
Επισκόπηση αξιολογεί θετικά 

τις κυβερνητικές μεταρρυθμί-

σεις, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που στοχεύουν στην 

ευκολία του επιχειρείν, στην 

ενδυνάμωση των ινδικών κρα-

τιδίων και στην απο-

νομισματοποίηση (de-

monetization). Σύμφωνα πάντα 

με την Επισκόπηση, κλειδί για 

θετικές εξελίξεις στο μέλλον 

αποτελεί η συνέχιση των με-

ταρρυθμίσεων, ώστε να αντιμε-

τωπιστούν σοβαρές οικονομι-

κές προκλήσεις. Πέραν των 

ανωτέρω θετικών διαπιστώσε-

ων, η Επισκόπηση επισημαίνει 

τις δομικές αδυναμίες της ινδι-

κής Οικονομίας, όπως είναι τα 

χαμηλά φορολογικά έσοδα, οι 

ανεπαρκείς υποδομές, η χαμη-

λή παραγωγικότητα (κυρίως 

στον αγροτικό τομέα), η χαμηλή 

απασχόληση και το τεράστιο 

μέγεθος της άτυπης Οικονομί-

ας.  

Τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα 

(ΠΤ), όσο και το ΔΝΤ προέβλε-

ψαν μεγέθυνση ύψους 7,2% 

για την ινδική Οικονομία το οικ. 

έτος 2017-18 και περαιτέρω 

ανάπτυξη 7,5% για το επόμενο 

έτος. Η ΠΤ δικαιολόγησε το 

ύψος της πρόβλεψης υποδει-

κνύοντας μια «μέτρια υποχώ-

ρηση» στην οικονομική ανά-

πτυξη, οφειλόμενη στην από-

συρση νομισμάτων (de-

monetization) τον Νοέμβριο 

2016. Εξάλλου, στην εξαμηνιαί-

α έκθεσή του, το ΔΝΤ αύξησε 

την πρόβλεψή του για την οικο-

νομική μεγέθυνση του τρέχο-

ντος οικ. έτους σε 6,8% από 

6,6% τον περασμένο Ιανουάρι-

ο, ενώ οι εκτιμήσεις του συνέ-

πεσαν με αυτές της ΠΤ, καθώς 

ανέφερε ότι η επιβράδυνση της 

ανάπτυξης κατά το παρόν οικ. 

έτος οφείλεται στο προσωρινό 

αρνητικό καταναλωτικό σοκ, 

που προήλθε από την έλλειψη 

ρευστού στην αγορά κατόπιν 

de-monetization και στη διακο-

πή της ροής πληρωμών. Ση-

μειώνεται, ότι η ινδική Στατιστι-

κή Υπηρεσία έχει προβλέψει 

μεγέθυνση ύψους 7,2% για το 

παρόν οικονομικό έτος. Από 

την πλευρά της, η ετήσια επι-

σκόπηση του ΟΟΣΑ αξιολογεί 

θετικά την τρέχουσα κατάστα-

ση και τις προοπτικές της ινδι-

κής Οικονομίας, καθώς η οικο-

νομική ανάπτυξη κρίνεται ισχυ-

ρή και η δημοσιονομική εξυγί-

ανση πολύ θετική. Επιπλέον, η 
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 2014-15 2015-16 2016-17 

Real GDP Growth 

(change y-o-y) 
7.2% 7.6% 7.0% 

Tax revenues (on 

GDP) 
15.7% 16.9% nd 

Consumer Price In-

dex (change y-o-y) 
5.8% 4.9% 4.8% 

Fiscal balance (on 

GDP) 
-6.5% - 7.2% - 7,0% 

Gross fixed capital 
formation (change y-

o-y) 
4.9% 3.9% 0.4% 

Current account bal-

ance (on GDP) 
-1.3% -1.1% -0.8% 

Exports (change y-o-

y) 
1.7% -5.2% 4.5% 

Imports (change y-o-

y) 
0.8% -2.8% -2.3% 



Θετικά διαμορ-

φώθηκε τον 

περασμένο Φε-

βρουάριο ο δεί-

κτης ΡΜΙ, τόσο 

στον τομέα της 

μεταποίησης, 

όσο και σε αυτόν 

των υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, ο 

ΡΜΙ μεταποίησης 

ανήλθε σε ετήσια 

βάση στις 50,7 

μονάδες από 50,4 τον Ιανουάριο, 

ενώ ο ΡΜΙ υπηρεσιών, ο οποίος 

μεγεθύνθηκε έπειτα από συρρίκνω-

ση τριών μηνών, ανήλθε σε ετήσια 

βάση στις 50,8 μονάδες από 49,9 

έναν μήνα νωρίτερα. Η άνοδος 

αυτή οφείλεται στον μεγαλύτερο 

αριθμό παραγγελιών και στην 

αυξημένη παραγωγή του ιδιωτικού 

τομέα. Παρά ταύτα, η απόδοση και 

των δύο τομέων υπολείπεται κατά 

πολύ αυτής που σημειωνόταν για 

πολλούς μήνες πριν από την από-

συρση των χαρτονομισμάτων τον 

Νοέμβριο 2016 (de-monetization). 

Τον Μάρτιο τ.έ. ο δείκτης μεταποίη-

σης ΡΜΙ ανήλθε σε 52,5 μονάδες, 

που αποτελεί την υψηλότερη από-

δοση μετά την de-nomination και 

είναι αρκετά σημαντικότερη από 

την απόδοση του Φεβρουαρίου. Οι 

νέες παραγγελίες συνεχίστηκαν, 

τόσο οι εγχώριες όσο και οι εξαγω-

γικές. Συνολικά, τα επιμέρους 

στοιχεία υποδεικνύουν ότι η αποδι-

οργάνωση που προκλήθηκε από 

την απόσυρση των νομισμάτων 

είχε σε μεγάλο βαθμό καταλαγιάσει 

έως τον Μάρτιο. Αναφορικά με τον 

δείκτη βιομηχανικής παραγωγής 

(ΙΙΡ), αυτός μειώθηκε κατά 1,2% σε 

ετήσια βάση τον περασμένο Φε-

βρουάριο συγκριτικά με άνοδο 

3,3% τον Ιανουάριο. Ενώ οι τομείς 

των ορυκτών και του ηλεκτρισμού 

είχαν θετική απόδοση, στους υπό-

λοιπους επιμέρους τομείς σημειώ-

θηκε σημαντική πτώση. Ο τομέας 

των κεφαλαιουχικών αγαθών γνώ-

ρισε κάμψη 3,4% και των κατανα-

λωτικών αγαθών επίσης κάμψη 

5,6%. Σύμφωνα με ανάλυση της 

Τράπεζας HDFC, η μείωση του ΙΙΡ 

οφείλεται κυρίως στη δραστική 

μείωση παραγωγής ζάχαρης, που, 

λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητάς της 

στον υπολογισμό του εν λόγω 

δείκτη, οδήγησε τη συνολική μέτρη-

ση σε καθοδική πορεία.   

'Make in India'. Η τελευταία αποτέ-

λεσε προσωπική πολιτική ναυαρχί-

δα του Ινδού Πρωθυπουργού Ν. 

Μόντι. Όμως, φαίνεται ότι το DIPP, 

υπεύθυνο για την εφαρμογή της 

προαναφερθείσας πολιτικής, απέ-

τυχε να προσελκύσει τον επιθυμη-

τό αριθμό ΑΞΕ στον μεταποιητικό 

τομέα. Σημειώνεται, ότι η πολιτική 

πρωτοβουλία 'Make in India' εγκαι-

νιάστηκε τον Σεπτέμβριο 2014 με 

σκοπό την ώθηση του μεταποιητι-

κού τομέα μέσω ΑΞΕ, με απώτερο 

Σύμφωνα με 

δημοσιεύματα 

του ινδικού τύ-

που, το Τμήμα 

Βιομηχανικής 

Πολιτικής και 

Προώθησης 

(DIPP) αποφάσι-

σε να επικεντρώσει τις προσπά-

θειές του για προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων σε λίγους τομείς αντί 

των 25 τομέων, που αρχικά περι-

λάμβανε η πολιτική πρωτοβουλία 

σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας.  

Δείκτες Παραγωγής διμήνου 

Η πρωτοβουλία 'Make in India' θα επικεντρωθεί σε λίγους τομείς 

H RBI διατηρεί αμετάβλητο το επιτόκιο των repos 

6%. Η Επιτροπή παρατήρησε 

ότι οι κίνδυνοι για την πορεία 

του πληθωρισμού είναι ισορρο-

πημένοι στην παρούσα συγκυ-

ρία. Για το άμεσο μέλλον, ο 

κίνδυνος ανόδου του πληθωρι-

σμού προέρχεται από την αβε-

βαιότητα για τους μουσώνες, 

την εφαρμογή των αποφάσεων 

της 7ης κεντρικής επιτροπής 

πληρωμών και των εφάπαξ 

επιπτώσεων της εφαρμογής του 

νέου φορολογικού νόμου για τα 

αγαθά και τις υπηρεσίες.  

Στην πρώτη συνεδρίασή της για το 

οικονομικό έτος 2017-18, η Επιτρο-

πή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) 

της Αποθεματικής Τράπεζας της 

Ινδίας αποφάσισε να διατηρήσει 

αμετάβλητο το ύψος επιτοκίου των 

repos στο πλαίσιο διευκόλυνσης 

προσαρμογής της ρευστότητας σε 

6,25%. Αντίθετα, η MPC αποφάσι-

σε ομόφωνα να αυξήσει το αντί-

στροφο επιτόκιο των repos (με το 

οποίο απορροφά την πλεονάζουσα 

ρευστότητα από το τραπεζικό σύ-

στημα) κατά 25 μονάδες βάσης σε 
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την πορεία του 

πληθωρισμού 

είναι 

ισορροπημένοι 

στην παρούσα 

συγκυρία» 

 

 



Ο πληθωρισμός χονδρικής Φε-

βρουαρίου 2017 ανήλθε σε 6,5% 

σε ετήσια βάση σε σύγκριση με 

5,2% έναν μήνα νωρίτερα, κατα-

γράφοντας υψηλό 39 μηνών. Αυτό 

οφείλεται κυρίως σε απότομη αύξη-

ση των τιμών των μεταλλευμάτων 

και των καυσίμων, ενώ και οι τιμές 

των τροφίμων άρχισαν επίσης να 

αυξάνονται με τη σταδιακή αποκα-

τάσταση της κυκλοφορίας των 

νέων χαρτονομισμάτων στην αγο-

ρά. Αντίθετα, πτώση σημειώθηκε 

στον πληθωρισμό των προϊόντων 

του μεταποιητικού τομέα, ο οποίος 

ανήλθε σε 3,7% τον Φεβρουάριο 

από 4% τον Ιανουάριο, καθώς οι 

τιμές των ποτών, ταμπάκο, ξύλου 

και δερμάτινων ειδών μειώθηκαν 

σημαντικά. Συμπερασματικά, η 

άνοδος του πληθωρισμού χονδρι-

κής φαίνεται να οφείλεται περισσό-

τερο σε αύξηση του κόστους των 

εισροών παρά σε αύξηση των 

τιμών παραγωγού. Επιπλέον, 

αύξηση σημειώθηκε και στον πλη-

θωρισμό τιμών καταναλωτή, ο 

οποίος ανήλθε σε 3,7% σε ετήσια 

βάση τον Φεβρουάριο από 3,2% 

τον Ιανουάριο, κυρίως εξαιτίας του 

πληθωρισμού τροφίμων, οι οποίες 

επανήλθαν σταδιακά σε φυσιολο-

γικά επίπεδα, έπειτα από την από-

τομη πτώση τους, εξαιτίας της 

ξαφνικής απόσυρσης χαρτονομι-

σμάτων από την κυκλοφορία τον 

περασμένο Νοέμβριο. Τον Μάρτιο 

ο δείκτης τιμών καταναλωτή 

ανήλθε σε 3,8% σε ετήσια βάση 

από 3,7% τον Φεβρουάριο. Το 

παραπάνω οφείλεται κυρίως σε 

άνοδο των τιμών καυσίμων (5,6% 

σε ετήσια βάση 

από 3,9% έναν 

μήνα νωρίτερα). 

Τέλος, ο δείκτης 

τιμών χονδρικής 

(WPI) κατήλθε σε 

χαμηλότερο του 

αναμενόμενου 

επίπεδο σε ετήσια 

βάση τον περασμέ-

νο Μάρτιο. Συγκε-

κριμένα, ανήλθε σε 

5,7% από υψηλό 39 

μηνών 6,5% έναν μήνα νωρίτερα. Η 

μείωση οφείλεται σε επιμέρους 

μείωση της τιμής μεγάλου αριθμού 

προϊόντων ευρείας βάσης. Συγκε-

κριμένα, μείωση τιμών σημειώθηκε 

τόσο σε μεγάλο αριθμό τροφίμων, 

όσο και στα πετρελαιοειδή και στα 

προϊόντα του μεταποιητικού τομέα.  

καθώς και η λήψη μέτρων ποιότη-

τας και πιστοποίησης.  

Μείωση χρόνου εξέτα-
σης διπλωμάτων ευρε-
σιτεχνίας 

Η Ινδή Υπουργός Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, κα Nirmala Sitha-

raman, δήλωσε ότι η Κυβέρνηση 

εργάζεται προς την κατεύθυνση της 

μείωσης του χρόνου εξέτασης 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από 48 

Η Ινδή Υπουργός Εμπορίου και 

Βιομηχανίας, κα Nirmala Sitha-

raman, εγκαινίασε τον Μάρτιο τ.έ. 

το Πρόγραμμα «Υποδομές Εμπορί-

ου για τις Εξαγωγές (ΤΙΕS)», το 

οποίο εστιάζει στις ανάγκες των 

Ινδών εξαγωγέων. Στόχος του Προ-

γράμματος είναι η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ινδικών 

εξαγωγών μέσω της κάλυψης των 

κενών στις υποδομές, η δημιουργία 

στοχευμένων έργων υποδομών, 

μήνες σήμερα σε 18 μήνες και 

ότι το παραπάνω θα αρχίσει να 

εφαρμόζεται έως τον Μάρτιο 

2018. Όπως η ίδια δήλωσε στο 

Κοινοβούλιο, απαντώντας σε 

σχετική ερώτηση, τον Μάρτιο 

τ.έ. εκκρεμούσαν 247 χιλιάδες 

αιτήσεις για δίπλωμα ευρεσιτε-

χνίας και 753 χιλιάδες αιτήσεις 

για έγκριση εμπορικού σήμα-

τος.  

 

Πληθωρισμός 

«Υποδομές Εμπορίου για τις Εξαγωγές»  

Περαιτέρω απελευθέρωση ΑΞΕ 

έντυπα μέσα από 26% σε 49%. 

Υπενθυμίζεται, ότι τον προηγούμε-

νο χρόνο η ινδική Κυβέρνηση 

προέβη σε περαιτέρω απελευθέρω-

ση των ΑΞΕ σε πολλούς τομείς, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών της 

Άμυνας, της Πολιτικής Αεροπορίας, 

των Κατασκευών κλπ.  

Παγκόσμιος Δείκτης Ε-

μπιστοσύνης ΑΞΕ  

Κατά μία θέση ανέβηκε η Ινδία 

στην κατάταξη του Παγκόσμιου 

Δείκτη Εμπιστοσύνης ΑΞΕ 2017, 

με το 31% των σχετικά ερωτηθέ-

ντων να δηλώνει αισιοδοξία για την 

οικονομική κατάσταση τα επόμενα 

τρία χρόνια. Ο δείκτης δείχνει 

σταθερή άνοδο της εμπιστοσύνης 

των επενδυτών τα τελευταία δύο 

χρόνια, καθιστώντας την Ινδία τη 

μία από τις δύο αναπτυσσόμενες 

χώρες που προηγούνται των υπό-

λοιπων στον εν λόγω δείκτη μαζί με 

την Κίνα. Στην πρώτη θέση του 

δείκτη βρέθηκαν για 5η χρονιά οι 

ΗΠΑ, ακολουθούμενες από τη 

Γερμανία και την Κίνα . 

Η Κυβέρνηση αναμένεται σύντομα 

να ανακοινώσει περαιτέρω χαλά-

ρωση των κανόνων που διέπουν 

τις ΑΞΕ σε ορισμένους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα 

της λιανικής πώλησης μιας μόνης 

εμπορικής επωνυμίας. Η προανα-

φερθείσα χαλάρωση θα συνάδει με 

τις εξαγγελίες του Υπουργού Οικο-

νομικών κατά τη συζήτηση του 

Κρατικού Προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2017-18. Επιπλέον, η Κυβέρ-

νηση μελετά το ενδεχόμενο της 

αύξησης του ορίου ΑΞΕ στα 

Μάρτιος-Απρίλιος 2017 

«Ο δείκτης 

δείχνει σταθερή 

άνοδο της 

εμπιστοσύνης 

των επενδυτών 

τα τελευταία δύο 

χρόνια» 

Caption de-

scribing pic-

ture or graph-

ic. 
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Η Επιτροπή Εσωτερικής 

Αγοράς και Καταναλωτι-

κών Υποθέσεων 

(ΕΕΑΚΥ) του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου επι-

σκέφθηκαν το Μουμπάϊ 

και το Νέο Δελχί κατά το 

διάστημα 21-23 Φεβρου-

αρίου. Στο Ν. Δελχί η 

Επιτροπή συναντήθηκε 

με τους Υπουργούς 

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

και Επιχειρηματικότητας, 

Καταναλωτικών Υποθέ-

σεων, Δικαιοσύνης και Πληροφορι-

κής. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις με δύο κοινοβουλευτι-

κές Επιτροπές, τη Μόνιμη Επιτρο-

πή Πληροφορικής και τη Μόνιμη 

Επιτροπή Τροφίμων, Καταναλωτι-

κών Υποθέσεων και Δημόσιας 

Διανομής. Στο Μουμπάϊ, η Επιτρο-

πή επισκέφθηκε το λιμάνι της πό-

λης, που αποτελεί το μεγαλύτερο 

εμπορικό λιμάνι της χώρας, όπου 

ενημερώθηκε για τις προσπάθειες 

ψηφιοποίησης όλων των τελωνεια-

κών συναλλαγών και βελτίωσης 

των υποδομών. Επίσης, συναντή-

θηκε με τον Κυβερνήτη του Κρατιδί-

ου Μαχαράστρα, επισκέφθηκε ένα 

τεχνολογικό πάρκο και συνάντησε 

μέλη της  Consumer Guidance 

Society of India (CGSI), της μεγα-

λύτερης Ομοσπονδίας Καταναλω-

τών της Ινδίας. Τα μέλη της Επιτρο-

πής θεώρησαν την επίσκεψή τους 

στις δύο μεγαλύτερες ινδικές πό-

λεις θετικές, καθώς είχαν εποικοδο-

μητικές συνομιλίες με τους Ινδούς 

εταίρους τους σε θέματα κοινού 

ενδιαφέροντος, όπως η ανάπτυξη 

του ψηφιακού τομέα και η προστα-

σία των δικαιωμάτων των κατανα-

λωτών. Όπως συνέβη και με τις 

δύο επιπλέον επισκέψεις Επιτρο-

πών του ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου, που πραγματοποιήθηκαν σχε-

δόν ταυτόχρονα, η επίσκεψη της 

ΕΕΑΚΥ συνέβαλε στην επανάληψη 

των μηνυμάτων της ΕΕ προς την 

ινδική πλευρά, κυρίως ως προς το 

Εμπόριο και τις Επενδύσεις και 

συγκεκριμένα: 1) Μια ευρεία Συμ-

φωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ-

Ινδίας θα μπορούσε να δώσει 

ώθηση στις εμπορικές και οικονο-

μικές σχέσεις των δύο πλευρών και 

2) η μονομερής (από την Ινδία) 

κατάργηση των Διμερών Συμφω-

νιών Επενδύσεων δε βοηθά στην 

προσέλκυση νέων επενδύσεων 

στην Ινδία.  

και ο Ινδός Υπουργός Οικονομικών 

Arun Jaitley. Επιπλέον, ο Πρόε-

δρος της ΕΙΒ είχε συνάντηση με 

τον Ινδό Πρωθυπουργό, ο οποίος, 

σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ινδι-

κός τύπος, ήταν πολύ θετικός σχε-

τικά με τις σχέσεις ΕΕ-Ινδίας, ενώ 

έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την 

επέκταση των δραστηριοτήτων της 

ΕΙΒ στη χώρα του, η οποία θα 

μπορούσε να συμβάλει στη διαδι-

κασία εκσυγχρονισμού της Ινδίας. 

Κατά την επίσκεψη, υπεγράφησαν 

Ο Πρόεδρος της Ευρω-

παϊκής Τράπεζας Επεν-

δύσεων (EIB), W. Hoyer, 

επισκέφθηκε την Ινδία το 

διάστημα 31 Μαρτίου-1 

Απριλίου συνοδευόμε-

νος από τον Αντιπρόε-

δρο και άλλους υψηλού 

επιπέδου αξιωματού-

χους της Τράπεζας. Στα 

εγκαίνια του τοπικού 

καταστήματος της ΕΙΒ 

Ινδίας παραβρέθηκε μεταξύ άλλων 

2 συμφωνίες για δάνεια ύψους 200 

και  250 εκ. ευρώ για το μετρό της 

πόλης Lucknow και για έργα ηλια-

κής ενέργειας αντίστοιχα.  

Επίσκεψη Επιτροπής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

ΕΕ - Ινδία 

Ινδία – Ηνωμένο Βασίλειο 

ΕΕ. Στο μεταξύ, οι δύο πλευρές 

συμφώνησαν να δημιουργήσουν 

από κοινού ένα ινδο – βρετανικό 

αποθεματικό ταμείο επενδύοντας 

σε αυτό £240 εκ. για τη χρηματοδό-

τηση της αγοράς ενέργειας και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της 

Ινδίας. Το Ταμείο, που θα τελεί 

υπό την αιγίδα του Εθνικού Ταμεί-

ου Επενδύσεων και Υποδομών της 

ινδικής Κυβέρνησης, θα έχει ως 

στόχο την προσέλκυση ιδιωτών 

επενδυτών από το Λονδίνο, ενώ 

αναμένεται να συγκεντρώσει αρχι-

κά  περίπου £500 εκ.  Ο 9ος οικονομικός και χρηματοοικο-

νομικός διάλογος Ινδίας – Ηνωμέ-

νου Βασιλείου πραγματοποιήθηκε 

στο Νέο Δελχί στις αρχές Απριλίου 

τ.έ. Κατά τις συζητήσεις μεταξύ των 

Υπουργών Οικονομικών των δύο 

χωρών ετέθη το ζήτημα διμερούς 

Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ των 

δύο χωρών, για το οποίο η ινδική 

πλευρά επανέλαβε την άποψη, ότι 

επίσημος διάλογος για μια τέτοια 

συμφωνία μπορεί να αρχίσει μόνο 

μετά την ολοκλήρωση της εξόδου 

του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
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Ο Κύπριος Πρόεδρος, κ. Νίκος 

Αναστασιάδης, πραγματοποίησε 

επίσημη επίσκεψη στην Ινδία το 

διάστημα 25-29 Απριλίου συνο-

δευόμενος από τους Υπουργούς 

Οικονομικών, Ενέργειας, Μεταφο-

ρών, Γεωργίας, καθώς και τον 

Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Κύ-

πρου. Πρόκειται για την πρώτη 

επίσκεψη του κ. Αναστασιάδη στην 

Ινδία. Οι Κύπριοι επίσημοι επι-

σκέφθηκαν αρχικά την πόλη Μου-

μπάϊ για συνομιλίες με την τοπική 

ηγεσία, επίσκεψη του Χρηματιστη-

ρίου Βομβάης, καθώς και συναντή-

σεις με παράγοντες της ινδικής 

κινηματογραφικής βιομηχανίας 

(Bollywood). Στη συνέχεια επισκέφ-

θηκαν την ινδική πρωτεύουσα  για 

συνομιλίες με την ινδική ηγεσία. 

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τον 

Ινδό Πρόεδρο, την Υπουργό Εξωτε-

ρικών και τον Πρωθυπουργό, κ. 

Narendra Modi. Στο Νέο Δελχί 

πραγματοποιήθηκε επίσης συνέ-

δριο, που διοργανώθηκε από τοπι-

κά επιμελητήρια, στο οποίο και οι 

δύο πλευρές εξέφρασαν την ελπίδα 

ότι, μετά την απομάκρυνση της 

Κύπρου από τη λίστα «notified 

jurisdictional area» και την υπογρα-

φή αναθεωρημένης Συμφωνίας 

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, η 

επενδυτική δραστηριότητα ανάμε-

σα στις δύο χώρας θα αυξηθεί. 

Σημειώνεται, ότι η Κύπρος είναι η 

8η μεγαλύτερη επενδύτρια χώρα 

στην Ινδία, κυρίως στους τομείς: 

χρηματοδοτική μίσθωση, χρηματι-

στήριο, αυτοκινητοβιομηχανία, 

μεταποιητική βιομηχανία, ακίνητα, 

διαχείριση φορτίων, κατασκευές, 

ναυτιλία και εφοδιαστική. 

Από την πλευρά του, ο 

Κύπριος Υπουργός Οικο-

νομικών, κ. Χάρης Γεωρ-

γιάδης, δήλωσε ότι η Ινδία 

μπορεί να επενδύσει στην 

Κύπρο σε τομείς όπως 

τουρισμός, αιολική ενέρ-

γεια, παραγωγή κινηματο-

γραφικών στην Κύπρο 

κλπ.  

ζουν τις BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, 

Ινδία, Κίνα Και Ν. Αφρική). Στόχος 

του προαναφερθέντος έργου είναι 

η βελτίωση της οδικής σύνδεσης 

της ενδοχώρας, η οποία με τη 

σειρά της θα δώσει ώθηση στην 

οικονομική δραστηριότητα των 

αγροτικών περιοχών.  

Το πρώτο της δάνειο, ύψους US$ 

350 εκ. από την Νέα Αναπτυξιακή 

Τράπεζα (ΝΑΤ) συνήψε η Ινδία. Τα 

χρήματα του δανείου πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 

και αναβάθμιση του έργου οδοποι-

ίας μείζονος περιοχής στο κρατίδιο 

Madhya Pradesh. Η ΝΑΤ, που 

επίσημα ονομάζεται Αναπτυξιακή 

Τράπεζα των BRICS, αποτελεί 

πολυμερή τράπεζα, η οποία ιδρύ-

θηκε από τις χώρες που απαρτί-

Ινδία – Κύπρος 

Δάνειο από την Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Ινδία – Αυστραλία 

της να ενισχύσει την αναπτυσσό-

μενη οικονομία της με περιβαλλο-

ντικά φιλικά καύσιμα. Αντίθετα, δεν 

υπήρξε καμία πρόοδος αναφορικά 

με τη Συνολική Συμφωνία Οικονο-

μικής Συνεργασίας, καθώς οι δύο 

ηγέτες αποφάσισαν να εξουσιοδο-

τήσουν αξιωματούχους τους να 

συμμετάσχουν σε γύρο διαπραγ-

ματεύσεων για την επίτευξη Συμ-

φωνίας Ελευθέρου Εμπορίου μετα-

ξύ των δύο χωρών.  

Η Ινδία και η Αυστραλία υπέγρα-

ψαν 6 συμφωνίες στις 10 Απριλί-

ου, συμπεριλαμβανομένης μίας για 

αντιτρομοκρατική συνεργασία, 

έπειτα από συζητήσεις του Ινδού 

Πρωθυπουργού με τον Αυστραλό 

ομόλογό του στο Νέο Δελχί. Οι δύο 

Πρωθυπουργοί συζήτησαν διμερή, 

περιφερειακά και διεθνή θέματα. Ο 

Αυστραλός Πρωθυπουργός δήλω-

σε ότι η χώρα του θα αρχίσει εξα-

γωγές ουρανίου προς της Ινδία το 

συντομότερο, κάτι που ζητούσε η 

Ινδία επί μακρόν στην προσπάθειά 
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Παρά τις 

προσπάθει-

ες που 

καταβλήθη-

καν, χωρίς 

αποτέλεσμα 

παρέμεινε η 

δεύτερη 

αναθεώρη-

ση της Συ-

νολικής 

Συμφωνίας 

Οικονομικής 

Συνεργασί-

ας μεταξύ Ινδίας και Σιγκαπούρης 

(CECA). Η διαδικασία αναθεώρη-

σης έχει βαλτώσει για έξι χρόνια, 

κυρίως λόγω του αιτήματος της 

Ινδίας για μεγαλύτερη πρόσβαση 

στην αγορά της Σιγκαπούρης των 

επαγγελματιών και τραπεζών της. 

Το ινδικό Υπουργείο Εμπορίου, σε 

σχόλιό του, χαρακτήρισε ελάσσο-

να τα ζητήματα, στα οποία υπάρχει 

ασυμφωνία, ενώ επαίνεσε τη Σι-

γκαπούρη ως σπουδαίο εμπορικό 

εταίρο.  

Ινδία-Σρι Λάνκα 

Κατά τη διάρκεια της επίσημης 

επίσκεψης του Πρωθυπουργού της 

Σρι Λάνκα στην Ινδία, στις 26 

Απριλίου, υπεγράφη Μνημόνιο 

Κατανόησης για τη διμερή οικονο-

μική συνεργασία στο αμέσως 

επόμενο χρονικό διάστημα. Ιδιαίτε-

ρη έμφαση δίνεται στην από κοι-

νού ανάπτυξη του λιμανιού  Trinco-

malee της Σρι Λάνκα. Ινδοί αναλυ-

τές θεωρούν τα προαναφερθέντα 

ως προσπάθεια της Ινδίας να 

αποτρέψει την αυξανόμενη κινεζική 

επιρροή στη Νότια Ασία, την οποία 

η Ινδία θεωρεί ως δική της σφαίρα 

επιρροής. Επιπλέον, οι δύο πλευ-

ρές εξέφρασαν την ελπίδα να ολο-

κληρωθούν σύντομα οι διαπραγμα-

τεύσεις για τη Συμφωνία Οικονομι-

κής και Τεχνολογικής Συνεργασίας.  

 

Οι συνομιλίες της Tata Mo-
tors και της Volkswagen 
για μεταξύ τους συνερ-
γασία βρίσκονται σε 

προχωρημένο στάδιο. 

Η Ινδία εγκαινιάζει πρόγραμ-
μα $1 τρις για την ανα-
μόρφωση του ενεργεια-

κού τομέα της. 

Η ινδική Κυβέρνηση έθεσε ως 
στόχο τον διπλασιασμό 
της παραγωγικότητας 
των ηλιακών πάρκων σε 

40 GW έως το 2020. 

Πιθανόν να 
συνεχι-
στούν οι 
δασμοί anti-
dumping για 
124 προϊό-

ντα χάλυβα. 

Η αγορά 
των smart 
cities θα 
ανέλθει σε 
$1386 δις 
έως το 

2020. 

Η Ινδία θα έχει 600 εκ. διαδι-
κτυακούς χρήστες έως 

το 2020.  

Συγχώνευση των εταιρειών 
Vodafone-Idea: δημι-
ουργία ενός τηλεπικοι-

νωνιακού γίγαντα. 

Η Airtel αγοράζει την Telenor, 
καθώς αυξάνονται οι 
ενοποιήσεις στον τομέα 

των τηλεπικοινωνιών. 

Οι προδιαγραφές για τις 
εκπομπές των κινητών 

Ινδία-Σιγκαπούρη 

Σύντομα Οικονομικά, Επιχειρηματικά κλπ Νέα 

Χάλυβας (ΠΟΕ) 

σμό συμβουλίου επίλυσης διαφο-

ρών καταθέτοντας το δεύτερο αίτη-

μά της εναντίον της Ινδίας, εξέλιξη 

που η Ινδία δε μπόρεσε να εμποδί-

σει, καθώς αυτό απαγορεύεται από 

τους κανόνες του ΠΟΕ. Η ινδική 

πλευρά εξέφρασε απογοήτευση για 

το δεύτερο ιαπωνικό αίτημα, λέγο-

ντας ότι έχει καταβάλει πολλές 

προσπάθειες να καθησυχάσει τις 

ανησυχίες της ιαπωνικής πλευράς. 

Επιπλέον, η Ινδία ισχυρίστηκε ότι 

η διάρκεια των μέτρων της διασφά-

λισης αφορούν μικρότερη χρονική 

περίοδο από την προβλεπόμενη 

στη συμφωνία διασφάλισης του 

ΠΟΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με την 

Ιαπωνία, η Ινδία δεν τήρησε τις 

διατάξεις της συμφωνίας διασφαλί-

σεων πριν επιβάλει οριστικούς 

εισαγωγικούς δασμούς.  

Η Ινδία θα βρεθεί ενώπιον του 

συμβουλίου επίλυσης διαφορών 

του ΠΟΕ, καθώς η Ιαπωνία κατέθε-

σε δεύτερο αίτημα για έκδοση 

απόφασης σχετικά με δασμούς 

διασφάλισης που επέβαλε η Ινδία 

σε προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 

από την Ιαπωνία, τους οποίους το 

Τόκυο θεωρεί αντιτιθέμενους στους 

διεθνείς κανόνες εμπορίου. Σε 

συνάντηση ενός σώματος επίλυ-

σης διαφορών σχετικά με το πρώτο 

αντίστοιχο αίτημα της Ιαπωνίας, η 

τελευταία πίεσε για τον σχηματι-
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τηλεφώνων στην Ινδία 
είναι 10 φορές υψηλότε-

ρες από τις διεθνείς. 

Η κινεζική κατασκευάστρια 
κινητών “OPPO” ανακοί-
νωσε την επένδυση 
$126 εκ. για τη δημιουρ-
γία βιομηχανικού πάρ-

κου στην Ινδία. 

60% της συνολικής παραγω-
γής ενέργειας θα προέρ-
χεται από μη-ορυκτά 

έως το 2027. 

Η Ινδία και το Ισραήλ ενισχύ-
ουν την συνεργασία 
τους στον τομέα 
Έρευνας και Τεχνολογί-

ας.  

Συμφωνία συνεργασίας στον 
αγροτικό τομέα μεταξύ 

Ινδίας και Πολωνίας. 

Η Γερμανία θα χρηματοδοτή-
σει προγράμματα υπο-
δομών στρατηγικής 

σημασίας στην Ινδία.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρότει-

νε το οικονομικό έτος να διαρκεί 

από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο και 

όχι από Απρίλιο έως Μάρτιο, όπως 

ισχύει σήμερα  

 

Δραστηριότητες Γραφείου ΟΕΥ 

εκπροσώπους της κινη-
ματογραφικής βιομηχα-
νίας.  

 Επίσκεψη στελεχών Γρ. ΟΕΥ 
στη Διεθνή Έκθεση 
“One Mega Event” στο 
Ν. Δελχί, όπου συμμετέ-
χει και η ελληνική εται-
ρεία INTRACOM, καθώς 
και σε διεθνείς εκθέσεις 
Τουρισμού, με αξιόλογη 
ελληνική συμμετοχή και 
Τροφίμων,  με περιορι-
σμένη ελληνική συμμε-
τοχή.  

Συμμετοχή στελεχών Γρ. ΟΕΥ σε 

ημερίδα για εμπόδια πρόσβασης 

στην ινδική αγορά και σε 

επενδύσεις, συναντήσεις 

Οικονομικών & Εμπορικών, 

Αγροτικών και Επιστημονικών 

Συμβούλων Κ-Μ της Ε.Ε.  

Υπηρεσιακή μετακίνηση του 
επικεφαλής του Γρ. ΟΕΥ 
στη Ντάκα – Μπανγκλα-
ντές (16-17 Μαρτίου), 
προκειμένου να συμμε-
τάσχει σε συνάντηση 
των οικονομικών και 
εμπορικών συμβούλων 
Κ-Μ της Ε.Ε. και για 
διμερείς συναντήσεις με 
ανώτατα στελέχη οικο-
νομικών Υπουργείων 
και Επιμελητηρίου. 

Υπηρεσιακή μετακίνηση του 
επικεφαλής του Γρ. ΟΕΥ 
Β’, στη Σρι Λάνκα, 1-3 
Μαΐου 2017, προκειμέ-
νου να συμμετάσχει σε 
συνάντηση των οικονο-
μικών και εμπορικών 
συμβούλων Κ-Μ της 
Ε.Ε. και για διμερείς 
συναντήσεις με ανώτατα 
στελέχη οικονομικών 
Υπουργείων και Επιμε-
λητηρίου. 

Συνάντηση στελεχών Γρ. ΟΕΥ 
με εισαγωγείς ελληνικών 
τροφίμων, με επιχειρη-
ματίες κατασκευαστι-
κού, τουριστικού, ενερ-
γειακού, τουριστικού 
τομέα, καθώς και με 
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