουσία αναφοράς σε μέτρα
για την ανάκαμψη των
εξαγωγών, που έχουν φθίνουσα
πορεία τους τελευταίους 14
μήνες, κάτι που σχολιάστηκε ως
απόδειξη της δυσκολίας της
Κυβέρνησης να ευθυγραμμίσει
την εμπορική της πολιτική με
την εν γένει οικονομική πολιτική
της χώρας.
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Ομιλία
Ινδού
Κοινοβούλιο

Ο Ινδός Πρόεδρος,
κ. Pranab Mukherjeee, φθάνοντας στο
Κοινοβούλιο

« η αναπτυξιακή
φιλοσοφία της
Κυβέρνησης είναι
καταπολέμηση της
φτώχειας, η οποία
συνιστά τη χειρότερη
μορφή βίας».

Στις 9/3 ο Ινδός Πρόεδρος, κ.
Pranab Mukherjee, εμφανίστηκε
στο Κοινοβούλιο για την
καθιερωμένη ετήσια ομιλία του
στα πλαίσια της συζήτησης επί
του Προϋπολογισμού οικ. έτους
2016-17. Τα σημαντικότερα
σημεία της ομιλίας του
αναφορικά με την πολιτική της
Κυβέρνησης ήταν: Ακολουθεί
τολμηρή και δυναμική εξωτερική
πολιτική. Ο τομέας της άμυνας
έχει εκσυγχρονιστεί με έμφαση
στα εγχωρίως σχεδιαζόμενα και
παραγόμενα οπλικά συστήματα.
Θα παρθούν σταθερά και
αποτελεσματικά μέτρα για την
αντιμετώπιση κάθε απειλής
τρομοκρατίας από το εξωτερικό.
Η Κυβέρνηση εγκαινίασε την
πολιτική Gold Monetization

Scheme & Sovereign Gold Bond
Scheme τον Νοέμβριο 2015 για
τη διασφάλιση της παραγωγικής
χρήσης αδρανών περιουσιακών
στοιχείων, ενώ η συντονισμένη
προσπάθειά της να χειριστεί την
απειλή του μαύρου χρήματος έχει
αρχίσει να αποφέρει
αποτελέσματα. Ο πληθωρισμός,
το δημοσιονομικό έλλειμμα και το
έλλειμμα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών έχει
μειωθεί. Το 2015 η Ινδία
κατέγραψε τα πιο υψηλά από
ποτέ συναλλαγματικά
αποθέματα. Η Ινδία είναι σήμερα
η ταχύτερα αναπτυσσόμενη
χώρα στον κόσμο – είναι
παράδεισος σταθερότητας σε
μια όλο και πιο ταραγμένη
παγκόσμια οικονομία. Έπειτα
από την επιτυχία του
προηγούμενου έτους, θα
συνεχιστούν τα επιτεύγματα
στον τομέα της διαστημικής
τεχνολογίας. Έχουν ληφθεί μέτρα
για τον εκμηδενισμό φαινομένων
διαφθοράς, ενώ οι ένοχοι
τιμωρούνται ανεξαιρέτως. Η
Κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα
ότι η οικονομική ανάπτυξη και η
προστασία του περιβάλλοντος

Προέδρου

στο

μπορούν να συνυπάρχουν. Η
πολιτική “Make in India”
συνέβαλε στην αύξηση κατά 39%
των ΑΞΕ, παρά το παγκόσμιο
δυσμενές επενδυτικό κλίμα. Οι
κυβερνητικές καινοτόμες
πρωτοβουλίες συνετέλεσαν στο
να ανέλθει η Ινδία 12 θέσεις στην
κατάταξη της παγκόσμιας
Τράπεζας για την ευκολία στο
επιχειρείν. Τέλος, ανέφερε ότι η
αναπτυξιακή φιλοσοφία της
Κυβέρνησης είναι: «Η
καταπολέμηση της φτώχειας, η
οποία συνιστά τη χειρότερη
μορφή βίας».

O πρωθυπουργός ζητά τη στήριξη της αντιπολίτευσης για
συνταγματική τροποποίηση
Νέα έκκληση προς την
αντιπολίτευση απηύθυνε
ο Ινδός πρωθυπουργός, κ.
Narendra Modi,
προκειμένου να στηρίξει
κατά τη διάρκεια της
παρούσας
κοινοβουλευτικής
περιόδου συνταγματική
μεταρρύθμιση, η οποία
είναι αναγκαία για την

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

έγκριση και εφαρμογή του
προτεινόμενου νόμου για τη
φορολογία αγαθών και
υπηρεσιών. Η κυβερνώσα
Εθνική Δημοκρατική Συμμαχία
διαθέτει 64 βουλευτές στην Άνω
Βουλή και χρειάζεται την
υποστήριξη του κόμματος του
Κογκρέσσου, το οποίο έχει 66
βουλευτές, για την ψήφιση της
προτεινόμενης τροποποίησης,

ΔΕΛΤΙΟ

στην οποία όμως αντιτίθεται έως
τώρα τόσο το Κογκρέσσο όσο
και τα αριστερά κόμματα.
Σημειώνεται, ότι η παρούσα
σύνοδος της Βουλής θα
διαρκέσει έως την 13η Μαϊου με
ένα διάλλειμμα από 17 έως 24
Μαρτίου.

Μ ΑΡΤΙΟΣ

2016
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Διοικητής ΑΤΙ: Η κάμψη του εμπορίου θα διαρκέσει

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε
εκδήλωση μεγάλης οικονομικής
εφημερίδα στις 12/3, ο Διοικητής της
Αποθεματικής Τράπεζας της Ινδίας, κ.
Raghuram Rajan, προσπάθησε να
καθησυχάσει όσους ανησυχούν για
την αδύναμη συναλλαγματική ισοτιμία
του εθνικού νομίσματος, λέγοντας ότι
αυτή βρίσκεται στο σωστό ύψος, ενώ
θεωρεί πιθανή την κάμψη του

εμπορίου για λίγο
καιρό για το λόγο ότι
Ο
και το παγκόσμιο
Διοικητής εμπόριο παρουσιάζει
της ΑΤΙ, κ. κάμψη, φαινόμενο για
R. Rajan
το οποίο ο κεντρικός
τραπεζίτης παρέθεσε
τρεις λόγους: 1)
Συρρίκνωση της
παγκόσμιας οικονομικής
δραστηριότητας, 2) το γεγονός ότι όσο
περισσότερο αναπτύσσονται οι
χώρες τόσο μεγαλώνει η κατανάλωση
υπηρεσιών σε σύγκριση με αυτή των
αγαθών και 3) μείωση του εμπορίου
κεφαλαιουχικών αγαθών. Επιπλέον,
επαίνεσε τις νομισματικές
μεταρρυθμίσεις της παρούσας
Κυβέρνησης, που κατά τη γνώμη του
θα αποτελέσουν ένα από τα
μεγαλύτερα επιτεύγματά της.
Παράλληλα με αυτές, έδωσε έμφαση

και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
της κυβέρνησης λέγοντας: «Όταν η
παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει
αβέβαιη, είναι πολύ σημαντικό εμείς
να διασφαλίσουμε ότι εγχωρίως
προωθείται ισχυρή, βιώσιμη και
σταθερή ανάπτυξη. Αυτό απαιτεί μια
ισχυρή πλατφόρμα μακροοικονομικής
σταθερότητας». Περαιτέρω,
επισήμανε ότι το εκλογικό σώμα
αντιδρά όταν γίνεται αναφορά στην
ανάγκη δομικών μεταρρυθμίσεων,
λόγω των άμεσων αρνητικών
επιπτώσεων που έχουν, καθώς αγνοεί
τις μακροχρόνιες ωφέλειες, που θα
προκύψουν από αυτές. Τέλος, ο
κεντρικός τραπεζίτης επισήμανε ότι οι
ΑΞΕ τους πρώτους 10 μήνες
τρέχοντος οικ. έτους ανήλθαν σε
$38.7 δις, ποσό μόνο κατά $3 δις
μικρότερο από τις υψηλότερες ΑΞΕ
που καταγράφηκαν ποτέ.

«Όταν η παγκόσμια
ανάπτυξη
παραμένει αβέβαιη,
είναι πολύ
σημαντικό εμείς να
διασφαλίσουμε ότι
εγχωρίως
προωθείται ισχυρή,

Ψήφιση νόμου για την
ακίνητη περιουσία
Η Rajya Sabha (Άνω Βουλή) ενέκρινε
το νομοσχέδιο για την ακίνητη
περιουσία, το οποίο υπόσχεται
εξασφάλιση των συμφερόντων τόσο
των αγοραστών όσο και των
κατασκευαστικών εταιρειών με ίσους
όρους, καθώς και εξάλειψη της
διαφθοράς και της

αναποτελεσματικότητας , που
παρατηρείται στον τομέα. Το
νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί και
από την Κάτω Βουλή, στην οποία ο
κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτει
πλειοψηφία, και στη συνέχεια να
υπογραφεί από τον Πρόεδρο της
χώρας, προεκειμένου να καταστεί
νόμος του κράτους. Ας σημειωθεί, ότι
το συγκεκριμένο νομοσχέδιο
επιδοκιμάστηκε από βουλευτές όλου
του πολιτικού φάσματος, γεγονός

σπάνιο στις δύο τελευταίες
κοινοβουλευτικές περιόδους, που
χαρακτηρίστηκαν από νομοθετική
στασιμότητα λόγω έλλειψης
συναίνεσης. Ο κατασκευαστικός
τομέας συνεισφέρει κατά 9% στο ΑΕΠ
της χώρας και η εν λόγω νομοθετική
μεταρρύθμιση θεωρήθηκε κρίσιμη για
τη διασφάλιση καλύτερης θεσμικής
εποπτείας και ομαλής ανάπτυξης του
τομέα.

Το ΔΝΤ διατηρεί την πρόβλεψή του για τον ρυθμό ανάπτυξης της ινδικής οικονομίας
Σε ανακοίνωσή του, το ΔΝΤ αναμένει
μεγέθυνση της ινδικής οικονομίας με
ρυθμό 7,3% το παρόν οικ. έτος και με
ρυθμό 7,5% το επόμενο, καθιστώντας
τη χώρα «μια από τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες στον κόσμο». Τα
επίσημα στατιστικά στοιχεία της
ινδικής Κυβέρνησης υποδεικνύουν
ρυθμό ανάπτυξης 7,6% για το 201516. Το ΔΝΤ στην ανακοίνωσή του
επαινεί την ινδική Κυβέρνηση για
βελτιωμένη οικονομική διαχείριση,

κυρίως αναφορικά με τη
δημοσιονομική εξυγίανση, με τον
εξορθολογισμό των επιδοτήσεων και
με μέτρα για την εν γένει ενίσχυση του
επιχειρηματικού κλίματος.
Περαιτέρω, το Ταμείο εκτιμά ότι η
αύξηση των δαπανών για έργα
υποδομών και οι πρωτοβουλίες για
την επανεκκίνηση αδρανών έργων
ενίσχυσαν το επενδυτικό κλίμα και
ενθάρρυναν ιδιωτικές επενδύσεις.
Παρόλα αυτά, το ΔΝΤ προειδοποίησε

ότι η ανάπτυξη υπήρξε ανισομερής
και ότι υπάρχει κίνδυνος
αντιστροφής της ανοδικής πορείας
αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οι
επενδύσεις παραμένουν αναιμικές,
το τραπεζικό σύστημα επιβαρύνεται
από επισφαλή δάνεια και η
εξασθένιση της παγκόσμιας
οικονομίας έχει πλήξει τις ινδικές
εξαγωγές».

βιώσιμη και
σταθερή ανάπτυξη»
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Μείωση του ρυθμού αύξησης θέσεων εργασίας

Εργαζόμενοι
κλωστοϋφαντουργί
ας

Σε χαμηλό εξαετίας
κυμάνθηκε ο ρυθμός
αύξησης νέων θέσεων
εργασίας σε 8 τομείς
εντάσεως εργασίας
κατά τους πρώτους 9
μήνες έτους 2015,
σύμφωνα με στοιχεία
που έδωσε στη
δημοσιότητα το ινδικό
Γραφείο Εργασίας.
Συγκεκριμένα,
δημιουργήθηκαν
155.000 νέες θέσεις σε σύγκριση
με πάνω από 300.000 το
αντίστοιχο διάστημα έτους 2013.
Αναλυτές εξέφρασαν την άποψη

ότι αυτό δεν αποτελείς υγιές
δείγμα για την ινδική οικονομία
και φυσικά συνδέεται με τον
χαμηλό ρυθμός ανάπτυξης του
βιομηχανικού τομέα. Οι επί
σύμβαση θέσεις εργασίας
μειώθηκαν κατά 21.000 το
εννεάμηνο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2015 σε αντίθεση
με την κατά 120.000 θέσεις
αύξησή τους το αντίστοιχο
διάστημα του προηγούμενου
έτους, ενώ οι απευθείας
προσλήψεις αυξήθηκαν κατά
176.000 το παραπάνω διάστημα
2015 σε σύγκριση με την κατά
184.000 αύξηση του

προηγούμενου έτους.
Σημειώνεται, ότι το Γραφείο
Εργασίας, το οποίο υπάγεται
στο Υπουργείο Εργασίας και
Απασχόλησης, εγκαινίασε την εν
λόγω τριμηνιαία έρευνα μετά την
παγκόσμια οικονομική κρίση
2008-09, προκειμένου να
καταγράφει τις επιπτώσεις της
στον τομέα της απασχόλησης σε
8 κρίσιμους, για την ινδική
οικονομία, τομείς: υφάσματα,
δέρματα, μέταλα, οχήματα,
πολύτιμους λίθους και
κοσμήματα, μεταφορές,
πληροφορική και χειροτεχνία.

«Οι παραπάνω
εξελίξεις συνετέλεσαν
στο να ζητήσουν
πολλές βιομηχανικές
ενώσεις τη μείωση
των επιτοκίων
δανεισμού από την
Αποθεματική Τράπεζα
της Ινδίας, ώστε να
δοθεί ώθηση στην
οικονομική ανάπτυξη»

Πληθωρισμός Φεβρουαρίου 2016
Ο Πληθωρισμός χονδρικής
παρέμεινε αρνητικός για 16ο
συνεχή μήνα τον περασμένο
Φεβρουάριο (-0,91%) χάρη στη
μείωση των τιμών ορισμένων
τροφίμων (λαχανικά και όσπρια).
Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα
ανήλθε τον ίδιο μήνα σε 3,35%
από 6,02% τον Ιανουάριο 2016.
Στο μεταξύ, σε χαμηλό
τετραμήνου ανήλθε ο
πληθωρισμός λιανικής τον
Φεβρουάριο 2016. Τα στοιχεία

για την μείωση του πληθωρισμού
λιανικής δημοσιοποιήθηκαν λίγο
μετά τα επίσημα στατιστικά
στοιχεία για την μειωμένη
βιομηχανική παραγωγή του
Ιανουαρίου, κάτι που
υποδεικνύει χαμηλή εγχώρια
ζήτηση. Σημειώνεται ότι ο
Δείκτης Βιομηχανικής
Παραγωγής συρρικνώθηκε κατά
1,53% τον Ιανουάριο 2016
συγκριτικά με 1,18% ένα μήνα
νωρίτερα. Οι παραπάνω εξελίξεις

συνετέλεσαν στο να ζητήσουν
πολλές βιομηχανικές ενώσεις τη
μείωση των επιτοκίων δανεισμού
από την Αποθεματική Τράπεζα
της Ινδίας, ώστε να δοθεί ώθηση
στην οικονομική ανάπτυξη. Από
την πλευρά του, ο Διοικητής της
ΑΤΙ δήλωσε ότι η ανάκαμψη της
οικονομίας της χώρας είναι
ασταθής και ότι δεν κινούνται
όλοι οι οικονομικοί δείκτες προς
την ίδια κατεύθυνση.

πλευράς στον ΠΟΕ έγκειται στο
ότι τα μέτρα της αμερικανικής
κυβέρνησης έρχονται σε
αντίθεση με τις δεσμεύσεις των
ΗΠΑ στο πλαίσιο της Γενικής
Συμφωνίας για τις Συναλλαγές
στον Τομέα των Υπηρεσιών. Η
εν λόγω απόφαση των ΗΠΑ
θορύβησε έντονα την ινδική
βιομηχανία Πληροφορικής,
καθώς πιστεύεται ότι η εφαρμογή

της θα την επιβαρύνει κατά
περίπου $400 εκ. ανά έτος.

Ινδία-ΗΠΑ
Η ινδική Κυβέρνηση αποφάσισε
να κινηθεί νομικά κατά των ΗΠΑ
στα πλαίσια του ΠΟΕ, εξαιτίας
της απόφασης των τελευταίων να
αυξηθεί το κόστος για την έκδοση
βίζας εργασίας. Η κίνηση της
κυβέρνησης σχολιάστηκε θετικά
από την σημαντικότερη ένωση
του ινδικού τομέα της
πληροφορικής, την NASSCOM.
Το επιχείρημα της ινδικής

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
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ΑΞΕ στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Στις 29/3 η Κυβέρνηση αποφάσισε να
επιτραπούν ΑΞΕ σε ποσοστό 100%
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με την
προϋπόθεση αυτό να έχει τη μορφή
του marketplace-based ηλεκτρονικού
εμπορίου, σύμφωνα με την οποία οι
εταιρείες ηλ. εμπορίου προσφέρουν
την διαδικτυακή του πλατφόρμα σε
τρίτους, προκειμένου να πουλάνε τα
εμπορεύματά τους. Η απόφαση αυτή
βάζει τέλος στην ασάφεια που
επικρατούσε μέχρι τώρα, η οποία
οδήγησε σε δικαστικές διαμάχες και
σε αβεβαιότητα τόσο για τους ξένους
επενδυτές, όπως οι Amazon και eBay
όσο και για τις εγχώριες εταιρείες του
κλάδου, που έχουν δεχθεί ΑΞΕ και

λειτουργούσαν βάσει του
προαναφερθέντος μοντέλου, όπως οι
Flipkart και Snapdeal. Το παραπάνω
μέτρο έρχεται, ωστόσο, με κάποιους
περιορισμούς, καθώς δεν επιτρέπεται
μία μόνο εταιρεία να εμπορεύεται
ποσοστό περισσότερο του 25% του
συνολικού εμπορίου μιας
πλατφόρμας, ενώ οι εταιρείες
ηλεκτρονικού εμπορίου δεν
επιτρέπεται να επηρεάζουν άμεσα ή
έμμεσα τις τιμές των αγαθών ή
υπηρεσιών προς πώληση. Επιπλέον,
στην απόφαση σημειώνεται ότι η
ευθύνη για την ποιότητα των
πωλούμενων προϊόντων ανήκει στον
πωλητή. Αντίθετα, οι εταιρείες ηλ.

εμπορίου μπορούν να παρέχουν
υπηρεσίες στους πωλητές, όπως π.χ.
για τη συλλογή των χρημάτων, ενώ
δεν έχουν δικαιώματα ιδιοκτησίας επί
των εμπορευόμενων αγαθών ή
υπηρεσιών. Τέλος, στην απόφαση
αναφέρεται ότι απαγορεύονται οι ΑΞΕ
στο inventory-based ηλεκτρονικό
εμπόριο, σύμφωνα με το οποίο οι
εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου
εμπορεύονται απευθείας τα δικά τους
προϊόντα.

«Το υπουργείο
εμπορίου
ανακοίνωσε ότι
η μείωση των
ινδικών
εξαγωγών είναι

Πτώση εξαγωγών

παράλληλη με
Για 15ο συνεχή μήνα καταγράφηκε
μείωση των εξαγωγών τον περασμένο
Φεβρουάριο. Οι εξαγωγές
συρρικνώθηκαν κατά 5,7%
ανερχόμενες σε $20.7 δις, εξαιτίας της
μειωμένης ζήτησης από αγορές του
εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων
των μεγάλων, όπως αυτής της Ε.Ε. Το
εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε $6.5
δις, που αποτελεί το χαμηλότερο από
τον Σεπτέμβριο 2013, κάτι που
αποδίδεται στη μείωση των τιμών

εμπορευμάτων και στην πτώση των
εισαγωγών χρυσού και
πετρελαιοειδών. Από τους 30
εξαγωγικούς τομείς οι 16 σημείωσαν
αρνητική ανάπτυξη. Το υπουργείο
εμπορίου ανακοίνωσε ότι η μείωση
των ινδικών εξαγωγών είναι
παράλληλη με αυτή των άλλων
μεγάλων οικονομιών. Τον Δεκέμβριο
2015 σημειώθηκε συρρίκνωση των
εξαγωγών σε ετήσια βάση των ΗΠΑ (10,35%), της ΕΕ (-7,62%) και της

Κίνας (-1,67%). Σύμφωνα με
αναλυτές, το έλλειμμα ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται
να ανέλθει σε 0,7% του ΑΕΠ κατά το
τρέχον από 1,3% το προηγούμενο
οικονομικό έτος.

Μείωση των εξαγωγών από τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες
Κατά 1,89% συρρικνώθηκαν σε
ετήσια βάση οι εξαγωγές από τις
Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) της
Ινδίας το διάστημα Απρ.-Δεκ. 2015.
Το προηγούμενο οικονομικό έτος
(2014-15) οι εν λόγω εξαγωγές είχαν
μειωθεί κατά 6,13%. Απαντώντας σε
σχετικό ερώτημα βουλευτών, η
υπουργός εμπορίου ανέφερε ότι η
κυβέρνηση αναθεωρεί περιοδικά την
πολιτική και το λειτουργικό πλαίσιο
αυτών των ζωνών και παίρνει τα

απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση
της γρήγορης και αποδοτικής
λειτουργίας τους. Επιπλέον, σημείωσε
ότι το Συμβούλιο Εγκρίσεων, τα
τελευταία τέσσερα έτη, χορήγησε
περισσότερο χρόνο για την
ολοκλήρωση έργων σε 132 εταιρείες
των ΕΟΖ.
Ινδική ΑΟΖ

αυτή των άλλων
μεγάλων
οικονομιών»
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Πρόσθετη κεφαλαιοποίηση Τραπεζών
Η Αποθεματική
Τράπεζα της Ινδίας
αποφάσισε να
ενισχύσει τις
τράπεζες με το
επιπλέον ποσό
των 200 δις
ρουπιών (€ 5,3
δις), κίνηση που
έρχεται σε μια
στιγμή κατά την
οποία οι κρατικές
τράπεζες
αντιμετωπίζουν
πιέσεις στην κερδοφορία τους
εξαιτίας της κατακόρυφης
αύξησης των μη ενεργών

«Παρά την κατά
4,3% άνοδο της
κατανάλωσης
χάλυβα στο
διάστημα Απριλίου
2015-Φεβρουαρίου
2016, η εγχώρια
παραγωγή μειώθηκε
κατά 1,9%»

Caption
describing
picture or
graphic.

στοιχείων τους. Πολλές κρατικές
τράπεζες υπέστησαν βαριές
απώλειες το τρίμηνο Οκτ.-Δεκ.
2015, όταν τους ζητήθηκε από
την Κεντρική Τράπεζα να
πιστοποιήσουν ορισμένα
περιουσιακά στοιχεία τους ως
ανενεργά. Αναιμικά κέρδη
προβλέπονται και για το τρέχον
τρίμηνο. Στη σχετική ανακοίνωσή
της, η Αποθεματική Τράπεζα
αναφέρει ότι έγιναν διορθώσεις
σε σημεία των ισολογισμών,
ώστε να ευθυγραμμιστεί o
ινδικός ορισμός των εποπτικών
κεφαλαίων με αυτόν που ισχύει
διεθνώς σύμφωνα με τη

συμφωνία Basel III.

Μείωση εγχώριας παραγωγής χάλυβα, παρά την αύξηση της κατανάλωσης
Παρά την κατά 4,3% άνοδο της
κατανάλωσης χάλυβα στο
διάστημα Απριλίου 2015Φεβρουαρίου 2016, η εγχώρια
παραγωγή μειώθηκε κατά 1,9%,
καθώς το εισαγόμενο προϊόν
είναι κατά πολύ φθηνότερο του
ινδικού. Έτσι, το παραπάνω
διάστημα η εγχώρια παραγωγή
ανήλθε σε 82.88 MT από 84.45
MT το ίδιο διάστημα
προηγούμενου έτους. Πηγές της
βιομηχανίας εξήγησαν, ότι οι

ινδικές εταιρείες χάλυβα δεν
κάνουν χρήση της πλήρους
δυναμικότητάς τους εξαιτίας των
αυξημένων εισαγωγών σε τιμές
κατώτερες ακόμα και του δικού
τους κόστους παραγωγής,
κυρίως από την Κίνα, την
Ιαπωνία και την Κορέα. Τα
πρώτα τρία τρίμηνα τρέχοντος
οικ. έτους οι περισσότερες
ινδικές εταιρείες κατέγραψαν
σημαντικές οικονομικές
απώλειες. Ως συνέπεια των

παραπάνω, η Κυβέρνηση πήρε
σειρά μέτρων για την ενίσχυση
της εγχώριας παραγωγής, μεταξύ
των οποίων και η επιβολή
ελάχιστης τιμής εισαγωγής

Μεγέθυνση των οκτώ βασικών τομέων της Βιομηχανίας
Η μεγέθυνση των 8
βασικών τομέων της
ινδικής Οικονομίας
κατέγραψε υψηλό
τριμήνου τον Ιανουάριο
2016 ανερχόμενη σε
2,9%, κυρίως χάρη στην
αύξηση της παραγωγής
άνθρακα (9,1%),
τσιμέντου (9%), ηλεκτρικής
ενέργειας (6%) και προϊόντων

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

δυϊλισης (4,8%), ενώ μείωση
σημειώθηκε στην παραγωγή
αργού πετρελαίου, φυσικού
αερίου, λιπασμάτων και
άνθρακα. Οι οκτώ βασικοί τομείς
(άνθρακας, αργό πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, προϊόντα
δυϊλισης, λιπάσματα, χάλυβας,
τσιμέντο και ηλεκτρική ενέργεια)
συνεισφέρουν ποσοστό 38% της
συνολικής βιομηχανικής

ΔΕΛΤΙΟ

παραγωγής της Ινδίας. Συνολικά,
για τους 10 πρώτους μήνες οικ.
έτους 2015-16, η μεγέθυνση των
βασικών τομέων ανήλθε σε 2%
από 5,3% το αντίστοιχο
διάστημα προηγούμενου έτους.

Μ ΑΡΤΙΟΣ
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India Maritime 2016
Η Κυβέρνηση προσδοκά τη σύναψη
συμφωνιών με φορείς του ιδιωτικού
τομέα αξίας 720 δις ρουπιών
(περίπου € 10 δις) κατά την Indian
Maritime Summit, που θα γίνει στο
Μουμπάϊ το διάστημα 14-16 Απριλίου
2016. Το ινδικό υπουργείο ναυτιλίας
έχει ορίσει 109 έργα, για τα οποία
επιδιώκεται να συναφθούν οι
προαναφερόμενες συμφωνίες, τα
οποία περιλαμβάνουν ναυπηγεία,
επισκευή και ανακύκλωση πλοίων,
εκσυγχρονισμό λιμένων, ανάπτυξη
νέων λιμένων και κέντρα εφοδιασμού
μεταξύ άλλων. Στην παρουσίαση της
Συνόδου, την οποία θα εγκαινίασει ο

Ινδός πρωθυπουργός, ο υπουργός
ναυτιλίας, κ. Gadkari, ανακοίνωσε ότι
στόχος της Κυβέρνησης είναι η
δημιουργία 4 εκ. άμεσων και 5 εκ.
έμμεσων θέσεων εργασίας στον
συγκεκριμένο τομέα τα επόμενα πέντε
χρόνια. Πρόσθεσε, ότι το υψηλό
κόστος εφοδιασμού στη χώρα του
έχει αρνητική επίδραση στον
μεταποιητικό τομέα, ενώ εάν
επιτευχθεί ανάπτυξη κοντά στους
λιμένες το κόστος αυτό θα μειωθεί και
οι εξαγωγές θα διπλασιαστούν.

Ο Ινδός Υπουργός Ναυτιλίας, κ. Gadkari

«η συμφωνία θα
βρίσκεται ψηλά
στην ατζέντα του

Ινδο-ισραηλινή κοινοπραξία για κατασκευή αντι-αρματικών πυραύλων

Ινδού
Πρωθυπουργού

Η ισραηλινή Rafael και η ινδική Kalyani αποφάσισαν τη δημιουργία
κοινοπραξίας με το όνομα Kalyani
Rafael Advanced Systems, με σκοπό
την κατασκευή οπλικών συστημάτων
στην Ινδία. Κυβερνητικές πηγές
ανέφεραν στον τύπο ότι η συμφωνία
θα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του
Ινδού Πρωθυπουργού κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής του στο
Ισραήλ, που θα πραγματοποιηθεί
μέσα στο 2016. Βάσει τριμερούς

συμφωνίας η κοινοπραξία αναμένεται
να κατασκευάζει μέρος των
συστημάτων, τα οποία θα
ενσωματώνονται στην παραγωγή της
Bharat Dynamics Limited (BDL) στην
πόλη Hyderabad. Η ισραηλινή
εταιρεία, σε ανακοίνωσή της,
σημειώνει ότι η κοινοπραξία είναι
σύμφωνη με την πολιτική “Make in
India” και θα καταστήσει δυνατή την
ανάπτυξη και παραγωγή μέσα στην
χώρα συστημάτων υψηλής

τεχνολογίας.

κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής
του στο Ισραήλ»

Κοινοπραξία Reliance Defence-Rafael
Κατά τη διάρκεια της Defexpo 2016
(Goa, 28-31 Μαρτίου 2016)
ανακοινώθηκε η σύσταση
κοινοπραξίας μεταξύ της ινδικής Reliance Defence (που αποτελεί
θυγατρική της Reliance Infrastructure
Ltd) και της ισραηλινής Rafael για την
κατασκευή στην Ινδία πυραύλων
αέρος-αέρος και μεγάλων
αερόστατων. Η ινδική εταιρεία θα έχει
ποσοστό 51% και η ισραηλινή
ποσοστό 49% της κοινοπραξίας. Η

μονάδα παραγωγής θα βρίσκεται στο
Dhirubhai Ambani Land Systems
Park, Pithampur, Indore, στο κρατίδιο
Madhya Pradesh και θα απασχολεί
3.000 ειδικευμένο προσωπικό. Στο
παρελθόν, η Rafael έχει προμηθεύσει
την ινδική πολεμική αεροπορία με
αερόστατα. Τέλος, ανακοινώθηκε ότι
τα προϊόντα της κοινοπραξίας θα
διατεθούν εξολοκλήρου στις ινδικές
ένοπλες δυνάμεις.

O CEO της Reliance, κ. Anil Ambani
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