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Η ινδική βιομηχανική
παραγωγή
κατέγραψε
την οξύτερη πτώση της
σε 4 χρόνια, με τον
Δείκτη ΙΙΡ (Index of Industrial Production) να
συρρικνώνεται
κατά
3,2%
τον
Νοέμβριο
2015,
σύμφωνα
με
στοιχεία,
που
ανακοινώθηκαν από την
ινδική Κυβέρνηση στις
12
Ιανουαρίου
τ.έ.
Επιπλέον, και ο δείκτης
ΡΜΙ (Nikkei’s Manufacturing Purchasing Manager’s
Index)
κατέγραψε χαμηλό 28
μηνών τον περασμένο
Δεκέμβριο, σύμφωνα με
κυβερνητική μελέτη που
δόθηκε στη δημοσιότητα
στις αρχές Ιανουαρίου.
Αυτό αποδίδεται κυρίως
στις
καταστροφικές
πλημμύρες στο κρατίδιο
Tamil Nadu και στην
επακόλουθη μείωση της
παραγωγής
και
των
παραγγελιών
(σημειώνεται,
ότι
πολλές
βιομηχανικές
εγκαταστάσεις
βρίσκονται
στο
συγκεκριμένο κρατίδιο).
Το γεγονός, ότι δεν
έχουν
ακόμα
αποτυπωθεί
πλήρως
στην
Οικονομία
οι
συνέπειες
της
παραπάνω
φυσικής
καταστροφής,
δημιουργεί υπόνοιες για
εξίσου
χαμηλή
βιομηχανική
απόδοση
τους επόμενους μήνες.
Ο

δείκτης

ΙΙΡ

καταδεικνύει,
ότι
ο
μεταποιητικός
τομέας
μειώθηκε κατά 4,4%
τον
περασμένο
Νοέμβριο, αν και ακόμα
πιο ανησυχητικό για την
ινδική οικονομία είναι,
ότι από τους 22 υπότομείς,
που
χρησιμοποιούνται
ως
βάση μέτρησης για τον
ΙΙΡ,
τον
Νοέμβριο
συρρικνώθηκαν οι 17 σε
σύγκριση με 5 έναν
μήνα νωρίτερα. Πτώση
υπήρξε
τόσο
στα
καταναλωτικά, όσο και
στα
κεφαλαιουχικά
αγαθά, με τον τομέα
τροφίμων
να
συρρικνώνεται
κατά
1,5%,
την
κλωστοϋφαντουργία
κατά 1,9% και την
ξυλεία κατά 14%, ενώ
στον δεύτερο υπό-τομέα
η μεγαλύτερη μείωση
καταγράφηκε
στα
μηχανήματα
και
τον
βιομηχανικό εξοπλισμό.
Αυτό που ανησυχεί τους
αναλυτές
περισσότερο
είναι ότι η ζήτηση για
καταναλωτικά
αγαθά,
που
υποδεικνύει
τη
ζήτηση για επενδύσεις,
μειώθηκε
κατακόρυφα
κατά
24,4%
τον
περασμένο Νοέμβριο. Το
τελευταίο
στοιχείο
έρχεται σε αντίθεση με
την
αυξανόμενη
κατακραυγή
από
παράγοντες της αγοράς
κατά της κυβερνητικής
απόφασης
να
παρεκκλίνει
του

προγράμματός
της
δημοσιονομικής
εξυγίανσης,
προκειμένου να δώσει
ώθηση στις δημόσιες
επενδύσεις.
Παράλληλα, ο δείκτης
τιμών καταναλωτή (CPI)
αυξήθηκε
σε 5,61%
τον Δεκέμβριο 2015 από
5,41%
έναν
μήνα
νωρίτερα, εξαιτίας της
ανόδου
των
τιμών
τροφίμων, και κυρίως
των
οσπρίων
(βασικότατο συστατικό
της ινδικής διατροφής),
η τιμή των οποίων
αυξήθηκε σε 46% σε
ετήσια βάση.
Τέλος, ο πληθωρισμός στα
τρόφιμα αυξήθηκε κατά
6,4% τον Δεκέμβριο από
6% τον Νοέμβριο 2015. Ο
δομικός ,όμως,
πληθωρισμός (που δεν
περιλαμβάνει τρόφιμα και
πετρελαιοειδή) παρέμεινε
στο ίδιο επίπεδο (5,4%)
για πέμπτο συνεχή μήνα.
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«Οι ανεπαρκείς υποδομές και o πληθωρισμός
εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας»

«αν και ο
πληθωρισμός έχει
μειωθεί,
παραμένει
ευάλωττος λόγω
της απόδοσης του
αγροτικού τομέα»

Μιλώντας στον ινδικό
τύπο, η αναπληρώτρια
διευθύνουσα σύμβουλος
της Moody’s, κα Atsi
Sheth, εξήγησε το λόγο
για τον οποίο ο οίκος
αξιολόγησης βαθμολογεί
την Ινδία με τον
χαμηλότερο βαθμό στον
τομέα των επενδύσεων
(Baa3), παρά το γεγονός
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης
της χώρας είναι ο
υψηλότερος παγκοσμίως,
αναφέροντας τρεις
τομείς, οι οποίοι
επηρεάζουν αρνητικά την
αξιολόγηση: Οι
ανεπαρκείς υποδομές, οι
οποίες θα περιορίσουν
μεσοπρόθεσμα την
οικονομική μεγέθυνση
της Ινδίας, εκτός κι αν
βελτιωθούν σημαντικά.
Οι τράπεζες, οι οποίες δε
θα είναι σε θέση να
υποστηρίξουν την
επιτάχυνση της
μεγέθυνσης παρά μόνο
εάν υπάρξει βελτίωση
στους ισολογισμούς και
στην κερδοφορία τους.
Και, τέλος, οι
μακροοικονομικοί
δείκτες. Συγκεκριμένα,

ανέφερε ότι αν και ο
πληθωρισμός έχει
μειωθεί, παραμένει
ευάλωττος λόγω της
απόδοσης του αγροτικού
τομέα, ενώ η επίτευξη
του στόχου συρρίκνωσης
του δημοσιονομικού
ελλείμματος απειλείται
από τη πτώση της
κερδοφορίας των
εταιρειών, που οδηγεί σε
μειωμένα φορολογικά
έσοδα. Επιπλέον, τόνισε
ότι η ευπάθεια της
γεωργίας σε φαινόμενα
ξηρασίας, καθώς και τα
προβλήματα παραγωγής
και διανομής των
αγροτικών προϊόντων
είναι οι αιτίες που
αυξάνουν τον
πληθωρισμό τροφίμων
και που, αν δεν
αντιμετωπιστούν, τότε ο
συγκεκριμένος
πληθωρισμός θα εγείρει
εμπόδια στην επίτευξη
των δημοσιονομικών
στόχων της Κυβέρνησης.
Τέλος προέβλεψε, ότι εάν
λυθούν τα προβλήματα
των φτωχών υποδομών,
του πληθωρισμού, της
πολυπλοκότητας των
νόμων και της πολιτικής

Η ινδική Οικονομία δεν είναι ευάλωττη
σε εξωγενείς κραδασμούς: S&P
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Την πεποίθηση ότι η
ινδική Οικονομία είναι
λιγότερο ευάλωττη σε
εξωγενείς οικονομικούς ή
χρηματοοικονομικούς
κραδασμούς, γιατί
επηρεάζεται πρωτίστως
από εγχώριους
παράγοντες, κυρίως από
την εσωτερική
κατανάλωση και τις
κυβερνητικές δαπάνες,
εξέφρασε σε ανακοίνωσή
του ο οίκος αξιολόγησης
Standard & Poor’s Rating

Services στις 27/1.
Επιπλέον, ο οίκος
αναμένει ότι το έλλειμμα
του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών θα
παραμείνει στο σχετικά
χαμηλό επίπεδο του
1,4% και θα συνεχίσει να
κυμαίνεται σε παρόμοια
επίπεδα έως το 2018. Η
ανακοίνωση επισημαίνει
ότι η χώρα έχει χαμηλή
εξάρτηση από εξωτερικά

αβεβαιότητας, τότε οι
προβλέψεις για την
οικονομική μεγέθυνση
της Ινδίας από τον οίκο
θα βελτιωθούν.
Διπλασιασμός
των
ΑΞΕ στην Ινδία το
2015
Οι εισροές ΑΞΕ στην
Ινδία διπλασιάστηκαν
το 2015 ανερχόμενες
σε $59 δις, σύμφωνα
με στοιχεία που
δόθηκαν στη
δημοσιότητα από την
UNCTAD (United Nations Conference on
Trade and Development). Το γεγονός
αυτό οφείλεται στις
πρωτοβουλίες της
ινδικής Κυβέρνησης για
βελτίωση του
επιχειρηματικού
κλίματος στη χώρα,
όπως αναφέρει η
μελέτη της UNCTAD. Σε
παγκόσμιο επίπεδο, οι
ΑΞΕ αυξήθηκαν κατά
36% ανερχόμενες σε
$1,7 τρις, που αποτελεί
το υψηλότερο επίπεδό
τους από την
οικονομική κρίση του
2008-09. Η μεγάλη
αυτή αύξηση οφείλεται
κυρίως σε
συγχωνεύσεις και
εξαγορές.

αποθεματικά για
χρηματοδότηση της
ανάπτυξής της, ενώ και
οι κεφαλαιοαγορές της
επαρκούν για την
χρηματοδότηση των
ινδικών εταιρειών.
Επίσης, η χώρα δεν
γίνεται αποδέκτης
εισροών ζεστού χρήματος
από το εξωτερικό, οι
οποίες μπορούν εύκολα
να μετατραπούν σε
εκροές, ανάλογα με τη
συμπεριφορά των
επενδυτών.
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Παγκόσμιο Οικονομικό Forum 2016: 22η η Ινδία στις
καλύτερες χώρες του κόσμου
Σε έρευνα, που
διενεργήθηκε στα πλαίσια
του Παγκόσμιου
Οικονομικού Forum στο
Νταβός ανάμεσα σε 60
χώρες και στην οποία
συμμετείχαν 16.200
επιχειρηματίες και
οικονομικοί παράγοντες,
η Ινδία κατετάγη 22η
καλύτερη χώρα. Τα
κριτήρια, που
λαμβάνονται υπόψη για
τη συγκεκριμένη
κατάταξη είναι η
οικονομική βιωσιμότητα,
τα ρίσκα που
αναλαμβάνονται, η
πολιτισμική επιρροή, η

επιχειρηματικότητα και η
οικονομική επιρροή που η
χώρα μπορεί να ασκήσει.
Πρώτη χώρα αναδείχτηκε
η Γερμανία, ενώ η Κίνα
κατέλαβε την 17η θέση. Η
έρευνα
πραγματοποιήθηκε από
δύο μεγάλες αμερικανικές
εταιρείες. Αναφορικά με
την Ινδία, η αντίστοιχη
έκθεση αναφέρει ότι «η
Ινδία διαθέτει μια ταχεία
αναπτυσσόμενη,
ποικιλόμορφη οικονομία
και μεγάλο σε αριθμό και
εκπαιδευμένο εργατικό
δυναμικό. Αλλά εξαιτίας
του πολύ μεγάλου

πληθυσμού της, είναι μια από
τις φτωχότερες χώρες στον
κόσμο με βάση το εισόδημα και
το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν. Παρά το
γεγονός, ότι η Γεωργία
απασχολεί τους περισσότερους
εργαζόμενους, οι Υπηρεσίες
αποτελούν την κύρια πηγή
οικονομικής μεγέθυνσης. Χάρη
στο μορφωμένο και
αγγλόφωνο εργατικό της
δυναμικό, η Ινδία έχει
αναδειχθεί σημαντικό κέντρο
υπηρεσιών Πληροφορικής,
υπηρεσιών επιχειρηματικού
outsourcing και ειδικών
λογισμικού».

«Η μεταβλητότητα είναι εδώ για να μείνει»
Μιλώντας στο Παγκόσμιο
Forum του Νταβός, ο
Ινδός Υπουργός
Οικονομικών, κ. Arum
Jaitley, εξέφρασε την
άποψη ότι η αστάθεια
που παρατηρείται στην
παγκόσμια αγορά είναι
φαινόμενο που θα
παραμείνει και πρέπει να
αντιμετωπιστεί από
όλους, καθώς καμία
χώρα δεν μπορεί να
μείνει ανεπηρέαστη.
Πρόσθεσε, ότι, ως

Υπουργός, αντιμετώπισε
δυσκολίες στην
προσπάθειά του για
μεγέθυνση της ινδικής
οικονομίας. Και, αν και η
ινδική οικονομία είναι η
ταχύτερα αναπτυσσόμενη
στον κόσμο, θεωρεί ότι
μπορεί να αποδώσει
ακόμα καλύτερα. «Η
βάση της μεγέθυνσης
είναι οι υποδομές. Οι
τιμές του πετρελαίου
βοήθησαν την
Κυβέρνησή μας να

επανασχεδιάσει τα έξοδα.
Η μεγαλύτερη
μεταρρύθμιση των
προηγούμενων ετών
ήταν η εκλογίκευση των
επιδοτήσεων», ήταν
μερικά από τα σχόλια που
έκανε. Τελείωσε
λέγοντας, ότι παρά το
γεγονός ότι το 2016
προβλέπεται να είναι έτος
προκλήσεων, θα είναι
επίσης και έτος
ευκαιριών.

«η αστάθεια που
παρατηρείται
στην παγκόσμια
αγορά είναι
φαινόμενο που
θα παραμείνει»

Ινδός ΥπΟικ: Οι δημόσιες δαπάνες θα δώσουν ώθηση
στην Οικονομία
Μιλώντας στα πλαίσια της
ετήσιας απονομής
επιχειρηματικών
βραβείων της εφημερίδας
«Economic Times», ο
Ινδός ΥπΟικ, κ. Arun
Jaitley, τόνισε ότι η χώρα
του έχει τη δυνατότητα
να καταγράψει ρυθμό
ανάπττυξης 10% τα
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επόμενα 2 έτη μέσω
υψηλότερων δημοσίων
δαπανών για υποδομές
(περιλαμβανομένων των
κοινωνικών και
αγροτικών) και της
ενίσχυσης των τραπεζών.
Υπογράμμισε, δε, ότι εάν
η Ινδία μπορεί να έχει
ρυθμό οικονομικής

μεγέθυνσης ύψους 7,5%
κάτω από πολύ δυσμενείς
συνθήκες, τότε υπό
φυσιολογικές συνθήκες
θα έχει πολύ μεγαλύτερο
ρυθμό ανάπτυξης. O
ΥπΟικ συνέχισε λέγοντας,
ότι οι μεταρρυθμίσεις
αποτελούν μια
διαδικασία, που δεν έχει

Caption describing
picture or graphic.

Ο Ινδός Υπουργός
Οικονομικών κ. Jaitley

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

γραμμή τερματισμού,
αλλά, αντίθετα, όσο
εξελίσσεται η οικονομία
διαμορφώνεται η ανάγκη
για διαφορετικές
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες
πρέπει, σε κάθε
περίπτωση, να
συνεχίζονται, ενώ
υποστήριξε, ότι η
Κυβέρνησή του έχει
πάρει επαρκή μέτρα για
τη βελτίωση του
επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στη χώρα.
Τέλος, επανέλαβε ότι
υπάρχει επαρκής πολιτική
υποστήριξη για την
ψήφιση των
μεταρρυθμιστικών νόμων
και εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο κρίσιμος
νόμος για τον Φόρο επί
Αγαθών και Υπηρεσιών
απολαμβάνει καθολικής
αποδοχής.

«Το κλίμα στη
συνάντηση
υπήρξε θετικό και
από τις δύο
πλευρές»
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Κοινωνική ασφάλιση
για
όλους
τους
εργαζομένους
Σε συνάντησή του με
ενώσεις
εργαζομένων
και αγροτών την 4η
Ιανουαρίου,
ο
Υπουργός Οικονομικών,
κ. Arun Jaitley, δήλωσε
ότι
πρόθεση
της
Κυβέρνησής τους είναι
να
διασφαλίσει
δικαίωμα
κοινωνικής
ασφάλισης
και
υγειονομικής
περίθαλψης σε όλες τις
κατηγορίες
των
εργαζομένων, δηλαδή
στο οργανωμένο και μη
οργανωμένο
εργατικό
δυναμικό, καθώς και
στους άνεργους ή σε
όσους διαβιούν κάτω
από
το
όριο
της
φτώχειας. Πρόσθεσε δε,
ότι αυτό μπορεί να
επιτευχθεί μέσω ενός
ενιαίου, για όλους τους
εργαζομένους,
μηχανισμού
εργοδοτικών εισφορών.

Από την πλευρά τους, οι
ενώσεις
εργαζομένων
ζήτησαν
από
τον
Υπουργό
Οικονομικών
την αύξηση του βασικού
μισθού, την εξομοίωση
των ημερομισθίων των
εποχικών εργατών με
αυτών των μονίμων και
την αύξηση του ορίου
αφορολόγητου
εισοδήματος.
Απευθυνόμενος
στους
αγρότες, ο Ινδός ΥπΟικ
πρότεινε λύσεις για την
αντιμετώπιση της κακής
απόδοσης του τομέα τα
τελευταία
χρόνια,
τονίζοντας ότι η αύξηση
της
παραγωγής
θα
επιτευχθεί με τη χρήση
σύγχρονης τεχνολογίας,
ενώ τα εισοδήματα των
αγροτών είναι δυνατό να
ενισχυθούν εάν υπάρχει
έγκαιρη ενημέρωσή τους
για τις εξελίξεις στην
αγορά.

ΙΝΔΙΑ - ΕΕ
Στις 18 Ιανουαρίου
συναντήθηκαν στο Νέο
Δελχί οι επικεφαλής των
διαπραγματευτικών
ομάδων για τη Συμφωνία
Ελεύθερων συναλλαγών
ΕΕ-Ινδίας μετά από
διακοπή 14 μηνών. Το
κλίμα στη συνάντηση
υπήρξε θετικό και από τις
δύο πλευρές, σύμφωνα
με πληροφόρηση από
τους συμμετέχοντες,
αλλά δεν υπήρξαν σαφείς
δεσμεύσεις. Η γενικότερη
εκτίμηση είναι, ότι και οι
δύο πλευρές θα πρέπει
να προβούν σε αμοιβαίες
παραχωρήσεις
προκειμένου να
επιτευχθεί ένα
ισορροπημένο
αποτέλεσμα. Στην

περίπτωση της Ινδίας οι
παραχωρήσεις αφορούν
σε δασμολογικά θέματα,
ενώ για την ΕΕ σε θέματα
παροχής υπηρεσιών.
Κρίσιμης σημασίας και για
τις δύο πλευρές είναι τα
μη δασμολογικά εμπόδια
στο εμπόριο, καθώς και
τα υγειονομικά και
φυτοϋγειονομικά θέματα,
ενώ απαιτείται η
ανταλλαγή
επικαιροποιημένων
κειμένων στον τομέα των
επενδύσεων και της
προστασίας τους.
Επισημαίνεται η θετική
στάση του Ινδού
Προέδρου Modi έναντι
της προοπτικής σύναψης
της Συμφωνίας και η
εντολή του για

μεγαλύτερη κινητικότητα.
Η Σύνοδος Κορυφής των
δύο πλευρών για τη
συνέχιση των διμερών
διαπραγματεύσεων
αναμένεται να γίνει μέσα
στο 2016 στις Βρεξέλλες.
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ΙΝΔΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ
Κατά τη διάρκεια της
επίσημης επίσκεψης του
Γάλλου Προέδρου στην
Ινδία επί τη ευκαιρία της
ινδικής Ημέρας της
Δημοκρατίας (26/1),
κατά την οποία ο κ.
Ολάντ ήταν ο φετινός
τιμώμενος ηγέτης,
υπεγράφησαν 14
συνολικά διμερείς
συμφωνίες,
συμπεριλαμβανομένης
της διακρατικής
συμφωνίας για την αγορά
36 πολεμικών
αεροσκαφών Rafale και
συμφωνιών για την
αγορά πυρηνικών

αντιδραστήρων (την
οποία οι δύο ηγέτες
δεσμεύτηκαν να
ολοκληρώσουν έως το
τέλος του 2016), ενώ
συμφωνήθηκε στενή
συνεργασία για την
καταπολέμηση της
τρομοκρατίας.
Συγκεκριμένα,
υπεγράφησαν τρεις
συμφωνίες με
αντικείμενο τη
συνεργασία στον τομέα
της διαστημικής
τεχνολογίας, μια
συμφωνία κοινοπραξίας
μεταξύ της Alstom και
των Ινδικών

Σιδηροδρόμων για την
κατασκευή 800
ηλεκτρονικών μηχανών
τρένου και συμφωνία
μεταξύ των Ινδικών και
Γαλλικών Σιδηροδρόμων
για την ανακαίνιση 2
σιδηροδρομικών
σταθμών. Μια από τις
σημαντικότερες
συμφωνίες ήταν αυτή για
το Φεστιβάλ Namaste
France το 2016 στην
Ινδία και το αντίστοιχο
Bonjour India το 2017
στη Γαλλία, ενώ υπήρξε
και συμφωνία
πολιτιστικών ανταλλαγών
για την περίοδο 2016-18.

Francois Hollande—
Narendra Modi

Σκέψεις για παράκτιες οικονομικές ζώνες
Σύμφωνα με
δημοσιεύματα του
ινδικού τύπου, η
Κυβέρνηση εξετάζει το
ενδεχόμενο δημιουργίας
παράκτιων οικονομικών
ζωνών, κατά τη μήκους
7.500 χλμ ακτογραμμή
της χώρας, που θα
συνδέουν διάφορα
κρατίδια, λιμάνια και
ειδικές οικονομικές ζώνες
με ενιαίο καθεστώς,
προκειμένου να δοθεί
ώθηση στον μεταποιητικό

τομέα. Στην Ινδία, παρά
την ύπαρξη πολυάριθμων
λιμανιών, δεν υπάρχουν
τομείς της παράκτιας
ζώνης που να
απολαμβάνουν ειδικό
καθεστώς και επενδυτικά
κίνητρα. Κυβερνητικές
πηγές ανέφεραν στον
εγχώριο τύπο, ότι η
σκέψη είναι να
προωθηθεί μια μορφή
ανάπτυξης με κέντρο τα
λιμάνια, όπως έγινε στο
παρελθόν και στην Κίνα,

όπου σε παράκτιες πόλεις
δόθηκε ειδικό καθεστώς
και προνόμια.
Σημειώνεται, ότι στη
χώρα υπάρχουν μη
παράκτιες ειδικές
οικονομικές ζώνες, που
παρέχουν πλεονεκτήματα
στους επενδυτές, όπως
φορολογικές απαλλαγές,
μη διακοπτόμενη
ηλεκτροδότηση,
ασφάλεια κλπ

Αύξηση πωλήσεων οχημάτων
Αύξηση στις πωλήσεις
επιβατηγών αυτοκινήτων
σημειώθηκε τον
Δεκέμβριο 2015 χάρη
κυρίως στο λανσάρισμα
νέων μοντέλων, στο
αυξημένο διαθέσιμο
εισόδημα και στις
μειωμένες τιμές των
καυσίμων. Σύμφωνα με
στοιχεία, που δόθηκαν
στη δημοσιότητα από την
Σελ. 5

Εταιρεία Ινδών
Κατασκευαστών
Αυτοκινήτων στις 11.1,
στη διάρκεια του
Δεκεμβρίου πωλήθηκαν
230.960 Ιδιωτικής
Χρήσης και
επαγγελματικά επιβατηγά
οχήματα, καθώς και βαν,
αριθμός που σημαίνει
αύξηση των πωλήσεων
κατά 10,46%. Η

μεγαλύτερη αύξηση των
πωλήσεων αφορούσε τις
εταιρείες Maruti Suzuki
και Hyundai, ενώ
ακολούθησαν οι Ford και
Renault. Διψήφιο
ποσοστό αύξησης
καταγράφηκε και στις
πωλήσεις των μεσαίων
και μεγάλων εμπορικών
οχημάτων, το οποίο
ανήλθε σε 19%.

«η σκέψη είναι
να προωθηθεί μια
μορφή ανάπτυξης
με κέντρο τα
λιμάνια»

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πτώση εξαγωγών για 13ο συνεχόμενο μήνα
Για 13ο συνεχόμενο μήνα
μειώθηκαν οι ινδικές
εξαγωγές τον Δεκέμβριο
2015, ανερχόμενες
συνολικά σε $22.29 δις
($26.15 δις ήταν τον
Δεκέμβριο 2014),
σύμφωνα με στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα
το ινδικό Υπουργείο
Εμπορίου. Η πτώση ήταν
της τάξης του 14,74%,
ενώ τον ίδιο μήνα οι
εισαγωγές κατέγραψαν
επίσης μείωση 3,88% και
ανήλθαν σε $33.96 δις. Η
διάρκεια της τωρινής
μείωσης των ινδικών
εξαγωγών είναι
μεγαλύτερη από την

αντίστοιχη κατά την
οικονομική κρίση του
2008-9, οπότε είχε
διαρκέσει για 9 μήνες.
Συνολικά, κατά τους
πρώτους 9 μήνες του
τρέχοντος οικονομικού
έτους (ΑπρίλιοςΔεκέμβριος 2015), οι
εξαγωγές ανήλθαν σε
$196 δις, 18% λιγότερο
από το ίδιο διάστημα
προηγούμενου έτους,
οπότε και είχαν ανέλθει
σε $239 δις. Αντίστοιχα,
οι εισαγωγές τους
πρώτους 9 μήνες
τρέχοντος οικ. έτους
ανήλθαν σε $295 δις,
από $351 δις το

αντίστοιχο διάστημα
έτους 2014, που σημαίνει
πως υπήρξε πτώση
ύψους 15,87% σε ετήσια
βάση. Εκτός από την
παγκόσμια οικονομική
επιβράδυνση, η
περαιτέρω συρρίκνωση
των εξαγωγών
αποδίδεται και στην
παγκόσμια μείωση των
τιμών των
εμπορευμάτων. Παρά τα
παραπάνω, οι εισαγωγές
χρυσού κατέγραψαν
άνοδο 179% σε ετήσια
βάση τον περασμένο
Δεκέμβριο, ανερχόμενες
σε $3.8 δις από $1.36 δις
τον Δεκέμβριο 2014.

Η FSSAI επιβάλλει αυστηρότερες εισαγωγικές ρυθμίσεις
«επιβολή
αυστηρότερων
κανόνων για την
αδειοδότηση,
τεκμηρίωση,
συσκευασία και
σήμανση των
εισαγώμενων
τροφίμων»

Η Αρχή Ασφάλειας
Τροφίμων και Προτύπων
της Ινδίας αποφάσισε την
επιβολή αυστηρότερων
κανόνων για την
αδειοδότηση,
τεκμηρίωση, συσκευασία
και σήμανση των
εισαγώμενων τροφίμων,
καθώς και για την
αναστολή ή ακύρωση
των αδειών των
εισαγωγέων τροφίμων,
με σκοπό την
παρεμπόδιση εισαγωγής
στη χώρα χαμηλής

ποιότητας προϊόντων.
Ανάμεσα στα διάφορα
έγγραφα, που θα πρέπει να
υποβάλλουν οι εισαγωγείς,
περιλαμβάνεται σχέδιο
ανάκλησης και δήλωση του
κανονιστικού καθεστώτος
τροφίμων στη χώρα
προέλευσης. Επιπλέον,
πρέπει να υποβάλλεται
πιστοποιητικό
καταλληλότητας
κατανάλωσης των
τροφίμων από ανθρώπους
προερχόμενο από τη χώρα
εξαγωγής, καθώς και το
καθεστώς που διέπει το

συγκεκριμένο προϊόν
στον τόπο εγκατάστασης
της μητρικής εταιρείας
(σε περίπτωση, που αυτή
βρίσκεται σε άλλη από
την χώρα παρασκευής).
Οι εισαγωγείς θα πρέπει
επίσης να υποβάλλουν
κατάλογο με τις χώρες
από τις οποίες διήλθε το
φορτίο πριν φθάσει στην
Ινδία, καθώς και χάρτη
θερμοκρασιών του
φορτίου για τα προϊόντα
για τα οποία προβλέπεται
μεταφορά σε ψυγεία.

Εμπορικές σχέσεις Ινδίας-Κίνας: αύξηση ινδικού εμπορικού
ελλείμματος
Κατακόρυφη αύξηση σημείωσε το έλλειμμα της Ινδίας στο διμερές εμπόριό της με
την Κίνα, ανερχόμενο σε $45 δις το έτος 2015. Οι ινδικές εξαγωγές προς την Κίνα
συρρικνώθηκαν σε $13,38 δις, παρουσιάζοντας πτώση ύψους 18%, ενώ το
διμερές εμπόριο αυξήθηκε οριακά σε $71,63 δις, κατά πολύ υπολειπόμενο του
φιλόδοξου στόχου των δύο χωρών αυτό να ανέλθει σε $100 δις. Οι κινεζικές
εξαγωγές ανήλθαν το ίδιο διάστημα σε $58.25 δις. Τα στοιχεία δόθηκαν στη
δημοσιότητα από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Ινδίας. Η ανισορροπία του
διμερούς εμπορίου σε όφελος της Κίνας είναι ζήτημα που τέθηκε επανειλημμένα
στις επίσημες συναντήσεις των δύο χωρών, αλλά λίγα έχουν επιτευχθεί τα
τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Η χαμηλή απόδοση των ινδικών
εξαγωγών εξηγήθηκε από Ινδούς αναλυτές ως αποτέλεσμα της πτώσης των
εξαγωγών σιδηρομεταλλευμάτων, της μειωμένης ζήτησης, λόγω της επιβράδυνσης
της κινεζικής οικονομίας, καθώς και της ανόδου της τιμής του δολλαρίου.
Σημειώνεται, ότι η Ινδία πιέζει την Κίνα να απελευθερώσει την αγορά της
αναφορικά με τον τομέα της πληροφορικής και τα φαρμακευτικά προϊόντα, που
αποτελούν τα ισχυρά σημεία της ινδικής βιομηχανίας.
Σελ. 6
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“Start-up India, Stand-up India”
Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τη στήριξη των Start-up εταιρειών εγκαινίασε ο
Ινδός πρωθυπουργός στις 16 Ιανουαρίου. Βάσει αυτού λαμβάνονται μια σειρά
μέτρα, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των συγκεκριμένων εταιρειών,
όπως φορολογική απαλλαγή για τα κέρδη τα τρία πρώτα έτη της λειτουργίας
τους, κυβερνητική χρηματοδότηση ύψους 10.000 κρορς (€1,38 δις) σε διάστημα
4 ετών, τριετή απαλλαγή από επιθεωρήσεις εργασίας, καθώς και ταχεία απονομή
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια νέα
διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα επιτρέπει εγγραφή της εταιρείας σε μία μέρα
και κατάθεση των πιστοποιητικών μέσω internet, και προβλέπει ευκολότερη
διαδικασία εξόδου από αποτυχημένες επιχειρήσεις, με πρόβλεψη διάλυσής τους
εντός 90 ημερών, βάσει ενός νέου πτωχευτικού νόμου, που έχει ήδη κατατεθεί
στη Βουλή. Κατά την παρουσίαση, ο Ινδός Πρωθυπουργός ανάφερε ότι η
Κυβέρνηση πρέπει να αφήσει ελεύθερο πεδίο δράσης στους νέους επιχειρηματίες,
ενώ αποκάλυψε ότι στον Προϋπολογισμό έτους 2016-17 θα υπάρξουν ρήτρες
προς επίλυση των φορολογικών θεμάτων, που απασχολούν τις start-up εταιρείες.
Καλώντας τους νέους επιχειρηματίες να προσπαθήσουν να λύσουν μερικά από τα
ιδιαίτερα προβλήματα της Ινδίας, όπως εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας ή
βελτίωση της αλυσίδας διανομής των αγροτικών προϊόντων, έτσι ώστε αυτά να μη
σαπίζουν, ο Ινδός Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Ινδία έχει
εκατομμύρια προβλήματα, αλλά πάνω από ένα δισεκατομμύριο μυαλά, που θα
μπορούσαν να τα λύσουν και έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα το ζήτημα των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας υποσχόμενος ταχεία αναγνώριση πατέντας,
διαδικασία που είναι εξαιρετικά αργή στην Ινδία.

Κατασκευή ναυπηγείου από τη Reliance Group
Σε συνέδριο της
Συνομοσπονδίας Ινδικών
Βιομηχανιών (CII), o
πρόεδρος της Reliance
Group, κ. Anil Ambani,
ανακοίνωσε ότι η εταιρεία
του θα κατασκευάσει
ναυπηγείο πολεμικών
πλοίων στο κρατίδιο Andhra Pradesh κόστους 50
δις ρουπιών (€694 εκ.).
Για τον λόγο αυτό
υπεγράφη συμφωνία με
την τοπική κυβέρνηση,
ενώ πρόκειται για τη

μεγαλύτερη επένδυση
που έγινε ποτέ στο εν
λόγω κρατίδιο.
Υπολογίζεται, ότι το
ινδικό Ναυτικό θα
δαπανήσει περισσότερες
από 20 τρις ρουπίες τα
επόμενα 15 χρόνια για
αγορές και
εκσυγχρονισμό
υποβρυχίων και
αεροπλανοφόρων, κάτι
που δημιουργεί μεγάλες
ευκαιρίες για την κάλυψη
της ζήτησης στα πλαίσια

του προγράμματος Make
in India. Ο πρόεδρος της
εταιρείας ανακοίνωσε, ότι
η μονάδα κατασκευής θα
απορροφήσει χιλάδες
ειδικευμένων
εργαζόμενων, ενώ
φιλοδοξεί να αποτελέσει
κορυφαία μονάδα στο
είδος της στον κόσμο από
πλευράς τεχνολογίας,
πόρων και
κατασκευαστικών
πρακτικών.

«το ινδικό Ναυτικό
θα δαπανήσει
περισσότερες από
20 τρις ρουπίες τα
επόμενα 15 χρόνια
για αγορές και
εκσυγχρονισμό
υποβρυχίων και
αεροπλανοφόρων»

Διακρατική συμφωνία για αγορά πολεμικών αεροσκαφών Rafale
Κατά τη διάρκεια της
τριήμερης επίσκεψής του
Γάλλου
Προέδρου,
κ.
Φρανσουά Ολάντ, στα
τέλη
Ιανουαρίου,
υπεγράφη
διακρατική
συμφωνία για την αγορά
από την Ινδία πολεμικών
αεροσκαφών Rafale, η
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οποία
όμως
δεν
περιελάμβανε
την
οικονομική πλευρά της
αγοράς.
Προ
της
υπογραφής
ο
Γάλλος
Πρόεδρος είχε δηλώσει,
ότι
η
αναμενόμενη
συμφωνία για την αγορά
από
την
Ινδία
36

πολεμικών αεροσκαφών
Rafale θα επιτευχθεί μετά
το
πέρας
περαιτέρω
συζητήσεων
για
τη
σύναψη
διακρατικής
συμφωνίας, η οποία θα
οδηγήσει στην τελική
συμφωνία αγοράς των
αεροσκαφών. Πρόσθεσε,

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ότι αυτή η διαδικασία επιλέχθηκε έπειτα από αίτημα της
ινδικής πλευράς και τόνισε, ότι η Γαλλία απέδειξε πως τα
συγκεκριμένα πολεμικά αεροπλάνα είναι τα καλύτερα στον
κόσμο. Κατά την επίσκεψή του στο Παρίσι ένα χρόνο
νωρίτερα, ο Ινδός Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει την
επιθυμία της χώρας του για αγορά 36 Rafales, αξίας
περίπου €8,3 δις, αλλά μετά την αποτυχία των εμπορικών
διαπραγματεύσεων με την κατασκευάστρια εταιρεία Dassault Aviation, οι ηγέτες των δύο χωρών αποφάσισαν να
διεξάγουν διακρατικές συνομιλίες για την επίτευξη της
τελικής συμφωνίας.
Πολεμικό αεροσκάφος
Rafale

Θετικές αντιδράσεις από πρωτοβουλία Ινδού Υπουργού
Άμυνας
«Η πρωτοβουλία
ανελήφθη με την
ελπίδα να δοθεί
ώθηση στις
ιδιωτικές εταιρείες
να αναπτύξουν το
ερευνητικό
κομμάτι της
δραστηριότητάς
τους»
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Θετικά
υποδέχτηκε η
ινδική βιομηχανία
την πρωτοβουλία
του Υπουργού
Άμυνας να
χρηματοδοτήσει το
90% του κόστους
κατασκευής
επιλεγμένων
οπλικών
συστημάτων από
τον ιδιωτικό τομέα Ο Ινδός Υπ. Άμυνας κ. Manohar Parikar
με εγγυημένη την
επιστροφή του υπόλοιπου επιλέγονται για τις
10%, το οποίο θα
προμήθειες θα πρέπει να
επενδύεται από την
προβαίνουν σε έρευνα για
ιδιωτική εταιρεία.
ανάπτυξη στη βάση των
Αναφορικά με το νέο
αμυντικών απαιτήσεων της
σύστημα προμηθειών,
χώρας. Η πρωτοβουλία
που θα αρχίσει να
ανελήφθη με την ελπίδα
εφαρμόζεται τον Μάρτιο,
να δοθεί ώθηση στις
ο Υπουργός ανακοίνωσε
ιδιωτικές εταιρείες να
μια αλλαγή στο πλάνο
αναπτύξουν το ερευνητικό
'Make procedure',
κομμάτι της
σύμφωνα με την οποία
δραστηριότητάς τους.
θα δίνεται στις ιδιωτικές
Επιπλέον, ανακοινώθηκε
εταιρείες μια
ότι όλα τα αμυντικά
προκαταβολή ύψους 20% προϊόντα κόστους
του κόστους, ενώ οι
λιγότερου των 100 εκ.
εταιρείες που θα

ρουπιών έχουν
διαφυλαχθεί για τις
Μικρές και Μεσαίες
εταιρείες.
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Mahindra-Airbus: Κοινοπραξία
στρατιωτικών ελικοπτέρων
Σε συνέχεια του από
Ιούλιο 2015 σχετικού
Μνημονίου Κατανόησης,
οι Mahindra Defence και
Airbus Helicopters
υπέγραψαν συμφωνία
κοινοπραξίας για την
παραγωγή (στην Ινδία)
στρατιωτικών
ελικοπτέρων. Η
συμφωνία υπεγράφη στις
25 Ιανουαρίου στο Ν.
Δελχί παρουσία του
Ινδού Προωθυπουργού
και του Γάλλου
Προέδρου, ο οποίος ήταν

για

το φετινό τιμώμενο
πρόσωπο στους
εορτασμούς της Ημέρας
της Δημοκρατίας (26
Ιανουαρίου). Ο Πρόεδρος
της Mahindra and Mahindra Group for Aerospace
and Defence, κ. S P
Shukla, δήλωσε ότι οι
δύο εταιρείες θα
εγκαταστατήσουν μιας
παγκόσμιας κλάσης
παραγωγική μονάδα
ελικοπτέρων στην Ινδία.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος
και CEO της Airbus Heli-

την

παραγωγή

copters, κ. Guillaume
Faury, στην Ινδία θα
παραχθούν μερικά από τα
καλύτερα μοντέλα
ελικοπτέρων της
εταιρείας του, κάτι που
θα οδηγήσει σε μεταφορά
σύγχρονης τεχνολογίας,
ανάπτυξη των
μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και
δημιουργία θέσεων
υψηλής ειδίκευσης.
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