
Привлечените преки чуждестранни инвестиции в Индия през 
финансовата 2016-17 г. (април 2016 - март 2017 г.)

През  финансовата  2016-17  г.  привлечените  нови  преки  чуждестранни 
инвестиции (ПЧИ) в Индия са достигнали 43 млрд. щат. долара, което е най-високата 
абсолютна стойност, реализирана в страната досега за едногодишен период.  По данни 
на  Министерството  на  търговията  и  индустрията  на  Индия,  през  изминалата  година 
привлечените  ПЧИ  в  страната  са  се  увеличили  с  9% спрямо  предходната  финансова 
година,  като  заедно  с  реинвестираната  печалба  достигат  общо  60.08  млрд.щ.д.,  при 
общи инвестиции от 55.6 млрд.щ.д. през предходната година.

През последната година ПЧИ в производствения сектор в Индия са нараснали с 
52%,  достигайки  20  млрд.щ.д.  в  резултат  на  предприетите  мерки  на  индийското 
правителство  по  инициативата  „Make in India”. Тази инициатива  беше  въведена  през 
септември  2014  г.,  като  за  периода  до  март  2017  г.  Индия  е  привлякла  близо  100 
млрд.щ.д  ПЧИ  или  с  62%  повече  от  реализираните  инвестиции  в  аналогичния 
предходен  период  преди  въвеждането  на  инициативата.  Програмата  „Make in  India” 
включва  насърчителни  мерки  за  привличане  на  чуждестранни  инвеститори,  в  това 
число  премахване  на  административните  пречки  и  улесняване  на  бизнеса,  както  и 
либерализиране на режима за ПЧИ.

През последните три години най-голям е делът на привлечените ПЧИ в Индия в 
секторите:  услуги  (18%);  компютърен  софтуер/хардуер  (7%);  строителство  (7%); 
телекомуникации  (7%);  автомобилната  индустрия  (5%);  фармацевтиката  (4%); 
търговията (4%); химическа промишленост (4%); металургия (3%) и др.

Основно ПЧИ в Индия през последните три години са постъпили в страната от: 
Мавриций (34%); Сингапур (16%); Япония (8%); Великобритания (7%); Холандия (6%); 
САЩ (6%); Германия (3%); Кипър (3%); Франция (2%) и ОАЕ (1%).

През 2016 г. се извърши либерализация на преките чуждестранни инвестиции в 
Индия  в  редица  сектори  като:  отбранителна  индустрия  (разрешават  се  ПЧП  до  49%, 
като  за  придобиване  на  мажоритарен  дял  от  чужди  компании  се  изисква  специално 
правителствено  разрешение  и  само  в  случай,  че  се  внедряват  модерни  технологии, 
които  не  са  налични  в  Индия);  радио-телевизионни  предавания (разрешава  се  100% 
чуждестранно  участие);  фармацевтична  индустрия  (за  инвестиции  „на  зелено“  е 
разрешено  чуждестранно  участие  до  100%,  а  за  чуждестранни  инвестиции  в 
съществуващи  компании  до  74%);  сектора  на  гражданската  авиация  (разрешават  се 
чуждестранни  инвестиции  до  100%);  частни  охранителни  компании  (разрешават  се 
автоматично чуждестранните инвестиции до 49% в компании от този сектор, а над този 
процент  само  след  получено  изрично  разрешение);  земеделие  и  животновъдство 
(разрешават се чуждестранни инвестиции  до 100%);   търговия на дребно на  отделен 
бранд  (до  49%  чуждестранно  участие,  а  над  този  процент  се  изисква  съответно 
разрешително  –  от  това  се  възползва  IKEA,  която  навлиза  на  индийския  пазар); 
хранително-преработвателна промишленост (разрешават се чуждестранни инвестиции 
до 100% след получаване на съответното разрешително).

През изминалата  година  беше  създадена и индийската  инвестиционна  агенция 
“Invest India”, чиито задачи са свързани с промотирането и улесняване реализацията на 
чуждестранни инвестиции в Индия.

Също така, като част от политиката за улесняване правенето на бизнес на 24 май 
2017 г.  индийското  правителство  одобри  премахването  на  „Борда  за  насърчаване  на 
чуждестранните  инвестиции“,  който  бе  създаден  в  процеса  на   либерализиране  на 
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индийската  икономика  в  началото  на  90-те  години  като  орган,  отговорен  за 
разглеждане  на предложенията за ПЧИ, представляващи обект на държавно одобрение. 

Премахването  на  институцията  „Борд  за  насърчаване  на  чуждестранните 
инвестиции”  е  стъпка  в  посока  облекчаване  на  административните  процедури,  като 
разглежданията  на  предложенията  за  ПЧИ  ще  се  извършват  само  от  ресорните 
индийски министерства, а там, където въпросите засягат националната сигурност и от 
Министерството на вътрешните работи на Индия.

Понастоящем  правителствената  политика  в  Индия  е  насочена  към 
либерализация  на  икономиката  и  допускане  на  ПЧИ  в  пълен  или  частичен  размер  в 
почти  всички  икономически  сектори  в  страната.  Към  момента  в  11  сектора  на 
индийската  икономика,  сред  които  отбраната  и  търговията  на  дребно,   ПЧИ  се 
разглеждат и одобряват  от съответните ресорни министерства, а в останалите сектори 
разглеждането  на  инвестиционните  предложения  се  извършва  по  автоматична 
процедура.  Повече от 90% от ПЧИ В Индия се реализират именно по автоматичната 
процедура, следвайки разпоредбите на съответните нормативни актове.

Изготвил:  Илия Деков, ръководител СТИВ-Делхи 
Делхи, май 2017 г.
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