
 

Απελευθέρωση των ΑΞΕ σε 15 

τομείς ανακοίνωσε η ινδική 

κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να 

στείλει ηχηρό μήνυμα στους 

επενδυτές, ότι θα συνεχιστούν οι 

μεταρρυθμίσεις μετά την αποτυχία 

του κυβερνώντος κόμματος στις 

τοπικές εκλογές του κρατιδίου 

Μπιχάρ στις 8/11. Για παράδειγμα, 

αναφορικά με την καλωδιακή 

τηλεόραση, επιτρέπονται πλέον 

ΑΞΕ σε ποσοστό 100% από 74%. 

Αντίθετα παρέμεινε σταθερό το 

όριο ΑΞΕ στις ιδιωτικές τράπεζες 

(74%), με τη διαφορά, ότι 

επιτρέπεται πλέον 100% επένδυση 

συνδυαστικά για ΑΞΕ και ΕΞΧ, η 

οποία έως τώρα μπορούσε να 

ανέλθει μόνο σε ποσοστό 74%. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση 

ανακοίνωσε, ότι για ορισμένους 

τομείς όπως π.χ. η άμυνα, οι 

επενδύσεις μπορούν να 

προχωρήσουν αυτόματα, χωρίς 

προηγούμενη έγκριση, ενώ 

αυξήθηκε σε 50 δις ρουπίες από 30 

δις το επενδυτικό όριο, για ΑΞΕ που 

εξακολουθούν να χρήζουν έγκρισης 

από το Συμβούλιο Προώθησης 

Ξένων Επενδύσεων. Παράλληλα, 

χαλάρωσαν και οι αυστηροί 

επενδυτικοί περιορισμοί σε 

επιλεγμένους τομείς, όπως π.χ. η 

δυνατότητα πλέον των αλλοδαπών 

επενδυτών να μεταφέρουν το 

επενδεδυμένο κεφάλαιο στη χώρα 

τους πριν από την ολοκλήρωση του 

έργου, αρκεί να έχουν παρέλθει 

τρία χρόνια στην Ινδία. Σε ποσοστό 

100% επιτρέπονται, εξάλλου, ΑΞΕ 

σε περατωμένα έργα σε δήμους, 

εμπορικά και επιχειρηματικά 

κέντρα.  

Κύρια σημεία: 

 Μέτρα για τη 

διευκόλυνση των 

ΑΞΕ 

 Ανησυχητικό 

επίπεδο μη 

ενεργητικών 

στοιχείων των 

ινδικών τραπεζών 

 Συνεχίζεται η 

πτωτική πορεία των 

εξαγωγών 
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οποία θα προχωρήσει στην 

εφαρμογή, μεταξύ άλλων, του 

Φόρου επί Αγαθών και Υπηρεσιών 

(GST). Ο Υπουργός δήλωσε, επίσης, 

στον εγχώριο τύπο, ότι οι 

μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν 

κανονικά τόσο μέσω εκτελεστικών 

μέτρων της κυβέρνησης, όσο και 

μέσω αποφάσεων εμπεριεχομένων 

Μετά την ανέλπιστα μεγάλη νίκη 

της αντιπολίτευσης στις τοπικές 

εκλογές του κρατιδίου Bihar και την 

πτώση του Χρηματιστηρίου την 

επομένη, ο ινδός ΥπΟικ κ. Arun 

Jaitley διαβεβαίωσε, ότι το 

αποτέλεσμα δεν πρόκειται να 

επηρεάσει τις προγραμματισμένες 

μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, η 

στον επερχόμενο Προϋπολογισμό 

(2/16). Τέλος, διατύπωσε την 

ελπίδα του, ότι η νέα Κυβέρνηση 

του Bihar θα υποστηρίξει τον GST, 

καθώς πρόκειται για κρατίδιο με 

μεγάλο δείκτη κατανάλωσης, το 

οποίο θα επωφεληθεί από τον νέο 

νόμο έμμεσων φόρων.  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Ν ΔΕΛΧΙ 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 



Πιστώτρια της ινδικής κυβέρνησης 
κατέστη η Τράπεζα του Λαού της 
Κίνας (PBoC-πρόκειται για την 
κέντρικη τράπεζα),  που αποτελεί 
τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο 
κάτοχο of financial assets μετά την 
Ομοσπονδιακή Αποθεματική 
Τράπεζα των ΗΠΑ, αγοράζοντας 
ινδικά κρατικά ομόλογα μόλις έγινε 
γνωστή η απόφαση της κυβέρνησης 
του Ν. Δελχί να αυξήσει το νόμιμο 
επενδυτικό όριο για αλλοδαπούς 
επενδυτές. Αναλυτές 
επισημαίνουν, ότι η κίνηση αυτή 
υποδεικνύει μεγαλύτερη αποδοχή 
της ρουπίας στις παγκόσμιες 
χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς 
και τη σχετική σταθερότητά της σε 
σύκριση με νομίσματα άλλων 
αναδυόμενων αγορών.  

 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή, 
που η PBoC έχει εκποιήσει μικρό 
μέρος των αμερικανικών έντοκων 
γραμματίων, που είχε στην κατοχή 
της και υπάρχει η γενική εκτίμηση, 
ότι αυτό συνδυάζεται με 
ταυτόχρονη αγορά γιουάν, 
προκειμένου να στηριχθεί η 
συναλλαγματική ισοτιμία του 
κινεζικού νομίσματος.   

Σημειώνεται, ότι στις 29 

Σεπτεμβρίου η Αποθεματική 

Τράπεζα της Ινδίας ανακοίνωσε 

αύξηση του ορίου επιτρεπόμενης 

αγοράς κυβερνητικών ομολόγων 

από ξένους επενδυτές, ενώ 

εκτιμάται ότι από τα πωληθέντα 

ομόλογα το μεγαλύτερο μέρος 

(αντίστοιχο των $500 εκ.) 

αγοράστηκε από την PBoC.  

συνάδει με την αδύναμη ρουπία, 
τις χαμηλές τιμές εισιτηρίων λόγω 
φτηνών καυσίμων και με τις 
προσφορές εκ μέρους των 
ξενοδοχείων. Τούτων δοθέντων, οι 
αναλυτές προσπαθούν να 
εξηγήσουν τη μη ικανοποιητική 
απόδοση του τομέα στις 
δοκιμαζόμενες ευρωπαϊκές 
οικονομίες (από όπου προέρχεται 
μεγάλος αριθμός τουριστών), 
προτείνοντας τη στροφή 
μάρκετινγκ σε χώρες με καλύτερες 
οικονομικές προοπτικές, καθώς και 
σε λόγους ασφαλείας και 
υποδομών. Ας σημειωθεί, ότι ο 
τουρισμός αποτελεί μια από τις 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα του Υπουργείο 
Τουρισμού της Ινδίας στις 23.11, ο 
εξωτερικός τουρισμός προς την 
Ινδία κατέγραψε μικρή άνοδο 
ύψους 4,3% το διάστημα 
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015, σε 
σύγκριση με αύξηση 11,4%, που 
είχε σημειωθεί την ίδια περίοδο 
του προηγούμενου έτους. Ιδιαίτερα 
για τον Οκτώβριο, που σηματοδοτεί 
την αρχή της περιόδου αιχμής, 
λόγω της αλλαγής του καιρού, οι 
τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν 
κατά μόλις 1,7%, τη στιγμή που τον 
Οκτώβριο 2014 η μεγέθυνση ήταν 
της τάξης του 9,6%, γεγονός που δε 

σημαντικότερες πηγές 
συναλλάγματος για τη χώρα.  

ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

κεφαλαιουχικά αγαθά. Υπήρξαν 

επίσης ενδείξεις επιδεινούμενων 

περιθωρίων κέρδους, εξαιτίας 

εκπτώσεων σε καταναλωτικά 

αγαθά προ της μεγαλύτερης 

ινδουϊστικής γιορτής του Diwali στις 

11 Νοεμβρίου. Θετικό γεγονός 

θεωρείται η αύξηση του εργατικού 

δυναμικού στον δευτερογενή 

τομέα κατά τον ίδιο μήνα. Πάντως, 

η απόδοση του δείκτη ΙΡ 

(πνευματικής ιδιοκτησίας) 

διατηρήθηκε σταθερή, η συλλογή 

των άμεσων φόρων αυξήθηκε, ενώ 

και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες 

παραμένουν σε υψηλό επίπεδο, 

γεγονός που υποδεικνύει, ότι η 

οικονομική πραγματικότητα δεν 

είναι τόσο αρνητική όσο 

συμπεραίνεται από την ανάγνωση 

του δείκτη ΡΜΙ στον δευτερογενή 

τομέα. Αντίθετα με τον παραπάνω 

τομέα, ο δείκτης ΡΜΙ αυξήθηκε για 

τέταρτο συνεχή μήνα τον Οκτώβριο 

τ.έ. στον τομέα των υπηρεσιών σε 

53,2 μονάδες από 51,3 μονάδες τον 

περασμένο Σεπτέμβριο, 

επιτυγχάνοντας υψηλό 8 μηνών, 

χάρη στην έντονη αύξηση εισροής 

νέων εταιρειών.  

Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΜΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

Συνεχίστηκε και τον Οκτώβριο η 

πτωτική πορεία του δείκτη ΡΜΙ 

(Purchasing Managers’ Index) στον 

δευτερογενή τομέα, εξαιτίας 

μειωμένων νέων παραγγελιών και 

μικρότερης παραγωγής, 

καταγράφοντας 50,7 μονάδες από 

51,2 τον Σεπτέμβιο 2015, ελάχιστα 

πάνω από το όριο των 50 μονάδων, 

που διαχωρίζει την επέκταση από 

τη συρρίκνωση της παραγωγικής 

δραστηριότητας. Η μείωση 

προήλθε από εσωτερικούς κυρίως 

παράγοντες, που αφορούν 

ΑΓΟΡΑ ΙΝΔΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 
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Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας 



Μιλώντας σε επιχειρηματικό 

συνέδριο στο Χονγκ-Κονγκ, ο 

κεντρικός τραπεζίτης της Ινδίας, κ. 

Raghuram Rajan, είπε ότι η πτώση 

των εγχώριων επενδύσεων τόσο 

στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο 

τομέα στην τρίτη μεγαλύτερη 

οικονομία της Ασίας συνιστά 

σημαντικό πρόσκομμα στην 

προσπάθεια για ταχύτερη 

μεγέθυνση του ΑΕΠ της. Πρόσθεσε, 

όμως, ότι οι ιδιωτικές εγχώριες 

επενδύσεις μπορεί να 

ενθαρρυνθούν από τις αυξημένες 

ΑΞΕ, οι οποίες στο διάστημα 

Ιανουαρίου-Ιουνίου 2015 ανήλθαν 

σε $ 19,4 δις, 30% παραπάνω από 

το ίδιο διάστημα του 

προηγούμενου έτους. Εξέφρασε, 

δε, την ελπίδα του, ότι εάν υπάρξει 

έστω και μικρή αύξηση της ζήτησης 

“θα βγουν και άλλα προγράμματα 

από το συρτάρι». Τελειώνοντας 

τόνισε για μια ακόμα φορά, ότι οι 

κυβερνήσεις θα πρέπει να 

εναντιώνονται στη συσσώρευση 

χρεών στην παγκόσμια οικονομία, 

θέση που είχε πρόσφατα 

επαναλάβει ασκώντας κριτική στη 

Fed και σε άλλες κρατικές τράπεζες 

και προειδοποιώντας ότι το φτηνό 

χρήμα δημιουργεί επικίνδυνες 

αναμοχλεύσεις (leverage) στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και 

προβλήματα στις αναδυόμενες 

αγορές. Τελειώνοντας, υποστήριξε 

ότι η παγκόσμια οικονομία θα βγει 

από το τέλμα της χαμηλής 

ανάπτυξης και γιαυτό πρέπει να 

δοθεί προσοχή στη δημιουργία 

οικονομικού περιβάλλοντος 

απαλλαγμένου από τα χρέη.  

το ΗΒ υπέγραψαν 

20 εμπορικές 

συμφωνίες ύψους 

£9 δις κατά τη 

διάρκεια της 

επίσκεψης του 

Ινδού 

Πρωθυπουργού, κ. 

Ν. Μόντι στη 

Βρετανία (12-14 

Νοεμβρίου), στις 

οποίες 

περιλαμβάνεται και 

επένδυση ύψους £1,3 δις από την 

Vodafone. Οι δύο Πρωθυπουργοί 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 

βρετανικής Κυβέρνησης, η Ινδία και 

συμφώνησαν επίσης σε ένα πακέτο 

προώθησης καθαρής ενέργειας 

αξίας £3,2 δις, το οποίο 

περιλαμβάνει εμπορικές 

συμφωνίες, κοινά ερευνητικά 

προγράμματα και πρωτοβουλίες 

για την ανταλλαγή τεχνικής, 

επιστημονικής και οικονομικής 

τεχνογνωσίας. Στην ομιλία του στο 

βρετανικό Κοινοβούλιο, ο Ινδός 

Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη 

οι δύο χώρες να δημιουργήσουν 

μια από κυριότερες συνεργασίες σε 

διεθνές επίπεδο.  

ΙΝΔΙΑ – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ανταλλαγή φορολογικών 

πληροφοριών για καλύτερη διεθνή 

συνεργασία. Επίσης, ζήτησε από 

τους G-20 να εξασφαλίσουν 

χρηματοδότηση και τεχνολογία 

αξίας $100 δις για την εφαρμογή 

μορφών καθαρής ενέργειας και 

επανέλαβε την πρότασή του για 

συνεργασία των πλούσιων σε 

ηλιακή επιφάνεια χωρών, έτσι ώστε 

η ηλιακή ενέργεια να καταστεί  

βασική μορφή πράσινης ενέργειας 

και αναπόσπαστο μέρος της ζωής 

των ανθρώπων, καθώς, όπως 

τόνισε, η καθαρή ενέργεια και οι 

φιλικές προς το περιβάλλον 

υποδομές καλύπτουν τόσο 

αναπτυξιακές όσο και 

περιβαλλοντολογικές ανάγκες.    

Η ΙΝΔΙΑ ΣΤΟΥΣ G-20 

Κατά τη συνάντηση κορυφής των G-

20 ο ινδός πρωθυπουργός έθεσε το 

ζήτημα του μαύρου χρήματος 

ζητώντας ευρύτερη διεθνή 

συνεργασία για την επιστροφή στη 

χώρα παράνομων κεφαλαίων 

κρυμμένων στο εξωτερικό, ενώ 

δήλωσε ότι η κυβέρνησή του 

ετοιμάζει νέο νόμο για τον έλεγχο 

της διαφθοράς και του εγχώριου 

μαύρου χρήματος. Πρόσθεσε ότι 

πρέπει να αρθούν τα υπερβολικά 

μέτρα απορρήτου στις τράπεζες, 

έτσι ώστε να υπάρχει τακτική 

ΠΤΩΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
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«Πρέπει να αρθούν 
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N. Modi και D. Cameron 



Δημοσιεύματα του εγχώριου τύπου 

αναφέρουν, ότι η Ινδία είναι έτοιμη 

να ξαναρχίσει τις διαπραγμετεύσεις 

με την ΕΕ για την υπογραφή 

εμπορικής συμφωνίας, έπειτα από 

τη με δική της πρωτοβουλία 

διακοπή τους τον περασμένο 

Αύγουστο, η οποία είχε ως αιτία 

την απαγόρευση εκ μέρους της ΕΕ 

πώλησης 700 ινδικών γενοσήμων 

σκευασμάτων, τα οποία κρίθηκε ότι 

δεν πληρούσαν τις επιβαλλόμενες 

ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η ινδή 

Υπουργός Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, κα Nirmala Sitha-

raman, ανακοίνωσε, ότι οι 

ημερομηνίες επανέναρξης των 

διαπραγματεύσεων συζητούνται 

και ότι η κυβέρνησή της προσπαθεί 

να επιταχύνει τη σύναψη των 

εμπορικών συμφωνιών τόσο με την 

ΕΕ όσο και με την Αυστραλία και 

τον Καναδά. Σημειώνεται, ότι όταν 

η σημερινή κυβέρνηση ανέλαβε 

καθήκοντα το καλοκαίρι του 2014 

έδωσε εντολή για αναθεώρηση των 

εκκρεμουσών εμπορικών 

συμφωνιών πριν αποφασίσει 

αργότερα την επανάληψη των 

διαπραγματεύσεων.  

ενέργειας αναμένεται να λύσουν τα 

προβλήματα με τις εταιρείες 

διανομής και ότι τα έργα στους 

δρόμους ταχείας κυκλοφορίας θα 

συνεχιστούν, ενώ επισήμανε ότι οι 

τραπεζίτες πρότειναν σειρά μέτρων 

για την επίλυση των προβλημάτων 

στη χαλυβουργία, υφαντουργία, 

ενέργεια, ζάχαρη, αλουμίνιο και 

κατασκευαστικό τομέα. 

Σημειώνεται, ότι τα ΜΕΣ ανήλθαν 

σε 6% στα τέλη Ιουνίου 2015 και 

ότι το μερίδιο των κρατικών 

τραπεζών σε αυτά είναι 

δυσανάλογα μεγάλο.  

Ο ινδός υπουργός οικονομικών, κ. 

Arun Jaitley, δήλωσε ότι τα μη 

ενεργά στοιχεία (ΜΕΣ) των 

κρατικών ινδικών τραπεζών 

βρίσκονται σε «απαράδεκτα 

επίπεδα» και ότι τόσο η κυβέρνηση 

όσο και η κεντρική τράπεζα 

παίρνουν μέτρα για τη χαλάρωση 

της πίεσης προς τις τράπεζες από 

ποικίλους τομείς της οικονομίας. Οι 

δηλώσεις έγιναν μετά τη 

συνάντηση του υπουργού με τους 

διοικητές των ινδικών κρατικών 

τραπεζών στις 23.11. Πρόσθεσε, ότι 

οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της 

ΜΗ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

ανακοίνωσε, ότι αναμένει αύξηση 
του ΑΕΠ κατά 7,5% για το 2015 και 
2016, καθώς η μεγέθυνση της 
οικονομίας έχει υποβοηθηθεί από 
τον χαμηλό πληθωρισμό και τη 
σταδιακή εφαρμογή δομικών 
μεταρρυθμίσεων. Τέλος, σημείωσε 
ότι είναι μεν θετική η απόφαση της 
Κυβέρνησης να ενισχύσει τις 
κρατικές τράπεζες με «ένεση» 
ρευστότητας 700 δις ρουπιών 
(περίπου €9,5 δις), αλλά θεωρεί το 
ποσό ανεπαρκές για την 
ανακεφαλαιοποίηση των εν λόγω 
τραπεζών.  

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΝΔΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗ MOODY’S 

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's 
αναβάθμισε την προοπτική των 
ινδικών τραπεζών σε σταθερή από 
αρνητική χάρη στη σταδιακή 
αναβάθμιση του λειτουργικού 
περιβάλλοντος για τους δανειστές, 
που, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος 
της εταιρείας, αντανακλά την 
προσδοκία του οίκου, ότι θα 
μειωθούν τα προβληματικά δάνεια. 
Η κακή ποιότητα του ενεργητικού 
των τραπεζών ήταν ο λόγος για τις 
αρνητικές προοπτικές, που η  
Moody's έδινε στις ινδικές τράπεζες 
συνεχώς από τον Νοέμβριο 2011.  
Περαιτέρω, η  Moody's 

EΕ-ΙΝΔΙΑ 
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Συνεχίστηκε η πτώση των ινδικών 

εξαγωγών για 11ο συνεχόμενο μήνα 

τον Οκτώβριο 2015. Το σύνολο των 

εξαγωγών ανήλθε σε $21,35 δις 

από $25,89 δις τον Οκτώβριο 2014, 

καταγράφοντας πτώση ύψους 

17,53%, σύμφωνα με στοιχεία που 

δημοσιοποίησε το ινδικό 

Υπουργείο Εμπορίου. Η εξέλιξη 

αυτή ανάγκασε την Κυβέρνηση να 

ανακοινώσει για δεύτερη φορά 

μέσα σε 15 μέρες μέτρα 

προώθησης των εξαγωγών και 

συγκεκριμένα την αύξηση του 

συντελεστή επιστροφής δασμών 

(απόδοση των καταβληθέντων 

δασμών για προϊόντα, που 

χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή προς εξαγωγή αγαθών), 

κυρίως για μηχανολογικά προϊόντα. 

Πάντως, το ίδιο διάστημα 

σημειώθηκε και πτώση των 

εισαγωγών σε ετήσια βάση κατά 

21,15%, που μεταφράζεται σε 

$31,12 δις από $39,46 δις τον 

Οκτώβριο 2014, με αποτέλεσμα και 

τη μείωση του ελλείμματος στο 

εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο 

κατήλθε στα $9.8 δις. Πάντως, 

όπως δήλωσε στον εγχώριο τύπο ο 

γενικός γραμματέας του ινδικού 

υπουργείου εμπορίου, η Ινδία 

φαίνεται να αποτυγχάνει να 

εκπληρώσει τον κυβερνητικό στόχο 

για εξαγωγές ύψους  $325 δις το 

οικ. έτος 2015-16, ενώ είναι πολύ 

πιθανό αυτές να είναι και λιγότερες 

από $300 δις –γεγονός που θα 

οδηγήσει στην για δεύτερη χρονιά 

συρρίκνωσή τους- κυρίως λόγω της 

μειωμένης παγκόσμιας ζήτησης και 

της πτώσης των τιμών των αγαθών. 

Το πιο ανησυχητικό για την 

κυβέρνηση είναι, ότι η συρρίκνωση 

παρατηρείται σε κύριους 

εξαγωγικούς τομείς, καθώς, ακόμα 

και μετά την αφαίρεση από το 

σύνολο των εξαγωγών των 

πετρελαιοειδών, οι υπόλοιπες 

εξαγωγές μειώθηκαν κατά 9% το 

πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος 

οικονομικού έτους σε σύγκριση με 

το ίδιο διάστημα οικ. έτους 2014-

15.  

αερομεταφορών. Αυτό σημαίνει, 

ότι ξένες εταιρείες charter καθώς 

και μεγάλες εταιρείες επίγειας 

εξυπηρέτησης μπορούν να 

δημιουργήσουν δικές τους βάσεις 

στην Ινδία. Επιπλέον, επιτρέπονται 

ΑΞΕ σε ποσοστό 49% για υπηρεσίες 

περιφερειακών αερομεταφορών, 

κάτι που θεωρείται ως προσπάθεια 

να προωθηθεί το κυβερνητικό 

σχέδιο περιφερειακής 

συνδεσιμότητας, το οποίο 

ανακοινώθηκε πρόσφατα.  
Μετά την απόφαση κατάργησης 

πολλών περιορισμών στις ΑΞΕ, 

αυτές είναι πλέον δυνατές σε 

ποσοστό 100% στον τομέα των 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

καταναλωτή ανήλθε σε 5%  και ο 

πληθωρισμός τροφίμων λιανικής σε 

5,25% τον περασμένο Οκτώβριο 

από 4,41% και 3,88% ένα μήνα 

νωρίτερα. Επίσης, η βιομηχανική 

παραγωγή αυξήθηκε με βραδύτερο 

από τον αναμενόμενο ρυθμό (3,6%) 

τον Σεπτέμβριο 2015, εξαιτίας 

κυρίως της βραδύτερης 

μεγέθυνσης του τομέα των 

εξορύξεων. Πάντως, αναλυτές της 

αγοράς θεωρούν ότι ο 

πληθωρισμός θα μειωθεί με το 

τέλος της εορταστικής περιόδου και 

με την πτώση στις τιμές των 

οσπρίων και λαχανικών, καθώς 

αυξάνονται οι εισαγωγές.  

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

Σε υψηλό τετραμήνου ανήλθε ο 

πληθωρισμός λιανικής τον 

περασμένο Οκτώβριο, εξαιτίας της 

ανόδου στις τιμές ορισμένων 

προϊόντων διατροφής και της 

αυξημένης ζήτησης λόγω της 

εορταστικής περιόδου, που 

κορυφώθηκε στις 11 Νοεμβρίου, 

κάνοντας λιγότερη πιθανή τη 

μείωση των επιτοκίων από την 

Κεντρική Τράπεζα κατά την 

καθιερωμένη αναθεώρηση της 

πολιτικής της τον ερχόμενο 

Δεκέμβριο. Ο ετήσιος πληθωρισμός 

ΠΤΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ 11Ο ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ 
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