
Απογοήτευση εξέφρασε η Ινδή 

Υπουργός Εμπορίου, κα Nirmala 

Sitharaman, σχετικά με την κατά-

ληξη της Διϋπουργικής Συνόδου 

του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι.  

Ενόψει της Διϋπουργικής η κα 

Sitharaman είχε δηλώσει, ότι δεν 

είναι δυνατόν να εγκαταλειφθεί η 

Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα, 

καθώς είναι απαραίτητο να κλεί-

σουν υπάρχουσες εκκρεμότητες 

πριν από τη συζήτηση νέων θεμά-

των. Κατά τη διάρκεια των δια-

πραγματεύσεων, 47 αναπτυσσό-

μενες και φτωχές χώρες, μεταξύ 

των οποίων η Ινδία, συμμάχησαν 

ώστε να πιέσουν τους συμμετέχο-

ντες για συνέχιση των συζητήσε-

ων βάσει της Ατζέντας της Ντό-

χα, ενώ απέρριψαν τους ισχυρι-

σμούς των ανεπτυγμένων χωρών, 

ότι υπάρχει συναίνεση για την 

κατάργηση των αγροτικών επιδο-

τήσεων. 

Στη διάρκεια των διαπραγματεύ-

σεων, η Ινδία έθεσε το ζήτημα 

της ανάγκης διατήρησης ευελιξί-

ας από τις αναπτυσσόμενες χώρες 

στον γεωργικό τομέα και ζήτησε 

την κατάργηση των αγροτικών 

επιδοτήσεων από τις ανεπτυγμέ-

νες χώρες και τη σύγχρονη διατή-

ρηση του ειδικού μηχανισμού 

διασφάλισης για τις αναπτυσσό-

μενες χώρες σε περίπτωση ξαφνι-

κής αύξησης των εισαγωγών 

αγροτικών προϊόντων, ενώ επέ-

μεινε σε μια μόνιμη λύση ως 

προς τα δημόσια αποθέματα τρο-

φίμων για λόγους διατροφικής 

ασφάλειας.  

Ο ινδικός τύπος, καθώς και Ινδοί 

αναλυτές έκαναν λόγο για επι-

στροφή σε σημείο μηδέν του 

ΠΟΕ και για κατάληξη που ευνο-

εί τις πλούσιες χώρες, καθώς 

«σκότωσε αποτελεσματικά» τον 

ουσιαστικό στόχο του Γύρου της 

Ντόχα, ο οποίος αποσκοπούσε 

στη βελτίωση των προοπτικών 

των αναπτυσσόμενων χωρών στα 

πλαίσια του διεθνούς εμπορίου.  

Σε ειδική συνεδρίαση του ινδικού 

Κοινοβουλίου στις 22.12, η Υ-

πουργός Εμπορίου δέχτηκε τα 

πυρά της αντιπολίτευσης, η οποία 

την κατηγόρησε ότι δεν έκανε 

αρκετά για τη διασφάλιση των 

ινδικών συμφερόντων στα πλαί-

σια του ΠΟΕ. Η ίδια ισχυρίστη-

κε, ότι  στο «Πακέτο του Ναϊρό-

μπι» εμπεριέχονται υπουργικές 

αποφάσεις, που ικανοποιούν 

κάποια αιτήματα των αναπτυσσό-

μενων χωρών, όπως είναι τα δη-

μόσια αποθέματα τροφίμων για 

λόγους επισιτιστικής ασφάλειας 

(ειδικός μηχανισμός διασφάλισης 

[SSM] για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες) και η δέσμευση για κα-

τάργηση των εξαγωγικών επιδο-

τήσεων στα αγροτικά προϊόντα, 

κυρίως σε αυτά των αναπτυγμέ-

νων χωρών, οι οποίες υποσχέθη-

καν άμεση κατάργησή τους (με 

λίγες εξαιρέσεις), τη στιγμή που 

στις αναπτυσσόμενες χώρες δίνε-

ται περισσότερος χρόνος (έως το 

2018).  

Η Υπουργός Εμπορίου, κα  

Nirmala Sitharaman, δήλωσε 

στην ίδια συνεδρίαση, ότι η Ινδία 

είχε υποστήριξη από πολλές ανα-

πτυσσόμενες και φτωχές χώρες, 

αλλά ότι λίγες αναπτυγμένες 

χώρες, συμπεριλαμβανομένων 

των ΗΠΑ, αντιτάχθηκαν στη 

συνέχιση του Γύρου της Ντόχα.  
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Μετά από μακρά διακοπή, η 

Ινδία και η ΕΕ θα επανεκκινή-

σουν τον μεταξύ τους διάλογο 

για την επίτευξη διμερούς Συμ-

φωνίας Ελευθέρου Εμπορίου 

τον ερχόμενο Ιανουάριο στην 

Ινδία. Οι διαπραγματεύσεις 

διακόπηκαν τον περασμένο 

Αύγουστο εξαιτίας της ευρωπα-

ϊκής απαγόρευσης εισαγωγής 

700 ινδικών γενοσήμων φαρμά-

κων, τα οποία κρίθηκε -μετά 

από εργαστηριακό έλεγχο- ότι 

δεν πληρούσαν τις υγειονομικές 

προϋποθέσεις της ΕΕ, απαγό-

ρευση που προκάλεσε την 

έντονη αντίδραση της ινδικής 

Κυβέρνησης.  

Η απόφαση εκ μέρους της Ινδί-

ας για επανάληψη των διαβου-

λεύσεων έρχεται ένα μήνα μετά 

την πρόταση της ΕΕ να συζητή-

σει το ζήτημα των γενοσήμων 

χωριστά, ώστε να απελευθερω-

θούν οι διαπραγματεύσεις για 

την Συμφωνία Ελευθέρου Ε-

μπορίου, οι οποίες άρχισαν το 

2007, αλλά συνάντησαν εμπό-

δια που είχαν να κάνουν αφενός 

με την δυσκολία πρόσβασης 

Ινδών στην ευρωπαϊκή αγορά 

εργασίας και αφετέρου με τους 

υψηλούς ινδικούς εισαγωγικούς 

δασμούς στο αλκοόλ και στα 

οχήματα ευρωπαϊκής προέλευ-

σης. 

Σημειώνεται, ότι οι ινδικές 

εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν 

σε $49.3 δις το οικονομικό έτος 

2014-15, ενώ οι εισαγωγές 

ανήλθαν αντίστοιχα σε $49.2 

δις. Η αγορά της ΕΕ απορροφά 

ποσοστό 18% του συνόλου των 

ινδικών εξαγωγών με κύρια 

προϊόντα τα υφάσματα, την 

πληροφορική, τους πολύτιμους 

λίθους, τα κοσμήματα και τα 

φαρμακευτικά προϊόντα. Από 

την άλλη μεριά, η ΕΕ αποτελεί 

σημαντική πηγή ΑΞΕ, που 

αποτελούν σημαντικότατη προ-

και Προβολής (DIPP) της ινδι-

κής Κυβέρνησης. Οι εισροές 

ΑΞΕ προήλθαν κυρίως από τη 

Σιγκαπούρη  ($6.69 δις), τον 

Μαυρίκιο  ($3.66 δις), την Ολ-

λανδία ($1.09 δις) και την Ια-

πωνία ($815 εκ.). Οι τομείς, 

που προσέλκυσαν τα μεγαλύτε-

ρα ποσά ΑΞΕ περιλαμβάνουν 

αυτούς της πληροφορικής 

($3.05 δις), του εμπορίου 

Κατά 13% αυξήθηκαν οι 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

(ΑΞΕ) στην Ινδία την περίοδο 

Απριλίου-Οκτωβρίου 2015 (Α’ 

εξάμηνο οικονομικού έτους 

2015-16) ανερχόμενες συνολι-

κά σε $16.63 δις από $14.69 δις 

το ίδιο διάστημα έτους 2014, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που 

έδωσε στη δημοσιότητα το 

Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής 

($2.30 δις), των υπηρεσιών 

($1.46 δις), της αυτοκινητοβιο-

μηχανίας ($1.46 δις) και των 

τηλεπικοινωνιών ($659 εκ.). Το 

οικονομικό έτος 2014-15 οι 

εισροές αλλοδαπού κεφαλαίου 

στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 

27% σε $30.93 δις από $24.29 

δις το οικ. έτος 2013-14.  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΔΙΑΣ-ΕΕ 

ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΕ ΚΑΤΑ 13% 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΑΕΠ 

πιθανώς αντανακλά μια επιβρά-

δυνση στον τομέα των ακινήτων. 

Σταθερή ανάπτυξη κατέγραψαν 

οι υπηρεσίες, καθώς επίσης και οι 

καταναλωτικές δαπάνες, που 

αυξήθηκαν κατά 6,5% σε σύγκρι-

ση με 6,2% το πρώτο τρίμηνο, 

παρά την υποχώρηση της ιδιωτι-

κής κατανάλωσης, που οφείλεται 

στα πενιχρά έσοδα στις αγροτικές 

περιοχές λόγω των ανεπαρκών 

μουσώνων. Ενθαρρυντική ήταν η 

απόδοση του τομέα των επενδύ-

σεων, με τις ακαθάριστες να κα-

ταγράφουν ανάπτυξη 6,8% 

συγκριτικά με 4,9% το προη-

γούμενο τρίμηνο. Οι παραπάνω 

εξελίξεις υποδεικνύουν πορεία 

ανάκαμψης της ανάπτυξης, αν 

και εμπόδια με τη μορφή της 

περιορισμένης εκμετάλλευσης 

της παραγωγικής ικανότητας, 

του ιδιωτικού χρέους και των 

δημοσιονομικών περιορισμών 

είναι πιθανό να κρατήσουν την 

περαιτέρω ανάπτυξη σε χαμηλά 

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7,4% 

το δεύτερο τρίμηνο οικ. έτους 

2016 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 

2015) με βασικό μοχλό τον 

βιομηχανικό τομέα, που επιτα-

χύνθηκε κατά 6,8% συγκριτικά 

με 6,5% το πρώτο τρίμηνο 

χάρη στη μεγέθυνση του μετα-

ποιητικού τομέα και της παρα-

γωγής  ηλεκτρικής ενέργειας, 

σε αντίθεση με τον κατασκευα-

στικό τομέα, που σημείωσε 

αύξηση 2,6% από 6,9% το 

προηγούμενο τρίμηνο, κάτι που 

Σελ. 2 
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H EE είναι ο δεύτερος 

μεγαλύτερος εμπορι-

κός εταίρος της Ινδίας 

«Το ΑΕΠ αυξήθηκε 

κατά 7,4% το δεύτερο 

τρίμηνο οικ. έτους 

2016 με βασικό μοχλό 

τον βιομηχανικό 

τομέα» 

 



Την 97η θέση της λίστας Forbes 

των χωρών με το ευνοϊκότερο 

επιχειρηματικό περιβάλλον 

κατέλαβε η Ινδία. Στην έκθεσή 

της η εταιρεία σημειώνει ότι, 

παρά το γεγονός ότι η χώρα 

εξελίσσεται σε μια ανοιχτή 

οικονομία, υπάρχουν ακόμα 

σημάδια προηγούμενων αυταρ-

χικών πολιτικών, ενώ οι μακρο-

πρόθεσμες προοπτικές της κρί-

νονται μετρίως θετικές χάρη 

στον νεαρής ηλικίας πληθυσμό 

της, τις θετικές τραπεζικές κα-

ταθέσεις και επενδύσεις, καθώς 

και στην αυξανόμενη ενσωμά-

τωση στην παγκόσμια οικονο-

μία.  Παρά ταύτα, η έκθεση 

επισημαίνει ότι υπάρχουν πολ-

λές προκλήσεις που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν, συμπεριλαμ-

βανομένης της φτώχειας, της 

διαφθοράς, της βίας και των 

διακρίσεων εναντίον των γυναι-

κών, της ανεπαρκούς παραγω-

γής και διανομής ενέργειας, της 

αναποτελεσματικής επιβολής 

των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, της πολύ αργής 

απονομής δικαιοσύνης και των 

ανεπαρκών υποδομών στον 

τομέα των μεταφορών και της 

γεωργίας. Άλλα προβλήματα, 

που παρατέθηκαν εξηγώντας τη 

θέση στη λίστα, ήταν το μεγάλο 

κόστος και ο κακός σχεδιασμός 

των επιδοτήσεων, η ανεπάρκεια 

ποιοτικής βασικής και ανώτα-

της εκπαίδευσης και ο χειρι-

σμός του προβλήματος της 

εσωτερικής μετανάστευσης από 

τις αγροτικές στις αστικές πει-

ροχές. Στις επιμέρους κατηγο-

ρίες, η Ινδία κατετάγη 8η στην 

προστασία των επενδυτών, 41η 

στην καινοτομία, 57η στις ατο-

μικές ελευθερίες και 61η στα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας. Χαμη-

έλλειμμα ανέρχεται σε 556.000 

crores ρουπίες (1 crore = 10 

εκ.). Παράλληλα με τα αυξημέ-

να έσοδα σημαντικό ρόλο στη 

μείωση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος διαδραμάτισε και 

η συγκράτηση των μη προ-

γραμματισμένων δαπανών, 

κυρίως των μη παραγωγικών, 

Στο 74% του προβλεπόμενου 

από τον προϋπολογισμό οικο-

νομικού έτους 2015-16 ανήλθε 

το δημοσιονομικό έλλειμμα το 

πρώτο εξάμηνο (Απρίλιος-

Οκτώβριος), κυρίως χάρη στα 

αυξημένα φορολογικά και μη 

φορολογικά έσοδα του κρά-

τους. Το προβλεπόμενο 

ενώ υψηλό ήταν και το ποσο-

στό των προγραμματισμένων 

δαπανών, που έγινε δυνατό να 

απορροφηθούν για αναπτυξια-

κά έργα. Η εν λόγω εξέλιξη 

μειώνει τους φόβους μη επίτευ-

ξης του κυβερνητικού στόχου 

για μείωση του δημοσιονομι-

κού ελλείμματος σε ποσοστό 

97Η Η ΙΝΔΙΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ FORBES 

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

Η ΙΝΔΙΑ Η 4Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

ύψους $510 δις από την Ινδία 

($51 δις ετησίως κατά μέσο 

όρο). Μόνο το 2013 εξήχθη 

από αναπτυσσόμενες χώρες 

ποσό $1,1 τρις προερχόμενο 

από φοροδιαφυγή, εγκληματι-

κές δραστηριότητες, διαφθορά 

και άλλες παράνομες ενέργειες. 

Η έκθεση συμπεραίνει, ότι οι 

παράνομες χρηματικές ροές 

αποτελούν το πιο ζημιογόνο 

πρόβλημα για την οικονομία 

των αναπτυσσόμενων χωρών, 

καθώς εμποδίζουν την επίτευξη 

βιώσιμων αναπτυξιακών στό-

χων. Σημειώνεται, ότι η ινδική 

κυβέρνηση ψήφισε νόμο για το 

μαύρο χρήμα τον περασμένο 

Μάϊο, με τον οποίο καλούνται 

οι κάτοχοί του να το δηλώσουν, 

με στόχο την καταγραφή και 

φορολόγηση ποσού ύψους $3 

δις προερχόμενου από παράνο-

μες δραστηριότητες έως το 

τέλος έτους 2015. Όμως, μέχρι 

τον Νοέμβριο είχαν δηλωθεί 

μόνο $600 εκ.  

Σύμφωνα με έκθεση της εται-

ρείας συμβούλων Global Finan-

cial Integrity (GFI), που εδρεύει 

στην Ουάσιγκτον, με τίτλο 

«Illicit Financial Flows from 

Developing Countries: 2004-

2013», η Ινδία αποτελεί την 

τέταρτη μεγαλύτερη πηγή προ-

έλευσης μαύρου χρήματος στον 

κόσμο, μετά τις Κίνα, Ρωσία 

και Μεξικό. Συγκεκριμένα, 

μεταξύ 2004 και 2013 υπήρξε 

εκροή παράνομου πλούτου 

Σελ.3 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

Λίστα Forbes 2015 

 

«Οι παράνομες χρηματικές 

ροές αποτελούν το πιο 

ζημιογόνο πρόβλημα για 

την οικονομία των 

αναπτυσσόμενων χωρών, 

καθώς εμποδίζουν την 

επίτευξη βιώσιμων 

αναπτυξιακών στόχων» 



Σε υψηλό 14 μηνών κυμάνθηκε 

ο πληθωρισμός λιανικής τον 

Νοέμβριο 2015 ανερχόμενος σε 

5,41%, τη στιγμή που ο πληθω-

ρισμός χονδρικής παρέμεινε 

αρνητικός για 13ο συνεχή μήνα 

(-1,99% τον Νοέμβριο από -

3,81% τον Οκτώβριο 2015). Ο 

πληθωρισμός τροφίμων ανήλθε 

σε 6,07% τον Νοέμβριο από 

5,25% τον προηγούμενο μήνα, 

εξαιτίας των για δεύτερο συνε-

χόμενο έτος ανεπαρκών μου-

σώνων. Αναλυτές επισημαί-

νουν, ότι υπάρχουν δύο παρά-

γοντες, που είναι πιθανό να 

αυξήσουν τον πληθωρισμό 

πάνω από το ποσό του 5,8%, το 

οποίο προέβλεψε η Αποθεματι-

κή Τράπεζα της Ινδίας για τον 

Ιανουάριο 2016: 1) η πρόταση 

της Έβδομης Επιτροπής Πλη-

ρωμών για αύξηση κατά 24% 

στους μισθούς των δημοσίων 

υπαλλήλων αρχής γενομένης 

τον Ιανουάριο 2016 και 2) η 

αύξηση των επιτοκίων από την 

αμερικανική Ομοσπονδιακή 

Τράπεζα, η οποία θα έχει ως 

αποτέλεσμα την ενδυνάμωση 

του αμερικανικού νομίσματος 

έναντι της ρουπίας, γεγονός 

που θα πλήξει την ελλειμματική 

στο εξωτερικό της εμπόριο 

Ινδία. Από την άλλη πλευρά, η 

αναμενόμενη περαιτέρω μείω-

ση των διεθνών τιμών πετρε-

λαίου είναι πιθανό να εξισορ-

ροπήσει τις πληθωριστικές 

πιέσεις  και να οδηγήσει σε 

σταθεροποίηση του πληθωρι-

σμού τιμών καταναλωτή τους 

επόμενους μήνες.  

έως τον Ιανουάριο 2017, αρχής 

γενομένης τον Απρίλιο 2016 

(μείωση 0,25%) και συνεχίζο-

ντας με όμοιες μειώσεις τον 

Ιούλιο και Οκτώβριο 2016 και, 

τέλος, τον Ιανουάριο 2017. 

Σύμφωνα με στοιχεία, που δη-

μοσιοποίησε η RBI, το ποσο-

στό κρατικών ομολόγων που 

Η Αποθεματική Τράπεζα της 

Ινδίας (RBI) αποφάσισε τη 

μείωση του ποσοστού των κρα-

τικών ομολόγων, που υποχρε-

ούνται να κατέχουν οι τράπε-

ζες, σε 4 φάσεις τον επόμενο 

χρόνο. Συνολικά, από 21,5%, 

που είναι σήμερα το ποσοστό 

αυτό θα έχει κατέλθει σε 20,5% 

κατέχουν σήμερα οι ινδικές 

τράπεζες ξεπερνά κατά πολύ το 

υποχρεωτικό και ανέρχεται 

κατά μέσο όρο σε 29,33%, 

εξαιτίας –σύμφωνα με το σχο-

λιασμό της δημοσίευσης- της 

έλλειψης πιστωτικής ζήτησης, 

αλλά και λόγω της ανάγκης 

εξασφάλισης πόρων σε περί-

ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  

ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

κός. Το Υπουργείο Οικονομικών 

είχε θέσει στον Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2015-16 τον 

φιλόδοξο στόχο να εισπράξει 695 

δις ρουπίες (€ 9,78 δις) από την 

πώληση κρατικής περιουσίας 

κατά τη διάρκειά του. Αναφορικά 

με τις αντιδράσεις των ενώσεων 

εργαζομένων εναντίον των εκτε-

ταμένων αποκρατικοποιήσεων, ο 

Υπουργός δήλωσε, ότι έχουν 

διοργανωθεί ημερίδες πληροφό-

ρησης τόσο για τους ίδιους, όσο 

και για τα διευθυντικά στελέχη 

των υπό ιδιωτικοποίηση κρατι-

κών εταιρειών.    

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός 

Οικονομικών της Ινδίας, κ. 

Arun Jaitley, η Κυβέρνησή του 

συγκέντρωσε το ποσό των 127 

δις ρουπιών (€1,78 δις) από 

αποκρατικοποιήσεις τους πρώ-

τους οκτώ μήνες του τρέχοντος 

οικονομικού έτους και έχει 

προγραμματίσει περαιτέρω 

αποκρατικοποιήσεις σε διάφο-

ρους τομείς, όπως ο αμυντικός, 

ο πετρελαϊκός και ο ενεργεια-

Σελ. 4 
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Η συγκράτηση του πλη-

θωρισμού αποτελεί βασι-

κή προτεραιότητα της 

Αποθεματικής Τράπεζας 

της Ινδίας 

Αποθεματική Τράπεζα της 

Ινδίας 

«Η Κυβέρνηση  

συγκέντρωσε το ποσό 

των 127 δις ρουπιών 

(€1,78 δις) από 

αποκρατικοποιήσεις 

τους πρώτους οκτώ 

μήνες του τρέχοντος 

οικονομικού έτους» 



Σύμφωνα με τον ινδικό τύπο, το 

μήνυμα της επίσκεψης του 

Ινδού Πρωθυπουργού κ. Naren-

dra Modi στην Ρωσία στις 

24.12 ήταν ότι, παρά τη σύσφι-

ξη των σχέσεων Ινδίας-ΗΠΑ, η 

Ρωσία παραμένει προνομιακός 

εταίρος. Στο επιχειρηματικό 

forum που διοργανώθηκε στα 

πλαίσια της επίσκεψης, ο κ. 

Modi κάλεσε τις ρώσικες εται-

ρείες να επενδύσουν στην Ινδί-

α, ενώ επανέλαβε την πρόθεση 

των δύο χωρών να τριπλασιά-

σουν τον όγκο του διμερούς 

εμπορίου την επόμενη δεκαετί-

α, το οποίο ήδη ανέρχεται στο 

ποσό των $10 δις. Το Εμπόριο, 

η Ενέργεια και η Άμυνα ήταν οι 

τομείς που κυριάρχησαν στις 

διμερείς συμφωνίες. Από τις 

συνολικά 16 συμφωνίες, που 

υπογράφηκαν, οι 7 αφορούν σε: 

 

1.Κατασκευή 6 νέων πυρηνι-

κών αντιδραστήρων πέραν 

αυτών, που ήδη υπάρχουν στην 

περιοχή  Kudankulam. 

 

2.Διακυβερνητική συμφωνία 

για την κατασκευή ελικοπτέ-

ρων Kamov-226 στα πλαίσια 

του προγράμματος “Make In 

India”. 

 

3.Σύσταση μικτής επιτροπής 

για τη διερεύνηση της πιθανό-

τητας δημιουργίας αγωγών 

μεταφοράς υδρογονανθράκων 

από τη Ρωσία στην Ινδία. 

 

4.Συμφωνία μεταξύ των εται-

ρειών Rosneft και ONGC 

Videsh Ltd. για απόκτηση από 

τη δεύτερη μεριδίου ύψους 

15% της πρώτης με προοπτική 

εξαγοράς μεγαλύτερου μεριδί-

ου στο μέλλον.  

 

5.Συμφωνία άμεσου εμπορίου 

διαμαντιών μεταξύ των δύο 

χωρών.  

 

6.Συμφωνία χορήγησης εξαμη-

νιαίας τουριστικής βίζας πολ-

λαπλών εισόδων. 

 

7.Μνημόνιο Κατανόησης μετα-

ξύ GLONASS και Centre for 

Development of Advance Com-

puting για συνεργασία σε εμπο-

ρικές εφαρμογές μέσω ενσωμά-

τωσης ρωσικών και ινδικών 

συστημάτων δορυφορικής πλο-

ήγησης.  

εισαγωγικός δασμός αυξήθηκε 

από 7,5% σε 12,5% για τα μη 

επεξεργασμένα βρώσιμα έλαια 

και από 15% σε 20% για τα 

επεξεργασμένα. Οι εισαγωγές 

βρώσιμων ελαίων αυξήθηκαν 

κατά 24% το οικονομικό έτος 

2014-15 ανερχόμενες σε 14,42 

εκ. τόννους εξαιτίας της πτώ-

Το ινδικό Υπουργείο Γεωργίας 

ζήτησε από το Υπουργείο Οι-

κονομικών την κατά 5% αύξη-

ση του εισαγωγικού δασμού 

στα βρώσιμα έλαια, σε μια 

προσπάθεια να προστατευθούν 

οι Ινδοί γεωργοί από τον αντα-

γωνισμό. Μόλις τον περασμένο 

Σεπτέμβριο ο συγκεκριμένος 

σης στις διεθνείς τιμές. Περί-

που 60% της ετήσιας ζήτησης 

για βρώσιμα έλαια στην Ινδία 

καλύπτεται από εισαγωγές, 

κυρίως από τις Μαλαισία και 

Ινδονησία.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΟΝΤΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ: ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 

ΑΙΤΗΜΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 

ΕΛΑΙΑ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &  ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

των (-21,52%). Όπως δήλωσε ο 

πρόεδρος της Συνομοσπονδίας 

Ινδικών Εξαγωγικών Ενώσεων, 

η μείωση των εξαγωγών το 

τελευταίο έτος ήταν χειρότερη 

από αυτή, που σημειώθηκε 

στην περίοδο της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης του 2008-

09. Πάντως, αναλυτές υποστη-

ρίζουν ότι τα ανωτέρω στοιχεία 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

επιφυλακτικά, καθώς ο Νοέμ-

βριος είχε λιγότερες εργάσιμες 

μέρες λόγω των εορτών 

(Dushera, Diwalii) και αυτό 

επηρέασε τη μεταφορά των 

προϊόντων στο εξωτερικό. Πο-

λύ οξύτερη υπήρξε η μείωση 

των εισαγωγών, η οποία ανήλθε 

σε 30,26% ($29.79 δις) και είχε 

ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση 

του εμπορικού ελλείμματος στο 

ποσό των $87.54 δις για το 

διάστημα Απριλίου-Νοεμβρίου 

2015 από $102.5 δις το ίδιο 

διάστημα έτους 2014.  

Κατά 24,43% σε ετήσια βάση 

και για 12ο συνεχή μήνα μειώ-

θηκαν οι ινδικές εξαγωγές τον 

Νοέμβριο 2015 ανερχόμενες σε 

$20.01 δις από $26.48 δις τον 

Νοέμβριο 2014, σύμφωνα με 

στοιχεία που έδωσε στη δημο-

σιότητα το Υπουργείο Εμπορί-

ου και Βιομηχανίας. Σημαντική 

μείωση σημειώθηκε στην εξα-

γωγή μηχανημάτων (-28,57%), 

πετρελαιοειδών (-54%), και 

πολύτιμων λίθων & κοσμημά-

Σελ. 5 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

Ο Ινδός Πρωθυπουργός 

Narendra Modi με τον Ρώ-

σο Πρόεδρο Vladimir Putin 

στην πρόσφατη επίσκεψη 

του πρώτου στη Μόσχα 

 

«Η μείωση των 

εξαγωγών το τελευταίο 

έτος ήταν χειρότερη από 

αυτή, που σημειώθηκε 

στην περίοδο της 

παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης του 2008-09» 



Η πεποίθηση ότι το μεγέθους 

$10 δις ηλεκτρονικό εμπόριο 

στην Ινδία θα ανέλθει σε $100 

δις έως το 2020 και $250 δις 

έως το 2025 περιλαμβάνεται σε 

πρόσφατη έρευνα, που χρημα-

τοδοτήθηκε από την Ομοσπον-

δία Ινδικών Επιμελητηρίων 

(FICCI) και διενεργήθηκε από 

την εταιρεία συμβούλων 

KPMG. Για λόγους σύγκρισης 

αναφέρεται, ότι το αντίστοιχο 

εμπόριο στην Κίνα ανέρχεται 

σε $450 δις. Η αισιόδοξη πρό-

βλεψη βασίζεται στο γεγονός 

της ταχείας διείσδυσης του 

ηλεκτρονικού εμπορίου στην 

ύπαιθρο (όπου μάλιστα χρησι-

μοποιούνται οι τοπικές γλώσ-

σες προς διευκόλυνση των 

χρηστών, οι οποίοι στις περιο-

χές αυτές δεν μιλούν –στην 

πλειοψηφία τους- αγγλικά). Η 

εν λόγω διείσδυση υποστηρίζε-

ται από την κυβερνητική πρω-

τοβουλία “Digital India”, μέσω 

της οποίας οι σημαντικότερες 

εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορί-

ου της χώρας έχουν διεισδύσει 

ήδη σε αξιοσημείωτη έκταση 

της υπαίθρου. Επιπλέον, προ-

βλέπεται ότι έως το 2017 ο 

αριθμός των smartphones στη 

χώρα –μέσω των οποίων διεξά-

γεται σημαντικός όγκος του 

συνολικού ηλεκτρονικού εμπο-

ρίου- θα ανέρχεται σε 350 εκ., 

ενώ –σύμφωνα με δηλώσεις 

του Υπουργού Βιομηχανικής 

Πολιτικής κ. Amitabh Kant - 

500 εκ. Ινδοί θα έχουν δικτυα-

κή σύνδεση, γεγονός που δη-

μιουργεί «τεράστιες καταναλω-

τικές ευκαιρίες». Τέλος, σημα-

ντικός λόγος για τις παραπάνω 

αισιόδοξες προβλέψεις είναι ο 

ταχύτατος ρυθμός αστικοποίη-

σης της Ινδίας και ο πρωταρχι-

κός ρόλος που αναμένεται να 

παίξει στο μέλλον η διαρκώς 

διογκούμενη μικροαστική τάξη: 

Έως το 2030 350 εκ. Ινδοί της 

υπαίθρου θα έχουν μετακομίσει 

σε αστικές περιοχές,ενώ έως το 

2025 το μερίδιο των μικροα-

στών στην εν γένει οικονομική 

δραστηριότητα θα ανέρχεται σε 

50%.  

σε 119,25 εκ. κιλά από 111,9 

εκ. κιλά το αντίστοιχο διάστη-

μα έτους 2014. Εκτός από το 

Πακιστάν αύξηση των εξαγω-

γών σημειώθηκε και προς όλες 

τις κύριες εισαγωγικές χώρες 

ινδικού τσαγιού, δηλαδή: Ρωσί-

α, ΗΒ, Ολλανδία, Γερμανία, 

Πολωνία, ΗΑΕ, Ιράν και Μπα-

γκλαντές. Παρά ταύτα, η εσω-

τερική παραγωγή κατά την ίδια 

Κατά 4,2% αυξήθηκαν οι εξα-

γωγές ινδικού τσαγιού τους 

πρώτους 7 μήνες τρέχοντος 

οικονομικού έτους (Απρίλιος-

Οκτώβριος) ανερχόμενες συ-

νολικά σε 23,18 δις ρουπίες 

(€326,48 εκ.), κυρίως λόγω της 

αύξησης των εισαγωγών από 

το Πακιστάν. Σε επίπεδο εξα-

γώμενης ποσότητας, αυτή αυ-

ξήθηκε συνολικά κατά 7,25% 

περίοδο μειώθηκε σε ετήσια 

βάση κατά 0,69%, εξαιτίας 

κυρίως της πτώσης της παρα-

γωγής στη Νότια Ινδία, που 

προκλήθηκε από άσχημες και-

ρικές συνθήκες.  Σημειώνεται, 

ότι η Ινδία είναι η δεύτερη 

χώρα στον κόσμο σε παραγωγή 

τσαγιού, η μεγαλύτερη ποσότη-

τα του οποίου καταναλώνεται 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ 

ΙΝΔΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΡ 

συμμετέχει στη συμφωνία, είναι 

ανταγωνίστρια χώρα στην αμερι-

κανική αγορά. Αντίθετα, με τη 

συμμετοχή της Ινδίας στην ΤΡΡ, 

η παραγωγή γενοσήμων φαρμά-

κων θα επλήγετο σοβαρά, σύμ-

φωνα πάντα με την εν λόγω μελέ-

τη, καθώς οι αιτήσεις παρασκευ-

ής τους θα μπορούσαν να μείνουν 

για πολύ καιρό στο συρτάρι χω-

ρίς να εγκριθούν. Σύμφωνα με 

σχολιαστές, η Ινδία πρέπει να 

εφαρμόσει σειρά οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων, ώστε η οικο-

νομία της να καταστεί ανταγω-

νιστική, για να μπορέσει στο 

μέλλον να επωφεληθεί από 

ανάλογες συμφωνίες. Σημειώ-

νεται, ότι η ΤΡΡ φιλοδοξεί να 

γίνει η μεγαλύτερη ζώνη ελεύ-

θερου εμπορίου, εκπροσωπώ-

ντας το 40%  της παγκόσμιας 

εμπορικής δραστηριότητας.  

Η κυβερνητική επιτροπή για 

θέματα ΠΟΕ εξέδωσε μελέτη, 

σύμφωνα με την οποία δε θα 

υπάρξει μεγάλη επίπτωση στο 

εξωτερικό εμπόριο της Ινδίας 

από τη σύναψη της συμφωνίας 

TPP (Trans-Pacific Partnership) 

μεταξύ των ΗΠΑ και ακόμα 11 

χωρών. Ο τομέας, που πιθανόν 

δεχθεί κάποιο πλήγμα, είναι 

αυτός της κλωστοϋφαντουργί-

ας, καθώς το Βιετνάμ, που 

Σελ.6 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ Ν. ΔΕΛΧΙ 

 

Φυτεία τσαγιού στη Νότιο Ινδία 

«Με τη συμμετοχή της 

Ινδίας στην ΤΡΡ, η 

παραγωγή γενοσήμων 

φαρμάκων θα 

επλήγετο σοβαρά» 



Σε αντίθεση με την συνεχόμενη 

αύξηση των τουριστικών εσό-

δων τα προηγούμενα 5 χρόνια, 

που ήταν ευθέως ανάλογη με 

την αύξηση του αριθμού των 

αλλοδαπών τουριστών στην 

Ινδία, το 2015 χαρακτηρίζεται 

από αύξηση των αφίξεων 

(+4,3%), που δε συνοδεύεται 

όμως από αύξηση των τουριστι-

κών εσόδων, τα οποία μειώθη-

καν κατά 2,4% το διάστημα 

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014, 

ανερχόμενα σε $15,93 δις, ενώ 

το αντίστοιχο διάστημα έτους 

2014 υπήρξε αύξησή τους κατά 

10%. Αν ληφθεί υπόψη η χαμη-

λή συναλλακτική τιμή της ρου-

πίας, τότε θα έπρεπε να είχε 

υπάρξει αύξηση τουλάχιστον 

αντίστοιχη της αριθμητικής 

αύξησης των ξένων τουριστών. 

Όπως διευκρινίζουν εκπρόσω-

ποι ταξιδιωτικών γραφείων, δεν 

υπάρχει τον τρέχοντα χρόνο 

μείωση των εσόδων από τον 

πολυτελή τουρισμό, που ανέρ-

χεται σε 10-12% του συνολικού 

τουρισμού, γεγονός που 

σημαίνει ότι η κρίση 

εντοπίζεται στο υπόλοι-

πο κομμάτι του τομέα. 

Τονίζουν, δε, ότι η 

Ινδία έχει μεγάλο αντα-

γωνισμό από τις γειτο-

νικές σε αυτή χώρες, 

που επίσης αποτελούν εξωτι-

κούς προορισμούς για Ευρω-

παίους και Αμερικανούς, αλλά 

δεν κατάφερε να κάνει τα κα-

τάλληλα βήματα που αυτές 

έχουν κάνει για την αύξηση του 

χώρας. Σε ενημερωτική έκθεσή 

του προς το ινδικό Κοινοβού-

λιο, το Γραφείο Καταγραφής 

Εθνικού Εγκλήματος (NCRB), 

αναφέρει ότι το σύνολο των 

αυτοκτονιών των αγροτών α-

νήλθε συνολικά σε 12.360 το 

2014 από 11.772 ένα έτος νωρί-

τερα. Η έκθεση αναφέρει ως 

34 αυτοκτονίες αγροτών την 

ημέρα σημειώθηκαν κατά μέσο 

όρο το 2014 στην Ινδία εξαιτί-

ας, μεταξύ άλλων της υπερχρέ-

ωσής τους, σε συνδυασμό με τη 

μειωμένη σοδειά, αριθμός που 

αντικατοπτρίζει την εντεινόμε-

νη απελπισία του αγροτικού 

πληθυσμού σε πολλά μέρη της 

κύριους λόγους για το φαινόμε-

νο την πτώχευση ή υπερχρέωση 

των αγροτών, τα προβλήματα 

που συνδέονται με την παραγω-

γή (μη απόδοση της σοδειάς, 

καταστροφή της παραγωγής 

λόγω φυσικών φαινομένων, 

αδυναμία πώλησης), την ακραί-

α φτώχεια κ.ά.    

ΠΤΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ανωτέρω αναμένεται να επιδρά-

σουν θετικά στην αγορά εν 

μέσω της ανησυχητικής καθυ-

στέρησης στην ψήφιση κρίσι-

μων νόμων από το Κοινοβού-

λιο, συμπεριλαμβανομένου του 

πολυσυζητημένου νόμου για 

τον Φόρο επί Αγαθών και Υπη-

ρεσιών, αν και παράγοντες της 

αγοράς επισημαίνουν ότι η 

ανάγνωση των μηνιαίων στοι-

χείων πρέπει να γίνεται με επι-

φύλαξη, καθώς αυτά εμπεριέ-

χουν εποχικά ή τυχαία σημάδια 

οικονομικής μεγέθυνσης.  

Σε υψηλό πενταετίας ανήλθε η 

βιομηχανική παραγωγή τον 

Οκτώβριο 2015 καθοδηγούμε-

νη από αύξηση της αγοράς 

καταναλωτικών αγαθών λόγω 

της εορταστικής περιόδου. 

Υπολογιζόμενη βάσει του Δεί-

κτη Βιομηχανικής Παραγωγής 

(ΙΙΡ), η εν λόγω αύξηση ανέρ-

χεται σε 9,8%, που αποτελεί το 

μεγαλύτερο ποσοστό αύξησής 

της από τον Οκτώβριο 2010. Τα 
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Κρατική διαφήμιση για τον 

ινδικό τουρισμό 

Ινδός αγρότης προ-

σεύχεται να βρέξει 

«Το μεγαλύτερο 

ποσοστό αύξησής της 

από τον Οκτώβριο 

2010» 



Σε μια προσπάθεια προώθη-

σης του επιχειρείν στον 

αμυντικό τομέα, ο Ινδός 

Υπουργός Άμυνας εγκαινία-

σε την 21η Δεκεμβρίου μια 

νέα ιστοσελίδα και υποσχέ-

θηκε ότι θα επισπευστεί η 

αναθεώρηση της διαδικασί-

ας προμηθειών, η οποία 

αναμένεται να ολοκληρωθεί 

τον Ιανουάριο 2016. Πρόκειται 

για την ιστοσελίδα 

www.makeinindiadefence.com 

και ελπίδα του Υπουργού, κ. 

Manohar Parrikar, είναι ότι θα 

βοηθήσει στη διοχέτευση πλη-

ροφοριών, που αφορούν σε 

διάφορους τομείς της αμυντι-

κής βιομηχανίας, ενώ διαβεβαί-

ωσε ότι η Κυβέρνησή του εργά-

ζεται για να επιφέρει μεγαλύτε-

ρη διαφάνεια στον τομέα των 

εξοπλισμών. Περαιτέρω δήλω-

σε, ότι στόχος του Υπουργείου 

είναι να ανέλθει σε 40% από 

30% το ποσοστό των προμη-

θειών του αμυντικού τομέα, 

που παράγονται στα πλαίσια 

της πρωτοβουλίας 'Make in 

India', και να επεκτεθεί σε 70% 

τα επόμενα 5 χρόνια. Η νέα 

ιστοσελίδα παρέχει πληροφό-

ρηση σχετικά με ποικίλα θέμα-

τα που άπτονται της αμυντικής 

βιομηχανίας, καθώς και σχετικά 

με πολιτικές προώθησης και με 

προγράμματα που διενεργού-

νται στα επιμέρους ινδικά κρα-

τίδια, δίνοντας συγχρόνως τη 

δυνατότητα σε μεμονωμένες 

εταιρείες να ζητούν διευκρινί-

σεις ή να θέτουν ερωτήσεις.     

μπορούσε να αναλύσει τον 

τρόπο κατασκευής των πυρηνι-

κών υποβρυχίων, προκειμένου 

να προχωρήσει στην κατασκευ-

ή 6 εξ αυτών για το ινδικό ναυ-

τικό, σύμφωνα με το ύψους 1 

τρις ρουπιών κυβερνητικό σχέ-

διο, που ανακοινώθηκε τον 

περασμένο Φεβρουάριο. Δημο-

σιογραφικές πληροφορίες ανα-

Το σχέδιο της ινδικής Κυβέρ-

νησης να δανειστεί ένα υψηλής 

τεχνολογίας ρώσικο πυρηνικό 

υποβρύχιο, προκειμένου να 

αποκτήσει τις τεχνικές γνώσεις 

κατασκευής του με απώτερο 

σκοπό την εγχώρια παραγωγή, 

απέτυχε, έπειτα από την 

άρνηση της Ρωσίας να συμφω-

νήσει. Η Ινδία ήλπιζε, ότι θα 

φέρουν, ότι η Ρωσία είναι πιθα-

νό  να δεχτεί να δανείσει στην 

Ινδία ένα απλούστερης τεχνο-

λογίας υποβρύχιο (Akula), 

παρόμοιο με αυτά που χρησιμο-

ποιεί το ρωσικό ναυτικό, το 

οποίο θα αναβαθμιστεί σε ρω-

σικό ναυπηγείο.  

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ “MAKE IN INDIA” 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 

ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

που δόθηκαν στη δημοσιότητα 

από το ινδικό Υπουργείο Άμυνας. 

Η μη ικανοποιητική ανταπόκριση 

των ξένων επενδυτών στις μεταρ-

ρυθμίσεις του προηγούμενου 

έτους ήταν η αιτία των νέων με-

ταρρυθμίσεων, που ανακοινώθη-

καν από την Κυβέρνηση τον Νο-

έμβριο τ.έ., με τις οποίες επιτρέ-

πονται πλέον ΑΞΕ στον αμυντικό 

τομέα ύψους 49% χωρίς κυβερ-

νητική άδεια, η οποία είναι απα-

ραίτητη για μεγαλύτερη επέν-

δυση. Σημειώνεται, ότι από το 

2001 έως τον Αύγουστο 2014 

(οπότε αποφασίστηκαν οι πρώ-

τες μεταρρυθμίσεις), εγκρίθη-

καν μόλις 33 προτάσεις για 

ΑΞΕ, οι οποίες ανήλθαν στο 

ποσό των 243,6 εκ. ρουπιών (€ 

3,4 εκ.).  

Παρά τις έντονες προσπάθειες 

της Κυβέρνησης να προβάλει 

την Ινδία ως σημαντικό κατα-

σκευαστικό κέντρο για την 

αμυντική βιομηχανία, η εισροή 

ΑΞΕ ανήλθε σε μόλις 5,6 εκ. 

ρουπίες (€ 78.873) την περίοδο 

Οκτ. 2014 - Σεπτ. 2015, τοπο-

θετώντας τον εξοπλιστικό στην 

τελευταία θέση όλων των οικο-

νομικών τομέων σε προσέλκυ-

ση ΑΞΕ, σύμφωνα με στοιχεία 
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Το σύμβολο του φιλόδο-

ξου προγράμματος 

“Make in India”  

 

«Η εισροή ΑΞΕ 

ανήλθε σε μόλις 5,6 

εκ. ρουπίες (€ 78.873) 

την περίοδο Οκτ. 2014 

- Σεπτ. 2015» 

http://www.makeinindiadefence.com


Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας IndiaSpend, η Ινδία, παρά τον υψηλό ρυθμό οικο-

νομικής μεγέθυνσης, έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, που θέτουν σε 

κίνδυνο την περαιτέρω οικονομική της ανάπτυξη, τα σημαντικότερα των οποίων 

είναι: 

 

1.ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,2%  και 600 εκ. Ιν-

δούς να εξαρτώνται από αυτήν, η γεωργία παραμένει κρίσιμος τομέας για τη χώρα. 

Το 2015 άρχισε με παράκαιρες βροχές, που κατέστρεψαν το 30% της χειμερινής 

σοδιάς, ενώ οι αυτοκτονίες αγροτών στο νοτιοανατολικό κρατίδιο Uttar Pradesh 

κυριάρχησαν στην ειδησεογραφία για μεγάλο διάστημα. Στη διάρκεια των 20 τελευ-

ταίων ετών σημειώθηκε αρνητική ανάπτυξη στα 5 και ξηρασία  στα 3 εξ αυτών έτη.  

 

2.ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Το έτος 2015, 9 από τα 29 κρατίδια της Ινδίας αντι-

μετώπισαν συνθήκες ξηρασίας και ζήτησαν οικονομική βοήθεια ύψους 200 δις ρου-

πιών (€2,8 δις) από την κεντρική κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, ενισχύθηκαν 

τα φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων στην Κεντρική Ινδία, ενώ εξασθένησαν οι 

μέτριας έντασης βροχοπτώσεις. Συνολικά, μόνο το 2014-15 και εξαιτίας των φαινο-

μένων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, χάθηκαν 92.180 ζώα που χρησιμο-

ποιούνται στον γεωργικό τομέα, καταστράφηκαν 725.390 σπίτια και επλήγησαν 2,7 

εκ. εκτάρια καλλιεργήσιμης γης. Σύμφωνα με έρευνα του Indian Council of Agri-

cultural Research, είναι πιθανό, έως το 2020, να μειωθεί η παραγωγή των σημαντι-

κότερων καλλιεργειών κατά 18%.      

 

3.ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ: Με 

40 εκ. παιδιά με μη κανονική ανάπτυξη, η Ινδία είναι πρώτη στον κόσμο αναφορικά 

με αυτόν τον αρνητικό δείκτη. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα επιμέρους 

κρατίδια: στο Jharkhand 47% των παιδιών δεν έχουν κανονική ανάπτυξη, ενώ στην 

Κέραλα το ποσοστό τους ανέρχεται σε 19%. 42,1% των παιδιών του  Jharkhand 

είναι υποσιτισμένα, ποσοστό που ξεπερνά χώρες, όπως η Υεμένη και ο Νίγηρας, 

σύμφωνα με στοιχεία του ΠΟΥ. 

 

4.ΑΝΑΦΑΛΒΗΤΙΣΜΟΣ: 282 εκ. Ινδοί είναι αναλφάβητοι, αριθμός μεγαλύτε-

ρος από τον συνολικό πληθυσμό της Ινδονησίας. Ο Προϋπολογισμός έτους 2015-16 

μείωσε τόσο τις δαπάνες για την Παιδεία (-16%), όσο και αυτές για την ανάπτυξη 

των ανθρώπινων πόρων (-4,6%).  Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση ανήλθαν 

το 2013 κατά μέσο όρο παγκοσμίως σε 4,9%, σε σύγκριση με 3,3% στην Ινδία, σύμ-

φωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σχεδόν το 18% των μαθητών δεν συ-

μπληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ σε εξετάσεις αξιολόγησης μέσα 

στο έτος 2015, το 99% των δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο κρατίδιο 

Maharashtra απέτυχε, παρά το γεγονός ότι δαπανήθηκε ποσό $94 δις την τελευταία 

δεκαετία για την εκπαίδευσή τους.  

 

5.ΜΕΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΙΜΩΝ 

Ενώ σημειώνεται το τελευταίο έτος μείωση του όγκου του εμπορίου και του πληθω-

ρισμού χονδρικής, αυτή η τάση δεν αποτυπώνεται και σε πτώση των τιμών. Και, 

ενώ η Ινδία παραμένει η χώρα με το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στον κόσμο, αυ-

τός προβλέπεται να μειωθεί, ενώ υπάρχει και ανησυχία για αύξηση του πληθωρι-

σμού, λόγω της ανόδου στις τιμές ορισμένων βασικών αγαθών.  

ΑΝΑΛΥΣΗ: ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η ΙΝΔΙΑ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Σελ. 9 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

Φαινόμενα ξηρασίας 

Πρόγραμμα διδασκα-

λίας γραφής σε αγρο-

 

Μεγάλος αριθμός μη κανονικά 
ανεπτυγμένων παιδιών 
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