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χρονικό διάστημα από την 
μείωση των επιτοκίων σε 
σύγκριση με το παρελθόν. 
Τέλος, ανακοίνωσε την αύξη-
ση του ορίου ΑΞΕ σε κρατικά 
ομόλογα από 3,8% σε 5%, 
απόφαση που εκτιμάται ότι 
θα οδηγήσει στην εισροή 
περίπου  € 16 δις. στη χώρα, 
εκ των οποίων τα 3,5 δις. το 
τρέχον έτος.      

Σε μια απροσδόκητη κίνηση, 
ο Διοικητής της Αποθεματι-
κής Τράπεζας Ινδίας R. Ra-
jan ανακοίνωσε στις 29.9 την 
κατά 0,5% μείωση των επιτο-
κίων των ρέπος από 7,25% 
σε 6,75% και εξήγγειλε μια 
σειρά μέτρων για την τόνωση 
της ανάπτυξης. Με την εξέλι-
ξη αυτή, η συνολική μείωση 
των επιτοκίων των ρέπος 
ανέρχεται συνολικά σε 1% το 
τρέχον έτος. Επιπλέον, η 
Αποθεματική Τράπεζα μείω-
σε κατά 0,5% σε 21,50% και 
τον νόμιμο δείκτη ρευστότη-
τας (SLR, το ποσό που οι 
τράπεζες οφείλουν να επεν-
δύουν σε καθορισμένους 
τίτλους). Ο Διοικητής απέδω-
σε την απόφαση αυτή στους 
συνεχιζόμενους χαμηλούς 
ρυθμούς της παγκόσμιας 
ανάπτυξης και του διεθνούς 
εμπορίου, καθώς και στον 
χαμηλό πληθωρισμό (που 
κατέγραψε χαμηλό ρεκόρ 
ύψους 3,66% τον Αύγουστο 

2015).  

Η κίνηση αυτή του κ. Rajan 
αντιμετωπίστηκε θετικά από 
τον επιχειρηματικό κόσμο, αν 
και εκτός από 2 τράπεζες, οι 
υπόλοιπες δεν έχουν ακόμα 

μειώσει τα δικά τους επιτόκια 
δανεισμού. Ο κ. Rajan υπο-
σχέθηκε ότι θα συνεργαστεί 
στενά με την Κυβέρνηση, έτσι 
ώστε οι συναλλασσόμενοι να 
επωφεληθούν σε μικρότερο 

Η επικεφαλής του ΔΝΤ κ. 

Christine Lagarde ανακοίνω-

σε ότι η παγκόσμια οικονομία 

θα καταγράψει επιβράδυνση 

το τρέχον έτος, ενώ πρόσθε-

σε ότι, μέσα στην απαισιόδο-

ξη αυτή η εικόνα, η Ινδία πα-

ραμένει φωτεινό σημείο. Επι-

πλέον, στην τελευταία του 

έκθεση για την παγκόσμια 

οικονομία, το ΔΝΤ αναφέρει, 

ότι αναμένεται αύξηση του 

ρυθμού ανάπτυξης της ινδι-

κής οικονομίας για το επόμε-

νο έτος, από 7,3% που είναι 

η πρόβλεψη για το τρέχον  σε 

7,5%, τη στιγμή που η σχετι-

κή πρόβλεψη για την Κίνα 

είναι μείωση της ανάπτυξης 

σε 6,3% το 2016 από 6,8% 

το 2015. Βέβαια, ο εκπρόσω-

πος του ΔΝΤ στην Ινδία, 

Thomas Richardson, δήλωσε 

ότι η Ινδία παραμένει 

«φωτεινό σημείο», αλλά πρό-

σθεσε ότι αυτό εν μέρει ισχύ-

(Συνέχεια στη σελίδα 2) 

Ο Διοικητής της Αποθεμα-

τικής Τράπεζας Ινδίας, κ. 

R. Rajan 
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Συνεχιζόμενη πτώ-

ση των εξαγωγών 

Διατήρηση αξιολόγησης πιστοληπτικής 

ικανότητας 

Θετικές προβλέψεις του ΔΝΤ για την Ινδία 

Πτώση εξαγωγών για 10ο συνεχή μήνα 

Το εμπορικό έλλειμμα της 

Ινδίας μειώθηκε κατά το 

μήνα Σεπτέμβριο σε $10.5 

δις από $12.5 δις τον Αύ-

γουστο, κυρίως λόγω της 

μειωμένης εισαγωγής χρυ-

σού, που υπερ-σταθμίζει 

την εκτίναξη εισαγωγών 

ηλεκτρονικών αγαθών ενό-

ψει της εορταστικής περιό-

δου του Νοεμβρίου 

(Diwali). Εντούτοις, οι εξα-

γωγές συνέχισαν να μειώ-

νονται τόσο ως προς την 

αξία όσο και ως προς την 

ποσότητα. Έτσι, σε ετήσια 

βάση, σημειώθηκε πτώση 

κατά 24,3% τον Σεπτέμ-

βριο 2015, έπειτα από ετή-

σια πτώση 20,7% τον πε-

ρασμένο Αύγουστο, κάτι 

που έχει να συμβεί από το 

2009 κατά τη διάρκεια της 

παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης. Και ενώ οι χαμηλές 

τιμές του πετρελαίου αυνε-

τέλεσαν στην ετήσια πτώση 

κατά 60,4% των πετρελαιο-

ειδών, και οι εξαγωγές των 

μη πετρελαιοειδών επίσης 

μειώθηκαν σε ετήσια βάση 

κατά 14,5% εξατίας του 

συνδυασμού χαμηλότερων 

τιμών και μειωμένων ποσο-

τήτων. Στο μεταξύ, οι εισα-

γωγές κατέγραψαν ετήσια 

πτώση 25,4% το Σεπτέμ-

βριο μετά την κατά 9,9% 

ετήσια πτώση τον προη-

γούμενο μήνα, γεγονός 

που σημαίνει ότι οι κύριες 

εισαγωγές (δηλ. αυτές που 

δεν περιλαμβάνουν πετρε-

λαιοειδή και χρυσό και α-

ποτελούν τον σημαντικότε-

ρο δείκτη εγχώριας ζήτη-

σης) ανήλθαν κατά 2,3% 

σε μηνιαία βάση τον Σε-

πτέμβριο, υποδεικνύοντας 

σχετική σταθερότητα στην 

εγχώρια ζήτηση.  

λείμματα. Όμως, με τον 

δημόσιο δανεισμό να πα-

ραμένει σε υψηλά επίπεδα, 

το ΔΝΤ συνέστησε στη 

χώρα να βελτιώσει το φο-

ρολογικό της σύστημα και 

να περικόψει τις επιδοτή-

σεις, καθώς επίσης και να 

επιταχύνει τις διαρθρωτικές 

αλλαγές και να χαλαρώσει 

τους περιορισμούς προ-

σφοράς στους τομείς της 

ενέργειας, των εξορύξεων 

και του ηλεκτρισμού. Από 

ει, γιατί «οι υπόλοι-

πες αναδυόμενες 

αγορές δεν είναι 

τόσο φωτεινές». 

Μετά την αναταρα-

χή των αναδυόμε-

νων οικονομιών 

του 2013, η Ινδία 

κινήθηκε γρήγορα 

για να μειώσει τον 

πληθωρισμό και τα 

εξωτερικά της ελ-

(Συνέχεια από σελίδα 1) τη μεριά της, η Παγκόσμια 

Τράπεζα συμφωνεί ως 

προς τις προοπτικές αύξη-

σης της οικονομικής μεγέ-

θυνσης της Ινδίας, προβλέ-

ποντας οικονομική ανάπτυ-

ξη ύψους 7,5% για το 2015 

και 7,8% για το 2016, προ-

ειδοποιώντας τη χώρα, 

ομοίως με το ΔΝΤ, να επι-

ταχύνει την εφαρμογή διαρ-

θρωτικών μέτρων.   

στική της ατζέντα. Περαιτέ-
ρω, η S&P’s προέβλεψε 
ρυθμό ανάπτυξης 7,4% το 
2015 και 8% τα έτη 2015-
20. Σημειώνεται, ότι εκτός 
από την S&P’s και η  Fitch 
εκτίμησε ως σταθερές τις 
οικονομικές προοπτικές της 
Ινδίας, ενώ η Moody’s τις 
αναβάθμισε σε «θετικές».   

Πτώση στο δευτερογενή 
τομέα της οικονομίας 

Με χαμηλό επταμήνου 
έκλεισε η παραγωγική δρα-
στηριότητα του δευτερογε-

νούς τομέα τον Σεπτέμβριο 
εξαιτίας της χαμηλής ζήτη-
σης. Αναλυτές αποδίδουν 
το γεγονός στο αρνητικό 
οικονομικό κλίμα, που δη-
μιουργεί η ανησυχία της 
πορείας της παγκόσμιας 
οικονομίας, κυρίως της 
κινεζικής. Για να δοθεί 
ώθηση στην παραγωγή, η 
Αποθεματική Τράπεζα της 
Ινδίας (RBI) μείωσε την 
τιμή των ρέπος κατά 
6,75%, που αποτελεί χαμη-
λό 4 ½ ετών. Επιπλέον, 
αναθεώρησε τις προβλέ-
ψεις της για την οικονομική 
μεγέθυνση τ.έ. από 7,6% 
σε 7,4%.  

 
Ο οίκος Standard and 
Poor’s (S&P’s) διατήρησε 
σταθερή την πιστοληπτική 
ικανότητα της Ινδίας και 
ανακοίνωσε ότι δεν αναμέ-
νεται αλλαγή του βαθμού 
αξιολόγησης για τον τρέχο-
ντα ή τον επόμενο χρόνο 
με βάση τις παρούσες προ-
βλέψεις. Προειδοποίησε, 
όμως, ότι θα υπάρξει εκ 
νέου καθοδική πίεση στο 
βαθμό αξιολόγησης εάν η 
κυβέρνηση δεν προωθήσει 
τις αλλαγές που περιλαμ-
βάνονται στη μεταρρυθμι-
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Σύμφωνα με στοιχεία που δη-
μοσίευσε η Παγκόσμια Τράπε-
ζα (ΠΤ), το ποσοστό των πολι-
τών που ζούσαν κάτω από το 
όριο της φτώχειας στην Ινδία το 
2011-12 ανερχόταν σε 12,4% 
του συνολικού πληθυσμού, 
ποσοστό από τα χαμηλότερα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Σε σύνολο 10 χωρών, το ποσο-
στό φτώχειας της Ινδίας είναι 
υψηλότερο μόνο από αυτό της 
Κίνας και της Ινδονησίας, αλλά 
σε απόλυτους αριθμούς η Ινδία 
παραμένει η χώρα με τους πε-
ρισσότερους φτωχούς κατοί-
κους στον κόσμο. Διατυπώθηκε 
δε η εκτίμηση, ότι βασικό ρόλο 
στη μείωση του ποσοστού 
φτώχειας στην Ινδία έπαιξε η 
βελτίωση των υποδομών στις 
φτωχές, αγροτικές περιοχές. 

Τα στοιχεία αυτά αμφισβητήθη-

καν έντονα από την ινδική κυ-

βέρνηση, η οποία τόνισε ότι η 

πραγματική φτώχεια στη χώρα 

είναι πολύ μεγαλύτερη και ότι 

δεν υπάρχει επιστημονική βά-

ση στο σύστημα υπολογισμού 

της φτώχειας, που ακολουθεί η 

ΠΤ. Κυβερνητική πηγή ανέφε-

ρε, ότι η ισοτιμία αγοραστικής 

δύναμης (ΡΡΡ), που χρησιμο-

ποιείται από την ΠΤ στις σχετι-

κές μετρήσεις, δεν είναι η κα-

τάλληλη μέθοδος υπολογισμού 

της φτώχειας, αλλά πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο για τη 

σύγκριση του ΑΕΠ ανάμεσα σε 

χώρες, καθώς περιλαμβάνει 

προϊόντα, που δεν αντανα-

κλούν την καταναλωτική συ-

μπεριφορά ούτε καν του μέσου 

εισοδήματος ινδού, πόσω μάλ-

λον των φτωχών ινδών.  

της Αφρικής και Λατινικής Αμε-

ρικής. Σημειώνεται, ότι τον πε-

ρασμένο Απρίλιο η ΕΕ έφτασε 

σε μια συμφωνία αναθεώρησης 

των κανόνων εμπορικού σήμα-

τος, η οποία πρέπει να εγκριθεί 

από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο και να τεθεί σε ισχύ στις 

αρχές του 2016 και θα οδηγή-

σει σε μεγάλες αλλαγές στο 

νομικό καθεστώς που διέπει  το 

εμπορικό σήμα στα επιμέρους 

Κ-Μ. Στόχος της συμφωνίας 

είναι η προστασία των ευρω-

παϊκών εταιρειών έναντι παρα-

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 

τύπου, η Ινδία αντιτίθεται στους 

προταθέντες κανόνες Ευρωπα-

ϊκού Εμπορικού Σήματος, που 

επιτρέπουν στα ευρωπαϊκά 

τελωνεία να κατάσχουν αγαθά 

κατά τη μεταφορά τους σε περί-

πτωση υπόνοιας παραβιάσεων 

σχετικών με το εμπορικό σήμα. 

Η ινδική πλευρά φοβάται, ότι η 

δυνατότητα αυτή θα χρησιμο-

ποιηθεί για την κατάσχεση, σε 

ευρωπαΪκά λιμάνια, χαμηλού 

κόστους γενόσημων φαρμάκων 

που κατευθύνονται σε χώρες 

χαραγμένων προϊόντων και η 

ενθάρρυνση της καινοτομίας, 

ενώ οι φόβοι της Ινδίας απορ-

ρέουν από τις διαμάχες της με 

την ΕΕ σχετικά με γενόσημα 

φάρμακα. Χαρακτηριστικά ανα-

φέρεται, ότι το 2008 υπήρξαν 

17 περιπτώσεις κατάσχεσης 

φορτίου φαρμάκων μόνο στην 

Ολλανδία, εκ των οποίων τα 16 

προέρχονταν από την Ινδία και 

το ένα από την Κίνα.  

υψηλά επίπεδα τον ρυθμό ανά-

πτυξής της. Παρά ταύτα, η τε-

λευταία έκθεση της εταιρείας 

Emkay Global αποκάλυψε, ότι 

οι εισροές ΑΞΕ αποσκοπούσαν 

περισσότερο στην εκμετάλλευ-

ση της εγχώριας κατανάλωσης, 

παρά στην ενίσχυση του δευτε-

ρογενούς τομέα. Όπως δεί-

χνουν αναλυτικά στοιχεία, οι 

σημαντικότερες εισροές τα δύο 

προηγούμενα έτη σημειώθηκαν 

στους τομείς του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, των οχημάτων και 

του cash & carry. Αντίθετα, οι 

τομείς έντασης εργασίας, όπως 

π.χ. ο κατασκευαστικός, σημεί-

ωσαν οξεία πτώση. Ο υπόλοι-

πος δευτερογενής τομέας, 

όπως π.χ. μέταλλα, ενέργεια, 

πετρέλαιο και φυσικό αέριο 

είχαν μηδενικές επενδυτικές 

εισροές. Τέλος, όσον αφορά τις 

επενδύσεις στον τομέα των 

οχημάτων, αυτές αποσκοπούν 

στην κάλυψη της εγχώριας 

ζήτησης. Συμπερασματικά, η 

έκθεση τονίζει, ότι οι ακαθάρι-

στες ροές ΑΞΕ στην Κίνα υπε-

ρείχαν αυτών στην Ινδία κατά 

3,6 φορές και ότι οι χαμηλότε-

ρες καθαρές ΑΞΕ της Κίνας 

οφείλονται σε αυξημένες επεν-

δύσεις της χώρας στο εξωτερι-

κό.  

Πρόσφατα υπήρξε ενθουσια-

σμός στα ινδικά ΜΜΕ εξαιτίας 

της δημοσίευσης στατιστικών 

στοιχείων, που έδειχναν ότι η 

Ινδία ξεπέρασε την Κίνα σε 

προσέλκυση ΑΞΕ τα τελευταία 

δύο χρόνια, καθώς, όπως γρά-

φτηκε, αυτό αποδεικνύει την 

επιτυχία του φιλόδοξου σχεδίου 

της κυβέρνησης για πολλαπλα-

σιαμό των ΑΞΕ, το οποίο έχει 

το όνομα ‘Make in India’. Ση-

μειώνεται στο σημείο αυτό, ότι 

η Ινδία επιθυμεί διακαώς την 

προσέλκυση επενδύσεων, 

προκειμένου να διατηρήσει σε 

Έκθεση Emkay  

ΕΕ-ΙΝΔΙΑ 

Έκθεση 
Emkay: « Η 
αύξηση των 
ΑΞΕ αφορά 
στην 
κατανάλωση, 
όχι στον 
στόχο 'Make 

in India'» 

Ινδική παραγκούπολη 
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Ν. Μόντι και Α. Μέρ-

κελ 

Κυβερνητική παρέμβαση για τη συγκράτηση της πτώσης των εξαγωγών 

Αύξηση εισαγωγικού δασμού στο σιτάρι 

Ινδία-Γερμανία 

Η τριήμερη επίσκεψη της 

γερμανίδας Καγκελαρίου 

στην Ινδία στις αρχές Ο-

κτωβρίου κορυφώθηκε με 

την υπογραφή 18 Μνημονί-

ων και Συμφωνιών σε διά-

φορους τομείς συμπεριλαμ-

βανομένων της ανώτατης 

εκπαίδευσης, της πολιτικής 

αεροπορίας, των σιδηρο-

δρόμων και της ασφάλειας 

τροφίμων. Επίσης ανακοι-

νώθηκε, ότι η Γερμανία θα 

προσφέρει 2 δις. ευρώ 

στην Ινδία για ανάπτυξη 

έργων ανανεώσιμων πη-

γών ενέργειας ενόψει του 

διεθνούς συνεδρίου για την 

κλιματική αλλαγή, που θα 

γίνει στο Παρίσι στα τέλη 

του 2015. Περαιτέρω, η 

Γερμανία συμφώνησε να 

παράξει επαγγελματική 

τεχνογνωσία στην Ινδία –

απαραίτητη προϋπόθεση 

για την ευόδωση της κα-

μπάνιας “Make in India” 

του ινδού Πρωθυπουργού-  

στέλνοντας στη χώρα εκ-

παιδευμένους μηχανολό-

γους. Παρά ταύτα, οι γερ-

μανικές εταιρείες εκφρά-

ζουν τον προβληματισμό 

τους εξαιτίας «της υπερβο-

λικής γραφειοκρατίας, των 

κακών υποδομών, της 

διαφθοράς, της έλλειψης 

εκπαιδευμένου εργατικού 

δυναμικού και των φορολο-

γικών διαφορών». Για το 

λόγο αυτό, η κα Μέρκελ 

χαιρέτησε τη συμφωνία  

fast-track έγκρισης επενδύ-

σεων, που διασφαλίζει ένα 

μόνο στάδιο επαφής των 

γερμανών επενδυτών με 

τις ινδικές αρχές, και συ-

γκεκριμένα με το Τμήμα 

Βιομηχανικής Πολιτικής και 

Προβολής και το οποίο θα 

αρχίσει να λειτουργεί τον 

Μάιο 2016. Τέλος, τονίστη-

κε και από τους δύο ηγέτες 

η ανάγκη αναβίωσης των 

διαπραγματεύσεων για την 

σε εκκρεμότητα Εμπορική 

Συμφωνία ΕΕ-Ινδίας.  

θνής πτώση ανήλθε τον 

Οκτώβριο 2015 σε -25,7% 

σε σύγκριση με τον ίδιο 

μήνα έτους 2014.  

Η παγκόσμια πτώση της 

τιμής σιταριού οδήγησε την 

ινδική κυβέρνηση στην 

αύξηση του βασικού εισα-

γωγικού δασμού σε 25% 

έως το τέλος του τρέχοντος 

οικονομικού έτους (Μάρτιος 

2016), προκειμένου να 

προστατευτούν οι ινδοί 

αγρότες από τις φτηνές 

εισαγωγές. Η ετήσια διε-

ανάγκη άμεσης  αρωγής 

στους εξαγωγείς, ενώ ορι-

σμένες εξαγωγικές ενώσεις 

υπογράμμισαν την ανάγκη 

άμεσης εφαρμογής του 

προγράμματος επιδότησης 

τόκων, το οποίο προβλέπει 

χορήγηση δανείων στους 

εξαγωγείς με χαμηλό επιτό-

κιο ύψους 3% και το οποίο, 

ενώ προβλεπόταν στον 

προϋπολογισμό οικονομι-

κού έτους 2015-16, δεν έχει 

τεθεί ακόμα σε εφαρμογή. 

Τέλος, οι εξαγωγείς κατήγ-

γειλαν, ότι οι τράπεζες δεν 

πέρασαν στους δανειζόμε-

νους τα οφέλη της πρό-

σφατης μείωσης επιτοκίων 

από την Αποθεματική Τρά-

πεζα της Ινδίας και συνεχί-

ζουν να παρέχουν εξαγωγι-

κές πιστώσεις με υψηλά 

επιτόκια.  

Οι ενώσεις εξαγωγέων της 

Ινδίας ζήτησαν από την 

Κυβέρνηση την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για την 

αύξηση των εξαγωγών, 

χαμηλότερες πιστώσεις, 

ταχύτερες επιστροφές των 

φόρων επί των εισροών και 

χαμηλότερο κόστος συναλ-

λαγών. Σε συνάντηση της 

Υπουργού Εμπορίου με 

εκπροσώπους 27 εξαγωγι-

κών φορέων, τονίστηκε η 
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Ταχύτατη ανάπτυξη του τομέα πρόχειρου φαγητού (fast food) 

Σ Ε Λ . 5   

Σύμφωνα με έρευνα της 

Ένωσης Επιμελητηρίων Εμπο-

ρίου και Βιομηχανίας της Ινδί-

ας, ο τομέας πρόχειρου φαγη-

τού αναπτύσσεται με ετήσιο 

ρυθμό 25%, γεγονός που απο-

δίδεται μεταξύ άλλων στην γρή-

γορη διεύρυνση της μικροαστι-

κής τάξης, στην αστικοποίηση 

και στην καταναλωτική συμπε-

ριφορά των νέων. Μέχρι στιγ-

μής, τη μερίδα του λέοντος στα 

εστιατόρια πρόχειρου φαγητού 

έχουν οι μεγάλες και μικρότερες 

μητροπόλεις, ενώ άρχισε ήδη η 

προσπάθεια εξάπλωσης σε 

μικρότερες πόλεις. Ο τομέας 

άρχισε να αναπτύσσεται πριν 

από 19 έτη με την είσοδο στη 

χώρα της McDonald’s το 1996, 

που την ακολούθησαν και 

άλλες πολυεθνικές, ενώ σήμε-

ρα μετράει 120 εμπορικές επω-

νυμίες και πάνω από 4.000 

καταστήματα στην Ινδία. Η 

πρόβλεψη, ότι έως το 2020 το 

35% του πληθυσμού της Ινδίας 

θα διαμένει σε αστικές περιο-

χές, το ποσοστό των νέων θα 

διατηρηθεί υψηλό, τα εισοδήμα-

τα θα αυξηθούν, η συμμετοχή 

των γυναικών στην αγορά ερ-

γασίας θα πολλαπλασιαστεί, 

όπως και η διογκούμενη 

έκθεση των Ινδών στη διεθνή 

κουζίνα και η ανάγκη κατανά-

λωσης ποιοτικής πρωτεϊνης, 

δημιουργούν αισιοδοξία για την 

περαιτέρω ταχεία μεγέθυνση 

του τομέα.  

φών ενέργειας στο πλαίσιο του 

αναπτυξιακού του προγράμμα-

τος και ενόψει του διεθνούς 

συνεδρίου για την κλιματική 

αλλαγή, που θα γίνει στο Παρί-

σι στα τέλη του 2015.  

Μετά τη συνάντησή του με τη 

γερμανίδα καγκελάριο Α. Μέρ-

κελ στο Ν. Δελχί στις 5.10.15, ο 

ινδός Πρωθυπουργός  Naren-

dra Modi δήλωσε, ότι η Γερμα-

νία θα προσφέρει 2 δις. Ευρώ 

στην Ινδία, ποσό που θα διοχε-

τευθεί σε έργα ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. Ο ινδός 

Πρωθυπουργός έχει θέσει φι-

λόδοξους στόχους σχετικά με 

την εφαρμογή καθαρών μορ-

δωροδοκίες ανέρχεται σε εκα-

τομμύρια δολλάρια, στις περισ-

σότερες επιμέρους περιπτώ-

σεις δεν ξεπερνούσε τα $200, 

ενώ σε άλλες ανερχόταν σε 

μόλις $5. Σημειώνεται, ότι το 

2013 η Walmart σχεδίαζε, σε 

κοινοπραξία με την ινδική Bhar-

ti Enterprises, το άνοιγμα κατα-

στημάτων λιανικής στην Ινδία, 

αλλά τελικά προτίμησε να 

στραφεί αποκλειστικά στο χον-

δρεμπόριο.  Σύμφωνα με δημοσίευμα της 

The Wall Street Journal -κι ενώ 

συνεχίζεται η σχετική έρευνα 

από ομοσπονδιακούς ανακρι-

τές στις ΗΠΑ- η πολυεθνική 

εταιρεία Walmart έχει δωροδο-

κήσει χιλιάδες ινδούς υπαλλή-

λους χαμηλής ιεραρχικής κλί-

μακας στα τελωνεία και στις 

υπηρεσίες έκδοσης αδειών 

ακινήτων. Κατά την εφημερίδα, 

ενώ το συνολικό ποσό για τις 

 

Walmart: Εκατομμύρια δολλάρια για δωροδοκίες στην Ινδία 

Η Γερμανία προσφέρει 2 δις. Ευρώ για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

«Το 

συνολικό 

ποσό για τις 

δωροδοκίες 

ανέρχεται σε 

εκατομμύρια 

δολλάρια» 
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Επέκταση των 

φορολογικών 

μειώσεων σε 110 

νέα προϊόντα 

 

Η Κυβέρνηση επεκτείνει τις φορολογικές μειώσεις 

 Δωρεάν Wi-Fi στους σιδηροδρομικούς σταθμούς 

Ιαπωνικό δάνειο για την πρώτη υπερταχεία αμαξοστοιχία 

Η Ιαπωνία προσέφερε χα-

μηλότοκο δάνειο (1%) για 

τη χρηματοδότηση του 

μήκους 550 χλμ. σιδηρο-

δρομικής γραμμής, που θα 

ενώνει τις πόλεις Μουμπάϊ 

και Αχμένταμπαντ και, για 

πρώτη φορά στην Ινδία, θα 

εξυπηρετείται με υπερτα-

χεία τρένα. Το κόστος του 

έργου υπολογίζεται σε $15 

δις. Η πρόταση έρχεται, 

σύμφωνα με ινδούς αξιω-

ματούχους, έπειτα από 

ιαπωνική έρευνα για τη 

βιωσιμότητα του έργου, 

που ανατέθηκε στην ιαπω-

νική πλευρά από την ινδική 

κυβέρνηση. Σύμφωνα με 

τις ίδιες πηγές, η Ιαπωνία 

πρότεινε να χρηματοδοτή-

σει το 80% του κόστους με 

τον όρο η Ινδία να αγορά-

σει το 30% του συνολικού 

εξοπλισμού 

(συμπεριλαμβανομένων 

αμαξοστοιχιών) από ιαπω-

νικές εταιρείες. Προς το 

παρόν την πρόταση εξετά-

ζει το υπουργείο σιδηρο-

δρόμων, ενώ στη συνέχεια 

θα γίνει αντικείμενο διαβού-

λευσης μεταξύ των συναρ-

μόδιων υπουργείων προ-

τού τεθεί υπόψη του υ-

πουργικού συμβουλίου.  

με το διαδίκτυο. Ο κ. Modi 

εξήγησε, ότι σκοπός είναι 

να μετατραπούν τα ινδικά 

χωριά σε έξυπνα οικονομι-

κά κέντρα και να συνδε-

θούν άμεσα οι αγρότες με 

τις αγορές, ενώ επιπλέον 

υποσχέθηκε, ότι όλοι οι 

κυβερνητικοί οργανισμοί, 

καθώς και τα σχολεία και 

τα πανεπιστήμια της χώ-

ρας, θα αποκτήσουν σύν-

Στη διάρκεια επίσκεψής του 

στις ΗΠΑ, ο Ινδός πρωθυ-

πουργός Narendra Modi 

ανακοίνωσε, ότι η κυβέρ-

νησή του, σε συνεργασία 

με την Google, θα εγκατα-

στήσει δωρεάν Wi-Fi σε 

περισσότερους από 500 

σιδηροδρομικούς σταθμούς 

της χώρας, ενώ υπάρχει 

και κυβερνητικό σχέδιο 

σύνδεσης 600.000 χωριών 

δεση με το διαδίκτυο, κα-

θώς πρέπει να εξαλειφθεί ο 

μεγάλος όγκος έντυπων 

εγγράφων και να προωθη-

θούν οι διαδικτυακές συ-

ναλλαγές.  

Σύμφωνα με το Ινδικό Σχέ-

διο για τις Εξαγωγές Εμπο-

ρευμάτων, το Υπουργείο 

Εμπορίου επεξέτεινε τις 

προβλεπόμενες φορολογι-

κές μειώσεις σε 110 νέα 

προϊόντα, από τα 2.228, 

για τα οποία ίσχυε η αρχική 

πρόβλεψη.    

Με τις εισαγωγές να μειώ-

νονται για 10ο συνεχή μή-

να, η Κυβέρνηση αποφάσι-

σε να επεκτείνει τις φορο-

λογικές μειώσεις σε μεγάλο 

αριθμό προϊόντων, συμπε-

ριλαμβανομένων των ηλε-

κτρονικών και υφασμάτων, 

ώστε να αυξηθεί η ανταγω-

νιστικότητα των εξαγώμε-

νων ινδικών αγαθών.  
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Nestle: Επανέναρξη παραγωγής προϊόντος 
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Στις 26.10 η Nestle ανακοίνωσε 
ότι θα αρχίσει εκ νέου την πα-
ραγωγή των στιγμιαίων νού-
ντλς Maggi σε τρία από τα ερ-
γοστάσια, που διαθέτει στην 
Ινδία. Τον περασμένο Ιούνιο η 
FSSAI (Αρχή Ασφάλειας Τροφί-
μων και Προτύπων Ινδίας) α-
παγόρευσε την διάθεση του 
συγκεκριμένου προϊόντος ως 
«μη ασφαλούς και επικίνδυ-
νου» για κατανάλωση, γιατί είχε 
εντοπίσει υψηλές τιμές μολύ-
βδου. Η εταιρεία απέσυρε το 
προϊόν και κατέστρεψε πάνω 
από 30.000 τόννους στιγμιαίων 
νουντλς. Επιπλέον, ο Υπουρ-
γός Καταναλωτικών Υποθέσε-
ων μήνυσε την εταιρεία ζητώ-
ντας 6,4 δις ρουπίες (87,8 
εκ.€), ως αποζημίωση για αθέ-
μιτες εμπορικές πρακτικές, 

ψευδή σήμανση και παραπλα-
νητική διαφήμιση. Ηταν η πρώ-
τη φορά στα τριάντα χρόνια 
ύπαρξης του Νόμου Προστασί-
ας Καταναλωτή, που υπουργός 

παρα-

πέμπει εταιρεία στην Εθνική 
Επιτροπή Καταναλωτικών Δια-
φορών.   
Το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Βομβάης διέταξε την ανάλυση 
90 δειγμάτων από 3 εργαστή-
ρια, τα οποία, όπως ανακοίνω-
σε η εταιρεία στις 16 Οκτωβρί-

ου, εξέδωσαν εκκαθαριστική 
γνωμάτευση για το προϊόν. 
Δείγματα της νέας παραγωγής 
θα επανεξεταστούν από τα ίδια 
εργαστήρια, πριν τελικά κυκλο-

κατάταξης «Ease of 

Doing Business», η Ινδί-

α κατέλαβε για το 2016 

την 130η θέση, από την 

134η, στην οποία κατα-

τάχθηκε ένα χρόνο νω-

ρίτερα. 

Σεπτέμβριο, έπειτα από 

5-ετή συρρίκνωση της 

παραγωγής, ενώ το 

παραχθέν πετρέλαιο 

παρέμεινε στα ίδια επί-

πεδα με τον Σεπτέμβριο 

2014.  

 Από τις 189 χώρες, που 

χρησιμοποιεί η Παγκό-

σμια Τράπεζα για να 

καταρτίσει τον πίνακα 

 Για δεύτερο συνεχή χρό-

νο, οι μουσώνες ήταν 

κατά ποσοστό 14% λι-

γότεροι του κανονικού 

το διάστημα Ιουνίου-

Σεπτεμβρίου τ.έ. Χειρό-

τερα πληγείσες περιο-

χές ήταν οι Marathwada 

και το Uttar Pradesh, 

ενώ η ανομβρία επηρέα-

σε και τις συγκεντρώ-

σεις νερού σε ρεζερβου-

άρ, που παίζουν κρίσιμο 

ρόλο στην παροχή νε-

ρού προς πόση και 

άδρευση την περίοδο 

της ανομβρίας (από 

Οκτώβριο έως και 

Μάϊο).  

 Για δεύτερο συνεχή μή-

να αυξήθηκε η παραγω-

γή φυσικού αερίου τον 

 Τα έσοδα από τις εξα-

γωγές μπαχαρικών το 

πρώτο τρίμηνο οικ. 

έτους 2015-16 (Απρ.-

Ιούνιο) ανήλθαν κατά 

30% σε σχέση με το ίδιο 

διάστημα προηγούμε-

νου οικ. έτους, παρά το 

γεγονός, ότι η εξαχθείσα 

ποσότητα ήταν οριακά 

ανώτερη της περυσινής.    

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
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και με την ικανότητα της κυβέρ-

νησης να εφαρμόσει τις μεταρ-

ρυθμίσεις, που η ίδια αποφάσισε, 

και να δώσει πνοή σε στάσιμα 

έργα.    

Χαρακτηριστική είναι η έκθεση 

της Credit Suisse (CS) της 21/10, 

στην οποία καταδεικνύεται, ότι τα 

μεγάλα έργα των 10 σημαντικότε-

ρων εταιρειών –που τελικά απέ-

Παρά τον ενθουσιασμό για την 

πορεία και τις προοπτικές της 

ινδικής οικονομίας, που αναπα-

ράγεται συχνά από κυβερνητικά 

στελέχη, υπάρχει έντονος σκεπτι-

κισμός ανάμεσα σε αναλυτές για 

την πραγματική κατάσταση της 

οικονομίας, καθώς η θετική εικό-

να, που προβάλλεται, προέρχε-

ται κυρίως από την αυξημένη 

κατανάλωση, η οποία, όμως, 

αφορά ένα μικρό τμήμα του πλη-

θυσμού, τη στιγμή που οι επεν-

δύσεις (το επικαλούμενο 

«οξυγόνο» της ινδικής οικονομί-

ας) διαγράφουν πτωτική τροχιά: 

υπολογιζόμενες ως ποσοστό % 

του μεγέθους της οικονομίας 

κατήλθαν σε 30% το προηγούμε-

νο έτος από 39% το 2010. Η 

μείωση αυτή αποδίδεται στην 

απαισιοδοξία των επενδυτών 

αναφορικά με το άμεσο μέλλον, 

τυχαν να ολοκληρωθούν- έχουν 

χρηματοδοτηθεί από πολύ μεγά-

λα δάνεια, που ισοδυναμούν με 

το 12% του συνολικού δανεισμού 

των τραπεζών. Τα τελευταία 8 

χρόνια, ο δανεισμός τους αυξή-

θηκε 7 φορές, ή 600%, ενώ 8 

στις 10 καθυστέρησαν αποπλη-

ρωμές $16 δις. Σημειώνεται, ότι η 

προσπάθεια ορισμένων εται-

ρειών να συγκεντρώσουν κεφά-

λαια για την αποπληρωμή των 

δανείων μέσω πώλησης μετοχών 

απέτυχαν, καθώς οι επενδυτές 

προτίμησαν σαφώς εισηγμένες, 

που έχουν ολοκληρώσει τα έργα 

τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρίσκεται η ινδική οικονομία σε δεινή θέση? 


