
Πρωθυπουργός, κ. Ν. 

Μόντι, χαρακτήρισε τον νέο 

νόμο  «... το καλύτερο 

παράδειγμα 

συνεταιριστικού 

φεντεραλισμού». Μιλώντας 

στον Τύπο, ο κ. Μόντι είπε: 

«Αυτό (η ψήφιση) αποτελεί 

ένα γιγαντιαίο βήμα 

μπροστά, το οποίο θα μας 

απελευθερώσει από τη 

φορολογική τρομοκρατία. Θα 

εξαλείψει τόσο τη διαφθορά στο 

στάδιο της συλλογής των φόρων 

όσο και τη φτώχεια. Θα 

εμποδίσει το μαύρο χρήμα. Θα 

υπάρξει ομοιομορφία στο 

φορολογικό σύστημα και 

κερδισμένος θα είναι ο 

καταναλωτής. Επιπλέον, τα 

κρατίδια θα έχουν μεγαλύτερα 

έσοδα, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τα 

αναπτυξιακά τους 

προγράμματα». Τέλος, ο Ινδός 

Πρωθυπουργός χαιρέτισε τα 

πολιτικά κόμματα, τα οποία 

έβαλαν το «εθνικό συμφέρον» 

πάνω από το «πολιτικό τους 

συμφέρον» και υποστήριξαν τη 

Συνταγματική Μεταρρύθμιση.  

Μετά από μια δεκαετία 
που βρισκόταν σε 
εκκρεμότητα, ψηφίστηκε 
τελικά με απόλυτη 
πλειοψηφία και από τα 
δύο Κοινοβούλια της 
Ινδίας η Συνταγματική 
Τροποποίηση, με την 
οποία εγκρίθηκε ο Νόμος 
για τον Φόρο Αγαθών και 
Υπηρεσιών. Προκειμένου 
να αρχίσει η εφαρμογή 
του, πρέπει να εγκριθεί και 
από τα μισά τουλάχιστον Τοπικά 
Κοινοβούλια των ινδικών 
κρατιδίων.  
Ο συγκεκριμένος Νόμος 
θεωρείται ως μια από τις πλέον 
εκτεταμμένες φορολογικές 
μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει 
στη χώρα, καθώς διέπει όλα τα 
στάδια της παραγωγής και όλους 
τους τομείς της Οικονομίας. 
Επιπλέον, προβλέπει 
συντρέχουσα αρμοδιότητα 
επιβολής ταυτόσημου φόρου 
τόσο στα αγαθά όσο και στις 
υπηρεσίες για την Κεντρική και 
τις Τοπικές Κυβερνήσεις. Το νέο 
φορολογικό σύστημα θα 
επιτρέψει για πρώτη φορά ενιαίο 
φορολογικό καθεστώς σε όλη την 
επικράτεια, κάνοντας 
πραγματικότητα το «στοίχημα» 
της Κυβέρνησης «μια χώρα, μια 
αγορά, ένας φόρος».  Απομένει 
να αποφασιστεί το ύψος των 
φόρων για κάθε επιμέρους 
προϊόν ή υπηρεσία, κάτι που 
θεωρείται αρκετά δύσκολο έργο 
από πολλούς οικονομικούς 
αναλυτές. Από τον νέο φόρο 
εξαιρείται το αλκοόλ, ενώ 

προσωρινά εξαιρείται επίσης το 
πετρέλαιο και τα προϊόντα του. 
Ένα μόνο πολιτικό κόμμα δεν 
ψήφισε τη μεταρρύθμιση. 
Προκειμένου επίσης να γίνει 
αποδεκτή από το Κόμμα του 
Κογκρέσσου (Αξιωματική 
Αντιπολίτευση), η Κυβέρνηση 
χρειάστηκε να αποδεχθεί 
ορισμένες από τις 
τροποποιήσεις που αυτό ζήτησε, 
με σημαντικότερες αυτές της 
κατάργησης του επιπρόσθετου 
ενδοκρατικού φόρου ύψους 1% 
και της δημιουργίας ανεξάρτητου 
σώματος επίλυσης διαφορών 
που θα προκύπτουν στα πλαίσια 
της εφαρμογής του νέου νόμου. 
Τέλος, προκειμένου να 
κατευνάσει τις τοπικές 
Κυβερνήσεις, η Κεντρική 
Κυβέρνηση αποφάσισε να τους 
παράσχει πλήρη αποζημίωση 
για τα διαφυγόντα φορολογικά 
τους έσοδα τα επόμενα πέντε 
έτη.     

Χαιρετίζοντας τη Συνταγματική 

Μεταρρύθμιση, ο Ινδός 

Φόρος Αγαθών και Υπηρεσιών 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Ν. ΔΕΛΧΙ 
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Η ινδική Κυβέρνηση επέλεξε τον 

σημερνό Υποδιοικητή της 

Αποθεματικής Τράπεζας της Ινδίας 

(ΑΤΙ), Dr Urjit Patel, ως διάδοχο 

του Dr Raghuram Rajan, του 

οποίου η θητεία έληξε στις 4 

Σεπτεμβρίου τ.έ. Ο κ. Patel υπήρξε 

υποδιοικητής της Αποθεματικής 

Τράπεζας της Ινδίας από τον 

Ιανουάριο 2013 και αναμένεται να 

ακολουθήσει την πολιτική του 

προκατόχου του. Ο ίδιος ηγήθηκε 

της επιτροπής, η οποία εισηγήθηκε 

το ισχύον πλαίσιο νομισματικής 

πολιτικής για ευέλικτη στόχευση 

του πληθωρισμού. Πριν από τον 

διορισμό του ως υποδιοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας εργάστηκε 

στο ΔΝΤ, ως σύμβουλος στην 

Αποθεματική Τράπεζα της Ινδίας 

(στους τομείς της ανάπτυξης των 

αγορών χρέους, των ξένων 

χρηματιστηρίων και των 

μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού 

τομέα) και ως σύμβουλος του 

Υπουργού Οικονομικών, ενώ στη 

συνέχεια εργάστηκε στις εταιρείες 

Boston Consulting Group, Reliance 

Industries Limited και IDFC. Η 

επιλογή του νέου Διοικητή δεν 

προκάλεσε έκπληξη, καθώς το 

όνομά του αναφερόταν συχνά σε 

ανάλογα δημοσιεύματα του Τύπου 

τους προηγούμενους μήνες. Η 

επιλογή του από την Κυβέρνηση 

μεταφράστηκε από Ινδούς 

αναλυτές ως πρόθεση συνέχισης 

της εφαρμοζόμενης πολιτικής της 

ΑΤΙ, η οποία έχει ως αιχμή του 

δόρατος τον χαμηλό πληθωρισμό. 

Από την άλλη πλευρά, ο νέος 

Διοικητής είναι υπέρ της 

διατήρησης των επιτοκίων και της 

συντηρητικής χρηματοπιστωτικής 

πολιτικής, γεγονός που ενδέχεται 

να απογοητεύσει τους επενδυτές, 

που απέβλεπαν σε πιο επιθετική 

καταταγεί 81η.  Ας σημειωθεί ότι ο 
Παγκόσμιος Δείκτης Καινοτομίας 
καταρτίστηκε από τον WIPO, το 
Πανεπιστήμιο Cornell και  τη 
σχολή INSEAD της Γαλλίας.  
 

Πληθωρισμός 

Πάνω από το όριο του 4% (+/-2%), 
τον οποίο έχει θέσει η 
Αποθεματική Τράπεζα της Ινδίας, 
κυμάνθηκε ο πληθωρισμός τον 
Ιούλιο 2016. Συγκεκριμένα, τον εν 
λόγω  μήνα ο Πληθωρισμός Τιμών 
Καταναλωτή ανήλθε σε 6,1% 
έναντι 5,8% έναν μήνα νωρίτερα, 
ενώ ο Πληθωρισμός Τιμών 

Σύμφωνα με έκθεση του 
Παγκόσμιου Οργανισμού 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) 
των Ηνωμένων Εθνών, με αφορμή 
την δημοσίευση του Δείκτη 
Παγκόσμιας Καινοτομίας 2016,  η 
Ινδία κατέχει την 66η ανάμεσα στις 
χώρες με τις πιο καινοτόμες 
οικονομίες στον κόσμο. Η έκθεση 
υποδεικνύει ότι η Ινδία θα πρέπει 
να υιοθετήσει πιο διαφανείς 
πολιτικές εάν θέλει να γίνει 
πρωτοπόρα χώρα στην 
καινοτομία. Η φετινή θέση της 
χώρας στην παγκόσμια κατάταξη 
είναι βελτιωμένη κατά 15 θέσεις, 
καθώς ένα έτος νωρίτερα είχε 

Χονδρικής ανήλθε σε 3,6% από 
2,6% τον περασμένο Ιούνιο. Η 
αύξηση της τιμής των τροφίμων 
αποτελεί την κύρια αιτία της 
ανόδου, κάτι που 
επαναλαμβάνεται αδιάλειπτα από 

τον περασμένο Απρίλιο.  

 

Νέος Διοικητής της ινδικής Κεντρικής Τράπεζας 

66η η Ινδία στις πιο καινοτόμες οικονομίες 

Μείωση ρυθμού ανάπτυξης 

μειώθηκε επίσης σε 3,1%το πρώτο 

τρίμηνο του τρέχοντος οικ. έτους. 

Αντίθετα, θετική ήταν η μεγέθυνση 

του μεταποιητικού τομέα, η οποία 

ανήλθε σε 9,1%. Πρόκειται για το 

τέταρτο στη σειρά τρίμηνο, με 

μεγέθυνση άνω του 9% στη 

μεταποίηση. Ο τομέας των 

υπηρεσιών μεγεθύνθηκε κατά 

9,6%, χάρη κυρίως στην κατά 

12,3% αύξηση της δημόσιας 

δαπάνης και στην κατά 9,4% 

αύξηση των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών και των συναφών 

κλάδων. Συνεπώς, η οικονομική 

ανάκαμψη της χώρας παραμένει 

εύθραυστη, αν και προβλέπεται ότι 

η κατανάλωση θα αποτελέσει το 

φωτεινό σημείο της οικονομίας 

λόγω των «καλών μουσώνων» και 

των αποφάσεων της 7ης 

Επιτροπής Πληρωμών για αύξηση 

των μισθών των δημοσίων 

υπαλλήλων.  

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ 

μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο οικ. 

έτους 2016-17 (Απρίλιος – Ιούνιος 

2016) σε 7,1% από 7,9% το 

προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση 

της ΑΠΑ (ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία) κατά 7,3% 

υπήρξε μεγαλύτερη αυτής του ΑΕΠ 

στο ίδιο παραπάνω διάστημα. Οι 

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου 

Κεφαλαίου (GFCF), μονάδα 

μέτρησης των επενδύσεων, 

«...η οικονομική 

ανάκαμψη της 

χώρας παραμένει 

εύθραυστη»  
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Κατά 6,8% μειώθηκαν οι ινδικές 

εξαγωγές τον Ιούλιο 2016 σε 

σύγκριση με τον Ιούνιο 2016, 

έπειτα από 3 μήνες συνεχούς 

αύξησης, γεγονός που εν μέρει 

εξηγείται από τις χαμηλές τιμές του 

πετρελαίου. Όμως, και οι μη 

πετρελαϊκές εξαγωγές μειώθηκαν 

κατά 4,5% σε ετήσια βάση τον 

Ιούλιο, με ορισμένους τομείς-

κλειδιά, όπως μηχανολογικός 

εξοπλισμός, φαρμακευτικά, 

υφάσματα και δερμάτινα, να 

γνωρίζουν πτώση.  Παράλληλα, οι 

εισαγωγές επίσης μειώθηκαν σε 

ετήσια βαση κατά 19% τον 

περασμένο Ιούλιο,  μείωση που 

αφορούσε σε όλα τα εισαγόμενα 

αγαθά. Έτσι, με τις εισαγωγές να 

μειώνονται περισσότερο από τις 

εξαγωγές, υπήρξε βελτίωση στον 

τομέα του εμπορικού ελλείμματος, 

το οποίο ανήλθε σε $7,8 δις τον 

Ιούλιο από $8,1 δις τον Ιούνιο 

2016. Οι παραπάνω εξελίξεις 

εξηγούνται αφενός από την 

αδύναμη παγκόσμια ζήτηση 

(εξαγωγές), αφετέρου από την 

επιβράδυνση της εγχώριας ινδικής 

μεγέθυνσης (εισαγωγές). Οι 

ινδικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 

0,3% σε ετήσια βάση και τον 

Αύγουστο 2016, ποσοστό κατά 

πολύ μικρότερο από το 6,8%, κατά 

το οποίο είχαν μειωθεί τον Ιούλιο 

τ.έ. Η μείωση του Αυγούστου 

οφείλεται κυρίως στην κατά 48% 

πτώση των φορτίων πετρελαϊκών προϊόντων. 

Αντίθετα, οι μη-πετρελαϊκές εξαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 1,8% σε ετήσια βάση τον περασμένο 

Αύγουστο, αλλά η βελτίωση οφείλεται κυρίως σε 

«αποτέλεσμα βάσης». Στο μεταξύ συνεχίστηκε 

το διψήφιο ποσοστό μείωσης των εισαγωγών 

τον Αύγουστο, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν 

κατά 14,1% σε ετήσια βάση έπειτα από 19% 

μείωση έναν μήνα νωρίτερα. Οι εισαγωγές 

χρυσού παρέμειναν σε χαμηλό επίπεδο, ενώ 

χαμηλός ήταν και ο όγκος των εισαγωγών 

κεφαλαιουχικών αγαθών. Το εμπορικό έλλειμμα 

μειώθηκε οριακά σε $7.7 δις τον Αύγουστο από 

$7.8 δις τον Ιούλιο. Σε γενικές γραμμές οι 

ανωτέρω εξελίξεις αντικατοπτρίζουν αφενός τη 

χαμηλή παγκόσμια ζήτηση αναφορικά με τις 

συνακόλουθη αύξηση της 

απασχόλησης. Οι αλλαγές του 

Ιουνίου προβλέπουν πλήρη 

απελευθέρωση στο εμπόριο, 

Το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε 

την έγκρισή του για τις αλλαγές 

στην πολιτική των ΑΞΕ, οι οποίες 

είχαν ανακοινωθεί τον περασμένο 

Ιούνιο. Με τις εν λόγω 

τροποποιήσεις, η Κυβέρνηση έχει 

ως στόχο την απελευθέρωση 

περισσότερων τομέων για ΑΞΕ και 

την απλοποίηση της επενδυτικής 

πολιτικής, έτσι ώστε να βελτιωθεί 

η ευκολία του επιχειρείν στη χώρα, 

κάτι που με τη σειρά του 

αναμένεται να οδηγήσει σε 

μεγαλύτερη εισροή ΑΞΕ και στη 

συμπεριλαμβανομένων του 

ηλεκτρονικού εμπορίου σε 

προϊόντα τροφίμων, τα οποία 

παρασκευάζονται εγχωρίως, 

καθώς και άδεια επένδυσης σε 

ποσοστό 100% στον αμυντικό 

τομέα. Πρόκειται για τη δεύτερη 

μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα 

των ΑΞΕ μετά τις ριζικές αλλαγές, 

που ανακοινώθηκαν τον Νοέμβριο 

2015.  

Μείωση εξαγωγών 

Έγκριση αλλαγών πολιτικής ΑΞΕ 

Σταθερά επιτόκια 

Ιούνιο 2016 ο πληθωρισμός λιανικής 

ανήλθε σε υψηλό 22 μηνών 5,77%, 

αρκετά επάνω από τον στόχο του 5%, 

που είχε τεθεί από την Κεντρική Τράπεζα 

για το τέλος του τρέχοντος οικονομικού 

έτους (Μάρτιος 2017). Παράγοντες της 

αγοράς αναμένουν τουλάχιστον μία 

ακόμα μείωση των επιτοκίων έως το 

τέλος του ερχόμενου Μαρτίου, καθώς οι 

καλοί μουσώνες της φετινής χρονιάς 

αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση 

των τιμών τροφίμων, οι οποίες είχαν 

Με απόφασή της, η Αποθεματική 

Τράπεζα της Ινδίας (RBI) 

διατήρησε σταθερό σε 6,5% το 

ύψος των ρέπος, των επιτοκίων 

δηλαδή με τα οποία η Κεντρική 

Τράπεζα δανείζει τις εμπορικές 

Τράπεζες. Ο απερχόμενος 

διοικητής της RBI, κ. Raghuram 

Rajan, επικαλέστηκε κίνδυνο 

αύξησης του πληθωρισμού ως το 

λόγο για τη διατήρηση σταθερών 

επιτοκίων. Επισημαίνεται, ότι τον  

«Ο απερχόμενος 

διοικητής της RBI 

επικαλέστηκε κίνδυνο 

αύξησης του 

πληθωρισμού ως το 

λόγο για τη διατήρηση 

σταθερών επιτοκίων»  
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Σε υψηλό τεσσάρων μηνών ανήλθε 

τον Ιούλιο 2016 ο δείκτης ΡΜΙ για 

τη μεταποίηση, γεγονός που 

υποδεικνύει περαιτέρω βελτίωση 

των συνθηκών που επικρατούν 

στον κλάδο. Συγκεκριμένα, ο Nik-

kei India Manufacturing Purchasing 

Managers Index (ΡΜΙ) ανήλθε σε 

51,8 μονάδες από  51,7 μονάδες 

έναν μήνα νωρίτερα (τιμή άνω των 

50 μονάδων σημαίνει άνοδο της 

παραγωγής). Η παραπάνω θετική 

εξέλιξη οφείλεται στην αύξηση της 

ζήτησης τόσο από το εσωτερικό 

όσο και από το εξωτερικό, αλλά 

δεν μπορεί να προβλεφθεί εάν η 

τάση συνεχιστεί, καθώς αυτό 

εξαρτάται από τις τάσεις στην 

παγκόσμια αγορά. Σημειώνεται, 

ότι πρόσφατα το ΔΝΤ προέβλεψε 

παγκόσμιο ρυθμό ανάπτυξης 

3,1%, ενώ μείωσε την πρόβλεψή 

του για το 2017, λόγω των 

επιπτώσεων που θα καταγραφούν 

από την έξοδο της Μ. Βρεταννίας 

από την ΕΕ.   Στο μεταξύ, σε 

υψηλό τριμήνου (51.9 μονάδες) 

ανήλθε και ο δείκτης ΡΜΙ για τον 

Τομέα Υπηρεσιών τον Ιούλιο. Ο 

Τομέας γνωρίζει συνεχή 

μεγέθυνση τους τελευταίους 13 

μήνες, λόγω αυξημένης ζήτησης 

και της εισόδου στην αγορά 

νέων επιχειρήσεων. Παρά την 

βελτίωση της απόδοσης των δύο 

τομέων, ο αριθμός των 

εργαζομένων παρέμεινε 

αμετάβλητος τόσο στον 

μεταποιητικό όσο και στον τομέα 

των υπηρεσιών. Τον Αύγουστο 

2016 ο δείκτης ΡΜΙ για τον 

μεταποιητικό τομέα σημείωσε 

ρεκόρ 13 μηνών. Χάρη στις 

αυξημένες παραγγελίες, τόσο για 

εξαγωγές όσο και εγχώριες, ο 

Nikkei India Manufacturing Pur-

chasing Managers' Index (PMI), 

που αποτελεί έναν σύνθετο δείκτη 

παρακολούθησης του 

μεταποιητικού τομέα, ανήλθε σε 

52.6 μονάδες για πρώτη φορά από 

τον Δεκέμβριο 2014. Η άνοδος τον 

Αύγουστο σημειώθηκε χάρη 

κυρίως στην αύξηση της 

παραγωγής καταναλωτικών 

αγαθών, η οποία συνοδεύτηκε από 

σταθερή αύξηση ατους τομείς των 

ενδιάμεσων και κεφαλαιουχικών 

αγαθών. Πάντως, η 

προαναφερθείσα αύξηση των 

παραγγελιών  δεν οδήγησε σε 

αύξηση των θέσεων εργασίας.  

και $ 8.8 δις το πρώτο τρίμηνο του 

έτους 2016. Παρόμοια διαφαίνεται 

η προοπτική για το έλλειμμα 

τρεχουσών συναλλαγών στο 

μέλλον, καθώς η χαμηλή ζήτηση 

για κεφαλαιουχικά αγαθά και 

χρυσό αναμένεται να διατηρήσει 

σε χαμηλό επίπεδο τις εισαγωγές  

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2016 

το έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών της Ινδίας ανήλθε σε 

$300 εκ. (0,1% του ΑΕΠ), 

καταγράφοντας σημαντική μείωση 

από $6,1 δις (1,2% του ΑΕΠ) κατά 

το ίδιο διάστημα προηγούμενου 

έτους.  Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του 

εμπορικού ελλείμματος της ίδιας 

περιόδου. Οι ΑΞΕ , αντίθετα, 

παρουσίασαν μείωση ανερχόμενες 

σε $ 4.1 δις από $ 10 δις το 

δεύτερο τρίμηνο του έτους 2015 

Δείκτης Μεταποιητικού Τομέα (ΡΜΙ) Ιούλιος - Αύγουστος 

Μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών 

«Τον Αύγουστο 

2016 ο δείκτης ΡΜΙ 

για τον 

μεταποιητικό τομέα 

σημείωσε ρεκόρ 13 

μηνών» 
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Η βιομηχανική παραγωγή 

αυξήθηκε κατά 2,1% τον Ιούνιο 

2016 από 1,1% έναν μήνα 

νωρίτερα, με τη σημαντικότερη 

αύξηση να παρατηρείται στα 

καταναλωτικά αγαθά, τόσο στα 

βασικά όσο και στα ενδιάμεσα. Η 

σημαντικότερη βελτίωση 

καταγράφηκε στον ηλεκτρισμό και 

τις εξορύξεις, ενώ η μεταποίηση 

κατέγραψε πιο μέτρια βελτίωση. 

Τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 

είχαν θετική πορεία έπειτα από 

έναν ολόκληρο χρόνο αρνητικής 

εξέλιξης, κάτι που δικαιολογείται 

τόσο από τη χαμηλή βάση 

εκκίνησης όσο και από την 

βελτίωση  της αγροτικής ζήτησης. 

Αντίθετα, τον Ιούνιο παρατηρήθηκε 

πτώση στα κεφαλαιουχικά αγαθά, 

έπειτα από μεγάλη άνοδο έναν 

μήνα νωρίτερα (1,4% από 2% τον 

Μάϊο 2016). Παρά την όποια 

άνοδο, η βιομηχανική παραγωγή 

εν γένει περαμένει σε σημαντικά 

χαμηλότερα επίπεδα απ’ότι στο 

μεγαλύτερο μέρος του έτους 2015. 

Σε ετήσια βάση η βιομηχανική 

παραγωγή της Ινδίας 

συρρικνώθηκε κατά 2,4% τον 

Ιούλιο 2016. Τα στοιχεία 

αποτέλεσαν έκπληξη για τους εδώ 

αναλυτές, καθώς ο δομικός δείκτης 

ΙΙΡ υπέδειξε μια πιο μετριοπαθή 

μείωση, ενώ η εξέλιξη θα 

μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα 

της μεταβλητότητας ορισμένων 

επιμέρους τομέων. Η χειρότερη 

απόδοση καταγράφηκε στα 

καλώδια, στις μονώσεις από 

καουτσούκ, στα ενδύματα κλπ. Ο 

μεταποιητικός τομέας κατέγραψε 

μείωση 3,4% εξαιτίας χαμηλής 

ζήτησης των κεφαλαιουχικών και 

καταναλωτικών αγαθών.  

Βιομηχανική παραγωγή Ιουνίου-Ιουλίου 2016 

Αναθεωρημένη Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ινδίας-Κύπρου 

περίπτωση του Μαυρίκιου, έτσι 

και στη Συμφωνία με την Κύπρο, 

προβλέπεται ότι τα κεφαλαιακά 

κέρδη που πραγματοποιούνται 

στην Ινδία από εταιρείες με έδρα 

την Κύπρο, οι οποίες 

απολάμβαναν μέχρι τώρα διπλή 

φοροαπαλλαγή, θα φορολογούνται 

από εδώ και πέρα στην Ινδία. Με 

άλλα λόγια, η Ινδία θα έχει το 

δικαίωμα να φορολογεί τις 

υπεραξίες, οι οποίες προέκυψαν 

στην Ινδία, ασχέτως έδρας. Οι 

διατάξεις της αναθεωρημένης 

Συμφωνίας θα εφαρμοστούν –το 

πιθανότερο- για τις επενδύσεις, 

που θα πραγματοποιηθούν μετά 

την 1η Απριλίου 2017. 

Σημειώνεται, ότι, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της προηγούμενης 

Διμερούς Συμφωνίας Αποφυγής 

Διπλής Φορολογίας Ινδίας-

Κύπρου η φορολόγηση των 

κερδών κεφαλαίου γινόταν με 

βάση την κατοικία, κάτι που η 

Ινδία θεωρούσε ότι αποτελεί 

στρέβλωση των χρηματικών και 

πραγματικών επενδυτικών ροών 

προς τη χώρα, εξαιτίας της 

τεχνητής εκτροπής των διαφόρων 

επενδύσεων από την πραγματική 

χώρα καταγωγής τους, με σκοπό 

την αποφυγή της φορολογίας. Η 

ινδική Κυβέρνηση προσδοκά, ότι, 

όπως συνέβη και στην περίπτωση 

του Μαυρικίου, η νέα Συμφωνία με 

την Κύπρο θα αποθαρρύνει 

τέτοιου είδους ενέργειες.  

Το Υπουργικό Συμβούλιο της 

Ινδίας ενέκρινε στις 24 Αυγούστου 

τ.έ. την αναθεώρηση της 

Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής 

Φορολογίας Ινδίας-Κύπρου. Είναι 

η δεύτερη παρόμοια Συμφωνία, 

που υπογράφει η Ινδία, έπειτα 

από την αντίστοιχη με τον 

Μαυρίκιο. Η υπό αναθεώρηση 

Συμφωνία είχε υπογραφεί το 1994 

και προέβλεπε την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των δύο 

χωρών. Την 1η Νοεμβρίου 2013 το 

ινδικό Υπουργείο Οικονομικών 

χαρακτήρισε την Κύπρο μη 

συνεργαζόμενη χώρα και την 

τοποθέτησε σε  «μαύρη λίστα», 

εξαιτίας της ανεπαρκούς 

(σύμφωνα με την ινδική πλευρά) 

ανταλλαγής πληροφοριών. Πλέον, 

το ινδικό Υπουργικό Συμβούλιο 

έχει εγκρίνει την υπογραφή 

Συμφωνίας, καθώς και 

Πρωτοκόλλου, για την Αποφυγή 

Διπλής Φορολογίας και την 

Πρόληψη της Φοροδιαφυγής 

αναφορικά με τους Φόρους 

Εισοδήματος. Όπως και στην 

«Τα κεφαλαιακά κέρδη που 

πραγματοποιούνται στην 

Ινδία από εταιρείες με 

έδρα την Κύπρο, οι οποίες 

απολάμβαναν μέχρι τώρα 

διπλή φοροαπαλλαγή, θα 

φορολογούνται από εδώ 

και πέρα στην Ινδία» 
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Η ινδική Κυβέρνηση επέκτεινε για 

δύο ακόμα μήνες το μέτρο της 

Ελάχιστης Τιμής Εισαγωγής (ΜΙΡ) 

σε 66 προϊόντα χάλυβα από 173 

προϊόντα, για τα οποία ίσχυε επί 

εξάμηνο η 

ΜΙΡ, που 

κυμαίνεται –

ανάλογα με το 

κάθε 

εισαγόμενο 

προϊόν- από 

$341 έως 

$752 τον 

τόνο. Το επιχείρημα της 

Κυβέρνησης για την επέκταση του 

εν λόγω μέτρου είναι η προστασία 

της εγχώριας παραγωγής από τον 

ανταγωνισμό φθηνών 

εισαγόμενων προϊόντων. Η Ινδική 

Ομοσπονδία Χάλυβα έχει ζητήσει 

από την ινδική Κυβέρνηση την 

επέκταση του μέτρου και σε άλλα 

προϊόντα λέγοντας ότι αυτό έχει 

συμβάλει στη βελτίωση της 

βιωσιμότητας της ινδικής 

βιομηχανίας χάλυβα έπειτα από 

μια περίοδο πολύ χαμηλών τιμών. 

Περαιτέρω, η Ινδία αναμένεται να 

επιβάλει δασμό αντι-ντάμπινγκ 

έως $557/τόνο σε ορισμένα 

προϊοντα χάλυβα, που εισάγονται 

από έξι χώρες (Κίνα, Ιαπωνία, 

Κορέα, Ρωσία, Βραζιλία και 

Ινδονησία). Η απόφαση βασίζεται 

στα ευρήματα της έρευνας της 

Γενικής Διεύθυνσης Αντι-Ντάμπιγκ 

και Σχετικών Φόρων του 

Υπουργείου Εμπορίου, σύμφωνα 

με τα οποία οι χώρες αυτές 

εξάγουν τα προαναφερθέντα 

προϊόντα σε «τιμές κάτω του 

κανονικού».  

$325 ανά τόνο, ενώ 

αναφορικά με τις μαρμάρινες 

πλάκες η ελάχιστη τιμή 

εισαγωγής μειώθηκε σε $40 

ανά τετραγωνικό μέτρο.  

Η ινδική Κυβέρνηση αποφάσισε 

να θέσει τέλος στους ποσοτικούς 

περιορισμούς και στο 

περιοριστικό σύστημα άδειας 

εισαγωγής αναφορικά με τις 

εισαγωγές μαρμάρου στη χώρα. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικού 

Εμπορίου του Υπουργείου 

Εμπορίου, οι νέες διατάξεις, που 

τίθενται σε εφαρμογή την 1η 

Οκτωβρίου τ.έ., προβλέπουν 

μειωμένη ελάχιστη τιμή εισαγωγής 

ανερχόμενη σε $200 ανά τόνο από 

Χάλυβας 

Νέα Πολιτική στις εισαγωγές μαρμάρου 

Έγκριση απελευθέρωσης των ΑΞΕ στις μη-τραπεζικές χρηματοδοτικές εταιρείες 

τις ρυθμιστικές αρχές του 
Χρηματοπιστωτικού Τομέα.  Όσες 

εταιρείες δεν εμπίπτουν στην 

προαναφερθείσα προϋπόθεση θα 
χρειάζονται έγκριση από το 
Συμβούλιο Προώθησης Ξένων 
Επενδύσεων (FIPB). Το υπουργικό 
Συμβούλιο κατάργησε επίσης τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις, 
ανακοινώνοντας ότι αυτές 
επιβάλλονται ήδη από τις 

ρυθμιστικές αρχές.   

 

Το ινδικό Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε την απελευθέρωση των 
ΑΞΕ των μη-τραπεζικών 
χρηματοδοτικών 
εταιρειών (NBFCs), στο 
πλαίσιο της γενικότερης 
προσπάθειας για 
βελτίωση της ευκολίας 
του επιχειρείν. Οι εν 
λόγω επενδύσεις θα 
μπορούν πλέον να 
πραγματοποιούνται 
μέσω της αυτόματης 
οδού με την προϋπόθεση 
ότι ρυθμίζονται από κάποια από 

«Οι εν λόγω επενδύσεις θα 

μπορούν πλέον να 

πραγματοποιούνται μέσω 

της αυτόματης οδού με την 

προϋπόθεση ότι 

ρυθμίζονται από κάποια 

από τις ρυθμιστικές αρχές 

του Χρηματοπιστωτικού 

Τομέα»  
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Μετά από 17 μήνες 

διαπραγματεύσεων, υπεγράφη 

στις 23/9 ενδοκυβερνητική 

συμφωνία Ινδίας- Γαλλίας για την 

αγορά από την πρώτη 36 

πολεμικών αεροσκαφών Rafale 

έναντι αντιτίμου €7.87 δις. Αυτή 

είναι η πρώτη αγορά πολεμικών 

αεροσκαφών από την Ινδία μετά 

την αγορά των ρωσικών Sukhois 

στα τέλη της δεκαετίας ’90. Τη 

συμφωνία υπέγραψαν οι 

Υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών, 

ενώ παρών ήταν και ο Πρόεδρος 

της εταιρείας Dassault. 

Παράγοντες του ινδικού 

Υπουργειου Άμυνας δήλωσαν 

στον ινδικό Τύπο ότι η τελική 

συμφωνία είναι πολύ καλύτερη της 

αρχικής, ενώ έχει πολλές 

παραμέτρους, σημαντικότερη των 

οποίων για την Ινδία είναι το 

πακέτο όπλων, το οποίο 

περιλαμβάνει το Meteor radar 

guided Beyond Visual Range 

(BVR) missile, που θεωρείται το 

καλύτερο στο είδος του. Η 

παράδοση των αεροσκαφών θα 

αρχίσει σε 36 μήνες και θα 

ολοκληρωθεί σε 67, ενώ η 

γαλλική πλευρά θα παράσχει 

τεχνική υποστήριξη, ώστε να 

διασφαλιστεί ότι το 75% του 

συνόλου των αεροσκαφών είναι  

σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ανά 

πάσα στιγμή.  

Αγορά πολεμικών αεροσκαφών Rafale 

Αεροπορικές Διαπραγματεύσεις Ελλάδας-Ινδίας 

κάθε χώρας. Για τη θέση σε ισχύ 
της Διμερούς Συμφωνίας πρέπει 
να υπογραφεί το μονογραφημένο 
κείμενο, ενώ οι διατάξεις του 
υπογραφέντος Μνημονίου 
Κατανόησης απέκτησαν ήδη 
άμεση ισχύ.  
 
 

Επισκέψεις 
Ο Έλληνας Πρέσβης στην 

Ινδία, κ. Πάνος 
Καλογερόπουλος, 
επισκέφθηκε το Νεπάλ 
και τη Σρι Λάνκα τον 
Ιούλιο τ.έ. Εκτός από 
την παρουσίαση των 
διαπιστευτηρίων του 
στην Πολιτειακή 
Ηγεσία των ανωτέρω 
χωρών, είχε 
συναντήσεις με 
οικονομικούς 
παράγοντες, καθώς 
και με παράγοντες της 
αγοράς του Νεπάλ και 
της Σρι Λάνκα. 

Ο νέος επικεφαλής του 
Γραφείου ΟΕΥ Ν. 
Δελχί, κ. Β. Σκρόνιας, 
Γενικός Σύμβουλος 
ΟΕΥ Β’, συναντήθηκε 
με τον διευθυντή της 
εδώ θυγατρικής της 
Frigoglass.   

Στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου τ.έ. 
διεξήχθησαν στο Ν. Δελχί διμερείς 
διαπραγματεύσεις  μεταξύ 
αντιπροσωπειών από την Ελλάδα  
και την Ινδία. Εκ μέρους της 
Ελληνικής Πρεσβείας συμμετείχε ο 
επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ, κ. 
Βασίλης Σκρόνιας, Γενικός 
Σύμβουλος ΟΕΥ Β’. Οι 
διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν 
με τη μονογραφή πλήρως 
συμβατού με το Κοινοτικό Δίκαιο 
κειμένου Διμερούς Αεροπορικής 
Συμφωνίας (ΔΑΣ), καθώς και με 
την υπογραφή Μνημονίου 
Κατανόησης από τους επικεφαλής 
των δύο αντιπροσωπειών. Στο 
κείμενο της ΔΑΣ περιελήφθησαν οι 
διατάξεις, τις οποίες η ινδική 
πλευρά είχε θέσει ως 
προαπαιτούμενο σε όλες τις 
διμερείς αεροπορικές συμφωνίες 
με τα Κ-Μ της ΕΕ για την 
εφαρμογή της υπογεγραμμένης 
από το 2008 Οριζόντιας 
Συμφωνίας ΕΕ-Ινδίας. Το τελικό 
μονογραφημένο κείμενο ΔΑΣ 
προβλέπει τη δυνατότητα 
πολλαπλού διορισμού 
αεροπορικών εταιρειών 
εκατέρωθεν. Σύμφωνα με το 
Παράρτημα  της Συμφωνίας 
(Πίνακας Διαδρομών), οι 
διοριζόμενες εταιρείες των δύο 
χωρών απέκτησαν τη δυνατότητα 
πτήσεων σε έξι αερολιμένες της 

«Οι διαπραγματεύσεις 

ολοκληρώθηκαν με τη 

μονογραφή πλήρως 

συμβατού με το Κοινοτικό 

Δίκαιο κειμένου Διμερούς 

Αεροπορικής Συμφωνίας 

(ΔΑΣ), καθώς και με την 

υπογραφή Μνημονίου 

Κατανόησης»  
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