
Απογοήτευση εξέφρασε η Ινδή 
Υπουργός Εµπορίου, κα Nirmala 
Sitharaman, σχετικά µε την 
κατάληξη της ∆ιϋπουργικής 
Συνόδου του ΠΟΕ στο Ναϊρόµπι.  

Ενόψει της ∆ιϋπουργικής η κα 
Sitharaman είχε δηλώσει, ότι δεν 
είναι δυνατόν να εγκαταλειφθεί η 
Αναπτυξιακή Ατζέντα της Ντόχα, 
καθώς είναι απαραίτητο να 
κλείσουν υπάρχουσες 
εκκρεµότητες πριν από τη 
συζήτηση νέων θεµάτων. Κατά 
τη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων, 47 
αναπτυσσόµενες και φτωχές 
χώρες, µεταξύ των οποίων η 
Ινδία, συµµάχησαν ώστε να 
πιέσουν τους συµµετέχοντες για 
συνέχιση των συζητήσεων βάσει 
της Ατζέντας της Ντόχα, ενώ 
απέρριψαν τους ισχυρισµούς των 
ανεπτυγµένων χωρών, ότι 
υπάρχει συναίνεση για την 
κατάργηση των αγροτικών 
επιδοτήσεων. 

Στη διάρκεια των 
διαπραγµατεύσεων, η Ινδία έθεσε 
το ζήτηµα της ανάγκης 
διατήρησης ευελιξίας από τις 
αναπτυσσόµενες χώρες στον 
γεωργικό τοµέα και ζήτησε την 
κατάργηση των αγροτικών 
επιδοτήσεων από τις 
ανεπτυγµένες χώρες και τη 
σύγχρονη διατήρηση του ειδικού 
µηχανισµού διασφάλισης για τις 
αναπτυσσόµενες χώρες σε 
περίπτωση ξαφνικής αύξησης 
των εισαγωγών αγροτικών 
προϊόντων, ενώ επέµεινε σε µια 
µόνιµη λύση ως προς τα δηµόσια 
αποθέµατα τροφίµων για λόγους 
διατροφικής ασφάλειας.  

Ο ινδικός τύπος, καθώς και Ινδοί 
αναλυτές έκαναν λόγο για 
επιστροφή σε σηµείο µηδέν του 
ΠΟΕ και για κατάληξη που 

ευνοεί 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 
Υπουργός Εµπορίου δέχτηκε τα 
πυρά της αντιπολίτευσης, η οποία 
την κατηγόρησε ότι δεν έκανε 
αρκετά για τη διασφάλιση των 
ινδικών συµφερόντων στα 
πλαίσια του ΠΟΕ. Η ίδια 
ισχυρίστηκε, ότι  στο «Πακέτο 
του Ναϊρόµπι» εµπεριέχονται 
υπουργικές αποφάσεις, που 
ικανοποιούν κάποια αιτήµατα 
των αναπτυσσόµενων χωρών, 
όπως είναι τα δηµόσια 
αποθέµατα τροφίµων για λόγους 
επισιτιστικής ασφάλειας (ειδικός 
µηχανισµός διασφάλισης [SSM] 
για τις αναπτυσσόµενες χώρες) 
και η δέσµευση για κατάργηση 
των εξαγωγικών επιδοτήσεων 
στα αγροτικά προϊόντα, κυρίως 
σε αυτά των αναπτυγµένων 
χωρών, οι οποίες υποσχέθηκαν 
άµεση κατάργησή τους (µε λίγες 
εξαιρέσεις), τη στιγµή που στις 
αναπτυσσόµενες χώρες δίνεται 
περισσότερος χρόνος (έως το 
2018).  

Η Υπουργός Εµπορίου, κα  Nir-
mala Sitharaman, δήλωσε στην 
ίδια συνεδρίαση, ότι η Ινδία είχε 
υποστήριξη από πολλές 
αναπτυσσόµενες και φτωχές 
χώρες, αλλά ότι λίγες 
αναπτυγµένες χώρες, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
ΗΠΑ, αντιτάχθηκαν στη 
συνέχιση του Γύρου της Ντόχα.  
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Η Υπουργός Εµπορίου & 

Βιοµηχανίας της Ινδίας, κα Nir-
mala Sitharaman 



Μετά από µακρά διακοπή, η 
Ινδία και η ΕΕ θα 
επανεκκινήσουν τον µεταξύ 
τους διάλογο για την επίτευξη 
διµερούς Συµφωνίας 
Ελευθέρου Εµπορίου τον 
ερχόµενο Ιανουάριο στην Ινδία. 
Οι διαπραγµατεύσεις 
διακόπηκαν τον περασµένο 
Αύγουστο εξαιτίας της 
ευρωπαϊκής απαγόρευσης 
εισαγωγής 700 ινδικών 
γενοσήµων φαρµάκων, τα 
οποία κρίθηκε -µετά από 
εργαστηριακό έλεγχο- ότι δεν 
πληρούσαν τις υγειονοµικές 
προϋποθέσεις της ΕΕ, 
απαγόρευση που προκάλεσε 

την έντονη αντίδραση της 
ινδικής Κυβέρνησης.  
Η απόφαση εκ µέρους της 
Ινδίας για επανάληψη των 
διαβουλεύσεων έρχεται ένα 
µήνα µετά την πρόταση της ΕΕ 
να συζητήσει το ζήτηµα των 
γενοσήµων χωριστά, ώστε να 
απελευθερωθούν οι 
διαπραγµατεύσεις για την 
Συµφωνία Ελευθέρου 
Εµπορίου, οι οποίες άρχισαν το 
2007, αλλά συνάντησαν 
εµπόδια 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 προέλευσης. 
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 

Βιοµηχανικής Πολιτικής και 
Προβολής (DIPP) της ινδικής 
Κυβέρνησης. Οι εισροές ΑΞΕ 
προήλθαν κυρίως από τη 
Σιγκαπούρη  ($6.69 δις), τον 
Μαυρίκιο  ($3.66 δις), την 
Ολλανδία ($1.09 δις) και την 
Ιαπωνία ($815 εκ.). Οι τοµείς, 
που προσέλκυσαν τα 
µεγαλύτερα ποσά ΑΞΕ 
περιλαµβάνουν αυτούς της 

Κατά 13% αυξήθηκαν οι 
Άµεσες Ξένες Επενδύσεις 
(ΑΞΕ) στην Ινδία την περίοδο 
Απριλίου-Οκτωβρίου 2015 (Α’ 
εξάµηνο οικονοµικού έτους 
2015-16) ανερχόµενες 
συνολικά σε $16.63 δις από 
$14.69 δις το ίδιο διάστηµα 
έτους 2014, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που έδωσε στη 
δηµοσιότητα το Τµήµα 

πληροφορικής ($3.05 δις), του 
εµπορίου ($2.30 δις), των 
υπηρεσιών ($1.46 δις), της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας ($1.46 
δις) και των τηλεπικοινωνιών 
($659 εκ.). Το οικονοµικό έτος 
2014-15 οι εισροές αλλοδαπού 
κεφαλαίου στην Ινδία 
αυξήθηκαν κατά 27% σε 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝ∆ΙΑΣ-ΕΕ 

ΑΥΞΗΣΗ ΑΞΕ ΚΑΤΑ 13% 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΑΕΠ 

κάτι που πιθανώς αντανακλά µια 
επιβράδυνση στον τοµέα των 
ακινήτων. Σταθερή ανάπτυξη 
κατέγραψαν οι υπηρεσίες, καθώς 
επίσης και οι καταναλωτικές 
δαπάνες, που αυξήθηκαν κατά 
6,5% σε σύγκριση µε 6,2% το 
πρώτο τρίµηνο, παρά την 
υποχώρηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, που οφείλεται στα 
πενιχρά έσοδα στις αγροτικές 
περιοχές λόγω των ανεπαρκών 
µουσώνων. Ενθαρρυντική ήταν η 
απόδοση του τοµέα των 

επενδύσεων, µε τις 
ακαθάριστες να καταγράφουν 
ανάπτυξη 6,8% συγκριτικά µε 
4,9% το προηγούµενο 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 

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7,4% 
το δεύτερο τρίµηνο οικ. έτους 
2016 (Ιούλιος-Σεπτέµβριος 
2015) µε βασικό µοχλό τον 
βιοµηχανικό τοµέα, που 
επιταχύνθηκε κατά 6,8% 
συγκριτικά µε 6,5% το πρώτο 
τρίµηνο χάρη στη µεγέθυνση 
του µεταποιητικού τοµέα και 
της παραγωγής  ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε αντίθεση µε τον 
κατασκευαστικό τοµέα, που 
σηµείωσε αύξηση 2,6% από 
6,9% το προηγούµενο τρίµηνο, 
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H EE είναι ο δεύτερος 
µεγαλύτερος 
εµπορικός 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 
αυταρχικών πολιτικών, ενώ οι 
µακροπρόθεσµες προοπτικές 
της κρίνονται µετρίως θετικές 
χάρη στον νεαρής ηλικίας 
πληθυσµό της, τις θετικές 
τραπεζικές καταθέσεις και 
επενδύσεις, καθώς και στην 

αυξανόµενη ενσωµάτωση στην 
παγκόσµια οικονοµία.  Παρά 
ταύτα, η έκθεση επισηµαίνει ότι 
υπάρχουν πολλές προκλήσεις 
που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
φτώχειας, της διαφθοράς, της 
βίας και των διακρίσεων 
εναντίον των γυναικών, της 
ανεπαρκούς παραγωγής 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 
ανώτατης εκπαίδευσης και ο 
χειρισµός του προβλήµατος της 
εσωτερικής µετανάστευσης από 
τις αγροτικές στις αστικές 
πειροχές. Στις επιµέρους 
κατηγορίες, η Ινδία κατετάγη 8η 
στην προστασία των 
επενδυτών, 41η στην 

προβλεπόµενο έλλειµµα 
ανέρχεται σε 556.000 crores 
ρουπίες (1 crore = 10 εκ.). 
Παράλληλα µε τα αυξηµένα 
έσοδα σηµαντικό ρόλο στη 
µείωση του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος διαδραµάτισε και 
η συγκράτηση των µη 
προγραµµατισµένων δαπανών, 

Στο 74% του προβλεπόµενου 
από τον προϋπολογισµό 
οικονοµικού έτους 2015-16 
ανήλθε το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα το πρώτο εξάµηνο 
(Απρίλιος-Οκτώβριος), κυρίως 
χάρη στα αυξηµένα 
φορολογικά και µη φορολογικά 
έσοδα του κράτους. Το 

κυρίως των µη παραγωγικών, 
ενώ υψηλό ήταν και το 
ποσοστό των 
προγραµµατισµένων δαπανών, 
που έγινε δυνατό να 
απορροφηθούν για 
αναπτυξιακά έργα. Η εν λόγω 
εξέλιξη µειώνει τους φόβους µη 
επίτευξης του κυβερνητικού 

97Η Η ΙΝ∆ΙΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ FORBES 

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

Η ΙΝ∆ΙΑ Η 4Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

πλούτου 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, εγκληµατικές 
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 
στόχων. 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 παράνοµες 
δραστηριότητες έως το τέλος 
έτους 2015. Όµως, µέχρι τον 

Σύµφωνα µε έκθεση της 
εταιρείας συµβούλων Global 
Financial Integrity (GFI), που 
εδρεύει στην Ουάσιγκτον, µε 
τίτλο «Illicit Financial Flows 
from Developing Countries: 
2004-2013», η Ινδία αποτελεί 
την τέταρτη µεγαλύτερη πηγή 
προέλευσης µαύρου χρήµατος 
στον κόσµο, µετά τις Κίνα, 
Ρωσία και Μεξικό. 
Συγκεκριµένα, µεταξύ 2004 και 
2013 υπήρξε εκροή παράνοµου 
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«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 
πληθωρισµός 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 
συνεχόµενο έτος ανεπαρκών 
µουσώνων. Αναλυτές 

επισηµαίνουν, ότι υπάρχουν 
δύο παράγοντες, που είναι 
πιθανό να αυξήσουν τον 
πληθωρισµό πάνω από το ποσό 
του 5,8%, το οποίο προέβλεψε 
η Αποθεµατική Τράπεζα της 
Ινδίας για τον Ιανουάριο 2016: 
1) η πρόταση της Έβδοµης 
Επιτροπής Πληρωµών 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 
µείωση των διεθνών τιµών 
πετρελαίου είναι πιθανό να 
εξισορροπήσει τις 
πληθωριστικές πιέσεις  και να 
οδηγήσει σε σταθεροποίηση 
του πληθωρισµού τιµών 
καταναλωτή τους επόµενους 

σε 20,5% έως τον Ιανουάριο 
2017, αρχής γενοµένης τον 
Απρίλιο 2016 (µείωση 0,25%) 
και συνεχίζοντας µε όµοιες 
µειώσεις τον Ιούλιο και 
Οκτώβριο 2016 και, τέλος, τον 
Ιανουάριο 2017. Σύµφωνα µε 
στοιχεία, που δηµοσιοποίησε η 
RBI, το ποσοστό κρατικών 

Η Αποθεµατική Τράπεζα της 
Ινδίας (RBI) αποφάσισε τη 
µείωση του ποσοστού των 
κρατικών οµολόγων, που 
υποχρεούνται να κατέχουν οι 
τράπεζες, σε 4 φάσεις τον 
επόµενο χρόνο. Συνολικά, από 
21,5%, που είναι σήµερα το 
ποσοστό αυτό θα έχει κατέλθει 

οµολόγων που κατέχουν 
σήµερα οι ινδικές τράπεζες 
ξεπερνά κατά πολύ το 
υποχρεωτικό και ανέρχεται 
κατά µέσο όρο σε 29,33%, 
εξαιτίας –σύµφωνα µε το 
σχολιασµό της δηµοσίευσης- 
της έλλειψης πιστωτικής 
ζήτησης, αλλά και λόγω της 

ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  

ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ενεργειακός. 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 
εκτεταµένων 
αποκρατικοποιήσεων, ο 

Υπουργός δήλωσε, ότι έχουν 
διοργανωθεί ηµερίδες 
πληροφόρησης τόσο για τους 
ίδιους, όσο και για τα 
διευθυντικά στελέχη των υπό 
ιδιωτικοποίηση κρατικών 
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 
πρώτους οκτώ µήνες του 
τρέχοντος οικονοµικού έτους 
και έχει προγραµµατίσει 
περαιτέρω αποκρατικοποιήσεις 
σε διάφορους τοµείς, όπως ο 
αµυντικός, ο πετρελαϊκός και ο 
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Η συγκράτηση του 
πληθωρισµού αποτελεί 
βασική 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 
σύσφιξη των σχέσεων Ινδίας-
ΗΠΑ, η Ρωσία παραµένει 
προνοµιακός εταίρος. Στο 
επιχειρηµατικό forum που 
διοργανώθηκε στα πλαίσια της 
επίσκεψης, ο κ. Modi κάλεσε 
τις ρώσικες εταιρείες να 
επενδύσουν στην Ινδία, ενώ 
επανέλαβε την πρόθεση των 
δύο χωρών να τριπλασιάσουν 
τον όγκο του διµερούς 
εµπορίου την επόµενη 
δεκαετία, 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 
πυρηνικών αντιδραστήρων 
πέραν αυτών, που ήδη 
υπάρχουν στην περιοχή  Ku-
dankulam. 
 
2.∆ιακυβερνητική συµφωνία 
για την κατασκευή ελικοπτέρων 
Kamov-226 στα πλαίσια του 
προγράµµατος “Make In In-
dia”. 
 
3.Σύσταση µικτής επιτροπής 
για τη διερεύνηση της 
πιθανότητας δηµιουργίας 
αγωγών µεταφοράς 
υδρογονανθράκων από τη 
Ρωσία στην Ινδία. 

 
4.Συµφωνία µεταξύ των 
εταιρειών Rosneft και ONGC 
Videsh Ltd. για απόκτηση από 
τη δεύτερη µεριδίου ύψους 
15% της πρώτης µε προοπτική 
εξαγοράς µεγαλύτερου 
µεριδίου στο µέλλον.  
 
5.Συµφωνία άµεσου εµπορίου 
διαµαντιών µεταξύ των δύο 
χωρών.  
 
6.Συµφωνία χορήγησης 
εξαµηνιαίας τουριστικής βίζας 
πολλαπλών εισόδων. 
 

7.Μνηµόνιο Κατανόησης 
µεταξύ GLONASS και Centre 
for Development of Advance 
Computing για συνεργασία σε 
εµπορικές εφαρµογές µέσω 

Σεπτέµβριο ο συγκεκριµένος 
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 

Το ινδικό Υπουργείο Γεωργίας 
ζήτησε από το Υπουργείο 
Οικονοµικών την κατά 5% 
αύξηση του εισαγωγικού 
δασµού στα βρώσιµα έλαια, σε 
µια προσπάθεια να 
προστατευθούν οι Ινδοί 
γεωργοί από τον ανταγωνισµό. 
Μόλις τον περασµένο 

εκ. τόννους εξαιτίας της 
πτώσης στις διεθνείς τιµές. 
Περίπου 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 ∆ΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 
ΕΛΑΙΑ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &  ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

54%), και πολύτιµων λίθων & 
κοσµηµάτων (-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 
υποστηρίζουν ότι τα ανωτέρω 
στοιχεία θα πρέπει να 
αντιµετωπιστούν επιφυλακτικά, 

καθώς ο Νοέµβριος είχε 
λιγότερες εργάσιµες µέρες 
λόγω των εορτών (Dushera, 
Diwalii) και αυτό επηρέασε τη 
µεταφορά των προϊόντων στο 
εξωτερικό. Πολύ 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 

Κατά 24,43% σε ετήσια βάση 
και για 12ο συνεχή µήνα 
µειώθηκαν οι ινδικές εξαγωγές 
τον Νοέµβριο 2015 
ανερχόµενες σε $20.01 δις από 
$26.48 δις τον Νοέµβριο 2014, 
σύµφωνα µε στοιχεία που 
έδωσε στη δηµοσιότητα το 
Υπουργείο Εµπορίου και 
Βιοµηχανίας. Σηµαντική 
µείωση σηµειώθηκε στην 
εξαγωγή µηχανηµάτων (-
28,57%), πετρελαιοειδών (-
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

Ο Ινδός Πρωθυπουργός 
Narendra Modi µε τον 
Ρώσο 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 
χρηµατοδοτήθηκε από την 
Οµοσπονδία 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 πρόβλεψη βασίζεται 
στο γεγονός της ταχείας 
διείσδυσης του ηλεκτρονικού 
εµπορίου στην ύπαιθρο (όπου 
µάλιστα χρησιµοποιούνται οι 
τοπικές γλώσσες προς 

διευκόλυνση των χρηστών, οι 
οποίοι στις περιοχές αυτές δεν 
µιλούν –στην πλειοψηφία τους- 
αγγλικά). Η εν λόγω διείσδυση 
υποστηρίζεται από την 
κυβερνητική πρωτοβουλία 
“Digital India”, µέσω της 
οποίας οι σηµαντικότερες 
εταιρείες ηλεκτρονικού 
εµπορίου της χώρας έχουν 
διεισδύσει ήδη σε 
αξιοσηµείωτη έκταση της 
υπαίθρου. Επιπλέον, 
προβλέπεται ότι έως το 2017 ο 
αριθµός των smartphones στη 
χώρα –µέσω των οποίων 
διεξάγεται σηµαντικός όγκος 
του συνολικού ηλεκτρονικού 
εµπορίου- θα ανέρχεται σε 350 
εκ., ενώ –σύµφωνα µε 

δηλώσεις του Υπουργού 
Βιοµηχανικής Πολιτικής κ. 
Amitabh Kant - 500 εκ. Ινδοί 
θα έχουν δικτυακή σύνδεση, 
γεγονός που δηµιουργεί 
«τεράστιες καταναλωτικές 
ευκαιρίες». Τέλος, σηµαντικός 
λόγος για τις παραπάνω 
αισιόδοξες προβλέψεις είναι ο 
ταχύτατος ρυθµός 
αστικοποίησης της Ινδίας και ο 
πρωταρχικός 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 µικροαστών στην 
εν γένει οικονοµική 

7,25% σε 119,25 εκ. κιλά από 
111,9 εκ. κιλά το αντίστοιχο 
διάστηµα έτους 2014. Εκτός 
από το Πακιστάν αύξηση των 
εξαγωγών σηµειώθηκε και προς 
όλες τις κύριες εισαγωγικές 
χώρες ινδικού τσαγιού, δηλαδή: 
Ρωσία, ΗΒ, Ολλανδία, 
Γερµανία, Πολωνία, ΗΑΕ, Ιράν 
και Μπαγκλαντές. Παρά ταύτα, 
η εσωτερική παραγωγή κατά 

Κατά 4,2% αυξήθηκαν οι 
εξαγωγές ινδικού τσαγιού τους 
πρώτους 7 µήνες τρέχοντος 
οικονοµικού έτους (Απρίλιος-
Οκτώβριος) ανερχόµενες 
συνολικά σε 23,18 δις ρουπίες 
(€326,48 εκ.), κυρίως λόγω της 
αύξησης των εισαγωγών από 
το Πακιστάν. Σε επίπεδο 
εξαγώµενης ποσότητας, αυτή 
αυξήθηκε συνολικά κατά 

την ίδια περίοδο µειώθηκε σε 
ετήσια βάση κατά 0,69%, 
εξαιτίας κυρίως της πτώσης της 
παραγωγής στη Νότια Ινδία, 
που προκλήθηκε από άσχηµες 
καιρικές συνθήκες.  
Σηµειώνεται, ότι η Ινδία είναι η 
δεύτερη χώρα στον κόσµο σε 
παραγωγή τσαγιού, η 
µεγαλύτερη ποσότητα του 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΣΑΓΙΟΥ 

ΙΝ∆ΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΡ 

το Βιετνάµ, που συµµετέχει στη 
συµφωνία, είναι ανταγωνίστρια 
χώρα στην αµερικανική αγορά. 
Αντίθετα, µε τη συµµετοχή της 
Ινδίας στην ΤΡΡ, η παραγωγή 
γενοσήµων φαρµάκων θα 
επλήγετο σοβαρά, σύµφωνα 
πάντα µε την εν λόγω µελέτη, 
καθώς οι αιτήσεις παρασκευής 
τους θα µπορούσαν να µείνουν 
για πολύ καιρό στο συρτάρι 
χωρίς να εγκριθούν. Σύµφωνα µε 

σχολιαστές, η Ινδία πρέπει να 
εφαρµόσει σειρά οικονοµικών 
µεταρρυθµίσεων, ώστε η 
οικονοµία της να καταστεί 
ανταγωνιστική, για να µπορέσει 
στο µέλλον να επωφεληθεί από 
ανάλογες συµφωνίες. 
Σηµειώνεται, ότι η ΤΡΡ 
φιλοδοξεί να γίνει η 
µεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου 
εµπορίου, εκπροσωπώντας το 
40%  της παγκόσµιας 

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 
κλωστοϋφαντουργίας, καθώς 
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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 
εσόδων 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 τουριστικών εσόδων, τα 
οποία µειώθηκαν 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 
χαµηλή συναλλακτική τιµή της 
ρουπίας, τότε θα έπρεπε να είχε 
υπάρξει αύξηση τουλάχιστον 
αντίστοιχη της αριθµητικής 
αύξησης των ξένων τουριστών. 
Όπως διευκρινίζουν 
εκπρόσωποι ταξιδιωτικών 
γραφείων, δεν υπάρχει τον 
τρέχοντα χρόνο µείωση των 
εσόδων από τον πολυτελή 

τουρισµό, που 
ανέρχεται σε 10-12% 
του συνολικού 
τουρισµού, γεγονός που 
σηµαίνει ότι η κρίση 
εντοπίζεται στο 
υπόλοιπο κοµµάτι του 
τοµέα. Τονίζουν, δε, ότι 
η Ινδία έχει µεγάλο 
ανταγωνισµό από τις γειτονικές 
σε αυτή χώρες, που επίσης 
αποτελούν εξωτικούς 
προορισµούς για Ευρωπαίους 
και Αµερικανούς, αλλά δεν 

αγροτικού πληθυσµού σε πολλά 
µέρη της χώρας. Σε 
ενηµερωτική έκθεσή του προς 
το ινδικό Κοινοβούλιο, το 
Γραφείο Καταγραφής Εθνικού 
Εγκλήµατος (NCRB), αναφέρει 
ότι το σύνολο των αυτοκτονιών 
των αγροτών ανήλθε συνολικά 
σε 12.360 το 2014 από 11.772 

34 αυτοκτονίες αγροτών την 
ηµέρα σηµειώθηκαν κατά µέσο 
όρο το 2014 στην Ινδία 
εξαιτίας, µεταξύ άλλων της 
υπερχρέωσής τους, σε 
συνδυασµό µε τη µειωµένη 
σοδειά, αριθµός που 
αντικατοπτρίζει την 
εντεινόµενη απελπισία του 

ένα έτος νωρίτερα. Η έκθεση 
αναφέρει ως κύριους λόγους 
για το φαινόµενο την πτώχευση 
ή υπερχρέωση των αγροτών, τα 
προβλήµατα που συνδέονται µε 
την παραγωγή (µη απόδοση της 
σοδειάς, καταστροφή της 
παραγωγής λόγω φυσικών 
φαινοµένων, αδυναµία 

ΠΤΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΑΓΡΟΤΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Οκτώβριο 2010. Τα ανωτέρω 
αναµένεται να επιδράσουν 
θετικά στην αγορά εν µέσω της 
ανησυχητικής καθυστέρησης 
στην ψήφιση κρίσιµων νόµων 
από το Κοινοβούλιο, 
συµπεριλαµβανοµένου του 
πολυσυζητηµένου νόµου για 
τον Φόρο επί Αγαθών και 
Υπηρεσιών, αν και παράγοντες 
της αγοράς επισηµαίνουν ότι η 
ανάγνωση των µηνιαίων 

στοιχείων πρέπει να γίνεται µε 
επιφύλαξη, καθώς αυτά 
εµπεριέχουν εποχικά ή τυχαία 
σηµάδια οικονοµικής 
µεγέθυνσης.  

Σε υψηλό πενταετίας ανήλθε η 
βιοµηχανική παραγωγή τον 
Οκτώβριο 2015 
καθοδηγούµενη από αύξηση 
της αγοράς καταναλωτικών 
αγαθών λόγω της εορταστικής 
περιόδου. Υπολογιζόµενη 
βάσει του ∆είκτη Βιοµηχανικής 
Παραγωγής (ΙΙΡ), η εν λόγω 
αύξηση ανέρχεται σε 9,8%, που 
αποτελεί το µεγαλύτερο 
ποσοστό αύξησής της από τον 
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Ινδός αγρότης 
προσεύχεται να βρέξει 

«Το µεγαλύτερο 
ποσοστό αύξησής της 
από τον Οκτώβριο 

2010» 



Σε µια προσπάθεια 
προώθησης του επιχειρείν 
στον αµυντικό τοµέα, ο 
Ινδός Υπουργός Άµυνας 
εγκαινίασε την 21η 
∆εκεµβρίου µια νέα 
ιστοσελίδα και υποσχέθηκε 
ότι θα επισπευστεί η 
αναθεώρηση της 

διαδικασίας 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 
πληροφοριών, που αφορούν σε 
διάφορους τοµείς της 
αµυντικής βιοµηχανίας, ενώ 
διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνησή 
του εργάζεται για να επιφέρει 
µεγαλύτερη διαφάνεια στον 
τοµέα των εξοπλισµών. 
Περαιτέρω δήλωσε, ότι στόχος 
του Υπουργείου είναι να 
ανέλθει σε 40% από 30% το 
ποσοστό των προµηθειών 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 
πληροφόρηση σχετικά µε 
ποικίλα θέµατα που άπτονται 
της αµυντικής βιοµηχανίας, 
καθώς και σχετικά µε πολιτικές 
προώθησης και µε 
προγράµµατα που 
διενεργούνται στα επιµέρους 
ινδικά κρατίδια, δίνοντας 
συγχρόνως τη δυνατότητα σε 
µεµονωµένες εταιρείες να 

Ινδία ήλπιζε, ότι θα µπορούσε 
να αναλύσει τον τρόπο 
κατασκευής των πυρηνικών 
υποβρυχίων, προκειµένου να 
προχωρήσει στην κατασκευή 6 
εξ αυτών για το ινδικό ναυτικό, 
σύµφωνα µε το ύψους 1 τρις 
ρουπιών κυβερνητικό σχέδιο, 
που ανακοινώθηκε τον 
περασµένο Φεβρουάριο. 

Το σχέδιο της ινδικής 
Κυβέρνησης 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 συµφωνήσει. Η 

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες 
αναφέρουν, ότι η Ρωσία είναι 
πιθανό  να δεχτεί να δανείσει 
στην Ινδία ένα απλούστερης 
τεχνολογίας υποβρύχιο (Akula), 
παρόµοιο µε αυτά που 
χρησιµοποιεί το ρωσικό 
ναυτικό, το οποίο θα 
αναβαθµιστεί σε ρωσικό 
ναυπηγείο.  

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ “MAKE IN INDIA” 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ 

ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

στοιχεία που δόθηκαν στη 
δηµοσιότητα από το ινδικό 
Υπουργείο Άµυνας. Η µη 
ικανοποιητική ανταπόκριση των 
ξένων επενδυτών στις 
µεταρρυθµίσεις του 
προηγούµενου έτους ήταν η αιτία 
των νέων µεταρρυθµίσεων, που 
ανακοινώθηκαν από την 
Κυβέρνηση τον Νοέµβριο τ.έ., µε 
τις οποίες επιτρέπονται πλέον 
ΑΞΕ στον αµυντικό τοµέα ύψους 

49% χωρίς κυβερνητική άδεια, 
η οποία είναι απαραίτητη για 
µεγαλύτερη επένδυση. 
Σηµειώνεται, ότι από το 2001 
έως τον Αύγουστο 2014 (οπότε 
αποφασίστηκαν οι πρώτες 
µεταρρυθµίσεις), εγκρίθηκαν 
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 
κατασκευαστικό κέντρο για την 
αµυντική βιοµηχανία, η εισροή 
ΑΞΕ ανήλθε σε µόλις 5,6 εκ. 
ρουπίες (€ 78.873) την περίοδο 
Οκτ. 2014 - Σεπτ. 2015, 
τοποθετώντας τον εξοπλιστικό 
στην τελευταία θέση όλων των 
οικονοµικών τοµέων σε 
προσέλκυση ΑΞΕ, σύµφωνα µε 
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Το σύµβολο του 
φιλόδοξου 
προγράµµατος “Make in 
India”  

 

«Η εισροή ΑΞΕ 
ανήλθε σε µόλις 5,6 
εκ. ρουπίες (€ 78.873) 
την περίοδο Οκτ. 2014 

- Σεπτ. 2015» 



Σύµφωνα µε έρευνα της εταιρείας IndiaSpend, η Ινδία, παρά τον υψηλό ρυθµό 
οικονοµικής 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. Ινδούς 
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 
τελευταίων 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 
αντιµετώπισαν συνθήκες ξηρασίας και ζήτησαν οικονοµική βοήθεια ύψους 200 δις 
ρουπιών (€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 φαινοµένων που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, χάθηκαν 92.180 
ζώα που χρησιµοποιούνται στον γεωργικό τοµέα, καταστράφηκαν 725.390 σπίτια 
και επλήγησαν 2,7 εκ. εκτάρια καλλιεργήσιµης γης. Σύµφωνα µε έρευνα του Indian 
Council of Agricultural Research, είναι πιθανό, έως το 2020, να µειωθεί η 
παραγωγή των σηµαντικότερων καλλιεργειών κατά 18%.      
 
3.ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: 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 µεγαλύτερος 
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, 
σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας. Σχεδόν το 18% των µαθητών δεν 
συµπληρώνουν 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 
πληθωρισµού 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, αυτός προβλέπεται να µειωθεί, ενώ υπάρχει και ανησυχία για αύξηση του 

ΑΝΑΛΥΣΗ: ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η ΙΝ∆ΙΑ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 
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Πρόγραµµα 
διδασκαλίας γραφής 

 

Μεγάλος αριθμός μη κανονικά 
ανεπτυγμένων παιδιών 



 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΝΕΟ ∆ΕΛΧΙ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

EP-32 Chanakyapuri, Dr. 
Radhakrishnan Marg, 110021-

New Delhi 
Tel: +91 11 2688 0434   -   Fax: 

+91 11 2688 0436 
E-mail: ecocom-newdelhi@mfa.gr  

 

 

ΦΡΙΝΤΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΕΥ Α’ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ Ν. ∆ΕΛΧΙ 
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