
Επενδύσεων, που καθιστά 

ευκολότερη τη διαδικασία 

ΑΞΕ. Εντούτοις, λείπουν από 

τον Προϋπολογισμό μέτρα για 

τη διευκόλυνση της 

ανάκαμψης των ιδιωτικών 

επενδύσεων, ενώ 

απουσιάζουν ως συνήθως 

από τον Προϋπολογισμό οι 

τομείς υγείας και παιδείας. 

Απούσες υπήρξαν από τον 

Προϋπολογισμό και 

μεταρρυθμίσεις στον τομέα 

της εργασίας, που 

θεωρούνται από την 

πλειοψηφία των αναλυτών 

απολύτως απαραίτητες. 

Τέλος, έπειτα από 

συντονισμένη προσπάθεια 

τόσο της εδώ 

αντιπροσωπείας της ΕΕ, όσο 

και ευρωπαϊκών ΚΜ, δεν 

περιελήφθη στον 

Προϋπολογισαμό η 

προταθείσα αύξηση των 

εισαγωγικών δασμών για 

προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας.  

Παρά τις προβλέψεις για έναν 

«λαϊκίστικο» Προϋπολογισμό 

λόγω των επερχόμενων 

εκλογών σε διάφορα ινδικά 

κρατίδια και της 

προηγηθείσας κατάργησης 

χαρτονομισμάτων 

(“demonetization”), η 

Κυβέρνηση αποφάσισε να 

μείνει σταθερή στο δρόμο 

προς τη δημοσιονομική 

σταθερότητα. Για το 

δημοσιονομικό έλλειμμα ετέθη 

ως στόχος ποσοστό 3,2% του 

ΑΕΠ για το οικ. έτος 2017-18. 

Οι κεφαλαιουχικές και 

αγροτικές δαπάνες 

παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο 

με το προηγούμενο οικ. έτος. 

Η δεδηλωμένη προσπάθεια 

για κατεύθυνση ορισμένων 

δαπανών προς παραγωγικές 

επενδύσεις, καθώς και η 

απουσία αλλαγών ως προς τη 

φορολόγηση κεφαλαιουχικών 

κερδών και η αποσαφήνιση 

των έμμεσων φόρων 

μεταβίβασης εξωτερικών 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

έχουν ήδη βελτιώσει το κλίμα 

της αγοράς. Οι φορολογικές 

αλλαγές, που προβλέπονται 

στον Προϋπολογισμό, 

θεωρούνται ευνοϊκές για τους 

πιο αδύναμους 

φορολογούμενους. Για τις 

μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο 

κύκλο εργασιών έως 500 εκ. 

ρουπίες, η φορολογία 

μειώθηκε από 30% σε 25%. 

Στο μισό (5% από 10%) 

μειώθηκε και ο προσωπικός 

φόρος εισοδήματος για όσους 

έχουν ετήσιο εισόδημα 0,25 

έως 0,5 εκ. ρουπίες. Αντίθετα, 

αυξήθηκε κατά 10% ο φόρος 

εισοδήματος όσων έχουν 

ετήσιο εισόδημα  από 5 έως 

10 εκ. ρουπίες. Επιπλέον, 

ανακοινώθηκε σειρά 

πρωτοβουλιών περαιτέρω  

ψηφιοποίησης της 

Οικονομίας, ενώ 

ανακοινώθηκε και η 

κατάργηση του 

γραφειοκρατικού και 

συγκεντρωτικού Συμβουλίου 

Προώθησης Ξένων 

O Ινδός Υπουργός 

Οικονομικών, κ. Arun Jaitley 

Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2017-18 
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«Ο Fitch 

αναθεώρησε 

αρνητικά την 

πρόβλεψή του για 

το τρέχον οικ. έτος, 

σε 6,8% από 7,9%»  

 

Πρόβλεψη μεγέθυνσης ΑΕΠ από τον Fitch 

Επιδείνωση επιχειρηματικού κλίματος για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο 

Οικονομική Επισκόπηση 2016-17 

Η κυβερνητική Οικονομική 
Επισκόπηση 2016-17, που 
αποτελεί το ετήσιο έγγραφο-
ναυαρχίδα του Υπ. 
Οικονομικών, αναμένει ότι το 
μέτρο της απόσυρσης 
χαρτονομισμάτων θα έχει ως 
συνέπεια τη μείωση της 
αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,25-
0,50% το τρέχον οικονομικό 
έτος, που ολοκληρώνεται την 
31η Μαρτίου 2017. Η αύξηση 
του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα 
κυμανθεί σε περίπου 7%, ενώ 
προβλέπεται σταδιακή 
επανάκαμψη το επί της 

οικονομίας είναι μεταβατικό 
και αναμένεται η παροχή 
μετρητών να έχει 
αποκατασταθεί εως το τέλος 
Μαρτίου 2017. Αναφορικά με 
τη δημοσιονομική κατάσταση, 
η Επισκόπηση  υπογραμμίζει 
τους κινδύνους για το 
δημοσιονομικό έλλειμμα το 
οικ. έτος 2017-18, αλλά 
συνιστά την ισορροπία μεταξύ 
της βραχυπρόθεσμης ανάγκης 
για μεγέθυνση και της 
μεσοπρόθεσμης 
δημοσιονομικής σύνεσης. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η 

Επισκόπηση συνιστά τη 
σύναψη Συμφωνίας Εμπορίου 
τόσο με την ΕΕ όσο και με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο 
την αύξηση των εξαγωγών του 
τομέα έντασης εργασίας 
(κυρίως ενδυμάτων, 
δερμάτινων ειδών και 
υπόδησης) και τη διευκόλυνση 
της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας.  

παραμέτρους όπως τα βιβλία 

παραγγελιών, η 

χρησιμοποίηση της 

παραγωγικής ικανότητας και 

οι εισαγωγές, αντίθετα οι 

ερωτώμενοι ήταν πιο 

αισιόδοξοι αναφορικά με τις 

εξαγωγές, ενώ σταθερό 

επίπεδο αισιοδοξίας 

εκφράσθηκε ως προς την 

παραγωγή. Επίσης, οι 

ερωτηθέντες διαπίστωσαν 

χειροτέρευση στο θέμα της 

χρηματοδότησης από 

τραπεζικές και άλλες πηγές. 

Σύμφωνα με έρευνα της 

Αποθεματικής Τράπεζας της Ινδίας 

(Κεντρική Τράπεζα), το 

επιχειρηματικό κλίμα στον 

μεταποιητικό τομέα επιδεινώθηκε 

για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο 

τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2016 και 

θεωρείται πιθανό να επιδεινωθεί 

περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο έτους 

2017.  Η προαναφερθείσα έρευνα 

βασίστηκε σε συνεντεύξεις 

στελεχών 1.221 μεταποιητικών 

επιχειρήσεων. Σε σύγκριση με το 

προηγηθέν τρίμηνο, το επίπεδο 

αισιοδοξίας ήταν χαμηλότερο σε 

Τέλος, και παρά το γεγονός ότι 

η οικονομική δραστηριότητα 

στη χώρα επηρεάστηκε από το 

μέτρο απόσυρσης από την 

κυκλοφορία των 

χαρτονομισμάτων αξίας 500 

και 1.000 ρουπιών τον 

περασμένο Νοέμβριο, η 

έκθεση δεν περιέχει 

πληροφορίες για τις 

επιπτώσεις στις ερωτηθείσες 

εταιρείες από την εφαρμογή 

του ανωτέρω μέτρου.  

προηγούμενο άρθρο), που 

προέβλεψε οικονομική 

μεγέθυνση ύψους 6,75% για 

το επόμενο οικ. έτος. Αντίθετα, 

ο Fitch αναθεώρησε αρνητικά 

την πρόβλεψή του για το 

τρέχον οικ. έτος, σε 6,8% από 

7,9%, ποσοστό μικρότερο του 

προβλεφθέντος από την ινδική 

Κυβέρνηση (7%). Ο Οίκος 

θεωρεί ότι γεγονότα όπως η 

αύξηση του ινδικού 

προστατευτισμού, τα σχέδια 

για το Διεθνές Εμπόριο του 

νέου Αμερικανού Προέδρου, 

καθώς και η πολιτική 

κατεύθυνση που διαφαίνεται 

να δρομολογείται σε ορισμένες 

ευρωπαϊκές χώρες, είναι ικανά 

να προκαλέσουν παγκόσμια 

οικονομική και εμπορική 

ταραχή.  

Σε πρόσφατη έκθεσή του, ο 

Οίκος Αξιολόγησης Fitch 

προέβλεψε αύξηση του ινδικού 

ΑΕΠ ύψους 7,4% για το 

οικονομικό έτος 2017-18, 

ωθούμενη κυρίως από την 

καταναλωτική ζήτηση και τις 

κυβερνητικές δαπάνες. Η 

πρόβλεψη του Fitch ξεπερνά 

αυτή της Οικονομικής 

Επισκόπησης (βλ. 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  
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Στους βασικούς τομείς της ινδικής 

Οικονομίας (άνθρακας, πετρέλαιο, 

φυσικό αέριο, προϊόντα διύλισης, 

λιπάσματα, χάλυβας, τσιμέντο και 

ηλεκτρική ενέργεια), οι οποίοι 

απαρτίζουν το 38% του Δείκτη 

Βιομηχανικής Παραγωγής (ΙΙΡ), 

υπήρξε μεγέθυνση 4,9% τον 

Νοέμβριο 2016 σε σύγκριση με 

6,6% έναν μήνα νωρίτερα. Το 

αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει ότι 

οι επιπτώσεις της 

απονομισματοποίησης τον 

συγκεκριμένο μήνα ήταν λιγότερο 

σοβαρές των αναμενόμενων στους 

εν λόγω τομείς. Αντίθετα, δύο 

οικονομικοί δείκτες αποδεικνύουν, 

ότι τα αρνητικά αποτελέσματα της 

«demonetization» έγιναν 

περισσότερο εμφανή τον 

Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης 

Μεταποίησης ΡΜΙ (Purchasing 

Managers’ Index) μειώθηκε 

δραστικά στις 49,6 μονάδες 

καταγράφοντας τη μεγαλύτερη 

μηνιαία πτώση από τον Νοέμβριο 

2008. Η πτώση αποδίδεται τόσο 

στην εγχώρια όσο και  στην 

εξωτερική ζήτηση. Επιπλέον, 

υπήρξε πτώση και στις επενδύσεις 

κατά το μήνα Δεκέμβριο, καθώς 

κατατέθηκαν σημαντικά λιγότερες 

και πολύ χαμηλότερης αξίας 

προτάσεις για νέες επενδύσεις σε 

σύγκριση με τους προηγηθέντες 

μήνες. Αντίθετα, σε 50.4 μονάδες 

ανήλθε τον Ιανουάριο 2017 ο 

δείκτης μεταποίησης ΡΜΙ 

(Purchasing Managers' Index). 

Ενθαρρυντική για την ινδική 

οικονομία είναι η αύξηση των νέων 

παραγγελιών, τόσο των εγχώριων 

όσο και των ξένων. Η αύξηση 

υπήρξε μεγαλύτερη για τα 

ενδιάμεσα αγαθά, ακολουθούμενη 

από αυτή των καταναλωτικών 

αγαθών. Συνολικά, η βελτίωση του 

δείκτη μεταποίησης ΡΜΙ 

υποδηλώνει ότι, παρά το γεγονός 

ότι το επίπεδο δραστηριότητας 

παραμένει χαμηλό συγκριτικά με το 

παρελθόν, υπάρχει αύξηση με την 

παράλληλη αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας νέου χρήματος.  

2016 η Ν. Ζηλανδία και η Δανία, 

μελετά τη διαφθορά σε 176 χώρες 

και τις κατατάσσει βάσει των 

μονάδων που συγκεντρώνουν σε 

κλίμακα 1 έως 100, με τις 100 

μονάδες να υποδεικνύουν παντελή 

έλλειψη διαφθοράς. Η φετινή θέση 

της Ινδίας συμπίπτει με αυτή της 

Κίνας και της Βραζιλίας.  

Σύμφωνα με τον δείκτη διαφθοράς 

για το 2016 της Οργάνωσης Trans-

parency International, ο οποίος 

βασίστηκε σε στοιχεία της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 

και άλλων Οργανισμών, η Ινδία 

βελτίωσε οριακά τη θέση της από 

38 μονάδες το 2015 σε 40 το 2016. 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, στην 

κορυφή του οποίου βρέθηκαν το 

δερμάτινα προϊόντα. Παράλληλα, 

υπήρξε μικρότερη αύξηση των 

εισαγωγών, η οποία ανήλθε σε 

0,5% σε ετήσια βάση τον 

Δεκέμβριο από 10,4% σε ετήσια 

βάση ένα μήνα νωρίτερα. 

Συνολικά, η άνοδος των εξαγωγών 

σε συνδυασμό με τη μείωση των 

εισαγωγών –κυρίως εισαγωγών 

χρυσού- οδήγησε σε μείωση του 

εμπορικού ελλείμματος της Ινδίας 

σε $10.4 δις τον Δεκέμβριο 2016 

μετά από υψηλό 16 μηνών τον 

Νοέμβριο ίδιου έτους ($13 δις).  

Μετά τη μείωση του Νοεμβρίου, 

εξαιτίας της απόσυρσης των 

χαρτονομισμάτων των 500 και 

1.000 ρουπιών, οι εξαγωγές 

ανέκτησαν τη δυναμική τους τον 

περασμένο Δεκέμβριο ανερχόμενες 

σε 5,7% σε ετήσια βάση 

συγκριτικά με 2,3% ένα μήνα 

νωρίτερα.  Επανάκαμψη 

σημειώθηκε σε πολύτιμους λίθους, 

κοσμήματα και υφάσματα, ενώ 

πτώση υπήρξε σε γεωργικά και 

Εξαγωγές 

Οριακή βελτίωση στον δείκτη διαφθοράς και διαφάνειας 

 

«Η άνοδος των 

εξαγωγών σε 

συνδυασμό με τη 

μείωση των 

εισαγωγών 

οδήγησε σε 

μείωση του 

εμπορικού 

ελλείμματος της 

Ινδίας»  
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«Μόνο για τον μήνα 

Δεκέμβριο τα έσοδα 

από έμμεσους 

φόρους αυξήθηκαν 

κατά 14,2% σε ετήσια 

βάση». 

 

Αύξηση φορολογικών εσόδων 

Αύξηση AΞΕ τον Νοέμβριο 2016 

Δείκτης οικονομικής ελευθερίας 

Στον ετήσιο δείκτη οικονομικής 

ελευθερίας της αμερικανικής 

δεξαμενής σκέψης  «The Herit-

age Foundation», η Ινδία 

κατέλαβε την 143η θέση το 

2017 από την 123η, στην 

οποία είχε καταταγεί ένα έτος 

νωρίτερα. Η φετινή κατάταξη 

τη φέρει σε χαμηλότερη θέση 

από τους Νοτιο-ασιατικούς 

γείτονές της, 

περιλαμβανομένου του 

Πακιστάν, καθώς θεωρήθηκε 

από τους συντάκτες της 

αντίστοιχης έκθεσης, ότι η 

πρόοδος των μεταρρυθμίσεων 

δεν είναι «ομαλή». 

Συγκεκριμένα, η έκθεση 

αναφέρει ότι, παρά το γεγονός 

ότι η Ινδία διατηρεί σταθερά 

μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 

περίπου 7% τα τελευταία 5 

χρόνια, η μεγέθυνσή της δεν 

βασίζεται σε πολιτικές που 

διατηρούν την οικονομική 

ελευθερία. Στις πρώτες θέσεις 

του συγκεκριμένου δείκτη 

βρίσκονται οι: Χονγκ Κονγκ, 

Σιγκαπούρη και Νέα Ζηλανδία.  

Μαυρίκιος, το ΗΒ, οι ΗΠΑ, η 

Ολλανδία και η Ιαπωνία, ενώ 

οι κύριοι τομείς στους οποίους 

κατευθύνθηκαν οι ΑΞΕ είναι οι 

υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, 

το υλικό και λογισμικό 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και ο ηλεκτρικός εξοπλισμός.  

Κατά 60% αυξήθηκαν οι ΑΞΕ 

στην Ινδία τον Νοέμβριο 2016, 

ανερχόμενες σε $4.68 δις. Τον 

αντίστοιχο μήνα του 2015 οι 

ΑΞΕ ανέρχονταν σε $2.93 δις. 

Οι κύριοι επενδυτές τους 

πρώτους οκτώ μήνες 

οικονομικού έτους 2016-17 

ήταν η Σιγκαπούρη, ο 

αυτά από έμμεσους κατά 25% 

το παραπάνω διάστημα. Μόνο 

για τον μήνα Δεκέμβριο τα 

έσοδα από έμμεσους φόρους 

αυξήθηκαν κατά 14,2% σε 

ετήσια βάση. Παράλληλα, τα 

έσοδα από τη φορολογία 

υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 

12,4%, ενώ μείωση 

σημειώθηκε σε αυτά από τους 

εισαγωγικούς δασμούς, 

κυρίως εξαιτίας της πτώσης 

των εισαγωγών χρυσού.  

Σημαντική αύξηση των 

φορολογικών εσόδων τόσο 

από άμεσους όσο και από 

έμμεσους φόρους επετεύχθη 

τα τρία πρώτα τρίμηνα 

οικονομικού έτους 2016-17, 

κάτι που υποδεικνύει 

εντονότερη οικονομική 

δραστηριότητα. Τα έσοδα από 

άμεσους φόρους αυξήθηκαν 

σε ετήσια βάση κατά 12%, ενώ 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  
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Αύξηση βιομηχανικής 
δραστηριότητας 
Μεγάλη αύξηση της βιομηχανικής 

παραγωγής κατά 5,7% σε ετήσια 

βάση σημειώθηκε τον Νοέμβριο 

2016 από -1,8% έναν μήνα 

νωρίτερα. Η εν λόγω αύξηση 

θεωρείται ότι οφείλεται σε θετική 

επίδραση της βάσης σύγκρισης 

λόγω της εορταστικής περιόδου του 

Diwali στα τέλη Οκτωβρίου 2016.  

προς την οικονομική ανάπτυξη. 

Σημειώνεται, ότι η αξία του 

διμερούς εμπορίου το έτος 2016 

ανήλθε σε $71 δις, με το εμπορικό 

έλλειμμα της Ινδίας να ανέρχεται σε 

$46 δις. Ο κ. Das απαίτησε 

μεγαλύτερη πρόσβαση στην 

κινεζική αγορά τουλάχιστον για τα 

φαρμακευτικά, τον τομέα της 

Πληροφορικής, καθώς και για τα 

Ο Γραμματέας Οικονομικών 

Υποθέσεων του ινδικού 

Υπουργείου Οικονομικών, κ. S. 

Das, δήλωσε ότι η χωρα του 

επιθυμεί μεγαλύτερη πρόσβαση 

στην κινεζική αγορά προς 

εξισορρόπηση του τεράστιου 

ινδικού εμπορικού ελλείμματος στο 

διμερές εμπόριο προς όφελος και 

των δύο χωρών στην πορεία τους 

αγροτικά 

προϊόντα, 

ενώ 

τόνισε 

την 

ανάγκη 

για 

περισσότερες επενδυτικές ροές 

από την Κίνα προς την Ινδία.  

για τον φαρμακευτικό τομέα, κ. S. 

Pandey, δήλωσε ότι η χώρα του 

ακολουθεί τους κανόνες της 

Συμφωνίας του ΠΟΕ (Trade-

Related Aspects of Intellectual 

Property Rights -TRIPS) και ότι 

όποιος έχει να καταγγείλει 

οτιδήποτε πρέπει να προσφύγει 

κατά αυτής στα αρμόδια διεθνή 

φόρα.  

Στην ετήσια Διεθνή Έκθεση 

Πνευματικής Ιδιοκτησίας, το 

Αμερικανικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο χαρακτήρισε την 

Ινδία ως μια από τις χώρες με τη 

χειρότερη απόδοση ως προς τα 

δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Απαντώντας, ο 

Γραμματέας του ινδικού 

Υπουργείου Εμπορίου, υπεύθυνος 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Ινδία-Κίνα 

«Η Ινδία 

ακολουθεί τους 

κανόνες της 

Συμφωνίας του 

ΠΟΕ (Trade-

Related Aspects 

of Intellectual 

Property Rights -

TRIPS)» 

Μείωση 
Πληθωρισμού 
 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 

κατήλθε σε 3,4% σε ετήσια 

βάση τον Δεκέμβριο 2016 από 

3,6% τον περασμένο μήνα. Ο 

σημαντικότερος λόγος της 

πτώσης είναι η μείωση των 

τιμών τροφίμων, κυρίως 

φρούτων και λαχανικών.  
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«33.000 άτομα από 

10 χώρες 

συμμετείχαν στο 8ο 

Διεθνές Συνέδριο 

«Vibrant  Gujarat 

Global Summit». 

Vibrant Gujarat Summit 

33.000 άτομα από 10 χώρες 
συμμετείχαν στο 8ο Διεθνές 
Συνέδριο «Vibrant Gujarat 
Global Summit». Ο 
συγκεκριμένος θεσμός 
εγκαινιάστηκε το 2003 από τον 
τότε πρωθυπουργό του 
κρατιδίου Γκουτζάρατ και 
σημερινό πρωθυπουργό της 
Ινδίας, κ. Narendra Modi, με 
στόχο την προσέλκυση 
επενδύσεων στο κρατίδιο. 
Έκτοτε, έχει καταστεί μία από 
τις σημαντικότερες διεθνείς 
επιχειρηματικές εκδηλώσεις 
στη χώρα. Στη φετινή 
Διάσκεψη υπεγράφησαν 
25.578 Μνημόνια Κατανόησης 
μεταξύ αφενός διαφόρων 
τοπικών Υπουργείων και 
τοπικών κυβερνητικών 
φορέων, αφετέρου ιδιωτών 
επενδυτών και εταιρειών, εκ 
των οποίων 18.533 
μικρομεσαίες. Η τοπική 
κυβέρνηση δεν έχει δώσει στη 
δημοσιότητα το συνολικό 
ποσό των συμφωνηθεισών 
επενδύσεων, αλλά οι τομείς 
που προσέλκυσαν τις 
περισσότερες επενδυτικές 
προτάσεις είναι της αστικής 
ανάπτυξης, των ορυκτών, της 
κτηνοτροφίας, των 

ιχθυοτροφίων, καθώς και οι 
κοινοπραξίες στον ενεργειακό 
τομέα, μεταξύ άλλων. Στις 
σημαντικότερες συμφωνίες 
συγκαταλέγονται αυτή με την 
Airbus, η οποία σκοπεύει να 
ιδρύσει παραγωγική μονάδα 
στο κρατίδιο, καθώς και η 
συμφωνία με τον κινέζικο 
κολοσσό Tsinghshan Group, ο 
οποίος θα ιδρύσει μονάδα 
ανοξείδωτου ατσαλιού. 

Σημειώνεται, ότι όλα σχεδόν 

τα ινδικά κρατίδια (33), που 

συνιστούν την Ινδία, 

επιδίδονται σε ανταγωνιστικές 

δράσεις μεταξύ τους για την 

προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων (π.χ. επενδυτικά 

φόρουμ, διεθνείς εκθέσεις 

κλπ). Ταυτόχρονα, όμως, η 

Κεντρική Κυβέρνηση 

προβαίνει σε μέτρα 

προστατευτισμού την 

εγχώριας παραγωγής και 

στους 3 τομείς της Οικονομίας 

μέσω φορολογικών και μη 

φορολογικών εμποδίων. Η 

στρατηγική αυτή που 

προωθείται μέσω 

πρωτροβουλιών (Make in In-

dia, Digital India, Start-up κλπ), 

είναι η υποκατάσταση των 

εισαγωγών με εθνική 

παραγωγή.  

 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  
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Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ — Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  

2 0 1 7  

 ΜΔΕ Ελλάδας – Ινδίας, Ν. Δελχί, 23 Νοεμβρίου 2016 
 Επίσκεψη ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλου στο Ν. Δελχί, 23-25 Νοεμβρίου 2016. Υπογραφή Πρωτοκόλλου 

της ΜΔΕ, συναντήσεις με Υπουργούς Εμπορίου, Ναυτιλίας, Μεταφορών και Πολιτικής Αεροπορίας, 
συνεντέυξεις στον ινδικό Τύπο, διάλεξη σε επιλεγμένο κοινό και σε ιδιωτικό Πανεπιστήμιο. 

 Επενδυτικό Φόρουμ με τη συνεργασία της FICCI (Federation of Indian Chamber of Commerce & Indus-
tries). Έναρξη του φόρουμ από ΑΝΥΠΕΞ κ. Κατρούγκαλο και παρουσίαση από το Enterprise Greece 
επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα.  

 Συναντήσεις Γραφείου ΟΕΥ με τουριστικούς παράγοντες, Επιμελητήρια και Υπουργεία.  
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