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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μιλώντας στις 13/4 σε εκδήλωση
που διοργάνωσε το αμερικανικό
think-tank "Carnegie Endowment for
International Peace» στις ΗΠΑ, ο
Ινδός Υουργός Οικονομικών
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η Ινδία
μπορεί να επιτύχει υψηλότερο
ρυθμό ανάπτυξης, καθώς ο τρέχων,
που ανέρχεται σε 7,5%, δεν
κρίνεται ικανοποιητικός για τις
ανάγκες της χώρας. Τόνισε, ότι με
παγκόσμια στάνταρντς ο ρυθμός
αυτός είναι μεν πολύ υψηλός, αλλά
ότι θεωρεί πως η χώρα του έχει
δυνατότητα για ακόμα υψηλότερη
μεγέθυνση. Ο κ. Jaitley πρόσθεσε
ότι οι αναπτυξιακές παράμετροι της
χώρας βρίσκονται σε καλό δρόμο
και ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει το
μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα
πετυχαίνοντας συγχρόνως τους
δημοσιονομικούς της στόχους. «Σε
ένα κατα τ’ άλλα δυσμενές
παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον
καταφέραμε να διατηρήσουμε
κάποια μεγέθυνση εφαρμόζοντας

συγκεκριμένες εγχώριες πολιτικές
αποφάσεις και χρησιμοποιώντας
έξυπνα επενδύσεις και
πλεονάσματα. Μία από τις
μεγαλύτερες πηγές ανησυχίας μας
είναι οι συρρικνούμενες εξαγωγές».

Ο κ. Jaitley
Την αξιακή και ποσοτική μείωση
των τελευταίων απέδωσε στην
αρνητική διεθνή οικονομική
κατάσταση. Περαιτέρω σημείωσε,
ότι κατά τη διάρκεια των 21 μηνών,
που η παρούσα Κυβέρνηση
βρίσκεται στην εξουσία, δόθηκε
έμφαση στην αποφασιστικότητα,

Οικονομία
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Δείκτης αισθήματος καταναλωτή και ανεργία

Επιχειρήσεις
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Πτώση σημειώθηκε στον δείκτη
αισθήματος καταναλωτή για
δεύτερο συνεχόμενο μήνα τον
περασμένο Μάρτιο, σύμφωνα με
στοιχεία που δημοσιοποίησε το
Κέντρο Παρακολούθησης της
Ινδικής Οικονομίας (CMIE). Ο
δείκτης ανήλθε σε 98,11 μονάδες
σημειώνοντας μείωση κατά 2,2%

Χρηματιστήριο 7

σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο
και κατά 5,3% σε σύγκριση με τον
Ιανουάριο. Παρόμοια πτώση
υπήρξε στον δείκτη προσδοκιών
καταναλωτή και στον δείκτη
τρεχουσών οικονομικών συνθηκών.
Σημειώνεται, ότι οι παραπάνω
δείκτες καταρτίζονται βάσει της
σχετικής γνώμης περισσότερων

στη συνέπεια ως προς την πολιτική
κατεύθυνση και στη διαφάνεια της
λειτουργίας της. Στην εναρκτήρια
ομιλία του, ο πρόεδρος του
σώματος και πρώην Υφυπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. William
Burns, σημείωσε: «Δύο χρόνια μετά
την ανάληψη της εξουσίας από το
κόμμα BJP υπάρχει αλλαγή στην
οικονομική κατάσταση της Ινδίας.
Υπό την ηγεσία του
Πρωθυπουργού Μόντι και του
Υπουργού Τζέτλι η Ινδία σήμερα
είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη
μεγάλη οικονομία». Στα θετικά
ανέφερε τη μείωση του
πληθωρισμού και την αφοσίωση
της Κυβέρνησης στις
μεταρρυθμίσεις. Ο Ινδός Υπουργός
Οικονομικών μετέβη στις ΗΠΑ για
την εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ και στο
πρόγραμμά του ήταν η συνάντηση
με φορείς του αμερικανικού
ιδιωτικού τομέα για την
προσέλκυση επενδύσεων στην
Ινδία.

των 39.000 νοικοκυριών.
Παράλληλα, η ανεργία ανήλθε σε
8,24% τον Μάρτιο από 7,98% έναν
μήνα νωρίτερα και 8,72% τον
περασμένο Ιανουάριο.
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Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

«η Ινδία χρειάζεται
διψήφιο ρυθμό
ανάπτυξης για τις
επόμενες τρεις
δεκαετίες, ώστε να
μπορέσει να
βελτιώσει το
επίπεδο ζωής και να
εξαφανίσει τη
φτώχεια»

Στο υψηλότερο από ποτέ
επίπεδο ανήλθαν οι ΑΞΕ στην
Ινδία τους πρώτους 11 μήνες
οικονομικού έτους 2015-16
(Απρίλιος 2015 – Φεβρουάριος
2016), σύμφωνα με στοιχεία του
Τμήματος Βιομηχανικής
Πολιτικής και Προώθησης
(ΤΒΠΠ) του Υπουργείου
Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Συγκεκριμένα, ο Γραμματέας του
ΤΒΠΠ, κ. Abhishek, μιλώντας σε
εκδήλωση της Συνομοσπονδίας
των Ινδικών Επιμελητηρίων
(FICCI), ανακοίνωσε ότι οι ΑΞΕ
στην Ινδία ανήλθαν σε $51 δις το
παραπάνω διάστημα, ποσό που
αποτελεί τη μεγαλύτερη ροή
αλλοδαπών επενδύσεων, που
καταγράφηκαν ποτέ στη χώρα.
Σημειώνεται, ότι το οικ. έτος 2011
-12 οι ΑΞΕ ανήλθαν σε $46.55
δις και το 2014-15 σε $44.29 δις.
Επιπλέον, ο κ. Abhishek τόνισε
ότι η Κυβέρνηση γνωρίζει την
κεφαλαιώδη σημασία της
ευκολίας του επιχειρείν και για
τον λόγο αυτόν παίρνει βήματα
για την βελτίωσή της, με την
απλοποίηση των περίπλοκων
διαδικασιών και την αποφυγή
καθυστερήσεων, που
χαρακτήριζαν το ινδικό
επιχειρηματικό περιβάλλον για
πολλές δεκαετίες. Αναλύοντας
περαιτέρω την οικονομική

φιλοσοφία της Κυβέρνησης,
ανέφερε ότι αυτή θεωρεί

σημαντικότατη την προστασία
της δημιουργικότητας και της
καινοτομίας για την δημιουργία
του κατάλληλου κλίματος στη
χώρα για την ανάπτυξη της
τεχνολογίας, αλλά και για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων
με ενσωματωμένη υψηλή
τεχνολογία. Τέλος, ανέφερε ότι η
Ινδία χρειάζεται διψήφιο ρυθμό
ανάπτυξης για τις επόμενες
τρεις δεκαετίες, ώστε να
μπορέσει να βελτιώσει το
επίπεδο ζωής και να εξαφανίσει
τη φτώχεια, και αυτό είναι κάτι
που χρειάζεται επίμονες
προσπάθειες. Από στοιχεία που
δόθηκαν χωριστά στη
δημοσιότητα από το ΤΒΠΠ

προκύπτει ότι ο τομέας υλικού
και λογισμικού ηλεκτρονικών
υπολογιστών προσέλκυσε τις
περισσότερες ξένες επενδύσεις,
ακολουθούμενος από τις
υπηρεσίες, τις επιχειρήσεις
εμπορίας, την
αυτοκινητοβιομηχανία και τα
χημικά. Από την πλευρά των
επενδυτών, οι χώρες με τις
μεγαλύτερες επενδύσεις ήταν η
Σιγκαπούρη, ο Μαυρίκιος, οι
ΗΠΑ, η Ολλανδία και η Ιαπωνία.
Ο μεγαλύτερος όγκος των ΑΞΕ
κατευθύνιηκε στον τριτογενή
τομέα της οικονομίας, γεγονός
που ώθησε αναλυτές να
συμπεράνουν ότι η
πολυδιαφημισμένη
πρωθυπουργική πρωτοβουλία
‘Make in India’ δεν έχει καταφέρει
ακόμα να προσελκύσει
επενδύσεις στον δευτερογενή
τομέα (μεταποίηση, υποδομές
κλπ). Συγκεκριμένα, πάνω από
τις μισές επενδύσεις του 2015
αφορούσαν στις υπηρεσίες, τη
στιγμή που το ποσοστό τους
ανερχόταν σε 1/3 των ΑΞΕ το
έτος 2014. Τέλος, μείωση κατά
37% σημειώθηκε στις ΑΞΕ Ινδών
σε τρίτες χώρες το 2015.

Αύξηση φορολογικών εσόδων
Στις 6/4 η Κυβέρνηση
ανακοίνωσε, ότι τα
φορολογικά έσοδα του
κράτους για το
οικονομικό έτος 201516 ανήλθαν σε
1.460.000 κρορς
(περίπου € 19,4 δις),
ποσό υψηλότερο των
στόχων του
Προϋπολογισμού, αλλά

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

και των Αναθεωρημένων
Εκτιμήσεων για το συγκεκριμένο
έτος, σημειώνοντας αύξηση
17,6% σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος. Η
ανακοίνωση αναφέρει, ότι αυτό
οφείλεται στη μεγάλη αύξηση
των έμμεσων φόρων, οι οποίοι
ανήλθαν σε 711.000 κρορς (€
9,48 δις), ποσό όχι μόνο κατά
πολύ μεγαλύτερο των σχετικών

ΔΕΛΤΙΟ-

προβλέψεων, αλλά και του
εισπραχθέντος ποσού ένα έτος
νωρίτερα. Τα έσοδα από τους
άμεσους φόρους επίσης
αυξήθηκαν κατά 7,6% σε
σύγκριση με το οικονομικό έτος
2014-15.
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Διοικητής ΑΤΙ για την ινδική Οικονομία: Στους τυφλούς βασιλεύει ο
μονόφθαλμος
Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό
οικονομικό περιοδικό «MarketWatch»
και αναφερόμενος στην από πολλούς
(συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ)
περιγραφή της ινδικής Οικονομίας
μέσα σε δυσμενείς διεθνείς συνθήκες
ως «φωτεινό σημείο», ο Διοικητής της
Αποθεματικής Τράπεζας Ινδίας, κ.
Raghuram Rajan, δήλωσε, ότι θεωρεί
την ινδική Οικονομία ως «τον
μονόφθαλμο βασιλιά στη χώρα των
τυφλών». Σημειώνεται, ότι ο κ. Rajan
έχει επαινεθεί επανειλημμένα για τα
μέτρα που πήρε προς
ελαχιστοποίηση των συνεπειών
εξωτερικών σοκ στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα της
χώρας. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι
υπάρχει ακόμα αρκετός δρόμος, ώστε
να φτάσει η ινδική οικονομία σε

ικανοποιητικό σημείο και τόνισε:
«Νομίζουμε ότι τα πράγματα έχουν
εξελιχθεί έτσι, ώστε θα μπορούσαμε
να επιτύχουμε αυτό που θεωρούμε ως
τη δική μας μεσαία δυναμική
ανάπτυξης. Έχουμε ικανοποιητικό
βαθμό μακροοικονομικής
σταθερότητας. Φυσικά, η ινδική
οικονομία δεν έχει ανοσία σε κάθε
σοκ, αλλά σε μεγάλο αριθμό τους.
Έχει επιτευχθεί σημαντικός αριθμός
θετικών εξελίξεων, αλλά υπάρχουν
ακόμα πολλά να γίνουν». Επιπλέον,
υποστήριξε ότι η χώρα του βρίσκεται
μια δεκαετία πίσω από την Κίνα
αναφορικά με την πορεία των
μεταρρυθμίσεων και αυτό
αντανακλάται στο μέγεθος των δύο
οικονομιών. Από την άλλη μέρια,
τόνισε ότι η Ινδία έχει τις δικές της

δυνάμεις, στις οποίες πρέπει να
δώσει έμφαση, όπως το ταλέντο και η
δημιουργικότητα, και ότι πρέπει να τις
κεφαλαιοποιήσει στην αναπτυξιακή
της πορεία, παρά να ακολουθήσει τα
βήματα άλλων οικονομιών. «Αλλά
αυτό σημαίνει σκληρή δουλειά και
δημιουργία κατάλληλων υποδομών
και ανθρώπινου κεφαλαίου, που
χρειαζόμαστε για να πετύχουμε.
Σημαίνει επίσης δημιουργία καλού
κανονιστικού περιβάλλοντος, απλού
αλλά αποτελεσματικού και φυσικά
επαρκή πρόσβαση σε
χρηματοδότηση».

«παρά το
δυσμενές
διεθνές
οικονομικό
κλίμα, το
επίπεδο

Συστάσεις ΥπΟικ για δημοσιονομική πειθαρχία

ανάπτυξης της
Ινδίας παρέμεινε

Μιλώντας σε συνέδριο των
κρατιδιακών ομολόγων του, ο Ινδός
υπουργός οικονομικών, κ. Arun Jaitley τους προέτρεψε να ακολουθήσουν
δημοσιονομική πειθαρχία και
συγχρόνως να προβούν σε δαπάνες
για έργα υποδομής και αναπτυξιακές
δραστηριότητες. Ανέφερε, ότι οι
δαπάνες για μη-αναπτυξιακούς
σκοπούς μπορεί να φαίνονται πιο
ελκυστικές βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν
έχουν θετικά αποτελέσματα
μακροπρόθεσμα. Σημειώνεται, ότι
πρόσφατα αποφασίστηκε η αύξηση

του μεριδίου των κρατιδίων στα
φορολογικά έσοδα της κεντρικής
κυβέρνησης κατά 10%, φθάνοντας
έτσι σε ποσοστό 42% επί του
συνόλου των εσόδων. Ο κ. Jaitley
ανέφερε ακόμα, ότι εθνική
προτεραιότητα είναι η αυξημένη
δαπάνη στον κοινωνικό τομέα, τις
υποδομές και τις αγροτικές περιοχές,
που είχαν παραμεληθεί στο
παρελθόν. Συμπλήρωσε, ότι από τότε
που η κυβέρνησή του άρχισε να
ξοδεύει περισσότερα στους
προαναφερθέντες τομείς,

παραμένοντας όμως πειθαρχημένη
δημοσιονομικά, υπήρξαν άμεσα
αποτελέσματα σε επίπεδο επιτοκίων
και αξιοπιστίας της ινδικής
οικονομίας. Επανέλαβε, ότι παρά το
δυσμενές διεθνές οικονομικό κλίμα, το
επίπεδο ανάπτυξης της Ινδίας
παρέμεινε ικανοποιητικά σταθερό, με
αποτέλεσμα την αύξηση των
φορολογικών εσόδων και τη
συνακόλουθη αύξηση της δαπάνης
των κρατιδίων.

ικανοποιητικά
σταθερό»

Ο ινδικός τομέας υπηρεσιών ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στον κόσμο
Σε έκθεση την Συνομοσπονδίας
Ινδικών Βιομηχανιών (CII) αναφέρεται
ότι ο τριτογενής τομέας της ινδικής
οικονομίας συνεισέφερε κατά 61%
στο ΑΕΠ του τελευταίου οικονομικού
έτους και ότι αναπτύσσεται με ετήσιο
ρυθμό 10%, που αποτελεί και τον
μεγαλύτερο στον κόσμο. Επίσης, στην
έκθεση αναφέρεται ότι το ινδικό
μερίδιο στις εξαγωγές υπηρεσιών το
οικ. έτος 2014-15 ανήλθε σε 3,2%,
κατατάσσοντας την Ινδία στην 8η
θέση διεθνώς, τη στιγμή που το

αντίστοιχο μερίδιο στις εξαγωγές
αγαθών ανήλθε σε 1,7%. Σύμφωνα
πάντα με την έκθεση αναμένεται ο
τομέας της πληροφορικής διαχείρισης επιχειρηματικών
διαδικασιών (που απασχολεί 3,7 εκ.
εργαζομένους στην Ινδία) να
μεγεθυνθεί κατά 8,5% το τρέχον
οικονομικό έτος. Περαιτέρω, εκτιμάται,
ότι ο τουριστικός τομέας θα
αναπτυχθεί κατά 7,6% φέτος, και θα
αγγίξει τα $259 δις έως το έτος 2025.
Επ’αυτού σημειώνεται ότι το 2015

επισκέφθηκαν την Ινδία
Αλλοδαποί τουρίστες στην Ινδία
7,8 εκ. αλλοδαποί
τουρίστες ενώ τα συνολικά
έσοδα από τον τουρισμό
(εσωτερικό και εξωτερικό)
ανήλθαν σε $109.6 δις.
Παρόμοιες εκτιμήσεις για
περαιτέρω μεγέθυνση
περιλαμβάνει η έκθεση για
τoυς τομείς υγείας και
διασκέδασης.
Caption describing picture or
graphic.
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Η Ινδία ο
παγκοσμίως

μεγαλύτερος

Σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσιοποίησε η Παγκόσμια
Τράπεζα, η Ινδία ήταν διεθνώς ο
μεγαλύτερος αποδέκτης
εμβασμάτων το 2015, παρά το
γεγονός ότι αυτές μειώθηκαν
κατά $1δις συγκριτικά με το
προηγούμενο έτος, κάτι που
συνέβη για πρώτη φορά μετά το
2009. Στην ετήσια έκθεσή της
«Μετανάστευση και Ανάπτυξη»
για το 2015, η ΠΤ αναφέρει ότι το
σύνολο των εμβασμάτων προς
την Ινδία ανήλθε σε $69 δις, ενώ
άλλοι μεγάλοι αποδέκτες ήταν η
Κίνα ($64 δις), οι Φιλιπίννες
(($28 δις), το Μεξικό (($25 δις)

«παρά την ταχύτερη
εξάπλωση νέων
επιχειρήσεων στην
ινδική αγορά τον
περασμένο μήνα, ο
αριθμός του
εργατικού
δυναμικού
παρέμεινε
αμετάβλητος»

αποδέκτης

και η Νιγηρία ($21 δις). Τα
επίσημα εμβάσματα προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες ανήλθαν
συνολικά σε $431.6 δις το 2015,
σημειώνοντας αύξηση κατά 0,4%
σε σύγκριση με το 2014, που
αποτελεί τη μικρότερη αύξηση
από την αρχή της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης. Το σύνολο
των εμβασμάτων παγκοσμίως,
που περιλαμβάνουν και αυτά
προς τις αναπτυγμένες χώρες,
μειώθηκε κατά 1,7% και ανήλθε
σε $581.6 δις το 2015. Σε
δηλώσεις του στον τύπο ο
Διευθυντής της ΠΤ, κ. Augusto
Lopez-Claros, είπε: «Τα

εμβασμάτων

εμβάσματα αποτελούν σημαντική
και σχετικά σταθερή πηγή
εισοδήματος για εκατομμύρια
οικογένειες, καθώς και πηγή
συναλλάγματος σε πολλές
αναπτυσσόμενες χώρες.
Εντούτοις, εάν συνεχίσουν να
μειώνονται, και μάλιστα
δραματικά όπως σε χώρες της
Κεντρικής Ασίας, τότε φτωχές
οικογένειες σε πολλά μέρη του
κόσμου θα αντιμετωπίσουν
σοβαρά προβλήματα,
συμπεριλαμβανομένων των
διατροφής, υγείας και παιδείας».

Μεγέθυνση του μεταποιητικού τομέα
Αύξηση καταγράφηκε στον
μεταποιητικό τομέα τον Μάρτιο,
κυρίως χάρη σε νέες
παραγγελίες. Ο δείκτης ΡΜΙ
ανήλθε σε υψηλό οκταμήνου στις
52,4 μονάδες από 51,1 μονάδες
τον Φεβρουάριο, ενώ είναι ο
τρίτος συνεχόμενος μήνας κατά
τον οποίο παρατηρείται
βελτίωση του τομέα.
Σημειώνεται, ότι εάν ο δείκτης
ΡΜΙ βρίσκεται πάνω από 50
μονάδες, τότε αυτό σημαίνει
μεγέθυνση, ενώ αντίθετα εάν
πέσει κάτω από το όριο των 50

μονάδων τότε υπάρχει
συρρίκνωση του μεταποιητικού
τομέα, όπως συνέβη τον
Δεκέμβριο 2015, οπότε ο ΡΜΙ
βρισκόταν στις 49,1 μονάδες. Τα
στοιχεία για τον μήνα Μάρτιο
καταδεικνύουν, ότι παράλληλα
με αύξηση της εγχώριας ζήτησης,
υπήρξε και βελτίωση στο πεδίο
των εξαγωγών, με τα
καταναλωτικά αγαθά να
καταγράφουν τον μεγαλύτερο
ρυθμό αύξησης. Σε σχετική
μηνιαία έκθεσή της, η εταιρεία
Markit σημειώνει, ότι παρά την

ΔΝΤ: Εκτίμηση για ρυθμό ανάπτυξης 7,5% το 2016-17
Στην τελευταία του
έκθεση World Economic Outlook στις 12/4, το
ΔΝΤ διατύπωσε την
εκτίμηση ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης της ινδικής
οικονομίας το οικ. έτος
2016-17 θα ανέλθει σε
7,5% ξεπερνώντας την
Κίνα με ποσοστό
μεγαλύτερο του 1%.
Σύμφωνα με την
έκθεση, αυτό θα συμβεί
λόγω της αυξημένης

ιδιωτικής κατανάλωσης (χάρη
στις χαμηλές τιμές ενέργειας και
στα υψηλότερα εισοδήματα),
που ως επακόλουθο θα έχει την
αύξηση της βιομηχανικής
δραστηριότητας και την
επανεκκίνηση των ιδιωτικών
επενδύσεων. Η έκθεση επίσης
επισημαίνει, ότι οι χαμηλές τιμές
των αγαθών, μια σειρά μέτρων
που αφορούν την προσφορά και
η σχετικά σφικτή νομισματική
πολιτική είχαν ως αποτέλεσμα
την ταχύτερη από την
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ταχύτερη εξάπλωση νέων
επιχειρήσεων στην ινδική αγορά
τον περασμένο μήνα, ο αριθμός
του εργατικού δυναμικού
παρέμεινε αμετάβλητος. Στο
μέτωπο των τιμών υπήρξε
επιτάχυνση του πληθωρισμού
κόστους παραγωγής, ο οποίος
ανήλθε σε υψηλό 16 μηνών, ενώ
η μείωση της τιμής των
πετρελαιοειδών αντισταθμίστηκε
με την άνοδο του κόστους
εισαγωγής πρώτων υλών
εξαιτίας της χαμηλής
συναλλαγματικής ισοτιμίας της
ρουπίας.
αναμενόμενη πτώση του
πληθωρισμού, η οποία επέτρεψε
τη μείωση των επιτοκίων.
Σημειώνει, όμως, ότι η
νομισματική σταθεροποίηση
πρέπει να συνεχιστεί
υποβοηθούμενη από
μεταρρυθμίσεις στον τομέα των
εσόδων και από περαιτέρω
μείωση των επιδοτήσεων, ενώ
προκειμένου να εξασφαλιστεί
εύρωστη ανάπτυξη
μεσοπρόθεσμα απαιτούνται
μεταρρυθμίσεις στον εργασιακό
τομέα και εξάλειψη των εμποδίων
στον τομέα των υποδομών,
κυρίως στην ενέργεια.

ΣΕΛ.

Επιβράδυνση του πληθωρισμού λιανικής
Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή
επιβραδύνθηκε σε 4,83% τον Μάρτιο,
που αποτελεί και το χαμηλότερο
ποσοστό σε διάστημα 6 μηνών, και
ήταν αποτέλεσμα της οριακής
μείωσης των τιμών σε όλους τους
τομείς με κυριότερο τον τομέα
τροφίμων και ποτών, καθώς και των
καυσίμων. Η βιομηχανική παραγωγή
σύμφωνα με τον δείκτη ΙΙΡ (Index of
Industrial Production) αυξήθηκε κατά
2% τον Φεβρουάριο μετά από 3 μήνες
μείωσης, χάρη στη μεγέθυνση του
τομέα των υποδομών και των διαρκών
καταναλωτικών αγαθών. Παρά ταύτα,
αναλυτές υποστηρίζουν ότι τα

παραπάνω νούμερα δεν
αντικατοπτρίζουν βιώσιμη ανάκαμψη
της οικονομικής δραστηριότητας,
καθώς - όπως γράφτηκε στον τύπο χρειάζεται αύξηση της βιομηχανικής
παραγωγής κατά 8% για να
διατηρηθεί ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ
σε ποσοστό 7,5-8% και ότι η τάση
μείωσης του πληθωρισμού θα
μπορούσε να αντιστραφεί τους
επόμενους μήνες. Προς επίρρωση του
επιχειρήματος, παραβάλλεται η
μείωση για τέταρτο συνεχή μήνα της
παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών
κατά 9,8% και των καταναλωτικών μηδιαρκών αγαθών κατά 4,2% τον

Φεβρουάριο και η αύξηση του
μεταποιητικού τομέα, αλλά μόνο κατά
0,73%, μετά από 3 μήνες
συρρίκνωσης. Όπως εκτιμούν
αναλυτές στον ινδικό τύπο, οι δείκτες
αυτοί αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξε
ώθηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες,
γεγονός που σημαίνει ότι η βιώσιμη
αύξηση των επενδύσεων εξακολουθεί
να αποτελεί μακρινό στόχο.

«η χώρα έχει τη
δυνατότητα να
κάνει μεγάλο
άλμα στην
παραγωγή τόσο

4% πληθωρισμός για νομισματική σταθερότητα

στον
μεταποιητικό

Μιλώντας σε επιχειρηματική
εκδήλωση στο Μουμπάϊ, ο Διοικητής
της Αποθεματικής Τράπεζας Ινδίας, κ.
Raghuram Rajan, επισήμανε ότι,
προκειμένου να προστατευθούν τα
κέρδη των επενδυτών από μεγάλες
διακυμάνσεις της συναλλαγματικής
ισοτιμίας, στόχος είναι πληθωρισμός
ύψους 4%. Χαρακτηριστικά δήλωσε:
«Σκοπός μας στη διαδικασία
μακροοικονομικής σταθεροποίησης
είναι να καταστήσουμε τη

συναλλαγματική ισοτιμία θέμα που θα
απασχολεί τους επενδυτές όλο και
λιγότερο». Επιπλέον, υπογράμμισε
την ανάγκη να καταστεί πιο εύρωστο
το τραπεζικό σύστημα της χώρας και
ανέφερε ότι έχουν ήδη παρθεί μέτρα
προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ
αναφορικά με την οικονομία στο
σύνολό της είπε, ότι η χώρα έχει τη
δυνατότητα να κάνει μεγάλο άλμα
στην παραγωγή τόσο στον
μεταποιητικό τομέα όσο και στις

υπηρεσίες. «Πρέπει να
επωφεληθούμε από τις διεθνείς
διασυνδέσεις. Είμαστε στα πρόθυρα
μιας επανάστασης εδώ. Πιστεύω ότι
πρέπει να επιτρέψουμε στις εταιρείες
μας να βρουν το δρόμο τους». Σε
άλλο σημείο της ομιλίας του ανέφερε
την έμφαση που δίνει η Κυβέρνηση
στις υποδομές και το γεγονός ότι για
πρώτη φορά η χώρα είναι τόσο κοντά
σε ενεργειακή αυτάρκεια.

τομέα όσο και
στις υπηρεσίες»

Η Ινδία κατηγορεί την ΕΕ για καθυστέρηση συνομιλιών
Η Υπουργός Εμπορίου της Ινδίας, κα
Nirmala Sitharaman, επέρριψε στην
ΕΕ την ευθύνη για την επιβράδυνση
των συνομιλιών μεταξύ των δύο
πλευρών προς επίτευξη Συμφωνίας
Ελεύθερου Εμπορίου (ΣΕΕ). Η
δήλωσή της έγινε προς τον εγχώριο
τύπο ως απάντηση ενός σχολίου του
εδώ Πρέσβη της ΕΕ ότι: «Μολονότι
δεν αποφασίσαμε ακόμα να
ξαναρχίσουμε επίσημες συνομιλίες, η
ΕΕ ενδιαφέρεται για μια φιλόδοξη και
κατανοητή ΣΕΕ με την Ινδία». Η Ινδή

Υπουργός τόνισε ότι η χώρα της
διαθέτει την πολιτική βούληση να
ολοκληρώσει σύντομα τις
διαπραγματεύσεις και για τον λόγο
αυτό είναι έτοιμη να τις επαναλάβει
(διακόπηκαν το 2013) το συντομότερο
δυνατό, πρόθεση για την οποία
ενημέρωσε την Ευρωπαία Επίτροπο
Εμπορίου, κα Cecilia Malmstrom, μετά
την 13η Διάσκεψη Κορυφής στις
Βρυξέλλες στις 30.3. Σύμφωνα με όσα
διέρεευσαν από ινδικές κυβερνητικές
πηγές, η ινδική πλευρά πιστεύει ότι η

καθυστέρηση των
διαπραγματεύσεων
οφείλεται στην πολιτική
αβεβαιότητα στο
εσωτερικό της ΕΕ εξαιτίας
της πιθανότητας εξόδου
της Μεγάλης Βρετανίας
από αυτή.

Η Ινδή Υπ. Εμπορίου, κ. Sitharaman
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Συνέχιση της πτώσης των εξαγωγών
Οι ινδικές εξαγωγές μειώθηκαν
σε ετήσια βάση κατά 5,5% τον
Μάρτιο 2016, έπειτα από κατά
5,7% ετήσια πτώση έναν μήνα
νωρίτερα. Παράλληλα, μεγάλη
πτώση σημειώθηκε και στις
εισαγωγές (-21,6% τον Μάρτιο
σε σύγκριση με -5% τον
Φεβρουάριο), κυρίως εξαιτίας της
μεγάλης μείωσης των εισαγωγών
χρυσού, με αποτέλεσμα το
εμπορικό έλλειμμα της χώρας να
βρεθεί σε χαμηλό πενταετίας τον
Μάρτιο, ανερχόμενο σε $5,1 δις
από $6,5 δις έναν μήνα
νωρίτερα. Στον τομέα των
εξαγωγών, σημειώθηκε
επιβράδυνση της πτώσης στα
πετρελαιοειδή (-21,4% από 28,3% τον Φεβρουάριο), αλλά
υπήρξε αύξηση του ποσοστού

«θα καθοριστούν
τομείς
προτεραιότητας για
τις εξαγωγικές
πιστώσεις και θα
καταβληθούν
προσπάθειες για την
αναβίωση των
Ειδικών
Οικονομικών
Ζωνών»

πτώσης στις υπόλοιπες
εξαγωγές, που ανήλθε σε 3,5%
(2,7% τον Φεβρουάριο).
Αναφορικά με τις εισαγωγές,
αυτές του χρυσού μειώθηκαν
περαιτέρω σε $1 δις τον Μάρτιο,
εξαιτίας της αλλαγής στις
διατάξεις του νόμου που διέπει
την αγορά χρυσού, που είχε ως
αποτέλεσμα την απεργία των
κοσμηματοπωλών και την
επακόλουθη μείωση των
εισαγωγών. Οι εισαγωγές
πετρελαιοειδών μειώθηκαν κατά
35,3% σε ετήσια βάση, ενώ οι
βασικές εισαγωγές (που δεν
περιλαμβάνουν πετρελαιοειδή
και χρυσό) μειώθηκαν κατά 4,4%
σε ετήσια βάση έπειτα από κατά
2,3% άνοδο τον Φεβρουάριο.
Ανησυχητικό θεωρείται το

γεγονός, ότι ενώ το εμπορικό
έλλειμμα εν γένει μειώθηκε, το
εμπορικό έλλειμμα στο διμερές
εμπόριο με την Κίνα αυξήθηκε,
κάτι που οφείλεται στην
επιβράδυνση της κινεζικής
οικονομικής δραστηριότητας και
στις συνεπακόλουθες μειωμένες
παραγγελίες για πρώτες ύλες
από την Ινδία, τη στιγμή που οι
κινεζικές εξαγωγές στην Ινδία δεν
έχουν επηρεαστεί. Στον τριτογενή
τομέα σημειώθηκε συρρίκνωση
του ινδικού πλεονάσματος,
εξαιτίας κυρίως της μεγάλης
πτώσης στις εξαγωγές εκτός
λογισμικού, γεγονός, που όπως
ισχυρίζονται αναλυτές,
καταδεικνύει ότι η παγκόσμια
οικονομική επιβράδυνση άρχισε
να πλήττει τον ινδικό τομέα των
υπηρεσιών.

λόγω της σημασίας που
αποδίδεται στη λειτουργία του
από τη σημερινή Κυβέρνηση.
Αναφορικά με τους
επιχειρηματίες, που
συμμετέχουν, οι περισσότεροι
προέρχονται από την
αυτοκινητοβιομηχανία και από
τον φαρμακευτικό τομέα. Από την
απόφαση επανασύστασης του
Συμβουλίου γίνεται ξεκάθαρο ότι
στόχος του είναι κυρίως η
αύξηση των εξαγωγών παρά η εν
γένει ανάπτυξη του ινδικού
εμπορίου. Κατά την πρώτη
συνεδρίαση στις αρχές

Απριλίου, στην οποία
προήδρευσε η υπουργός
εμπορίου, κα Nirmala Sitharaman, ανακοινώθηκε ότι θα
καθοριστούν τομείς
προτεραιότητας για τις
εξαγωγικές πιστώσεις και θα
καταβληθούν προσπάθειες για
την αναβίωση των Ειδικών
Οικονομικών Ζωνών,
προκειμένου να ενισχυθούν οι
εξαγωγές, που συρρικνώνονται
επί 15 μήνες, και ότι το
υπουργείο θα δώσει ώθηση και
στις εξαγωγές μικρομεσαίων
επιχειρήσεων εμπλέκοντας σε
μεγαλύτερο βαθμό στη
διαδικασία τις πρεσβείες στο
εξωτερικό, μεταξύ άλλων.

Συμβούλιο Εμπορίου
Η ινδική Κυβέρνηση
επανασύστησε το Συμβούλιο
Εμπορίου, το οποίο είναι ένα
συμβουλευτικό σώμα που
περιλαμβάνει εκπροσώπους της
βιομηχανίας και στο οποίο
προεδρεύει η Υπουργός
Εμπορίου. Η επανασύσταση
έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις
της Ανακοίνωσης για την
Εξωτερική Εμπορική Πολιτική
(FTP) 2015-2020. Παρόλο που
το Συμβούλιο έχει συσταθεί και
λειτουργήσει και στο παρελθόν,
υπήρχε αδιαφάνεια, που
αναμένεται τώρα να μειωθεί

Αμφιθυμία στην εμπορική πολιτική της Ινδίας
Ο επικεφαλής
οικονομικός σύμβουλος
της ινδικής
κυβέρνησης, κ. Arvind
Subramanian, δήλωσε
ότι υπάρχει αμφιθυμία
στην εμπορική πολιτική
της Ινδίας, η οποία εν
μέρει οφείλεται στην
αμφισβήτηση που το
εμπόριο προκαλεί
παγκοσμίως.

Ο κ. Arvind
Subramanian

ΜΗΝΙΑΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Χαρακτηριστικά ανέφερε:
«Κάναμε πολλές
μεταρρυθμίσεις...τα εμπόδια
μειώθηκαν σημαντικά, το
εμπόριό μας έχει διευρυνθεί,
αλλά όταν πρόκειται για
εμπορική πολιτική υπάρχει ένα
είδος γνήσιας αμφιθυμίας
σχετικά με το πόσο γρήγορα η
Ινδία πρέπει να ανοίξει την
εγχώρια αγορά...και να αναλάβει
διεθνείς δεσμεύσεις είτε

ΔΕΛΤΙΟ-

πρόκειται για τον ΠΟΕ είτε για
την Συμφωνία ΤΡΡ» είπε ο κ.
Subramanian μιλώντας σε μια
εκδήλωση με θέμα «Μπορεί η
Ινδία να γίνει μεγάλη Δύναμη;»
και πρόσθεσε ότι αυτό αποτελεί
πρόβλημα ακόμα και στις ΗΠΑ,
όπου οι υποψήφιοι για το χρίσμα
στις προεδρικές εκλογές
χρησιμοποιούν αντι-εμπορική
ρητορική.

ΣΕΛ.

Μείωση επιτοκίων των ρέπος

Στις 5/4 η Αποθεματική Τράπεζα της
Ινδίας αποφάσισε την μείωση των
επιτοκίων των ρέπος κατά 25 μονάδες
βάσης σε 6,5%, που αποτελεί το
χαμηλότερο ποσοστό σε περίοδο 6
ετών. Παράλληλα, μείωσε και την
ελάχιστη ημερήσια αναλογία
αποθέματος ρευστού (CRR) από 95%

σε 90%, αρχής γενομένης την 16η
Απριλίου. Επιπλέον,
η ΑΤΙ μείωσε και το
αντίστροφο ρέπο,
Ο
δηλαδή το ποσοστό
Διοικητής
των πλεοναζόντων
της ΑΤΙ, κ.
κεφαλαίων, που οι
Rajan
τράπεζες καταθέτουν
στην Κεντρική
Τράπεζα, σε 6%,
φέροντας έτσι το
ποσοστό της οριακής πάγιας
πιστωτικής διευκόλυνσης (MSF) σε
7%. Με τη μείωση των επιτοκίων των
ρέπος, η οποία ήταν από πολλούς
αναμενόμενη, η ΑΤΙ άνοιξε ουσιαστικά
την κάνουλα της ρευστότητας,
προσδοκώντας ότι οι τράπεζες θα
περάσουν τα οφέλη στις εταιρείες, με

σκοπό να τονωθούν οι επενδύσεις.
Επί τούτου, ο Διοικητής της ΑΤΙ, κ. R.
Rajan, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι
τράπεζες έλεγαν ότι δεν υπάρχει
αρκετή ρευστότητα. Τώρα, που τους
δώσαμε περισσότερη ρευστότητα,
πρέπει και να μεταβιβάσουν
περισσότερη. Ελπίζω να δω
σημαντική χρηματική μεταβίβαση τους
επόμενους μήνες». Επιπλέον, δήλωσε
ευχαριστημένος με τη διαδικασία
εκκαθάρισης προβληματικών δανείων
από τις τράπεζες (κυρίως κρατικές).
Παρόλα ταύτα, η άμεση αντίδραση
της αγοράς δεν υπήρξε ενθουσιώδης,
με τον κύριο δείκτη του
Χρηματιστηρίου να χάνει 300 μονάδες
μετά την ανακοίνωση των
αποφάσεων.

«Το LEMOA θα
επιτρέψει σε
στρατιωτικές
μονάδες των δύο
χωρών να

Αμυντική Συμφωνία Ινδίας-ΗΠΑ
Στις 12/4 οι Υπουργοί Άμυνας Ινδίας
και ΗΠΑ, κ.κ. Ashton Carter και Manohar Parrikar, ανακοίνωσαν στο Νέο
Δελχί συμφωνία επιμελητείας,
διάλογο υψηλού επιπέδου για το
πολεμικό ναυτικό, συνεργασία στα
υποβρύχια και στην παρακολούθηση
εμπορικών πλοίων στον Ινδικό
Ωκεανό και μια σημαντική διεύρυνση
της αμυντικής συνεργασίας υψηλής
τεχνολογίας. Συγκεκριμένα,
συμφώνησαν σε καταρχήν μνημόνιο
συμφωνίας για ανταλλαγή
επιμελητείας (LEMOA) και στη

συνέχιση της συνεργασίας για
περαιτέρω συμφωνίες με σκοπό την
ενδυνάμωση της στρατιωτικής
συνεργασίας και της μεταφοράς
τεχνολογίας. Το LEMOA θα επιτρέψει
σε στρατιωτικές μονάδες των δύο
χωρών να κάνουν χρήση των βάσεων
η μία της άλλης έπειτα από σχετική
συνεννόηση. Επιπλέον, οι δύο χώρες
βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση
συμφωνίας για την ασφάλεια των
επικοινωνιών και πληροφοριών, κάτι
που θα έχει ως αποτέλεσμα την
παροχή από τις ΗΠΑ στην Ινδία

Πώληση της Tata steel U.K.
Η Tata Steel ανακοίνωσε στις 11/4
την έναρξη της επίσημης διαδικασίας
πώλησης της βρετανικής εταιρείας της
χάλυβα, μετά την απόφαση μέρες
νωρίτερα της Tata Steel Europe να
εκποιήσει όλο το μερίδιο που κατέχει.
Προκειμένου, όπως ανακοινώθηκε, να
προστατευθούν οι μέτοχοι κατά τη
διαδικασία εκποίησης, η μητρική Tata
Steel πώλησε την θυγατρική της Long
Products Europe business στην Greybull Capital, που επενδύει σε

προβληματικές εταιρείες, καθώς έτσι
θα διασωθούν χιλιάδες θέσεις
εργασίας. Η Long Products Europe
business απασχολεί 4.800
εργαζομένους στην Ευρώπη - 4.400
στο ΗΒ και 400 στη Γαλλία.
Σημειώνεται, ότι η ευρωπαϊκή
βιομηχανία χάλυβα βρίσκεται σε
ύφεση εξαιτίας της παγκόσμιας
υπερπροσφοράς χάλυβα, των
υψηλών εξόδων παραγωγής και των
φθηνών εισαγωγών.

κάνουν χρήση
υψηλής ασφάλειας ραδιοεξοπλισμό,
ενώ συνεχίζονται οι
διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία
ανταλλαγής και συνεργασίας για
γεωχωρικές πληροφορίες και
συνεργασία των υπηρεσιών (BECA),
η οποία σχετίζεται με την ψηφιακή
χαρτογράφηση. Οι δύο Υπουργοί
επανεβεβαίωσαν την υποστήριξή τους
στην ελεύθερη ναυσιπλοϊα και
υπέρπτηση σε όλη την περιοχή,
συμπεριλαμβανομένης της θάλασσας
της Νότιας Κίνας.

των βάσεων η μία
της άλλης έπειτα
από σχετική
συνεννόηση»
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