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ΝΙθ δεάΝκδεκθκηέαΝ υθδ Ϊ,Ν άη λα,ΝηέαΝ εΝ πθΝ αξτ λαΝαθαπ υ ση θπθΝκδεκθκηδυθΝπαΰεκ ηέπμ,Νη Νατιβ βΝ
κυΝ ΠΝ βμΝ ΪιβμΝ κυΝ 7,5%1 εα ΪΝ βθ δΪλε δαΝ κυΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1ζ-βί1ηΝ θυΝ σ κΝ Ν ευί λθβ δεσΝ σ κΝ εαδΝ Ν
πδξ δλβηα δεσΝ πέπ κΝ δαξΫ αδΝβΝπ πκέγβ βΝσ δΝβΝ θ υππ δαεάΝαυ άΝ υθαηδεάΝ τθα αδΝθαΝ δα βλά δΝ κυμΝλυγηκτμΝ βμ,Ν
εαγυμΝπζ δΪ αΝκδεκθκηδευθ-εκδθπθδευθ δε υθΝπαλκυ δΪακυθΝ βηαθ δεΪΝπ λδγυλδαΝί ζ έπ βμέΝ
ΓδαΝ ηδαΝ ξυλαΝ η Ν Ϋε α βΝ γ,γΝ εέΝ ξηβΝ πζβγυ ησΝ 1,βΝ δ έΝ Ά κηα, λΰα δεσΝ υθαηδεσ,Ν εα ΪΝ ηΫ κθΝ σλκΝ ξαηβζάμΝ
παλαΰπΰδεσ β αμ,ΝπκυΝαθΫλξ αδΝ αΝηηίΝ εέΝΪ κηαΝεαδΝφκλκζκΰβ ΫαΝίΪ βΝπκυΝ θΝυπ λίαέθ δΝ αΝγηΝ εέΝΪ κηαΝ[ χ α υ
Income Tax Dept./Ministry of Finance],Νπλκεζά δμΝΰδαΝ βθΝπ λαδ ΫλπΝ ιΫζδιβΝ βμΝξυλαμΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝ έθαδΝ βηαθ δεΫμέΝ
ΟδΝη ΝαλΰκτμΝλυγηκτμΝ λκηκζκΰβγ έ μΝη αλλυγηέ δμΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝβ1 κυ αδυθα,ΝΫξκυθΝί ζ δυ δΝ βθΝ δ γθάΝ
δεσθαΝ βμΝ ξυλαμ,Ν εαγυμΝ παλα βλ έ αδΝ θ υθΪηπ βΝ κτΝ ιπ λδεκτΝ βμΝ ηπκλέκυΝ εαδΝ πθΝ υθαζζαΰηα δευθΝ βμΝ
απκγ ηΪ πθ,Ν α δαεάΝ η έπ βΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ ξλΫκυμ,Ν ξ δεάΝ υΰελΪ β βΝ κυΝ πζβγπλδ ηκτΝ εαδΝ εα αεσλυφβΝ Ϊθκ κ κυΝ
κηΫαΝ πθΝ υπβλ δυθΝ πκυΝ ε δηΪ αδΝ σ δΝ πέΝ κυΝ παλσθ κμΝ αθαζκΰ έΝ κΝ ηι,λΣΝ κυΝ ΠέΝ ΣκΝ η αλλυγηδ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ
π λδζαηίΪθ δΝ βΝ α δαεάΝ Ϊλ βΝ πθΝ π λδκλδ ηυθΝ βθΝ ίδκηβξαθέα,Ν κΝ ηπσλδκΝ εαγυμΝ εαδΝ Ν εζΪ κυμ-εζ δ δΪΝ πθΝ
υπβλ δυθΝ εαδΝ πθΝ υπκ κηυθ,Ν σππμΝ έθαδΝ κΝ ξλβηα κκδεκθκηδεσμΝ εζΪ κμ,Ν βΝ θΫλΰ δα,Ν εαδΝ κδΝ βζ πδεκδθπθέ μέΝ Γ θδεΪΝ
εα αΰλΪφ αδΝΪθκδΰηαΝ βμΝκδεκθκηέαμΝ ΝσλκυμΝατιβ βμΝ βμΝ υηη κξάμΝ κυΝδ δπ δεκτΝ κηΫαΝ(εα ΪΝίΪ βΝσηπμΝ κυΝδθ δεκτ)Ν
ΝΫθαΝ υλτΝφΪ ηαΝκδεκθκηδεάμΝ λα βλδσ β αμέ
ΠαλΪΝσηπμΝ αΝαθπ ΫλπΝεαδΝ βΝ υθαφάΝυπκ άλδιβΝπκυΝπαλΪ ξκυθΝ αΝ δ γθάΝκδεκθκηδεΪΝηΫ αΝ θβηΫλπ βμΝ κθΝ
γθδεσΝζκΰσ υπκΝ ”Incredible India”, βΝΙθ δεάΝκδεκθκηέαΝ θΝΫξ δΝπζάλπμΝαπαζζαΰ έΝαπσΝ δμΝαΰευζυ δμΝ κυΝπαλ ζγσθ κμ,Ν
εαγυμΝ πέΝ βμΝ κυ έαμΝ παλαηΫθ δΝ ηέαΝ πλκ α υηΫθβΝ κδεκθκηέαΝ φαλησακθ αμΝ πκδεέζαΝ ξθβ ΪΝ ηπσ δαΝ βθ Ϊ εβ βΝ πθΝ
ζ τγ λπθΝ υθαζζαΰυθέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν κΝ λΪ δκΝ ηΫΰ γκμΝ εαδΝ βΝ αθκηκδκηκλφέαΝ βμΝ ξυλαμ,Ν κδΝ η ΰΪζ μΝ δ κ βηα δεΫμΝ
αθδ σ β μΝεαδΝβΝηβΝαπκ κ δεάΝαθΪπ υιβΝ δε τπθΝυπκ κηυθΝεαδΝ δαθκηάμΝ υ ξ λαέθκυθΝαεσηαΝπ λδ σ λκΝ βθΝαθΪπ υιβΝ
βμΝκηαζάμΝ πδξ δλβηα δεάμΝεαδΝ π θ υ δεάμΝ λΪ βμέ
ΟδΝ θΝ ζσΰπΝ πλκίζβηα δ ηκέΝ θΝ απκ υθαηυθκυθΝ ίΫίαδα,Ν βθΝ αυιαθση θβΝ υθαηδεάΝ βμΝ Ιθ δεάμΝ αΰκλΪμ,Ν
εαγδ υθ αμΝ βθΝ λΫξκυ αΝ κδεκθκηδεάΝ υΰευλέαΝ (η ΪΝ βΝ δ γθάΝ ξλβηα κκδεκθκηδεάΝ ελέ β)Ν ιαδλ δεΪΝ υθκρεάΝ ΰδαΝ βΝ
δ λ τθβ βΝ εΝ ηΫλκυμΝ βμΝ δ γθκτμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ εκδθσ β αμΝ ( βμΝ ζζβθδεάμΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμ,Ν βμΝ κπκέαμΝ βΝ υΝ
παλκυ έαΝ– ηπκλδεάή π θ υ δεά- έθαδΝδ ξθά)Ν πθΝπλκκπ δευθΝ π θ υ δεάμΝ λα βλδκπκέβ βμέΝ παδ έ αδΝπλκ ΰηΫθβΝεαδΝ
κλδκγ βηΫθβΝ–ΰ πΰλαφδεΪήξλκθδεΪ- λα βΰδεά, εαγυμΝβΝ υΝ πδξ δλβηα δεάΝεκυζ κτλαΝγ πλ έ αδΝαπσΝ δμΝ υ εκζσ λ μΝθαΝ
εα αθκβγ έΝ παΰεκ ηέπμΝ (ΪθπΝ πθΝ 1ίίΝ γθκ ά πθΝ εαδΝ φυζυθΝ κηδζκτθΝ βίΝ ΰζυ μή1ίίΝ δαζΫε κυμ)έΝ ΠαλΪζζβζα,Ν παλΪΝ κΝ
ΰ ΰκθσμΝ σ δ βΝ ευίΫλθβ βΝ Ϋξ δΝ γΫ δΝ πμΝ η έακθαΝ σξκΝ βθΝ ΫζιβΝ δ γθυθΝ π θ τ πθ,Ν αΝ υοβζκτΝ εσ κυμΝ ΰλαφ δκελα δεΪΝ
ηπσ δαΝεαδΝκδΝ δαφκλκπκδά δμΝ κΝ π θ υ δεσΝγ ηδεσΝπζαέ δκ,Ν δαηκλφυθκυθΝΫθαΝδ δσηκλφκΝ π θ υ δεσΝεζέηαέΝΟδΝΪη μΝ
ιΫθ μΝ π θ τ δμΝ ΫξκυθΝ απκ δηβγ έΝ Ν ΪθπΝ πθΝ ΡβίίΝ δ έΝ ΰδαΝ βθΝ π λέκ κΝ βίίί-15. Πκζυ γθδεΫμΝ πδξ δλά δμΝ ΫξκυθΝ
εαγδ λυ δΝ βθΝ παλκυ έαΝ κυμΝ βθΝ Ιθ δεάΝ αΰκλΪΝ η Ν Ϋηφα βΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ δ γθυθΝ κυμΝ
λα βλδκ ά πθ,Ν βηαθ δεΪΝ πλκίζάηα αΝ σηπμΝ αθαετπ κυθΝ δμΝ υθ λΰα έ μΝ πθΝ ηδελκ-η αέπθΝ πδξ δλά πθ,Ν αΝ κπκέαΝ
απαδ κτθΝ υ αθΪζκΰκυμΝπσλκυμ ΰδαΝ βθΝ πέζυ άΝ κυμέ
Ό κθ αφκλΪΝ βΝ δ γθάΝ υθαηδεάΝ πθΝΙθ δευθΝ πδξ δλβηα δευθΝκηέζπθ,Ναυ κέΝ ιαπζυθκθ αδΝ Νπαΰεσ ηδαΝεζέηαεαΝ
Ϋξκθ αμΝ ά βΝ θαΝ πδ έικυθΝ ΫθαΝ ξαλ κφυζΪεδκΝ ιαΰκλυθΝ εαδΝ υΰξπθ τ πθ,Ν Ν δαφσλκυμΝ εζΪ κυμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ
λα βλδσ β αμ,ΝπκυΝαπσ δμΝαλξΫμΝβίίίΝι π λθΪ δΝ αΝΡ1ίί δ έΝ
πσΝπζ υλΪμΝ ζζΪ κμΝεαδΝπαλΪΝ βΝη ΰΪζβΝαπσ α βΝπκυΝηαμΝξπλέα δ,ΝκδΝπλκκπ δεΫμΝαθΪπ υιβμΝ πθΝ δη λυθΝηαμΝ
ξΫ πθΝ θΝ έθαδΝ υεα αφλσθβ μέΝ ΠκζζΪΝ ιαλ υθ αδΝ απσΝ βθΝ ζα δεσ β αΝ πλκ φκλΪμΝ εαδΝ ίαγηκτΝ υ ζδιέαμΝ σ κΝ βμΝ
γθδεάμΝηαμΝπαλαΰπΰάμΝσ κΝεαδΝ κυΝ ζ ξδαεκτΝ βμΝ υθαηδεκτέΝ
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πσΝ κΝ 1947-1991,Ν βΝ Ιθ έαΝ δάπ κΝ απσΝ κηΫμΝ ηδαμΝ ε θ λδεΪΝ εα υγυθση θβμΝ κδεκθκηέαμΝ βΝ κπκέαΝ πΫίαζ Ν Ϊελα κΝ
πλκ α υ δ ησΝ εαδΝ εαθκθδ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ λα βλδσ β αμ,Ν πλαε δεΫμΝ πκυΝ κ άΰβ αθΝ Ν
ξαηβζκτμΝλυγηκτμΝκδεκθκηδεάμΝ αθΪπ υιβμΝεαδΝΫθ κθαΝφαδθση θαΝ δαφγκλΪμέΝΣβθΝπ λέκ κΝ 1991-2000,Νυδκγ άγβε ΝηδαΝπδκΝ
φδζ ζ τγ λβΝ πκζδ δεάΝ η Ν δζΪΝ ίάηα αΝ υηη κξάμΝ κυΝ δ δπ δεκτΝ κηΫαΝ εαδΝ η Ν δμΝ πλυ μΝ εα αΰλαφΫμΝ αυιβηΫθπθΝ λυγηυθΝ
κδεκθκηδεάμΝαθΪπ υιβμ,ΝκδΝκπκέκδΝι πΫλα αθΝ κΝηΣΝπ λέΝ αΝ ΫζβΝ βμΝ εα έαμέΝ κΝπλσ φα κΝ δΪ βηα,Ν2001-2010,ΝβΝΙθ έαΝ
Ϋξ δΝ εαγδ λπγ έΝ πμΝ ηδαΝ βηαθ δεάΝ κδεκθκηδεάΝ τθαηβΝ πκυΝ δαγΫ δΝ ξΫ δκΝ πυλβθδεάμΝ θΫλΰ δαμ,Ν Ϋξ δΝ δ υλτθ δΝ βθΝ
παλαΰπΰδεάΝ βμΝίΪ βΝ θυΝΫξ δΝγΫ δΝεαδΝ Ν φαληκΰάΝΫθαΝαιδσζκΰκΝ δα βηδεσΝπλσΰλαηηαέΝ
Καγ’ σζβΝ βθΝ ξΪλαιβΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ πκλ έαμΝ βμΝ ξυλαμ,Ν ευλέαλξκΝ λσζκΝ δα λαηΪ δ αθΝ αΝ
Μ α υ υ
αΜ
π α Μπ
α α
Μ
α,Νη Νπλυ κΝ βμΝπ λδσ κυΝ1951-55 υπσΝ βθΝπλκ λέαΝ κυΝπλυ κυΝΠήΘ,ΝJawaharδalΝσehru,Ν
κπσ Ν εαδΝ εαγδ λυγβε Ν βΝ πλκ λέαΝ αυ κτΝ κυΝ ε θ λδεκτΝ ευί λθβ δεκτΝ κλΰΪθκυ,Ν η Ν δμΝ γζΝ κδεκθκηδεΫμΝ πδ λκπΫμ,Ν θαΝ
αθα έγ αδΝ κΝ εΪ κ Ν ΠήΘέΝ  βΝ δΪλε δαΝ πθΝ πλυ πθΝ π θ α υθΝ ξ έπθΝ ΫγβεαθΝ κδΝ ίΪ δμΝ κδεκθκηδεάμΝ αθΪπ υιβμΝ βμΝ
ξυλαμΝ η Ν γθδεκπκδά δμΝ δΪ παλ πθΝ δ δπ δευθΝ λαπ αυθ,Ν βηδκυλΰέαΝ ηκθΪ πθΝ παλαΰπΰάμΝ ξαζυίκυλΰδευθ πλκρσθ πθ,Ν
θ λΰ δαεΫμΝ π θ τ δμ,Ν π θ τ δμΝ κθΝαΰλκ δεσΝ κηΫαΝ(βΝΠκζδ έαΝPunjab Ϋΰδθ ΝκΝ δ κίκζυθαμΝ βμΝΙθ έαμ),Ν δμΝη αφκλΫμ,Ν
δμΝ βζ πδεκδθπθέ μΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝεκδθπθδευθΝυπβλ δυθΝ(η έπ βΝ βμΝ φ υξ δαμ,Ν ια φΪζδ βΝπαλκξάμΝία δευθΝ
αΰαγυθ)έΝ
ΣκΝ Ιθ δεσΝ κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμΝ πλδζέκυΝ βί1ζΝ – Μαλ έκυΝ βί1η θ Ϊ
αδΝ βθΝ π λέκ κΝ υζκπκέβ βμΝ κυΝ 12 υ
α
Μ
α α
Μ
υΜ Υ2ήί2-17) η Ν ευλέαλξκΝ ηάθυηαΝ βθΝ πέ υιβΝ «Σαξτ λβμ,Ν πδκΝ Π λδ ε δεάμΝ εαδΝ
δυ δηβμΝ θΪπ υιβμ»ΝεαδΝπλπ αλξδεσΝ εκπσΝθαΝγΫ δΝ βθΝ ΰξυλδαΝκδεκθκηέαΝ Ναθαπ υιδαεάΝ λκξδΪ,Νη ΝλυγηκτμΝαθΪπ υιβμΝ
ΠΝΪθπΝ κυΝκΣ,Νη ΪΝ βθΝπαΰεσ ηδαΝξλβηα κκδεκθκηδεάΝελέ βΝπκυΝΫπζβι Ναθ ιαδλΫ πμΝσζ μΝ δμΝ γθδεΫμΝκδεκθκηέ μέΝΝ
ΟδΝ τ εκζκδ βθΝυζκπκέβ άΝ κυμΝευί λθβ δεκέΝ σξκδΝπκυΝΫξκυθΝ γ έΝεαδΝκδΝκπκέκδΝαπαδ κτθΝπθ τηαΝεαδθκ κηέαμΝ
εαδΝ βηδκυλΰδεσ β αμΝ κΝκπκέκ,Ν υ υξυμ, βΝελα δεάΝΰλαφ δκελα δεάΝηβξαθάΝ λ έ αδ,Ν έθαδΝκδΝ ιάμμ












Ν ί ζ έπ βΝ κυΝ ηΫ κυΝ ίδκ δεκτΝ πδπΫ κυ εαδΝ πθΝ υθαφυθΝ δε τπθΝ υπκ κηυθΝ ηΫ πΝ βμΝ ατιβ βμΝ κυΝ λυγηκτΝ
βηδκυλΰέαμΝγΫ πθΝπαλαΰπΰδεάμΝαπα ξσζβ βμΝ σ κΝ κθΝίδκηβξαθδεσΝσ κΝεαδΝ κθΝαΰλκ δεσΝ κηΫα,ΝηΫ πΝ βμΝ
ια φΪζδ βμΝλυαδκτΝεαδΝ δ αλδκτΝ Νπλκ δ ΫμΝ δηΫμ,ΝΰδαΝ κΝθιΣΝ κυΝπζβγυ ηκτ,Νη Νπλκ λαδσ β αΝ δμΝφ πξσ λ μΝ
εαδΝπδκΝ υΪζπ μΝεκδθπθδεΫμΝκηΪ μέ
Νατιβ βΝ κυΝηΫ κυΝεα ΪΝε φαζάθΝ δ κ άηα κμ,ΝηΫ αΝ βθΝ πση θβΝπ θ α έα,ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ πέ υιβμΝυοβζυθΝ
αθαπ υιδαευθΝλυγηυθ,Ν βμΝ ΪιβμΝ κυΝκΣΝΰδαΝ αΝ πση θαΝκδεκθκηδεΪΝΫ β,Ν
Ν η έπ βΝ πθΝ αθδ κ ά πθ η αιτΝ πθΝ π λδφ λ δυθΝ εαδΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ εκδθκ ά πθΝ ηΫ πΝ βμΝ ια φΪζδ βμΝ βμΝ
πλσ ία βμ,Ν Ν ία δεΫμΝ υπκ κηΫμ,Ν ηβΝ ιαδλκυηΫθπθΝ βμΝ υΰ έαμΝ εαδΝ επαέ υ βμ,Ν η Ν δ δαέ λβΝ ηΫλδηθαΝ απσΝ κυμΝ
φκλ έμΝΪ εβ βμΝ ικυ έαμΝ δμΝ υπαγ έμΝκηΪ μ,
Ναπκ υθΪηπ βΝ κυΝλσζκυΝ πθΝφυζ δευθΝ- εκδθπθδευθΝ δαελέ πθ πμΝπαλΪΰκθ αΝ πδ υξέαμΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμΝ
λα βλδσ β αμΝεαδΝβΝ Ϋ η υ βΝ ία ηκτΝ αΝ δεαδυηα αΝσζπθΝαθ ιαδλΫ πμΝ πθΝπκζδ υθ,
Ναπκ ζ ηα δεσ λβ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ βηκ έπθΝυπβλ δυθ η Ν θέ ξυ βΝ πθΝελα δευθΝ απαθυθΝΰδαΝ βθΝπαδ έαΝ
εαδΝ βθΝυΰ έα,ΝηΫ αΝ αΝ πση θαΝηΝξλσθδαέ
Ν υξ λΫ λβΝ πλσ ία βΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ ξλβηα κπδ π δεκτΝ υ άηα κμ ΰδαΝ δμΝ πκζτΝ ηδελκτΝ εαδΝ η αέκυΝ
η ΰΫγκυμΝ δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ υθδ κτθΝ πβΰάΝ δΪξυ βμΝ κυΝ παλαΰκηΫθκυΝ πζκτ κυΝ βθΝ κπδεάΝ
εκδθπθέαΝεαδΝεαζτπ κυθΝ αΝγήζΝ βμΝ υθκζδεΪΝπαλαΰκηΫθβμΝκδεκθκηδεάμΝ λα βλδσ β κμΝ βθΝξυλα,
Ναπζκπκέβ βΝ κυΝφκλκζκΰδεκτΝευ δεα εαδΝβΝ θδαέαΝκλδασθ δαΝ φαληκΰάΝ κυΝ ΝσζβΝ βθΝ πδελΪ δα,ΝπλκμΝαπκφυΰάΝ
παλ ληβθ δυθ,ΝκδΝκπκέ μΝ πδ έθκυθΝ αΝφαδθση θαΝ δαφγκλΪμ,
Ν κζκεζάλπ βΝ κυΝ γ ηδεκτΝ πζαδ έκυΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ Ϋζευ βΝ δ γθυθΝ π θ υ δευθΝ ε φαζαέπθ,Ν δ δαέ λαΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝ πθΝυπκ κηυθΝεαδΝ βμΝπ λδίαζζκθ δεάμΝ δαξ έλδ βμέ

.
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αΜ

Μ

ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

ΠΝ(δ κ δηέαΝ
αΰκλέ τθαηβμ)Ν( Ν
αγ λΫμΝ δηΫμΝ
2004/05)
ΠΝΣΝατιβ β
ΠήεΪ κδεκΝ(PPP)
ΠΝΝ (αθΪΝΚζΪ κ)

$ 7,277 λδμέΝΝ(2014)
$ 2,48 λδ έΝΝΝ(2014)

λΰα δεσΝ υθαηδεσΝΝ
(αθΪΝΚζΪ κ)

ΰλκ δεσμΝΣκηΫαμΝΝ : 17,4%
δκηβξαθέαΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ : 25,8%
Τπβλ έ μΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ : 56,9%
1,252,139,596 Ϊ κηα4
502,2 εέΝΝ(2014)
4,9%5

Πζβγυ ησμ
λΰα δεσΝ υθαηδεσ
θ λΰέα
Πζβγυ ησμΝΝξΝΝ
κλέκυΝφ υξ δαμ
Πλκ σεδηκΝ πάμ
(εα ΪΝ βΝΰΫθθβ β)
Παδ δεάΝ
Θθβ δησ β α
Γκθδησ β α
Πκ κ ΪΝ
θαζφαίβ δ ηκτ
(ΪθπΝ πθΝ1ηΝ υθ)
Θλά ε υηα
Γζυ μ
βηέ π θ τ δμΝΣΝ
Π
βηκ δκθκηδεσΝ
ζζ δηηα
βησ δκΝΧλΫκμΝΣΝ
Π

7,5% (2014-15)2 { Ν αγέ δηΫμΝπαλαΰπΰκτΝβί11-12}
$ 5,800 (2014)3
2012-13
2013-14
Πλπ κΰ θάμ: 13,7%
Πλπ κΰ θάμ: 16,9%
υ λκΰ θάμ: 26,7%
υ λκΰ θάμ: 17%
Σλδ κΰ θάμ: 59,6%
Σλδ κΰ θάμ: 66,1%

2014-15
Πλπ κΰ θάμ: 17,9%
υ λκΰ θάμ: 24,2%
Σλδ κΰ θάμ: 57,9%

21,9% 6
Άλλ θ μμΝθθ,θκΝΫ β,ΝΝΝΘάζ αμΝθλ,ίθΝΫ βΝ
43,19 γΪθα κδΝήΝ1έίίίΝΰ θθά δμΝΝ
2.51 ΫεθαΝαθΪΝΰυθαέεαΝΝ
Kerala (10%) / Bihar (53%)
Ιθ κυρ Ϋμμκί,ηΣ,ΝΜκυ κυζηΪθκδμ1γ,ζΣ,ΝΧλδ δαθκέμβ,γΣ,Νδξμ1έλΣ,ΝΛκδπκέ
Hindi 41%, Bengali 8.1%, Telugu 7.2%, Marathi 7%, Tamil 5.9%, Urdu 5%, Gujarati 4.5%,
Kannada 3.7%, Malayalam 3.2%, Oriya 3.2%, Punjabi 2.8%, Assamese 1.3%, Maithili 1.2%,
ζκδπΪΝηέλΣ
32.2% (2014-2015)7
4.1ΣΝ

ΠΝ(est. 2013-2014)8

45.4 ΣΝΝ(ΜΪλ δκμΝβί1η)

τηφπθαΝη Ν ε δηά δμΝ βμΝ πκγ ηα δεάμΝΣλΪπ ααμΝ βμΝΙθ έαμΝ(Reserve Bank of India
http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/0BULLEFL10042015.pdf
3 τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝ κυ CIA World Factbook
4 τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝ βμΝWorld Bank, 2013
5 τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝ κυΝLabour Bureau http://labourbureau.nic.in/Press_note_4th_EUS.pdf
6 τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝ βμΝWorld Bank http://data.worldbank.org/country/india
7 τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝ βμΝWorld Bank http://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS εαδΝ βμΝ πκγ ηα δεάμΝΣλΪπ ααμΝ
βμΝΙθ έαμΝhttps://rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=15703
2

8

τηφπθα η Ν κδξ έαΝ κυΝΙθ δεκτΝΤπκυλΰ έκυΝΟδεκθκηδευθΝhttp://www.finmin.nic.in/reports/PDM3rd201415.pdf
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ιπ λδεσΝΧλΫκμΝ
Ι κατΰδκΝ
Σλ ξκυ υθΝ
υθαζζαΰυθΝ
Πζβγπλδ ησμΝΝ
( ΣΚ)
υθαζζαΰηα δεΪΝ
πκγΫηα αΝήΝ
Χλυ σμ
υθκζδεσΝ πσγ ηαΝ
δ ζγΫθ πθΝ Ξ Ν
βΝξυλα
υθκζδεσΝ πσγ ηαΝ
Ιθ δευθΝ Ξ Ν κθΝ
Κσ ηκ

Κ φαζαδκπκέβ βΝ
ΧλβηήλέκυΝ κηίΪβμ

ΎοκμΝ πδ κεέκυΝ ηπέΝ
αθ δ ηκτ
Τπκ κηΫμΝ
Σβζ πδεκδθπθδυθ

Τπκ κηΫμΝΜ αφκλυθ

$455,929 δμέΝ(γ1.12.2014)9
$-25 δμέΝΝ(RBI 2014-15)10
6,3%
$341.378 δμ11
$361,320 δμΝΝ(Ιαθέ 2015)12
> ΡΝ11βΝ δμΝ
$1.250,37 δμΝ(γ1έ1βέβί14)
Ρ1έβ1η,ζβΝ δμΝ(γ1έ1βέβί1γ)
Ρ1έβθθ,θβΝ δμΝ(γ1έ1βέβί1β)
Ρ1έίβζ,θβΝ δμΝ(γ1έ1βέβί11)
Ρ1έθ1θ,1Ν δμΝΝΝ(γ1έ1βέβί1ί)
Ρ1έ1ιλ,1Ν δμΝΝΝ(γ1έ1βέβίίλ)ΝΝ
ΡΝΝΝθζη,ηΝ δμΝΝΝ(γ1έ1βέβίίκ)
10,25% (Central Bank of India, ΜΪλ δκμ 2015)13
γη,ιΝ εέΝετλδ μΝ βζ φπθδεΫμΝ υθ Ϋ δμΝ
θιί,γΝ εέΝ υθ Ϋ δμΝεδθβ άμΝ βζ φπθέαμ
θ,ιΝ εέΝ δα δε υαεκέΝ σπκδΝΝ
θ1,ζΝ εέΝξλά μΝ δα δε τκυΝ
γηβΝα λκ λσηδαΝ
θζ,1ΝξδζέΝξζηέΝ δ βλκ λκηδεκτΝ δε τκυΝ
γ,γΝ εέΝξζηέΝΟ δεκτΝ δε τκυ
ηέβίίΝξζηΝπκ ΪηδαμΝθαυ δπζκ αμ
ηπκλδεσμΝ σζκμμΝκλλΝπζκέαΝσζπθΝ πθΝ τππθ
ΚτλδαΝζδηΪθδαμ Mumbai, Chennai, Kolkata, Haldia, Kandla, Mormugao, New Mangalore,
Vishakhapatnam (Vizag), Cochin

τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝ κυΝΙθ δεκτΝΤπέΝΟδεκθκηδευθΝ
http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_eco_affairs/economic_div/QEDS.htm
10 http://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/0BULLEFL10042015.pdf
11 Reserve Bank of India, 27.3.2015 https://www.rbi.org.in/scripts/WSSView.aspx?Id=19734
12 http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2015/india_FDI_January2015.pdf
13 https://www.rbi.org.in/scripts/WSSView.aspx?Id=19737
9
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α

Μ

π

Μ

Μ

α

ΠκζτΝηδελάΝη αίκζάΝπαλκυ έα αθΝ αΝ κδξ έαΝ ιπ λδεκτΝ ηπκλέκυΝ βμΝΙθ έαμΝΰδαΝ κΝΟδεκθκηδεσΝ κμΝβί1ζ-2015.

ά

α

ΜΌ

Μ

π

υΜ

α

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

α

α
α
‘Ογεομ
Εμπολίου

$185.30
$303.69

$176.57
$278.68

$251.1
$369.80

$303.7
$488.6

$300.57
$49.,487

$314.41
$450.21

$310.5314
$447.54

-1.2%
-0.59%

$488.99

$455.25

$620.9

$792.3

$792.05

$762.68

$758.07

-0.6%

Εμπ.Ισοζύγδο

-$118.39

-$102.11

-$118.70

-$184.90

-$191.91

-$137.48

-$137.01

-0.3%

37.90%

38.70%

40.40%

38.30%

37.94%

40.98%

40.96%

α
Ό Μ
λΜ

Μέ
πά

Μ

π αΜ

Μ

α ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ

α

Γ

λΜ
α

Μ π

α ΜΥ2ήί4-2015)
αΜ
α
παλΪΰπΰαΝπ λ ζαέκυ,ΝΝηβξαθήεσμΝ
ικπζδ ησμ,ΝΝεζπ ήλΰδεΪ,Νπκζτ δηκδΝζέγκδ,ΝΝ
ξβηδεΪ,ΝΝπλκρσθ αΝ π ι λΰα έαμΝ Ϋληα κμ,ΝΝ
υπβλ έ μ
αεα Ϋλΰα κΝπ λΫζαδκ,ΝηβξαθήεσμΝ
ικπζδ ησμ,ΝζδπΪ ηα α,ΝξβηδεΪ,Νβζ ε λκθδεΪ

Ω
ΜΜ

ΓΩΓ

Μ

ΜΜ

ΓΩΓ

Μ

Μ πά

π

υ

υ

Μ

Μ

Μ

π

λΜ

ά

αΜ

Μ

Μ π
Μ α
Υίι,ιΡ),ΜΜ
(1γ,ζΣ),Ν
Π (1ί,ιΣ),ΝΝΚέθαΝ(θΣ),Ν
δΰεαπκτλβ(ζΣ),ΝΝ ζί έα,Ν
ΧΚκθΰε(ζΣ)
ΥίγΡ),ΜΜΚέθα(11Σ),Ν Π (ιΣ),Ν
(θΣ),Νέ λαίέα(θΣ),Ν
υ λαζέα(ζΣ),ΝΙλΪθ(ζΣ)

α

ΆθπΝ πθΝ Ρβ00 δμΝ π θ υ δευθΝ δ λκυθΝ βθΝ Ιθ έα,Ν ΫξκυθΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ βίίί-2015 Ν
δΪφκλκυμΝ εζΪ κυμΝ κδεκθκηδεάμΝ λα βλδσ β αμέΝ ΩμΝ ετλδ μΝ ξυλ μΝ πλκΫζ υ βμΝ πθΝ δ λκυθΝ αυ υθΝ ΫξκυθΝ εα αΰλαφ έΝ κΝ
Μαυλέεδκμ,ΝβΝδΰεαπκτλβ,Ν κΝ έ έΝεαδΝβΝΙαππθέαέΝ θαζυ δεσ λα,ΝκδΝ α δ δεκέΝπέθαε μΝ βζυθκυθΝ παελδίυμΝ βθΝαθπ ΫλπΝ
Ϊ β,Νεα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝΫ β15:¨

14

15

http://commerce.nic.in/tradestats/filedisplay.aspx?id=1
http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2015/india_FDI_January2015.pdf
-7-

υ

Υπ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Μ π
α Μ

υ
αφ

λΜ π
Μ π υ
λ
αυ
απ
ά ά
απ α
α α.
ά ά
π
Γ α α
Γα α
α
λΜ π
α
Μ
λΜ ά
ά

α

Μ

Μ
Μπ

ΜΜ
υ

Μ2ήήή-

Μ

α

Μ2ήί5)

243,228
86,187

100.00%
36%

30,707
21,911
17,849
14,361
13,510
7,959
7,340
4,471
3,009
π αΜ α

13%
9%
7%
6%
6%
3%
3%
2%
1%

υ
Υα Μ

Μ π
Μ

Υπ

λΜ π

Τπβλ έ μ
Κα α ε υΫμ
Σβζ πδεκδθπθέ μ
Σ ξθκζκΰέαΝΠζβλήεάμ
Φαληαεκίδκηβξαθέα
υ κεδθβ κίδκηβξαθέα
ΧβηδεάΝ δκηβξαθέα
θΫλΰ δα
Μ αζζκυλΰέα
Ξ θκ κξ έα,ΝΣκυλδ ησμ

υ

Μ

Μ

α

Μ2ήήή-

Μ

Μ

α
α )

Μ2ήί5)

π άΜ φά
42,101

ΡΜ υ
υ
17%

24,028

10%

16,995
14,125
12,856
11,857
10,230
9,512
8,481
7,774

7%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%

Μ
π

Μ2ήίγ-15

πσΝ κδεκθκηδεκτμΝ υΝ ετεζκυμ ε δηΪ αδΝ σ δΝ βΝ κδεκθκηδεάΝ αθΪπ υιβΝ εα ΪΝ κΝ κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμΝ βί1ζ-1ηΝ γαΝ έθαδΝ
αυιβηΫθβΝΫθαθ δΝ κυΝΫ κυμΝβί1γ-1ζέΝΣκΝαελδίΫμΝσηπμΝτοκμΝ βμΝαθΪπ υιβμΝγαΝ ιαλ βγ έΝαπσΝ δαφσλκυμΝπαλΪΰκθ μ,ΝσππμΝβΝ
πκλ έαΝ βμΝΰ πλΰδεάμΝεαδΝ βμΝίδκηβξαθδεάμΝπαλαΰπΰάμ,Ν κΝτοκμΝ κυΝπζβγπλδ ηκτΝεαγυμΝεαδΝ βΝΫε α βΝ βμΝ υηία σ β κμΝ
σξπθΝεαδΝ ξ δα ηυθΝ βμΝθΫαμΝΙθ δεάμΝευίΫλθβ βμέ
ΟδΝ υθκζδεΫμΝ βησ δ μΝ απΪθ μΝπλκίζΫπ αδΝθαΝφγΪ κυθΝ αΝββζ,γθ1Ν δμέΝ υλυΝάΝ κΝ1γ,κΣΝ κυΝ Π,Νά κδΝ κΝέ δκΝ
η Ν κΝαθ έ κδξκΝπκ κ σΝ κυΝβί1γ-1ζ,Νΰθπ κτΝσθ πμΝσ δΝαυ ΫμΝπαέακυθΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝ
αθΪπ υιβμ,Ν δ έπμΝ Ν π λδσ κυμΝ σπκυΝ κΝ δ δπ δεσμΝ κηΫαμΝ βμΝ κδεκθκηέαμΝ δαεα Ϋξ αδΝ απσΝ απαδ δκ κιέαΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ
δ δπ δεΫμΝ π θ τ δμΝθαΝ έθαδΝαθαδηδεΫμέ
Μ ΝθππάΝ βθΝθΫαΝεαδΝδ ξυλάΝπκζδ δεάΝ θ κζάΝ βμΝβΝ εζ ΰ έ α κθΝΜΪρκΝ κυΝβί1ζ ευίΫλθβ βΝ βμΝκπκέαμΝβΰ έ αδΝ κΝ
εσηηαΝBJP κυΝπλπγυπκυλΰκτΝεέΝNarendra Modi,Ν ε δηΪ αδΝσ δΝγαΝαθα λΫο δΝ βθΝαπαδ δκ κιέαΝ κυΝδ δπ δεκτΝ κηΫα,ΝκδΝ Ν
Ϊη μΝ βησ δ μΝ απΪθ μ Ν υθ υα ησΝη Ν δμΝθΫ μΝπκζδ δεΫμΝ βμΝθΫαμΝευίΫλθβ βμΝγαΝαπκ ζΫ κυθΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ
βθΝπυλκ σ β βΝθΫπθΝδ δπ δευθΝ π θ τ πθΝεαδΝ πέ υιβΝυοβζυθΝλυγηυθΝαθΪπ υιβμέ
 βθΝεα τγυθ βΝαυ άΝ υηίΪζζκυθΝεαδΝκδΝπλκίζΫο δμΝ κυΝθΫκυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝΰδαΝ υξ λΫ λβΝΟεδθβ κπκέβ βΟΝ
εαδΝ ε αηέ υ βΝ πθΝ εκθ υζέπθΝ ΰδαΝ βησ δ μΝ απΪθ μ,Ν ΰδαΝ φκλκζκΰδεΫμΝ ζαφλτθ δμΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ θΫλΰ δαμ,Ν ΰδαΝ
πδ σ β βΝ πθΝ δ δπ δευθΝ π θ τ πθΝ ΪθπΝ πθΝ βηίΝ εέΝ λκυπδυθΝ (π λέπκυΝ γ,βΝ εα έΝ υλυ)Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ πλκίζΫο δμΝ ΰδαΝ
πέ π υ βΝ πθΝ ξκλβΰά πθΝ - ΰελέ πθΝ α δυθΝ ΰδαΝ δ δπ δεΫμΝ π θ τ δμΝ εαδΝ βΝ Ϋθ α βΝ βμΝ ευί λθβ δεάμΝ δκδεβ δεάμΝ
υθ λκηάμΝη Ναπκ εκπυθ αμΝ βθΝαθαίέπ βΝεαδΝ παθΫθαλιβΝζδηθαασθ πθΝάΝ θΝυπθυ δΝευί λθβ δευθΝ ξ έπθέ
ΟδΝπλκίζΫο δμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝΰδαΝ θέ ξυ βΝ πθΝ π θ τ πθΝ βθΝΰ πλΰέα,Ν Ν υθ υα ησΝεαδΝη Ν βθΝέ λυ βΝ
κυΝ ΟΣαη έκυΝ  αγ λκπκέβ βμΝ ΣδηυθΟ,Ν γαΝ εΪηοκυθΝ δμΝ πζβγπλδ δεΫμΝ πδΫ δμΝ αΝ λσφδηα,Ν δ υεκζτθκθ αμΝ αΝ ξΫ δαΝ βμΝ
Reserve Bank of India (Κ θ λδεάμΝΣλαπΫαβμΝ βμΝξυλαμ)ΝθαΝ πδ υξγ έΝ πέπ κΝπζβγπλδ ηκτΝκΣΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝβί1η,Ν
υ ΝθαΝη δπγκτθΝ αΝ πδ σεδαΝξκλβΰά πθΝθπλέ λαΝ κυΝαθαη θκηΫθκυ,Νπλκπγυθ αμΝαεσηβΝπ λδ σ λκΝ βθΝαθαπ υιδαεάΝ
πλκ πΪγ δαέ

-8-

Θ δεάμΝυπκ κξάμΝαπσΝ υΝ υζζκΰδεκτμΝεαδΝγ ηδεκτμΝφκλ έμ Ϋ υξ Ν κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκΝΤπκυλΰσμΝΟδεκθκηδευθΝ βμΝ
θ κ εζ ΰ έ αμΝευίΫλθβ βμΝεέ Arun Jaitley,Ναπκ Ϋξγβε Ν κΝ πέπ κΝ κυΝ βηκ δκθκηδεκτΝ ζζ έηηα κμΝ κΝζ,1ΣΝ κυΝ ΠΝ(θθ,ζΝ
δμέΝ υλυ)ΝΰδαΝ κΝκδεκθκηδεσΝΫ κμΝβί1ζ-1ηΝπκυΝ έξ Ν γ έΝαπσΝ κθΝπλκεΪ κξσΝ κυΝ βμΝαπ ζγκτ αμΝευίΫλθβ βμΝ κθ,ΝζσΰπΝ
εκδθκίκυζ υ δευθΝ εζκΰυθ,Νη αία δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝβί1ζ-15.
ΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σ,Ν Ν υθ υα ησΝεαδΝη Ν κυμΝπλκίζ πση θκυμΝ σξκυμΝ βηκ δκθκηδευθΝ ζζ δηηΪ πθΝτοκυμΝγ,θΣΝ
εαδΝ γΣΝ κυΝ ΠΝ ΰδαΝ αΝ κδεκθκηδεΪΝ Ϋ βΝ βί1η-1θΝ εαδΝ βί1θ-1ιΝ αθ έ κδξα,Ν υπκ βζκέΝ αγ λάΝ πλσγ βΝ βηκ δκθκηδεάμΝ
αγ λκπκέβ βμ,Ν υθΫπ δαμΝεαδΝ υθΫξ δαμΝαπσΝ βθΝθΫαΝευίΫλθβ β,ΝβΝκπκέαΝγαΝΫξ δΝ υ λΰ δεΫμΝ πδπ υ δμΝ κΝ πέπ κΝ πθΝ
δ δπ δευθΝ π θ τ πθέ
Ν πέ υιβΝ κυΝ σξκυΝαυ κτΝ ιαλ Ϊ αδΝπκζτΝαπσΝ αΝΫ κ αΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ(1ηι,λθΝ δμέ υλυ)ΝεαδΝδ έπμΝ βθΝ
έ πλαιβΝ πθΝεα ΪΝ1ι,ιΣΝαυιβηΫθπθΝφκλκζκΰδευθΝ σ πθέΝ υ ΪΝπλκίζΫπ αδΝθαΝπλκΫζγκυθΝευλέπμΝαπσΝ βθΝφκλκζσΰβ βΝ
πθΝυπβλ δυθΝ αΝΫ κ αΝ πθΝκπκέπθΝ ε δηΪ αδΝσ δΝ πέ βμΝγαΝαυιβγκτθΝεα ΪΝγ1Σ,Νι π λθυθ αμΝ αΝαθ έ κδξαΝΫ κ αΝαπσΝ βθΝ
έ πλαιβ α ηυθΝεαδΝΪζζπθΝαυ σθκηπθΝ δ πλΪι πθέ
πέΝ πζΫκθ,Ν αυιβηΫθαΝ Ϋ κ αΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πλκίζΫπ αδΝ θαΝ δ πλαξγκτθΝ απσΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ
βζ πδεκδθπθδυθ,Ν σ κΝαπσΝ βθΝπυζβ βΝπ έπθΝ υξθκ ά πθΝεδθβ άμΝ βζ φπθέαμΝσ κΝεαδΝαπσΝ βθΝατιβ βΝ βμΝφκλκζσΰβ βμΝ
πθΝ αδλ δυθ εδθβ άμΝ βζ φπθέαμέΝ Νεέθβ βΝαυ άΝ αθαηΫθ αδΝθαΝαπκφΫλ δΝαυιβηΫθαΝΫ κ αΝεα ΪΝζηζ,ι1Ν δ έΝλκυπέ μΝ(η,θΝ
δ εέΝ υλυ),Ν Ϋ κ αΝ (+1βΣ)Ν απσΝ αΝ αθ έ κδξαΝ κυΝ Ϋ κυμΝ βί1γ-1ζ,Ν θυΝ απσΝ πζ υλΪμΝ η έπ βμΝ πθΝ απαθυθ,Ν πΫλαθΝ πθΝ
υθάγπθΝκλδακθ έπθΝη δυ πθ,ΝβΝευλδσ λβΝπλκίζ πση θβΝη έπ βΝγαΝ έθαδΝαυ άΝ βμΝ πδ σ β βμΝεαυ έηπθΝεα ΪΝβηΣέ
τηφπθαΝη Ν ε δηά δμΝ υΝ δ γθυθΝκδεκθκηδευθΝετεζπθ,ΝκδΝ σξκδΝ κυΝφ δθκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ έθαδΝ πδ τιδηκδ,Ν
ΰ ΰκθσμΝ κΝκπκέκΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝυπκ βλδξγ έΝσ δΝ πδί ίαδυθ αδ σ κΝαπσΝ δμΝάπδ μΝαθ δ λΪ δμ κυΝξλβηα δ βλέκυΝσ κΝ
εαδΝ απσΝ αυ ΫμΝ πθΝ υζζκΰδευθΝ πδξ δλβηα δευθΝ φκλΫπθέΝ Χαλαε βλδ δεΪ,Ν κΝ Πλσ λκμΝ βμΝ βΝ Οηκ πκθ έαμΝ Ιθ δευθΝ
ηπκλδευθΝεαδΝ δκηβξαθδευθΝ πδη ζβ βλέπθΝεέΝSidharth Birla,Ν π άηαθ Νσ δ,ΝπαλΪΝ κθΝπκζτΝπ λδκλδ ηΫθκΝ δα γΫθ αΝξλσθκΝ
ΰδαΝ βθΝ εα Ϊλ β άΝ κυΝ (ζηΝ βηΫλ μ)Ν η ΪΝ δμΝ εζκΰΫμΝ κΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ π λδΫξ δΝ σ κΝ ίλαξυπλσγ ηαΝ σ κΝ εαδΝ
ηαελκπλσγ ηαΝηΫ λαΝπκυΝαπκίζΫπκυθΝ βθΝ σθπ βΝ βμΝαδ δκ κιέαμΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝεκδθσ β κμ,Ν έθαδΝδ κλλκπβηΫθκμΝ
εαδΝη Ν αφάΝαθαπ υιδαεσΝπλκ αθα κζδ ησ,Ναπκ ζ έΝ Ν έΰηαΝ πθΝφδζκ κιδυθΝεαδΝ πδ δυι πθΝ βμΝθΫαμΝευίΫλθβ βμέ
π

Μ2ήίζ-16

 δμΝ βκΝ Φ ίλκυαλέκυ 2015 εα α Ϋγβε Ν κΝ Ιθ δεσΝ Κκδθκίκτζδκ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ ΟδεκθκηδευθΝ εέArun Jaitley κΝ
ξΫ δκΝ κυΝΟηκ πκθ δαεκτΝΠλκςπκζκΰδ ηκτΝΰδα κΝκδεκθκηδεσΝΫ κμΝβί1η-1θ,Ν κυΝπλυ κυΝπκυΝεα αλ έ βε ΝΰδαΝκζσεζβλκΝ κΝ
κδεκθκηδεσΝΫ κμ απσΝ βθΝθΫαΝΙθ δεάΝΚυίΫλθβ βΝ κυΝΠλπγυπκυλΰκτΝεέΝ Narendra Modi,ΝπκυΝπλκΫευο ΝαπσΝ δμΝ εζκΰΫμΝ κυΝ
Μα κυΝ κυΝβί1ζέ
ΟΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ η Ν πλκίζ πση θαΝ Ϋικ αΝ - Ϋ κ αΝ τοκυμΝ 1ιί,ζΝ δ εέΝ υλυ, κξ τ δΝ Ν δοάφδκΝ λυγησΝ
κδεκθκηδεάμΝ αθΪπ υιβμΝ ΰδαΝ κΝ βί1η-2016, θυΝ έθ δ η ΰΪζβΝ βηα έαΝ εαδΝ κδεκθκηδεάΝ δαξ δλδ δεάΝ αυ κ Ϋζ δαΝ βθΝ
π λδφΫλ δα,Ν αε δεάΝβΝκπκέαΝ ε δηΪ αδΝσ δΝγαΝίκβγά δΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝαθαπ υιδαευθΝ σξπθΝ βμΝε θ λδεάμΝευίΫλθβ βμέΝ
Μ

Μ-

τηφπθαΝ η Ν αΝ ζ υ αέαΝ κδξ έαΝ βμΝ πκγ ηα δεάμΝ ΣλΪπ ααμΝ βμΝ Ιθ έαμ,Ν ΰδαΝ κΝ κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμΝ πλδζέκυΝ βί1ζΜαλ έκυΝβί1η,ΝκδΝ πδηΫλκυμΝ έε μΝαθΪζυ βμΝ βμΝΙθ δεάμΝκδεκθκηέαμ,Ν έξαθΝπμΝ ιάμμ
υθκζδεσΝΠλκρσθ-υθκζδεάΝ ά β β


Π λαδ ΫλπΝ θέ ξυ βΝ κυΝ ά δκυ λυγηκτΝατιβ βμΝ κυΝ
κμΝβί1ζ-2015.

Π,ΝαπσΝ κ 6,9ΣΝ κΝΟδεέΝ

κμΝ2013-2014

κΝι,ηΣΝ κΝΟδεέΝ


Ναΰλκ δεάΝπαλαΰπΰάΝεα ΪΝ κΝυπσΝ ιΫ α βΝΟδεκθκηδεσΝ κμΝπαλκυ δΪ γβε βηαθ δεΪΝ πδίλα υθγ έ αΝ ΝσλκυμΝ
παλαξγ έ αμΝ πκ σ β κμΝ εα Ϊ ιέηΣΝ Ν ξΫ βΝ η κΝ πλκβΰκτη θκΝ ΟδεκθκηδεσΝ κμ, ευλέπμΝ ζσΰπΝ πθΝ π λδκλδ ηΫθπθΝ
ίλκξκπ υ πθ.
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Ν ίδκηβξαθδεάΝ παλαΰπΰά,Ν βΝ κπκέαΝ έξ Ν ά βΝ παλκυ δΪ δΝ βηαθ δεΪΝ η δπηΫθκΝ λυγησΝ αθΪπ υιβμΝ εα ΪΝ αΝ
πλκβΰκτη θαΝΝΟδεκθκηδεΪΝ β,Νπαλκυ έα Ναθ έ κδξαΝξαηβζσΝλυγησΝαθΪπ υιβμΝεαδΝεα ΪΝ κΝυπσΝ ιΫ α βΝκδεκθκηδεσΝΫ κμ,Ν
ευλέπμΝ ζσΰπΝ ξαηβζάμΝ π λδεάμΝ αζζΪΝ εαδΝ ιπ λδεάμΝ αά β βμΝ ίδκηβξαθδευθΝ πλκρσθ πθ,Ν Ϋζζ δοβμΝ υπκ κηυθΝ εαδΝ ξ δεΪΝ
υοβζυθΝ πδ κεέπθΝ αθ δ ηκτέ

ΟΝ κηΫαμΝ πθΝ υπβλ δυθ,Ν εα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ εα έαΝ υπάλι Ν εδθβ άλδκμΝ τθαηβΝ βμΝ αθΪπ υιβμΝ βθΝ Ιθ έαΝ η Ν
υηίκζάΝ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝΙθ δεκτΝ ΠΝπκυΝαΰΰέα δΝ κΝηθ,λ% - βηαθ δεΪΝη ΰαζτ λβΝαπσΝ κΝβη,κΣ βμΝίδκηβξαθέαμΝεαδΝ
κΝ1ι,ζΣΝ βμΝΰ πλΰέαμ- υηίΪζζκθ αμΝ βηαθ δεΪΝ βθΝπλκ Ϋζευ βΝιΫθπθΝ π θ τ πθ,Ν βθ θέ ξυ βΝ πθΝ ιαΰπΰυθΝαζζΪΝ
εαδΝ βθΝ σθπ βΝ βμΝ απα ξσζβ βμέΝ Κα ΪΝ κΝ υπσΝ ιΫ α βΝ ΟδεκθκηδεσΝ κμ,Ν κΝ θΝ ζσΰπΝ κηΫαμΝ εα Ϋΰλαο Ν λυγησΝ ατιβ βμΝ
10,6%, υοβζσ λκΝ κυΝλ,1ΣΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπ λδσ κυ,ΝευλέπμΝζσΰπΝ βμΝαθ έ κδξβμΝατιβ βμ κυΝλυγηκτΝαθΪπ υιβμΝ πθΝ
κυΝ ι θκ κξ δαεκτΝ κηΫα,Ν κυΝ κηΫαΝ έα βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ κηΫπθΝ η αφκλυθΝ εαδΝ πδεκδθπθδυθ εα ΪΝ κέζΣ. Σβθ
βηαθ δεσ λβΝ θέ ξυ βΝ εα ΪΝ βθΝ θΝ ζσΰπΝ π λέκ κΝ εα ΫΰλαοαθΝ κδ Χλβηα κκδεκθκηδεΫμ,Ν φαζδ δεΫμ,Ν Real Estate εαδΝ
ζκδπΫμΝ πδξ δλβηα δεΫμΝΤπβλ έ μ,Ν θέ ξυ βΝβΝκπκέαΝαθάζγ Ν κΝ1γ,ι%.
Μ
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α- υ
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πσΝ δμΝηβθδαέ μΝυθαθ ά δμΝυηίκτζπθΝ πέΝ πθΝ ι ζέι πθΝ κΝ πδ βηκθδεσήκδεκθκηδεσΝ πέπ κΝπκυΝ δκλΰαθυθ δΝ
βΝ υΝ θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ εΪ κ Ν υλππαρεάμΝξυλαμΝπκυΝπλκ λ τ δΝ βθΝ ,Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν βθΝ υΝ θ δπλκ ππ έαΝ
βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ,Ν δμΝκπκέ μΝ κΝΓλαφ έκΝΟ ΤΝΝέ ζξέΝπαλαεκζκυγ έΝεαδΝ υηη Ϋξ δμ
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Κα αΰλΪφκθ αδΝ αΝαεσζκυγαΝετλδαΝσλΰαθα,ΝκδΝκλδασθ δ μΝγ ηδεΫμΝ υηφπθέ μ εαδΝ αΝ πδξ δλβ δαεΪΝ ξΫ δαΝ λΪ βμ
βμΝ υλππαρεάμΝπκζδ δεάμΝπλκμΝ βθΝΙθ έαμ
Μ
υφ
[EU-India
Summit]

J.A.P.
[Joint Action
Plan]

Μ ΪΝ κΝ εκδθσΝ πκζδ δεσΝ αθαεκδθπγΫθΝ κυΝ 1λλγ,Ν κπσ Ν Ϊθκδι Ν κΝ λσηκμΝ ΰδαΝ ηδαΝ υλτ λβΝ
πκζδ δεάήκδεκθκηδεάΝ υθ λΰα έαΝ πθΝ τκΝ κδεκθκηδευθΝ π λδφ λ δυθ,Ν κδΝ τθκ κδΝ ΚκλυφάμΝ
υθδ κτθΝ κΝ ετλδκΝ γ ηδεσΝ σλΰαθκΝ ξΪλαιβμΝ πθΝ αισθπθΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ κδεκθκηδεάμΝ
υθ λΰα έαμέΝ παλ έακθ αδΝ απσΝ τκΝ εΫζβμΝ α)Ν κΝ πκζδ δεσΝ εαδΝ ί)Ν κΝ κδεκθκηδεσ,Ν σπκυΝ
δ ιΪΰ αδΝεαδΝ πδξ δλβηα δεσΝ υηίκτζδκέΝΟδΝπλυ μΝ υθκηδζέ μΝ δ ιάξγβ αθ,Ν βΝΛδ αίσθα,
κθΝΙκτθδκΝβίίίέΝ Ν1ββ βΝ δλΪ,ΝΫζαί ΝξυλαΝ δμΝ1ίΝΦ ίλκυαλέκυ βί1β,Ν κΝΝΫκΝ ζξέέΝΣαΝ
γΫηα αΝ αΝκπκέαΝαπα ξσζβ αθΝ βΝτθκ κΝά αθμΝκδΝη αλλυγηέ δμΝ κυΝΟ ,ΝβΝ λκηκελα έα,ΝκδΝ
π λδπ υ δμΝ βμΝ παΰεσ ηδαμΝ ξλβηα κπδ π δεάμΝ ελέ βμ,Ν βΝ εζδηα δεάΝ αζζαΰάΝ εαδΝ κδΝ δη λ έμΝ
ηπκλδεΫμΝ ξΫ δμέΝ OδΝ τκΝ πζ υλΫμΝ αθαγ πλά αθ κΝ θΫκΝ ΚκδθσΝ ξΫ δκΝ λΪ βμΝ (JointΝ χctionΝ
Plan),Ν υαά β αθΝ ΰδαΝ π λδφ λ δαεΪΝ γΫηα α,Ν υηφυθβ αθΝ θαΝ θ έθκυθΝ δμΝ πλκ πΪγ δ μΝ ΰδαΝ
π λαδ ΫλπΝ θέ ξυ βΝ κυΝ δη λκτμΝ ηπκλέκυΝ θυΝ Ϋ π αθΝ Ϋθαυ ηαΝ θαΝ θ αγκτθΝ κδΝ
δαπλαΰηα τ δμΝ κζκεζάλπ βμΝ εαδΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ τκΝ εελ ηκυ υθΝ υηφπθδυθΝ η Ν βθΝ
Ιθ έα,Ν βμΝ θαυ δζδαεάμΝ εαδΝ βμΝ πκζυ πέπ βμήΝ υθ ε δεάμΝ υηφπθέαμΝ ΰδαΝ κΝ ηπσλδκΝ εαδΝ δμΝ
π θ τ δμΝ (comprehensive F.T.Aέ)έΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ βΝ τθκ κΝ πδξ δλβηα δεκτΝ ξαλαε άλα,Ν
υηη έξαθΝ πδξ δλβ δαεκέΝκλΰαθδ ηκέ-εκζκ κέΝ εα Ϋλπγ θέ

ΣκΝ ξΫ δκΝ υθ κθδ ηΫθβμΝ λΪ βμ (Joint Action Plan),Ν έθαδΝ κΝ πλκρσθΝ βμΝ ΫθαλιβμΝ
λα βΰδεάμΝ υθ λΰα έαμΝ βμΝ Ν η Ν βθΝ Ιθ έαΝ (βίίζ)έΝ υηφπθάγβε Ν βθΝ θβ τθκ κΝ
ΚκλυφάμΝ κΝ Νέ ζξέΝ (ιΝ  π έΝ βίίη)Ν εαδΝ αθαγ πλάγβε Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝ λ βμ υθσ κυΝ
Κκλυφάμ,Ν βΝ Μα αζέα,Ν κΝ  π ΫηίλδκΝ βίίκέΝ γ Ν δμΝ εα υγυθ άλδ μΝ ΰλαηηΫμΝ ΰδαΝ βθΝ
 λα βΰδεάΝυθ λΰα έαΝ έ- Ιθ έαμΝ Νπκζδ δεσ,ΝκδεκθκηδεσΝεαδΝεκδθπθδεσΝ πέπ κΝ Ν κη έμΝ
σππμμΝβΝ βηκελα έα,Ν αΝαθγλυπδθαΝ δεαδυηα α,ΝβΝ ηπΫ π βΝ δλάθβμΝεαδΝκΝαφκπζδ ησμ,ΝβΝ
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εα απκζΫηβ βΝ βμΝ λκηκελα έαμΝ εαδΝ κυΝ κλΰαθπηΫθκυΝ ΰεζάηα κμ,Ν βΝ η αθα υ δεάΝ
πκζδ δεά,ΝκΝπκζδ δ ησμ,ΝβΝ δ γθάμΝξλβηα κκδεκθκηδεάΝεα Ϊ α β,ΝκδΝθκηδ ηα δεΫμΝυπκγΫ δμ,Ν
βΝίδκηβξαθδεάΝπκζδ δεά,ΝβΝπκζδ δεάΝαθ αΰπθδ ηκτ,Ν κΝ ηπσλδκ,ΝκδΝη αφκλΫμ,Ν κΝπ λδίΪζζκθΝ
εαδΝ βΝ εζδηα δεάΝ αζζαΰά,Ν βΝ θΫλΰ δα,Ν βΝ πδ άηβΝ εαδΝ ξθκζκΰέα,Ν κδΝ βζ πδεκδθπθέ μ,Ν κδΝ
η αφκλΫμ,Ν βΝ ζπθ δαεάΝ υθ λΰα έα,Ν κΝ αΰλκ δεσμΝ κηΫαμ,Ν βΝ απα ξσζβ βήεκδθπθδεάΝ
πκζδ δεάΝ εαδΝ βΝ αθαπ υιδαεάΝ υθ λΰα έαΝ ηΫ πΝ κλδασθ δπθΝ δα-Πκζδ δαευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ
(States Partnership Programmes).
F.T.A.
U-INDIA
[Free Trade
Agreement]
...
[Broad- ased
Bilateral Trade
& Investment
Agreement]

ΟδΝ δαπλαΰηα τ δμΝ ΰδαΝ βθΝ θΝ ζσΰπΝ υηφπθέαΝ ι εέθβ αθΝ κθΝ ΙκτθδκΝ 2007,Ν εα σπδθΝ
πλπ κίκυζέαμ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμ. H ξ δεάΝ απσφα βΝ ζάφγβΝ βΝ τθκ κΝ
ΚκλυφάμΝ -Ιθ έαμ,Ν κΝ βίίθΝ εαδΝ αθα Ϋγβε Ν Ν πδ λκπάΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝ (High Level
Trade Group),Ν βΝ δ λ τθβ βΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εζΪ πθΝ πκυΝ γαΝ θ Ϊ κθ αθΝ βΝ υηφπθέαΝ
εαδΝ βμΝ ίΫζ δ βμΝ δαπλαΰηα υ δεάμΝ κ κτΝ πκυΝ γαΝ αεκζκυγ έ κΝ εαδΝ πκυΝ γαΝ Ϋπλ π Ν θαΝ
υηίΪζ δΝ βΝγ δεάΝεα ΪζβιβΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ βμΝ θαπ υιδαεάμΝ αΫθ αμΝ βμΝΝ σξαΝ
σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ θαΝ έθαδΝ υηία άΝ η Ν βΝ υηφπθέαΝ GATS πκυΝ Ϋξ δ υδκγ ά δΝ κΝ ΠΟ έΝ Ν
υλππαρεάΝ πδ λκπά,Ν κΝΫΰΰλαφσΝ βμΝ«Global Europe: Competing in a Globalized World”,
πκυΝ ε σγβε Ν κΝ βίίθ,Ν Ϋξ δΝ αθαπ τι δΝ πδξ δλβηα κζκΰέαΝ π λέΝ ηδαμΝ πδγ δεάμΝ δ γθκτμΝ
ηπκλδεάμΝ πκζδ δεάμΝ ΰδαΝ βθΝ έ κ κΝ πθΝ υλππαρευθΝ πλκρσθ πθΝ δμ ιΫθ μΝ αΰκλΫμ,Ν η Ν
παλΪζζβζβΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ απλσ εκπ βμΝ δ σ κυΝ πθΝ πλυ πθΝ υζυθΝ βθΝ υλππαρεάΝ
αΰκλΪέΝ ΣαΝ υπσΝ δαπλαΰηΪ υ βΝ γΫηα αΝ έθαδμΝ κΝ ηπσλδκΝ αΰαγυθΝ εαδΝ υπβλ δυθ,Ν κδΝ
π θ τ δμ,Ν βΝ πκζδ δεάΝ αθ αΰπθδ ηκτ,Ν αΝ φυ κςΰ δκθκηδεΪΝ πδ κπκδβ δεΪ,Ν κΝ υΪζπ κΝ
τ βηαΝ πθΝ δθ δευθΝ βηκ έπθΝ πλκηβγ δυθ,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ δεαδπηΪ πθΝ δαθκβ δεάμΝ
δ δκε β έαμ εαδΝ αΝ ξθβ ΪΝ ηπσ δαΝ δ σ κυ (π π
ω α
α α , α αφ
α
α
α αφ π
α
α] πθΝ υλππαρευθΝπλκρσθ πθΝ βθΝ
δθ δεάΝ αΰκλΪ [ α
, χα υ υ
,
π υ α
, α α
α α
α α,
π
α
χ
α , αχυ
υπ
, ωπ φ
α α αχα
).

υ φ α
π
Μ
αφ
EE-I α

Πλκε δηΫθκυΝθαΝ ια φαζδ γκτθΝία δεΫμΝγΫ δμΝΰδαΝ βθΝ ζ υγ λέαΝ πθΝαδγΫλπθΝεαγκλέ γβε Ν
βΝ γ ηα κζκΰέαΝ δαπλαΰηα τ πθΝ βμΝ θΝ ζσΰπΝ υηφπθέαμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ ηκθκΰλαφάΝ
βμ,Ν κθΝ πλέζδκΝβίίκ,Ν δμΝ λυιΫζζ μΝεαδΝ βθΝυπκΰλαφάΝ βμ,Ν δμΝβλέίλέβίίκ,Ν βΝΓαζζέα,Ν
εα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ κυΝ λκυ υηίκυζέκυΝ ΚκλυφάμΝ -Ιθ έαμέΝ Ν γ ηα κζκΰέαΝ αφκλκτ Ν βθΝ
απαζκδφά βμΝπαλαΰλΪφκυΝπκυΝΫ δθ Ν βθΝ υθα σ β αΝ Να λκπκλδεΫμΝ αδλ έ μΝ πθΝελα υθη ζυθΝθαΝ ππφ ζβγκτθΝηκθκη λυμΝ βμΝδθ δεάμΝαΰκλΪμΝεαγυμΝεαδΝ βθ,ΝυπσΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν
απ ζ υγΫλπ βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ η αφκλΪμΝ ηπκλ υηΪ πθΝ εαδΝ πδία υθέΝ Ν υηφπθέαΝ θΝ
Ϋξ δΝ η υ δεσΝξαλαε άλαΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ δη λυθΝ η υ δευθΝπζαδ έπθΝη αιτΝ
βμΝΙθ έαμΝεαδΝ πθΝελα υθΝ βμΝ ,ΝσπκυΝησθκθΝιΝελΪ βΝΫξκυθΝκζκεζβλυ δΝ πδ υξυμΝ κυμΝ
δη λ έμΝ ΰτλκυμΝ υθκηδζδυθΝ εαδΝ ΫξκυθΝ πλκί έΝ Ν υπκΰλαφάΝ δη λυθΝ υηφπθδυθ ( Ϋζΰδκ,Ν
Γ ληαθέα,ΝΦδθζαθ έα,ΝΓαζζέα,ΝΟζζαθ έα,ΝΠκζπθέα,Ν )έ

υ φ α
αυ α
Μ
αφ
- α

H ξ δεάΝ θ κζάΝ (mandate)Ν ΫθαλιβμΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ σγβε Ν απσΝ κΝ υλππαρεσΝ
υηίκτζδκΝ πλκμΝ βθΝ υλππαρεάΝ πδ λκπά,Ν κΝ 1λλκέΝ ΣκθΝ ΙκτζδκΝ βίίθ,Ν η ΪΝ απσΝ ξ δεάΝ
πλκ κδηα έα,Ν ι εέθβ Ν κΝ πλυ κμΝ ΰτλκμΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθέΝ β ΫξκυθΝ δ ιαξγ έΝ θΝ
δαπλαΰηα υ δεκέΝΰτλκδέΝΟΝ1κμ δ ιάξγβΝ κΝΦ ίέβίίιΝεαδΝκΝθκμ κΝ π έβί1ίέΝ
πσΝ δμΝ δαπλαΰηα υ δεΫμΝ υθκηδζέ μΝ αθπ ΫλπΝ ΰτλπθ,Ν Ϋξ δΝ εα α έΝ ηφαθάμΝ βΝ δθ δεάΝ
δαπλαΰηα υ δεάΝ λα βΰδεάΝ πκυΝ Ϋΰε δ αδΝ βΝ ΰθπ άΝ παλ ζευ δεάΝ αε δεάΝ ( ζαφλΫμΝ
παλαξπλά δμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ πλσ ία βΝ πθΝ υλππαρευθΝ υηφ λσθ πθΝ ηπκλδευθΝ
πζκέπθ,Ν πθΝ λα βΰδεάμΝ βηα έαμΝ δθ δευθΝ φκλ έπθ,Ν βθΝ σ κΝ κΝ υθα σθΝ π λδ σ λκΝ
δα φαζδ ηΫθβΝ πλσ ία βΝ κυΝ πζ κθΪακθ κμΝ δθ δεκτΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτΝ κθΝ υλτ λκΝ
υλππαρεσΝ θαυ δζδαεσΝ κηΫαΝ αζζΪΝ εαδΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ υθκρευθΝ σλπθΝ εαδΝ πλκςπκγΫ πθΝ
ξ δεΪΝη Ν αΝ δεαδυηα αήυπκξλ υ δμΝ πθΝΙθ υθ θαυ λΰα υθέ

π

υ φ

-

αΜ
Μ αΜ
α
α

υ φ αΜ
π
υΜ α Μ

Τπ ΰλΪφβΝ δμΝ βγέ11έβίί1Ν εαδΝ αθαγ πλάγβε Ν κΝ βίίιέΝ ΚΪγ Ν ξλσθκΝ υΰεαζ έ αδ,Ν θαζζΪιΝ
εα Ϋλπγ θ,Ν Ν βΝ πδ λκπάΝ Παλαεκζκτγβ βμΝ (SteeringΝ ωommittee)Ν υ Ν θαΝ εα αΰλΪφ δΝ βθΝ
πκλ έαΝ βμΝ υζκπκέβ βμ,Ν η Ν ία δεσΝ ΪικθαΝ αΝ εΪ o Ν U FRPs/Framework Research
Programmes.
 βΝ δΪλε δαΝ βμΝ1ίβμ υθσ κυΝΚκλυφάμ,Ν(Νέ
πδ π υ γ έΝβΝ δα δεα έαΝυπκΰλαφάμΝ βμέ
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ζξέ,ΝΝκ έβίίλ),Νυπάλι ΝβΝεκδθάΝπλσγ βΝθαΝ

π
υ φ
φα
-

αΜ

Μ

α

υ φ αΜ
Έ υ α Μ αΜ
πυ Μ
α Μ

 Ν πέπ κΝ ξΫ πθΝ -Ιθ έαμ,Ν θΝ Ϋξ δΝ αεσηαΝ υπκΰλαφ έ,Ν κΝ Ιθ δεσΝ Τπκυλΰ έκΝ λΰα έαμΝ
εαδΝ πα ξσζβ βμΝσηπμΝΫξ δΝυπκΰλΪο δΝ ξ δεσΝΜθβησθδκΝυθ λΰα έαμΝ Ν δΪφκλκυμΝ κη έμΝ
εκδθκτΝ θ δαφΫλκθ κμ,Ν σππμΝ Ν κθΝ εαγκλδ ησΝ πθΝ σλπθΝ δκδεβ δεΪΝ πλκ σθ α,Ν βΝ ξΫ βΝ
πδησλφπ βμΝ εαδΝ απα ξσζβ βμ,Ν βθΝ εκδθπθδεά α φΪζ δα,Ν βθΝ υΰδ δθάΝ εαδΝ α φΪζ δαΝ βμΝ
λΰα έαμ,Ν βθΝ υπσΝ σλκυμΝ Ν υηη κξάΝ βΝ δκέεβ β,Ν εζπέΝ  βΝ ίΪ βΝ αυ ά,Ν δκλΰαθυθ αδΝ
ξ σθΝ β έπμΝ ΫθαΝ ηδθΪλδκΝ θβηΫλπ βμΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ απσΝ δμΝ τκΝ ξυλ μΝ (ΝέΝ
ζξέ-2006, Λδ αίσθα-βίίι,Ν ΝΫκΝ ζξέ-βίίκ,Ν λυιΫζζ μ-βί1ί)έΝ ΣκΝ ηκ  ηδθΪλδκΝ γαΝ
δκλΰαθπγ έΝ δμΝ 1λ-βίήίλήβί11Ν κΝ ΝΫκΝ ζξέΝ η Ν γ ηα κζκΰέαΝ « φΪζ δαΝ εαδΝ Τΰδ δθάΝ βμΝ
λΰα έαμ»έ
Τπ ΰλΪφβΝεα ΪΝ βθ δΪλε δαΝ βμΝ1ίβμ υθσ κυ,ΝαπσΝ βθΝ πέ λκπκΝ ιπ λδευθΝΤπκγΫ πθΝ
εαΝ ψenita Ferrero-Waldner,Ν βΝ κπκέαΝ επλκ υπβ Ν βθΝ υλέΚκδθσ β αΝ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ βμΝ
ϋURχTτεή υλππαρεάμΝ Κκδθσ β αμΝ κηδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ κθΝ Πλσ λκΝ βμΝ Ιθ δεάμΝ
πδ λκπάμΝ κηδεάμΝ θΫλΰ δαμΝχϋωήχtomicΝϋnergyΝωomission,ΝDr.Anil Kakodkar.

απ υ α Μ
υ
α α

πσ κΝ1λιθΝβΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝΫξ δΝ η τ δΝ υθκζδεΪ,ΝβΝ δμέ υλυΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ
αθαπ υιδαεάμΝ υθ λΰα έαμ ΰδαΝ βθΝ Ιθ έαέΝ λησ δαΝ Γ θέ ήθ βΝ έθαδΝ βΝ ϋωώτήϋconomicώumanitarianέΝ  βΝ δΪλε δαΝ βμΝ κβμ υθσ κυΝ ΚκλυφάμΝ
– Ιθ έαμΝ ( ζξέ,Ν Νκ έβίίι)Ν
υπ ΰλΪφβΝ ξ δεσΝΜθβησθδκΝΚα αθσβ βμΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ κυ,Ναθαπ υιδαεκτΝξαλαε άλα,
κΝζ ΰση θκΝ«Country Strategy Paper», κ κπκέκΝεαγκλέ βε Νξλβηα κ σ β βΝζιί εέ υλυ
ΰδαΝ βθΝπ λέκ κΝβίίι-2013έΝΜΫ πΝ βμΝίκάγ δαμΝαυ άμ,ΝβΝ υλππαρεά πδ λκπάΝ π έπε ηέαΝ
δη λάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ υθ λΰα έαμΝη Ν βθΝΙθ έαμΝαφ’ θσμΝθαΝυπκ βλέι δΝ βθΝΙθ έαΝθαΝ πδ τξ δΝ
κυμΝ  σξκυμΝ θΪπ υιβμΝ βμΝ Χδζδ έαμ η Ν απλσ εκπ βΝ υπκ άλδιβ Ν λα βΰδεκτμΝ κη έμΝ
(υΰ έα,Ν επαέ υ β),Ν αφ’ ΫλκυΝ θαΝ φαλησ δΝ βθΝ αδλδεάΝ ξΫ βΝ έ -Ιθ έαμ ηΫ πΝ κυΝ
αθπ ΫλπΝφδζσ κικυΝ χ
υ υ
κΝκπκέκ Ϋξ δΝπμΝ σξκΝθα υπκ βλέι δΝ
δμΝ αθαΰεαέ μΝ η αλλυγηδ δεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ κυΝ δαζσΰκυΝ Ν κη έμΝ
αηκδίαέκυΝ θ δαφΫλκθ κμέΝ δ δεσ λβΝ αθαφκλΪΝ ΰέθ αδΝ δμΝ λΪ δμΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ
π λδίΪζζκθ κμ,Ν σπκυΝ βΝ υθ λΰα έαΝ υζκπκδ έ αδΝ απσΝ εκδθκτΝ η Ν κΝ UσϊPέΝ Ω σ κ,Ν απσΝ κΝ
βί1γΝ εαδΝ η Ϊ,Ν βΝ αθαπ υιδαεάΝ ίκάγ δαΝ πλκμΝ βθΝ Ιθ έαΝ Ϋξ δΝ π λδκλδ γ έΝ βηαθ δεΪ,Ν η Ν
π λδ σ λκΝ ηφαθ έμΝ δμΝ π λδεκπΫμΝ αΝ Ϊζζκ Ν υΰξλβηα κ κ κτη θαΝ πλκΰλΪηηα αΝ
λΪ βμέ

πα

ΣαΝαεσζκυγαΝΠλκΰλΪηηα α,ΝαπσΝ κΝβίίί,Νπλκυγβ βμΝ βμΝίδυ δηβμΝαθΪπ υιβμΝ βθΝΙθ έα,Ν
τοκυμΝγζίΝ εέ υλυ,ΝυζκπκδκτθΝ δμΝ λΪ δμΝ -Ιθ έαμμΝΝ
 EU 7th RFP/Research Framework Programme [promoting scientific & technology
cooperation between EU and Indian research centres in energy & environment],
 EIB/European Investment Bank [loan to EXIM Bank of India to support investments in
renewable energy sectors contributing to climate change mitigation],
 EBTC/European Business & Technology Centre [clean technology transfer in
Biotechnology, Energy, Environment, Transport],
 APSFs/Action Plan Support Facilities [provide technical assistance in water, waste,
chemicals, air pollution, climate change],
 Switch-ASIA.eu [sustainable production & consumption],
 EURAXESS [database of EU scientific personnel in India],
 SFIC/Strategic Forum for International S&T Cooperation,
 ENRTP/Environment & Sustainable Management of Natural Resources,
 Ιndigo,
 EU-Aid forTrade,
 ECHO [Humanitarian Aid in disaster prevention from climate change],
 State Partnership Programmes [water sector reforms, forest based livelihoods],
 Euraxess Links [Databases of EU Researchers’ Categories in India ],

Eυ

Μ
αα
Μ α
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 Info Campaign of EU-MS Science Cooperation India:
http://eeas.europa.eu/delegations/india/st_awareness_campaign/index_en.htm
 ΕΒTC: http://ebtc.eu [Biotechnology, Transport,Renewables, IT][
 EBG/European Business Group [representing the EU companies in India].
π
-

Μ
π

α

ιαΰπΰΫμΝ
δ αΰπΰΫμΝ
Όγεομ
Εμπ.Ισοζύγδο
Εμπολίου

Υ
π

)

Μ
2011
40,4
39,3
79,7
+1,1

Μ

Μ

-

2012
38,53
37,48
76,01
+1,05

Υ άΜ υ
2013
35,9
36,8
72,7
-0,9

)16
2014
35,45
37,06
73,05
-1,61

α
ά άΜΜπ ΜΜ αΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
α
Μ ά άΜΜαπ ΜΜ αΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
αλ ΜβξήεσμΝ ικπζδ ησμ,ΝΝ ηδαλ ΜβξήεσμΝ ικπζδ ησμ, Ολυε Ϊεα λΰα ηΫθαΝπλκρσθ α,ΝΧβηδεΪ,Ν
Π λ ζαδκ δ ά,Ν θ τηα α,Ν ηδικπζδ ησμΝΜ αφκλυθ,ΝΟλυε Ϊεα λΰα ηΫθαΝπλκρσθ α,ΝΧβηδεΪ
Π λ ζαδκ δ ά,
π
λΜΜ αφκλΫμ,ΝΠζβλκφκλδεάΝ
π
λ ΝκηδεΫμ,ΝΜ αφκλδεΫμ
τutsourcing,ΝΧλβηήεΫμ,ΝΚα α εήεΫμ
Μ
α ά α Μ
Γ ληαθέα(βθ,κΣ),ΝΝ Ϋζΰδκ(1η,θΣ),ΝΝ
(11,θΣ),ΝΝΓαζζέα(1ί,λΣ),ΝΝ
Ι αζέα(1ί,1Σ),ΝΝΟζζαθ έα(η,ηΣ),ΝΝ
κυβ έα(ζ,βΣ),ΝΝΙ παθέα(β,κΣ),ΝΝ
EζζΪ α(ί,ζΣ)έ

αΜ α Μ

φ

α

Μ

Μ

α

α ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
Μ Μ α ά α Μ
Οζζαθ έα(1ι,ιΣ),ΝΝ (1ι,βΣ),ΝΝ
Γ ληαθέα(1η,βΣ),ΝΝΓαζζέα(1ί,θΣ),ΝΝ
Ϋζΰδκ(1ί,ζΣ),ΝΙ αζέα(λ,ζΣ),ΝΝ
Ι παθέα(η,θΣ),ΝΝ ζζΪ α(1,γΣ)έ

α ΜΜΜΜΜΜΜΜ

Μ

Ν Ιθ έαΝ γ πλ έΝ δμΝ Π λδφ λ δαεΫμΝ ηπκλδεΫμΝ υθ λΰα έ μΝ (RTχsήRegional Trade Agreements) 17 πμΝΝ
αφκληάΝ βηδκυλΰέαμΝ υθα πδ ηυθΝ ξπλυθΝ πλκμΝ αθΪ ξ βΝ πθΝ πδΫ πθΝ ΰδαΝ πζάλβΝ απ ζ υγΫλπ βΝ κυΝ
δ γθκτμΝ ηπκλέκυέΝΝΟδΝΠ λδφ λ δαεΫμΝαυ ΫμΝυθ λΰα έ μΝεα βΰκλδκπκδκτθ αδΝπμΝ ιάμμΝ
 υηφπθέ μΝ ζ υγΫλπθΝυθαζζαΰυθ-FTAs/Free Trade Agreements:
[η Νλδ-ΛΪθεα,ΝΜπκυ Ϊθ,ΝΝ πΪζ,ΝΣαρζαθ ά,ΝΙαππθέα,ΝΚκλΫα,ΝΧυλ μΝυθ λΰέΝΚσζπκυ]
 Πλκ δηβ δαεΫμΝ ηπκλδεΫμΝυηφπθέ μ-PTAs/Preferential Trade Agreements:
 ΚαγκζδεΫμΝυηφπθέ μΝΟδεέΝυθ λΰα δυθ-CECAs/Comprehensive Economic Cooperation Agreements:
φ
BRIC
(Brasil, Russia,
India, China)

16

α

Μ

Μ

Μ υ

α α Μ Μ

α

Σκ θΝ ζσΰπΝ αελπθτηδκ αθαφΫλ αδΝ βθΝ κηΪ αΝ πθΝ ζΝ ετλδπθΝ αθαπ υ ση θπθΝ
κδεκθκηδυθΝ κυΝπζαθά βΝκδΝκπκέ μΝεαζτπ κυθΝ κΝβηΣΝ κυΝπαΰεσ ηδκυΝ ηία κτ,Ν κΝζίΣΝ
κυΝπζβγυ ηκτ, θυΝ υθδ κτθΝ βΝ τ λβ,Ν Ν Π,ΝκδεκθκηδεάΝπ λδφΫλ δαέΝ πυ λκμΝ
σξκμΝ έθαδΝβΝευλδαλξέαΝ Νφυ δεκτμΝπσλκυμΝεαγυμΝεαδΝ Ν ζδεΪΝπαλαΰση θαΝαΰαγΪ,
θυΝ κδΝ απαδ κτη θ μΝ βηκ δκθκηδεΫμΝ πλκ αληκΰΫμΝ τθαθ αδΝ θαΝ απκ ζΫ κυθΝ αΝ

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf

Γαό
υφ ά
RTAs α ώ α α
υπό απ α
http://commerce.nic.in/trade/international_ta.asp?id=2&trade=i
17
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ά υ

,

.

IBSA
(India-BrasilS.Africa)

SAFTA
(South Asian
Free Trade
Area)
SAARC
(South Asia
Association for
Regional
Cooperation)

BIMSTEC
(Bay of Bengal
Initiative for
Multi-Sectoral
Technical &
Economic
Cooperation)
ASEAN
( ssociation of
SouthEast
Nations)

CEPEA
(Comprehensive
Economic
Partnership in
East Asia)
APAC
(Asia Pacific
Trade
Agreement)

εα ΪζζβζαΝ κδεκθκηδεΪΝ λΰαζ έαΝ υ Ν θαΝ λαδπγ έΝ βΝ κδεκθκηδεάΝ αθΪπ υιβέΝ Ν κηΪ αΝ
αυ άΝ δαγΫ δΝ υθαζζαΰηα δεΪΝαπκγΫηα αΝΡγΝ λδμέΝ( κΝκίΣΝ ι’αυ υθ,Νεα Ϋξ δΝβΝΚέθα)έΝ
ΟΝ λδη λάμΝαυ σμΝ δΪζκΰκμΝ( θΝ κδξ δκγ έΝπλκαπαδ κτη θκΝΰδαΝ θκπκέβ βΝ πθΝ τκΝ
κλΰΪθπθΝ ψRIω-IψSχ)Ν απκ εκπ έΝ βθΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ ξΫ πθΝ
δΪακθ αμΝ δμΝ ξΫ δμΝ κυμΝ κη έμΝαΰλκ δεσ,Νίδκηβξαθδεσ,Ναηυθ δεσΝεαδΝπκζδ δ ηδεσέΝ
ΣκΝβίίγ,Ν βΝΜπλααέζδα,ΝκδΝγΝξυλ μΝυπΫΰλαοαθΝ βΝ δαεάλυιβΝαθαησλφπ βμΝ βμΝ κηάμΝ
κυΝυηίκυζέκυΝ φαζ έαμΝ κυΝΟ , η Ν πδ λΪ δμΝ ΝγΫηα αΝ δ γθκτμΝ λκηκελα έαμΝ
εαδΝ παλΪθκηπθΝ υθαζζαΰυθΝ κπζδευθΝ υ βηΪ πθέΝ ΟΝ δΪζκΰκμΝ κξ τ δΝ πζΫκθΝ βθΝ
θέ ξυ βΝ πθΝ ηπκλδευθΝ υθαζζαΰυθΝ Νσ κυ-Νσ κυΝ Ν θυ βΝ γ ηα κζκΰέαΝ αφκλΪΝ βΝ
υθ λΰα έαΝ κυμΝ κη έμμΝ αΰλκ δεσ,Ν θ λΰ δαεσ,Ν πδ άηβμΝ εαδΝ ξθκζκΰέαμ,Ν ηπκλέκυΝ
εαδΝ π θ τ πθ,Ν αηυθ δεσ,Ν η αφκλυθ,Ν κυλδ δεσ,Ν εζδηα δεάμΝ αζζαΰάμΝ εαδΝ εκδθπθδεάμΝ
αθΪπ υιβμέΝΠαλΪζζβζα,Ν υαβ έ αδΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ δα δεα έαμΝ κυΝΠΟ βΝπλσ ία βΝ
δμΝ θαπ υ ση θ μΝ ΰκλΫμΝ πθΝηβΝ ΰλκ δευθΝΠλκρσθ πθΝ(Ν Μ )έ
ΝυηφπθέαΝυπ ΰλΪφβ κΝβίίζ,Νη Νδ ξτΝαπσΝ κΝβίίθέΝ σξκμΝ έθαδΝκΝ εηβ θδ ησμΝ πθΝ
δα υθκλδαευθΝ α ηυθΝ εαδΝ ζΫΰξπθΝ η αιτΝ πθΝ υηίαζζκηΫθπθΝ ελα υθΝ
(Μπαθΰεζαθ Ϋμ,ΝΜπκυ Ϊθ,ΝΜαζ έί μ,ΝΝ πΪζ,ΝΠαεδ Ϊθ,Νλδ-ΛΪθεα,ΝΙθ έα)έ
θπ β βμΝ Νσ δαμΝ έαμΝ ΰδαΝ βΝ Π λδφ λ δαεάΝ υθ λΰα έαέΝ Χυλ μ-ηΫζβΝ έθαδμΝ Ν Ιθ έα,Ν
Μπαθΰεζαθ Ϋμ,ΝΜπκυ Ϊθ,ΝΝ πΪζ,ΝAφΰαθδ Ϊθ,ΝΜαζ έί μ,ΝΠαεδ ΪθΝεαδΝλδ-ΛΪθεαέΝ βθΝ
α αΫθ αΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ υθσ κυ,Ν πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν βθΝ πλπ τκυ αΝ κυΝ
Μπκυ Ϊθ,ΝThimphu,Ν δμΝβλέ1ίέβί1ίΝεαδΝξυλ μ-παλα βλά λδ μΝά αθΝβΝΚέθα,ΝβΝΝέΚκλΫα,Ν
κΝΙλΪθ,ΝβΝΙαππθέα,ΝκδΝ Π ,ΝκΝΜαυλέεδκμ,ΝβΝΜυαθηΪλΝεαδΝβΝ ,ΝευλέαλξκΝ κδξ έκΝά αθΝ
βΝ υγυΰλΪηηδ βΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ πθΝ ξπλυθΝ βμΝ θσ δαμΝ έαμΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ βμΝ
εζδηα δεάμΝαζζαΰάμέ
θπ β βμΝ ΟδεκθκηδεάμΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝ ξπλυθΝ πΫλδιΝ κυΝ ΚσζπκυΝ βμΝ ΰΰΪζβμ,Ν
ΚλΪ β-ηΫζβΝ έθαδΝ κδΝ ξυλ μΝ βμΝ SχχRωΝ (Ιθ έα,Ν Μπαθΰεαζαθ Ϋμ,Ν Μπκυ Ϊθ,Ν Ν πΪζ,Ν λδΛΪθεα)Ν εαδΝ τκΝ ξυλ μΝ βμΝ χSϋχσΝ (ΜυαθηΪλ,Ν ΣαςζΪθ β)έΝ Ν πλυ βΝ τθκ κμΝ
πλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝ βίίζ,Ν βθΝ ΜπαθΰεσεέΝ ΣκθΝ τΰκυ κΝ βίίθ,Ν εαγκλέ γβε Ν βΝ
δ υλυηΫθβΝγ ηα κζκΰέαΝ πθΝ υθσ πθ,Νά κδμΝπλπ κΰ θάμΝ κηΫαμ,Ν θΫλΰ δα,Ν ξθκζκΰέα,Ν
π λδίΪζζκθ,Ν βησ δαΝ υΰ έα,Ν ηπσλδκ,Ν π θ τ δμ,Ν ιΪζ δοβΝ βμΝ φ υξ δαμ,Ν αθ δλκηκελα έαΝεαδΝ δα υθκλδαεσΝΫΰεζβηαέ
H απαλξάΝ πθΝ Ιθ δευθΝ κδεκθκηδευθΝ ξΫ πθΝ η Ν βθΝ θπ βΝ ΧπλυθΝ Νκ δκ θα κζδεάμΝ
έαμΝ ι εέθβ Ν κΝ 1λλ1,Ν η Ν ίΪ βΝ κΝ σΰηαΝ “Look East”έΝ ΣκΝ θΝ ζσΰπΝ γ ηδεσΝ πζαέ δκΝ
υθ λΰα έαμΝ (όrameworkΝ χgreementΝ onΝ ωomprehensiveΝ ϋconomicΝ ωooperation)Ν
υπ ΰλΪφβΝ κΝ βίίγ,Ν κΝ ΜπαζέέΝ ΣαΝ ετλδαΝ βη έαΝ βμΝ υηφπθέαμΝ εαζτπ κυθΝ βΝ
δ θΫλΰ δαΝ ζ τγ λπθΝ υθαζζαΰυθΝ πλκρσθ πθ,Ν υπβλ δυθΝ εαδΝ π θ τ πθΝ σππμΝ
πέ βμΝ εαδΝ κη έμΝ κδεκθκηδεάμΝ υθ λΰα έαμ,Ν σππμΝ κΝ αΰλκ δεσμ,Ν κΝ κλυε σμΝ πζκτ κμ,Ν βΝ
ξθκζκΰέα,ΝκδΝη αφκλΫμ,ΝβΝ δαξ έλδ βΝαθγλππέθπθΝπσλπθέΝ σξκμΝ έθαδΝβΝ ηπΫ π β
κδεκθκηδευθΝεαδΝ ηπκλδευθΝ ξΫ πθΝη αιτΝ αέλπθΝ πθΝ τκΝπ λδφ λ δυθ,Ν πθΝκπκέπθΝ
κΝ λΫξκθΝτοκμΝαθΫλξ αδΝ αΝΡηί δμέΝΝ
ξ δΝ υλτ λβΝ βηα έαΝ βμΝ υηφπθέαμΝ πθΝξπλυθΝ βμΝΝ Ν έαμΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ β
υθ λΰα έαΝ πθΝξπλυθΝ ASEAN η Ν δμΝθΝη ΰαζτ λ μΝκδεκθκηέ μΝ βμΝ θα κζάμ (Ιθ έαμ,Ν
Κέθαμ,ΝΝέΚκλΫαμ,ΝΙαππθέαμ,Ν υ λαζέαμ,ΝΝέ βζαθ έαμ)έ
Τπ ΰλΪφβ κ 1975, η πλπ κίκυζέα κυ UN Economic & Social Commission for Asia
and the Pacific (ESCAP). Χαλαε βλδ δεσΝ βμΝ έθαδΝ κΝ πλκ δηβ δαεσΝ εαγ υμΝ δμΝ
ηπκλδεΫμΝ ξΫ δμΝη αιτΝ πθΝαθαπ υ κηΫθπθΝξπλυθ-η ζυθέ
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ΣκΝβίίγ,Νυπ ΰλΪφβ υηφπθέα-Πζαέ δκΝ βμΝΙθ έαμΝη Ν βθΝ «ΚκδθάΝ ΰκλΪΝ κυΝΝσ κυ»,ΝβΝ
κπκέαΝ απαλ έα αδΝ απσΝ αΝ ελΪ βΝ λααδζέα,Ν λΰ θ δθά,Ν ΟυλκυΰκυΪβΝ εαδΝ ΠαλαΰκυΪβέΝ
Ου δα δεΪ υθδ ΪΝ βθΝ ζβ Ν ηΫΰ γκμΝ θκπκδβηΫθβΝ αΰκλΪΝ αΰαγυθΝ η ΪΝ βθΝ ,Ν βΝ
σχόTχ,Ν εαδΝ βθΝ χSϋχσ,Ν η Ν ία δεσΝ σξκ βθ υπκΰλαφάΝ υηφπθέαμΝ ζ υγΫλπθΝ
υθαζζαΰυθέΝΣκΝβίίζ,Νυπ ΰλΪφβ κΝ ζξέΝυηφπθέαΝΠλκ δηβ δαεκτΝΚαγ υ κμΝ δμΝ
ηπκλδεΫμΝ υθαζζαΰΫμ,Ν η Ν πλκ πΪγ δ μΝ ηβ θδ ηκτΝ πθΝ εα Ϋλπγ θΝ α ηκζκΰδευθΝ
πδίαλτθ πθέ

MERCOSUR
(Mercado
Común
del Sur)

αΜ α Μ

Μ

α

αΜ
OECD Υ

υηη κξάΝ αΝ σλΰαθαΝ εαδΝ υδκγΫ β βΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πθΝ UNDP, UNEP, UNFCCC,
UNHCR, UNICEF, UNESCO, UNIDO, ILO, IFC, IMF, ESCAP, FAO, IFAD, World Food
Programme, World Bank.
Ν πέ βηβΝ πέ ε οβΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ χnhelΝ Gurria,Ν κθΝ Οε υίλδκΝ βίίλΝ εαδΝ κδΝ
υθαθ ά δμΝ κυΝ η Ν βθΝ πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ βμΝ ξυλαμΝ σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ η Ν κθΝ
Τπέ ηπκλέκυ,Ν χnandΝ Sharma,Ν ά αθΝ εαγκλδ δεάΝ ΰδαΝ βθΝ εα αΰλαφάΝ πθΝ πλκεζά πθΝ
κΝγ ηδεσΝ π θ υ δεσΝπζαέ δκΝ βμΝξυλαμέ
Ν Ιθ έαΝ έθαδΝ ηΫζκμΝ βμΝ A δα δεάμΝ ΣλΪπ ααμΝ θαπ τι πμ,Ν βΝ κπκέαΝ υηη Ϋξ δΝ κΝ
ηαελκκδεκθκηδεσΝ δΪζκΰκΝ βμΝ ξυλαμΝ η Ν Ϊζζ μΝ κδεκθκηδεΫμΝ π λδφΫλ δ μέΝ Ν ΣλΪπ αα,Ν
η αιτΝΪζζπθ,Ν βηκ δ τ δΝπ λδκ δεΫμΝ εγΫ δμΝ πέΝ πθΝεκδθπθδεκ-κδεκθκηδευθΝ δε υθΝ
βμ ξυλαμ.
Ν Ιθ έαΝ υπάλι Ν δ λυ δεσΝ ηΫζκμΝ βμΝ GATT εαδΝ κυΝ δα σξκυΝ αυ άμΝ Παΰεκ ηέκυΝ
Ολΰαθδ ηκτΝ ηπκλέκυ. πδ βηαέθ αδ,Ν π σ κ,Ν σ δΝ κδΝ πδ δυι δμΝ βμΝ Ιθ έαμ πμΝ
πλπ κ α κτ βμΝ πθΝ αθαπ υ κηΫθπθΝ ξπλυθΝ αζζΪΝ εαδΝ βμΝ κηΪ κμΝ ύβί,Ν θΝ
υηπέπ κυθΝ η Ν ε έθ μΝ πθΝ αθ π υΰηΫθπθ ξπλυθ,Ν κυμΝ ευλδσ λκυμΝ κη έμΝ βμΝ
δαπλαΰηΪ υ βμμΝ Γ πλΰέα,Ν Πλσ ία βΝ βθΝ ΰκλΪΝ ΜβΝ Γ πλΰδευθΝ Πλκρσθ πθ,Ν
Τπβλ έ μέΝΟδΝπαλΪη λκδΝπκυΝεπζυ δ λΰκτθ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ δαπλαΰηα υ δεάμΝ
δα δεα έαμΝ έθαδΝαφ’ θσμΝβΝΪλθβ βΝ πθΝευί λθά πθΝ πθΝαθ π υΰηΫθπθΝξπλυθΝθαΝ
αθκέικυθΝ αΝ τθκλαΝ αΝ αΰλκ δεΪΝ πλκρσθ αΝ πθΝ αθαπ υ κηΫθπθΝ εαδΝ αφ’ ΫλκυΝ βΝ
Ϊλθβ βΝ πθΝαθαπ υ κηΫθπθ ξπλυθΝ βθΝπέ βΝπκυΝυφέ αθ αδΝκδΝευί λθά δμΝ κυμΝ
θαΝ αφά κυθΝ ζ τγ λ μΝ (Ϊθ υΝ πδίκζάμΝ α ηυθ)Ν δμΝ δ αΰπΰΫμΝ ίδκηβξαθδευθΝ
πλκρσθ πθ,Ν πμΝ αθαπσ πα κΝ εκηηΪ δΝ βμΝ δα δεα έαμΝ Ν Μ ήσon-Agricultural Market
Access.

)

ADB
(Asia
Development
Bank)
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Μ
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Τπ ΰλΪφβΝ δμΝβγέίλέ1λκγΝεαδΝευλυγβε Νη Ν κΝΝέ1ζληήί1έί1έ1λκζέΝ θαθ υγβε Νη Ν
βθΝ υπκΰλαφάΝ ζΝ Πλαε δευθΝ ( κΝ ζ υ αέκ,Ν κΝ 1λλλ)έΝ Μ Ν υπκυλΰδεάΝ απσφα β,Ν
ευλυγβε Ν κΝβίί1,ΝΦ Κέ1ίι /2001.

θαγ πλάγβε ΝεαδΝυπ ΰλΪφβΝ εΝθΫκυΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝ βμΝ πέ ε οβμΝ κυΝ Ιθ κτ
πλκΫ λκυΝ εέ ΚαζΪηΝ βθΝ ζζΪ α,Ν δμΝ βθέίζέβίίιέΝ πσ Ιθ δεάμΝ πζ υλΪμ,Ν κδΝ
δα δεα έ μΝ ετλπ βμΝ κζκεζβλυγβεαθΝ κθΝ ΙκτζδκΝ βίίιέΝ Ν Κυλυγβε Ν η Ν κΝ
ΝέγθγλήβίίκέΝΣΫγβε Ν Νδ ξτΝ δμΝγίέίλέβίίκέ
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υ φ α
π
Υ Μα
α
α
Μπα α
Μ
υ φ α Μ π
υΜΣΜ
αυ α )

αΜ

υ φ
αα Μ

α

π
υ φ

α α Μ
Μ
Μ

α

π φυ Μ π
α Μ

Φ
αυ

υ

α

Μ
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Τπ ΰλΪφβΝ δμΝγ1έίγέ1λιγ,Νευλυγβε Νη Ν κΝΝ Νζηγή1ηέίθέ1λιζέΝ θ δεα Ϋ β Ν βΝ
υηφπθέαΝ ηπκλέκυΝ εαδΝ Ναυ δζέαμ,Ν πκυΝ έξ Ν υπκΰλαφ έΝ δμΝ 1ζήίβή1ληκΝ
(Νέγλγίήγ1έί1έ1ληλ)έΝ Ι ξτ δΝ πζΫκθΝ κΝ ίαγησΝ πκυΝ θΝ αθ δίαέθ δΝ κΝ Κκδθκ δεσΝ
έεαδκέ

Τπ ΰλΪφβΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πέ βηβμΝ πέ ε οβμΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ Ιθ δεάμΝ
βηκελα έαμΝ εέ έ ΚαζΪηΝ βθΝ ζζΪ αΝ (βθέίζέβίίι)Ν εαδΝ ευλυγβε Ν η Ν κΝ
Νέγθζζή1ζέίβέβίίκέΝΣΫγβε Ν Νδ ξτΝ δμΝ1ίέίζέβίίκέ
Τπ ΰλΪφβΝ δμΝ 11έίβέ1λθηΝ εαδΝ ευλυγβε Ν η Ν κΝ Ν Ν ζηκίή1λέ11έ1λθθέΝ Σ ζ έΝ υπσΝ
αθαγ υλβ β,Ν Ϋξ δΝ ά βΝ ηκθκΰλαφβγ έ,Ν απσΝ κΝ βίίη,Ν βθΝ γάθα,Ν σηπμΝ κΝ Ιθ δεσΝ
Τπκυλΰ έκΝ ΟδεκθκηδευθΝ βηδκυλΰ έΝ επζτηα α βθΝ υπκΰλαφάΝ βμ,Ν αΝ κπκέαΝ
υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝ ιΫζδιβΝ βμΝεα π ΫλπΝ δη λκτμΝΝαυ δζδαεάμΝυηφπθέαμέέ

υ φ
Μ

α
αφ

 Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝ θΝΫξκυθΝ γ έΝυπ’ σοδθ κυΝ ζζβθδεκτΝΤπκυλΰ έκυΝΘαζα έπθΝ
ΤπκγΫ πθΝ πλκίζάηα αΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ πλσ ία βΝ πθΝ ζζβθδευθΝ πζκέπθΝ κΝ
δ γθυμΝ δαεδθκτη θκΝ ηπσλδκΝ βμΝΙθ έαμ,Νΰ ΰκθσμΝσηπμΝ έθαδ σ δΝβΝξυλαΝ δα βλ έΝ
ηΫ λαΝπλκ α υ δ ηκτΝυπΫλΝ βμΝθαυ δζέαμΝ βμΝπκυΝαφκλκτθΝευλέπμΝ αΝ λα βΰδεΪΝ
εαδΝευί λθβ δεΪΝφκλ έαέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ θΝζσΰπΝυηφπθέαμΝεαζτπ κθ αδΝαπσΝ αΝ
πέΝηΫλκυμΝε φΪζαδαΝ βμΝαθπ ΫλπΝΝ ηπκλδεάμΝυηφπθέαμ,ΝσπκυΝπ λδζαηίΪθ αδ βΝ
λά λαΝ βμΝ« γθδεάμΝΜ αξ έλδ βμ»,ΝΰδαΝ αΝπζκέαΝπκυΝφΫλκυθΝ βηαέαΝ τκΝξπλυθέΝ
πδπλσ γ α,Ν
βθΝ αθπ ΫλπΝ υηφπθέαΝ πκφυΰάμΝ δπζάμΝ ΦκλκζκΰέαμΝ
π λδζαηίΪθ αδΝ δΪ αιβΝΰδαΝ βθΝαπαζζαΰάΝαπσΝ βΝ δπζάΝφκλκζκΰέαΝεα ΪΝηίΣΝ κυΝ
φσλκυΝ πθΝθαυ δζδαευθΝε λ υθΝ(σππμΝυπκζκΰέακθ αδΝπκ κ δαέαΝ πέΝ κυΝθατζκυ),Ν
η Ν ελδ άλδκΝ βΝ «φκλκζκΰδεάΝ εα κδεέα»Ν (Ϋ λαΝ φυ δεκτΝ άΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ πκυΝ
εη αζζ τ αδΝ αΝ πζκέα)έΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δ κδΝ σπκδ μΝ δαπλαΰηα τ δμΝ ΰδαΝ βΝ
τθαοβΝ βμΝ δη λκτμΝ υηφπθέαμΝ Ναυ δζδαευθΝ Μ αφκλυθΝ κυ δα δεΪ ΫξκυθΝ
αθα αζ έΝ θΝσο δΝεαδΝ πθΝ δαπλαΰηα υ δευθΝΰτλπθΝΰδαΝ βΝ τθαοβΝ βμΝκλδασθ δαμΝ
υηφπθέαμΝΝαυ δζδαευθΝΜ αφκλυθΝ -Ιθ έαμέΝ

υ φ
π
αφ

α

ΟδΝ τκΝ πζ υλΫμΝ υηφυθβ αθΝ Ν αλξδεσΝ ε έη θκΝ κθΝ Οε υίλδκΝ 1λλιέΝ ΟΝ τ λκμΝΝ
ΰτλκμΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ δ ιάξγβΝ βθΝ γάθα,Ν κθΝ ΜΪλ δκΝ βίίιΝ θυΝ ηδαΝ
Ϊ υπβΝ υθΪθ β βΝ επλκ υππθΝ πθΝ τκΝ πζ υλυθΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν βΝ
ΚπθήπκζβΝ ( πέβίίλ),Ν εα ΪΝ βθ
δΪλε δαΝ
δ γθκτμΝ υθ λέκυΝ κυΝ
“ICAN/International Conference on Air- ransport Negotiations”έ ΣκθΝ ΙαθκυΪλδκΝ κυΝ
βί1ηΝ υπ ίζάγβΝ ξΫ δκΝ υηφπθέαμΝ βθΝ Ιθ δεάΝ πζ υλΪΝ εαδΝ αθαηΫθκθ αδΝ ξ δεΫμΝ
αθ δ λΪ δμέ

Μ

υ φ α
Μ υ
α α

Τπ ΰλΪφβΝ δμΝ 1γέί1έ1λλκΝ εαδΝ ευλυγβε Ν η Ν κΝ Ν Ν βθκ1ήί1έί1έ1λλλέΝ  βθΝ 1 β
τΰεζβ βΝ βμΝ ξ δεάμΝΙθ σ- ζζβθδεάμΝ πδ λκπάμ,ΝβΝκπκέαΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν κΝ
ΝΫκΝ ζξέ,Ν κθΝ πλέζδκΝ βίίι,Ν σγβε Ν Ϋηφα βΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ
εα Ϊλ δ βμ,Ν κυΝ κυλδ δεκτΝ ηΪλε δθΰεΝ εαδΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝ κυλδ δευθΝ
πδξ δλά πθέ

υ φ
Μ

σζβΝ δαπλαΰηα υ δεάΝ δα δεα έαΝ Ϋξ δΝ αθαίζβγ έΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πζ υλΪΝ
ηΫξλδμΝ σ κυΝ κζκεζβλπγ έΝ βΝ αθαΰεαέαΝ εκδθπθδεκ-α φαζδ δεάΝ η αλλτγηδ β,Ν βΝ
κπκέαΝ πλσε δ αδΝ θαΝ πβλ Ϊ δΝ βΝ κηάΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ α φαζδ δεκτΝ υ άηα κμέΝ
 Ν πέπ κΝ ξΫ πθΝ -Ιθ έαμ,Ν κΝΙθ δεσΝΤπκυλΰ έκΝ λΰα έαμΝεαδΝ πα ξσζβ βμΝ
Ϋξ δΝ υπκΰλΪο δΝ ξ δεσΝ ΜθβησθδκΝ υθ λΰα έαμΝ Ν δΪφκλκυμΝ κη έμΝ εκδθκτΝ
θ δαφΫλκθ κμΝ(ίζέ αθπ Ϋλπ)έ

α
φα
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Μ αα
αΜ Μ υ
α α
Μ
Μ
α

Τπ ΰλΪφβΝ δμΝίηέίβέβίί1ΝεαδΝευλυγβε Νη Ν κΝΝέγίζ1ήίλέίκέβίίβέΝΜ ΝίΪ βΝ βθΝη β
Μ ,Ν υ Ϊγβε ΝΜδε άΝ πδ λκπάΝΓ πλΰδεάμΝυθ λΰα έαμΝβΝκπκέαΝ υηφπθάγβε Ν
θαΝ γΫ δΝ πμΝ γΫηα αΝ ή Ν βθΝ υθ λΰα έαΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ αΰλκ δεάμΝ Ϋλ υθαμ,Ν βμΝ
επαέ υ βμΝ πέΝ γ ηΪ πθΝ υαέ γβ πθΝ ΰδαΝ δμΝ δη λ έμΝ ηαμΝ ξΫ δμΝ σππμΝ κδΝ
Πλκ α υση θ μΝ Γ πΰλαφδεΫμΝ θ έι δμΝ (ΠΓ )Ν εαδΝ βΝ Πλκ α υση θβΝ Οθκηα έαΝ
ΠλκΫζ υ βμΝ (ΠΟΠ),Ν πθΝ φυ κεαζζδ λΰ δυθΝ (εαζζδΫλΰ δαΝ ζαέαμΝ εαδΝ παλαΰπΰάΝ
ζαδκζΪ κυ),Ν βμΝ παλαΰπΰάμΝ π λδ κ δ υθΝεαδΝζαξαθδευθ,Ν πθΝ υηίκυζ υ δευθΝ
υπβλ δυθΝεαδΝ βμΝ θΝΰΫθ δΝ πδξ δλβηα δεάμΝ υθ λΰα έαμέ

υ
α α
-BIS

 κΝπζαέ δκΝ βμΝηβμ Μ ,Νι εέθβ αθΝκδΝ δα δεα έ μΝαθ αζζαΰάμ ξ έπθΝΜθβηκθέκυΝ
υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ Ολΰαθδ ηκτΝ Συπκπκέβ βμΝ εαδΝ κυΝ κηκζσΰκυ
κυΝBureau of Indian StandardsέΝΟδΝ δαπλαΰηα τ δμΝ έθαδΝεκθ ΪΝ βΝζάιβέ

α υ
α α
- MINISTRY OF
NEW & RENEWABLE
ENERGY

 κΝ πζαέ δκΝ βμΝ ηβμ Μ ,Ν ι εέθβ αθΝ κδΝ δα δεα έ μΝ αθ αζζαΰάμΝ ξ έπθΝ πθΝ
ΜθβηκθέπθΝ υθ λΰα έαμΝ η αιτΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ θαθ υ δηπθΝ ΠβΰυθΝ θΫλΰ δαμΝ
( υθαλησ δαΝ βΝ Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ λ υθαμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμ)Ν εαδΝ κυΝ κησζκΰκυΝ
δθ δεκτΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν πκυΝ έθαδΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ ΝΫαμΝ εαδΝ θαθ υ δηπθΝ θΫλΰ δαμΝ
π λέΝ πθΝ αεσζκυγπθΝ ηκλφυθΝ θαθ υ δηπθΝ ΠβΰυθΝ θΫλΰ δαμμΝ βζδαεάΝ γ ληδεά,Ν
φπ κίκζ αρεΪ,Ν ίδκηΪαα,Ν ίδκεατ δηα,Ν αδκζδεά,Ν θ λΰ δαεάΝ απσ κ βΝ πθΝ ε δλέπθ,Ν
θ λΰ δαεάΝπκζδ δεάΝεαδΝπλκΰλαηηα δ ησμέΝΟδΝ δα δεα έ μΝ θΝΫξκυθΝκζκεζβλπγ έέΝ

ΓΓ

Υ υ

Μ υ
α α Μ
-NA CBέ
L

πκ κξά απσΝ κΝ Τ ή ζζβθδεσΝ τ βηαΝ δαπέ υ βμΝ (Hellenic Accreditation
System)Ν κυΝ πλκ αγΫθ κμΝ ΜθβηκθέκυΝ υθ λΰα έαμ,Ν απσΝ κθΝ Ιθ δεσΝ ΦκλΫαΝ
NABL/National Accreditation Board for Testing and Calibration laboratories κυΝ
«QCI/Quality Council»Ν βμΝ Ιθ έαμέΝ εελ η έΝ βΝ ζζβθδεάΝ απκ κξάΝ κυΝ Μθβηκθέκυ
υθ λΰα έαμΝ κυΝ ΦκλΫαΝ NABCB/National Accreditation Board for Certification
Bodies.

α α
-Ministry of Science
& Technology

Οδ πλκΰλαηηα δεΫμΝ κυΝΰλαηηΫμΝυπ ΰλΪφβ αθΝ δμΝηή11ήβί1ί,Ν βθΝ γάθα,Ν πέΝ βΝ
ίΪ δΝ βμΝ δη λκτμΝ υηφπθέαμΝ πδ βηκθδεάμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ υθ λΰα έαμ,Ν
η αιτΝ βμΝΓ θδεάμΝΓλαηηα έαμΝ λ υθαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμΝ(φκλΫαΝ κυΝΤπέΠαδ έαμ)Ν
εαδΝ βμΝ Γ θδεάμΝ Γλαηηα έαμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμΝ κυΝ δθ δεκτΝ Τπκυλΰ έκυΝ
πδ άηβμΝ εαδΝ Σ ξθκζκΰέαμέΝ ΣκΝ ΠλσΰλαηηαΝ αφκλΪΝ υθ λΰα έαΝ εαδΝ υπκίκζάΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ Ϋλ υθαμΝ
κυμΝ κη έμΝ βμΝ
ξθκζκΰέαμΝ πζβλκφκλδεάμ,Ν
θαθκ ξθκζκΰέαμ,Ν ΰ π υθαηδεάμ,Ν αΰλκ δεάμΝ αθΪπ υιβμ,Ν πε αθκζκΰέαμ,Ν
αθαθ υ δηπθΝ πβΰυθ,Ν φυ δευθΝ πδ βηυθΝ εαδΝ ξθκζκΰέαμΝ υθ άλβ βμΝ
πκζδ δ ηδεάμ εζβλκθκηδΪμέΝ ΠλσίζβηαΝ υφέ α αδΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ ΰζυ αμΝ
( ζζβθδεάμΝάΝαΰΰζδεάμ)Νεα ΪΝ βθΝ πδε έη θβΝυπκίκζάΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ ξ έπθέ

Μ υ
α α
Μ– CII
π
αΜ
Μ
έ
)

πσΝ βθΝαθ απσελδ βΝ βμΝΙθ δεάμΝπζ υλΪμ,Ν ε δηΪ αδΝσ δΝ κΝυπκΰλαφΫθΝΜθβησθδκΝ
η αιτΝ κυΝυθ Ϋ ηκυΝ ζζβθδευθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝ βμΝυθκηκ πκθ έαμΝΙθ δευθΝ
δκηβξαθδυθ,Ν σξδΝ ησθκθΝ θΝ γαΝ παλαη έθ δΝ αθ θ λΰσΝ αζζΪΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ
λκηκζκΰά δΝ υΰε ελδηΫθ μΝ λΪ δμΝζσΰπΝεαδΝ βμΝδ ξυλκπκέβ βμΝ βμΝγΫ βμΝ βμΝ
ξυλαμΝηαμΝπμΝ π θ υ δεκτΝπλκκλδ ηκτέ

Μ υ
-FICCI (O
Μ π

α α
Μ Ν πλπ κίκυζέαΝ βμΝ Ιθ δεάμΝ πζ υλΪμΝ πλκ Ϊγβε Ν βΝ παθ θ λΰκπκέβ βΝ παζαδκτΝ
π
αΜ ΜθβηκθέκυΝη αιτΝ κυΝ ηπκλδεκτ ΤΝ δκηβξαθδεκτΝ πδη ζβ βλέκυΝ γβθυθΝεαδΝ βμΝ
) Οηκ πκθ έαμΝΙθ δευθΝ πδη ζβ βλέπθΝ ηπκλέκυΝΤΝ δκηβξαθέαμέΝ
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Μ

π υ

Υ

Υ

Μ

Μ π

6

Μ π
π Μ
έ
υ
α α )

5

Μ π
π Μ
Μ
υ
α α )

π

π Μ

δ ιάξγβΝ βθΝ γάθα,Ν δμΝβκήίγήβί11ΝυπσΝ κθΝΤφυπκυλΰσΝεέ ΚκυίΫζβΝεαδΝ κθΝΙθ σ
κησζκΰσΝ κυ,Ν κΝΤπέ ηπκλέκυ,ΝεέΝScindiaέΝΚΪζυο ΝΫθαΝ υλτΝφΪ ηαΝη γκ κζκΰέαμΝ
Μ υθ λΰα δυθΝ κθΝ αΰλκ δεσΝ κηΫα,Ν βΝ η απκέβ β,Ν δμΝ υπβλ έ μΝ ( κυλδ ησ,Ν
θαυ δζέα,Ν α λκπκλδεΫμΝ η αφκλΫμ)Ν εαδΝ
βθΝ πδ άηβΝ εαδΝ ξθκζκΰέαΝ
(πζβλκφκλδεά)έΝ Ν βηαθ δεάΝ αθαφκλΪΝ δμΝ πλκκπ δεΫμΝ π θ τ πθΝ βΝ ξυλαΝ ηαμΝ
κθΝ κηΫαΝ πθΝ Π Ν εαδΝ πθΝ υπκ κηυθΝ ( κΝ πζαέ δκΝ κυΝ πδ δπεση θκυΝ
ΠλκΰλΪηηα κμΝΙ δπ δεκπκδά πθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝευίΫλθβ βμ)Ν θυΝεα αΰλΪφβεαθΝκδΝ
λσπκδΝ υθ λΰα έαμΝ Ν γΫηα αΝ αθαπ υιδαεάμΝ υθ λΰα έαμέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ κΝ
αά βηα πθΝ δη λυθΝ υηφπθδυθ, Ϋηφα βΝ σγβε Ν δμΝ εελ ηκτ μΝ υηφπθέ μΝ
πκφυΰάμΝ δπζάμΝ ΦκλκζκΰέαμΝ εαδΝ λκπκλδεάΝ σπκυΝ βΝ Ιθ δεάΝ ευίΫλθβ βΝ θΝ
φαέθ αδ,ΝηΫξλδΝ δΰηάμ,ΝθαΝ πδγυη έΝθαΝ υ δΝυγβ βέΝ
δ ιάξγβΝ κΝ ΝΫκΝ ζξέ,Ν δμΝ 1γΝ Νκ ηίλέκυΝ βίίιΝ εαδΝ εΪζυο Ν υλτΝ φΪ ηαΝ
κδεκθκηδευθΝ κηΫπθΝ θυΝπλκ Ϋ π Ν υθαηδεάΝ βθΝαπσΝ κΝ1λλλΝπλκβΰκτη θβΝζ β
Μ τθκ κέΝΣαΝυηπ λΪ ηα αΝά αθΝ αΝαεσζκυγαμ
 Ν ζζΪ αΝ πλκ εζάγβΝ θαΝ υηη Ϊ ξ δ,Ν πμΝ δηυη θβΝ ξυλα,Ν βθΝ ά δαΝ
δ γθάΝ ηπκλδεάΝ εγ β,Ν (IndiaΝ IntnlΝ TradeΝ όair),Ν κΝ ΝΫκΝ ζξέ,Ν κΝ βί1ίέΝ
ξ δεάΝ δα δεα έαΝαθαη θσ αθΝθαΝπλκπγά δΝκ – σ - ζζβθδεσμΝΟλΰαθδ ησμΝ
ιπ λδεκτΝ ηπκλέκυΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βθΝ Πλ ί έαΝ Νέ ζξέέΝ Ν υ σΝ κΝ
θ ξση θκΝσηπμΝ θΝΫξ δ,ΝηΫξλδΝ δΰηάμ,Νπλαΰηα κπκδβγ έέ
 ηφα βΝ απσΝ Ιθ δεάΝ πζ υλΪΝ βΝ υθ λΰα έαΝ Ν παλα κ δαεΫμΝ η γσ κυμΝ
δα λδεάμΝ (κηκδκπαγβ δεά)Ν εαδΝ δμΝ ιαΰπΰδεΫμΝ υθα σ β μΝ αΰδκτΝ βΝ ξυλαΝ
ηαμέ
 Ν ζζβθδεάΝπζ υλΪΝ π άηαθ Ν δμΝ υ εκζέ μΝ ιαΰπΰυθΝΰ πλΰδευθΝπλκρσθ πθΝ
(κΝαθαη θση θκμΝΰτλκμΝ υθκηδζδυθ,Νη αιτΝ ζ ξυθ,Ν κΝα’ ιΪηβθκΝβίίκ,Ν κΝ
ΝΫκΝ ζξέΝ θΝ πλαΰηα κπκδάγβε ),Ν υαά β Ν γΫηα αΝ θαυ δζδαεάμΝ εαδΝ
κυλδ δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ θυΝ Ϋεαθ Ν αθαφκλΪΝ δμΝ υθα σ β μΝ αθΪζβοβμΝ
ΫλΰπθΝ απσΝ ζζβθδεΫμΝ ξθδεΫμΝ αδλ έ μΝ η ζ υθ,Ν ε φαζαδκπκδυθ αμΝ βθΝ
ηπ δλέαΝ πθΝ ΟζυηπδαευθΝ ΰυθπθέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν υπκΰλαηηέ γβε Ν βΝ
εα Ϋλπγ θΝ πφΫζ δαΝ πλκ Ϋζευ βμΝ π θ τ πθΝ
βΝ ξυλαΝ ηαμΝ θυΝ
πδ βηΪθγβε Ν βΝ αθΪΰεβΝ απ υγ έαμΝ α λκπκλδεάμΝ τθ βμΝ η αιτΝ πθΝ τκΝ
ξπλυθέΝ
 Ό κθΝαφκλΪΝ βΝ δη λάΝκδεκθκηδεάΝεαδΝ ηπκλδεάΝ υθ λΰα έα,Ναθα έξγβεαθΝ
κδΝ πλκκπ δεΫμΝ κυμΝ αεσζκυγκυμΝ κη έμμΝ ΰλκ δεσ,Ν Κζπ κςφαθ κυλΰδεσ,Ν
Τπκ κηΫμ,Ν Μβξαθκζκΰδεσ,Ν Φαληαε υ δεσ,Ν Ναυ δζδαεσ,Ν Σκυλδ δεσ,Ν πδ άηβμΝ
εαδΝΣ ξθκζκΰέαμέΝ
 Σκθέ γβε Ν βΝ αθΪΰεβΝ πέ π υ βμΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ βμ,Ν υπσΝ
αθαγ υλβ β,Νηκθκΰλαφβγ έ αμΝυηφπθέαμΝ πκφυΰάμΝ δπζάμΝΦκλκζκΰέαμέ

Μ

τηφπθαΝη Ν αΝ ζ υ αέαΝ κδξ έαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ α δ δεάμΝ λξάμΝ( πλέζδκμΝβί1η),ΝκδΝ ζζβθδεΫμΝ ιαΰπΰΫμΝπλκμΝ βθΝ
Ιθ έαΝ παλκυ έα αθΝ βηαθ δεάΝ ατιβ β βμΝ ΪιβμΝ κυΝ 17,93%,Ν η αιτΝ πθΝ υθΝ βί1γ-14, αθαεΪηπ κθ αμΝ απσΝ δμΝ
απκγαλλυθ δεΫμΝ πδ σ δμΝ κυΝβί1γΝεαδ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ δα άλβ βΝ πθΝ ζζβθδευθΝ δ αΰπΰυθΝαπσΝΙθ έαΝ Ν αγ λάΝ
λκξδΪ,Ν υθ δ φΫλκθ αμΝ βθΝ η έπ βΝ κυΝ ζζ έηηα κμΝ κυΝ ηπκλδεκτΝ ηαμΝ δ καυΰέκυΝ η Ν βθΝ Ιθ έαΝ εα ΪΝ β,κλΣΝ παλΪΝ κΝ
ΰ θδευ λκΝ υ ξ λΫμΝεζέηαΝΰδαΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΟδεκθκηέαμΝεα ΪΝ κΝ θΝζσΰπΝξλκθδεσΝ δΪ βηαέ

-18-

Μ

Ω Μ

Ω Μ

-

2010

2011

2012

2013

2014

%
2014/13

63,18

59,57

60,49

46,60

54,96

17,93%

436,86

604,93

286,15

322,02

322,41

0,12%

Μ

-373,68

-545,36

-225,66

-275,42

-267,45

-2,89%

π
υ
α
έΜΌ Μ
π
υ
λ
ΜΜΜΜ
λΜ ά υ

500,04

664,5

346,64

368,622

377,382

2,37%

12,63%

8,96%

17,45%

12,64%

14,56%

Μ Μ
ά

α

άΜ

α

π
Ό

Ω Μ

Μ

Ό κθΝαφκλΪΝ βθΝεα Ϊ αιβΝ βμΝΙθ έαμΝπμΝπλκκλδ ηκτΝεαδΝπβΰάμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ ιαΰπΰυθή δ αΰπΰυθΝαθ έ κδξα,Ν
αυ άΝ δαηκλφυγβε ΝπμΝ ιάμμ
Μ

α
α
λΜ
λΜ

Μ Μ

α

Μ

2011
24.038,12

2012
27.362,63

2013
27.556.17

2014
27.188,18

α

Μ

47.685,51

48.426,45

46.823,44

47.733,70
η

Μ α
Μ
Μ α
59,57 (56β)
60,49 (56β)
46,60 (58 )
β
Μ α
Μαπ Μ α
604,93 (21 )
286,15 (28β)
322,02 (27 )
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ά υ

54,96(54 )
η
322,41 (25 )

πσΝ κθΝ αθπ ΫλπΝ Πέθαεα,Ν δαφαέθ αδΝ βΝ Ϊθκ κμ,Ν εα ΪΝ βθΝ λα έαΝ βί11-2014,Ν βμΝ γΫ βμΝ βμΝ Ιθ έαμΝ πμΝ
πλκκλδ ηκτΝ πθΝ ζζβθδευθΝ ιαΰπΰυθ,ΝαπσΝ βθΝ56β βθΝη4βΝγΫ β,Ν θυΝπμΝπλκμΝ δμΝ ζζβθδεΫμΝ δ αΰπΰΫμΝβΝΙθ έαΝ«αθΫίβε »
απσΝ βθΝβ7β βθΝβ5β γΫ βέΝ

Μ
ϊ

ΓΩΓ

π

Μ

-

α Μ2014 ΥίήΜ

Μ2ήί4

ΦτζζαΝεαδΝζ π ΫμΝ αδθέ μ,ΝαπσΝαλΰέζδκ,Ν
ξπλέμΝυπσγ ηα,ΝπκυΝΫξκυθΝυπκ έΝ
απζάΝΫζα β
πκλλέηηα αΝεαδΝγλατ ηα αΝαπσΝ
αθκι έ π κΝξΪζυίαΝ( Κ Χ)Ν( ε σμΝαπσΝ
αΝπ λδ ε δεσ β αμΝ ΝθδεΫζδκΝροΝκ
πκλλέηηα αΝεαδΝγλατ ηα αΝαπσΝ
αθκι έ π κΝξΪζυίαΝ( Κ Χ,Ν
π λδ ε δεσ β αμΝ ΝθδεΫζδκΝροΝκΣ
Θλατ ηα αΝαπσΝαλΰέζδκΝ( ε σμΝαπσΝ
εκυλδΫμ,Νοάΰηα αΝεζπέΝπκυΝ
πλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βθΝεα λΰα έαΝ
δ άλκυ
ΜΪληαλαΝεαδΝ λαί λ έθ μ,Ν
αεα Ϋλΰα αΝάΝξκθ λδεΪΝ
εα λΰα ηΫθα

Μ α

Μ

)
ΓΩΓ

Μ2ήί4

5.487.082

δ δεσΝεατ δηκΝα λδπγκυηΫθπθ

46.545.500

5.486.188

ζζαΝπζα ΫαΝπλκδσθ αΝΫζα βμ

18.160.576

4.909.878

πΫληα αΝ κυ αηδκτ,ΝΫ πΝεαδΝ
πα ηΫθαΝ( ε σμΝαπσΝαυ ΪΝπκυΝ
πλκκλέακθ αδΝΰδαΝ πκλΪ)

16.414.350

3.596.987

Μ α ξβηα δ ΫμΝη Ν δβζ ε λδεσΝυΰλσ,Ν
η Νδ ξτΝξοΝθηίΝkVA

16.413.750

2.588.028

πδία δεΪΝαυ κεέθβ α,ΝσέΝ υηπέΝ αΝ
αυ κεέθβ αΝ ηπκλδεάμΝξλά βμΝεαδΝ αΝ
αΰπθδ δεΪΝαυ κεέθβ α,Νη Νπαζδθ

13.629.219
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πκλλέηηα αΝαπσΝαλΰέζδκ,ΝσέΝ υηπέΝ αΝ
ζα πηα δεΪΝ ηΪξδαΝάΝ αΝ ηΪξδαΝ
πκυΝαξλβ τκθ αδΝεα ΪΝ βθΝ π

1.808.541

Πέ μΝεαδΝΪζζαΝ λ ΪΝυπκζ έηηα α,Ν
Ϋ πΝεαδΝ πα ηΫθαΝάΝ
υ πηα πηΫθαΝη ΝηκλφάΝ ίσζπθ

8.967.971

ζΪ ηα αΝεαδΝ αδθέ μ,ΝαπσΝελΪηα αΝ
αλΰδζέκυ,Νη ΝπΪξκμΝρΝί,βΝmm,Ν Ν
ξάηαΝ λΪΰπθκΝάΝκλγκΰυθδκ

1.643.626

ΚαζαηΪλδαΝ κυΝΰΫθκυμΝLoligo,ΝΫ πΝ
εαδΝξπλέμΝ κΝσ λαεσΝ κυμ,Ν
εα ουΰηΫθα

8.091.487

1.480.865

Καλτ δαΝαθαεαλ δκ δ υθ,ΝθππΪΝάΝ
ι λΪ,ΝξπλέμΝ κΝεΫζυφσμΝ κυμ

7.731.700

θγλαεδεσΝ κυΝα ί

έκυ

ΜαζζδΪΝηβΝεαγαλδ ηΫθαΝαπσΝ δμΝ
ζδπαλΫμΝκυ έ μ,Ν αΝκπκέαΝ
1.199.359
ζζαΝθκυεζ δθδεΪΝκιΫα
π λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝ αΝηαζζδΪΝπκυΝ
πζτγβεαθ
ΜΪληαλαΝαπζΪΝεκηηΫθα,Νη ΝπλδσθδΝάΝ
ΪζζκΝ λσπκ,Ν ΝσΰεκυμΝάΝπζΪε μΝ
1.194.899
ΚαφΫμ,ΝηβΝεαίκυλθ δ ηΫθκμ
ξάηα κμΝ λαΰυθκυΝάΝκλγκΰπθέκυ
λΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
Μ π

υ

5.806.547

5.511.665
Μ Μυ

Μ

Ό κθΝ αφκλΪΝ κΝ
Μ α Μ π υ
Μ
,Ν αυ άΝ βΝ δΰηάΝ λα βλδκπκδκτθ αδΝ εα Ϋ λδμΝ ζζβθδεΫμΝ
πδξ δλά δμΝ βθΝΙθ δεάΝ πδελΪ δα,Ν κυμΝ κη έμΝ βμΝη απκέβ βμ,Ν πθΝκλυξ έπθ,Ν βμΝ υ ε υα έαμ,Ν βμΝαΰλκ κίδκηβξαθέαμ
εαδΝ βμΝ ικδεκθσηβ βμΝ θΫλΰ δαμέΝΝ θ έγ α,ΝΝ βθΝ ζζΪ αΝΫξ δΝεα αΰλαφ έΝησθκθΝηδαΝετλδαΝδθ δεάΝ πΫθ υ β,Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝ
ξαζυίκυλΰέαμέ
Παλα έγ αδΝεα π ΫλπΝ κΝ δη λΫμΝ π θ υ δεσΝδ κατΰδκΝ ζζΪ κμ-Ιθ έαμΝεα σπδθΝ δα ατλπ βμΝη Ν βθΝ πδεαδλκπκδβηΫθβΝ
ίΪ βΝ κηΫθπθΝ κυΝφκλΫαΝ‘ENTERPRISE GREECE’μ

ΜΜ
Μ α

α

π

ΜΜ

υ αΜ π

ΜΜ

ΜΜ

α

π Μ
α

1.

FRIGOGLASS SA /
NORCOOL HOLDINGS
(Oslo)

“όrigoglassΝ(India)ΝPVTΝ
δTϊ” [2000]

Gurgaon, Haryana

2.

S&B INDUSTRIAL
MINERALS SA / S&B
HOLDINGS (D)

“StollbergΝ(India)ΝPVTΝδTϊ”

West Bengal

M.J. MAILLIS SA
(Athens)

“εaillisΝStrongΝStrapΝ
PrivateΝδTϊ”Ν[βίίι]

Mumbai

ΜJ MAILLIS SA /
EUROPACK (Lux)

“εaillisΝStrongΝStrapΝ
PrivateΝδTϊ”Ν[βίίι]

Mumbai

4.

SOL ENERGY HELLAS
SA (Athens)

“SavitarΝSolΝϋnergyΝ
ϋfficiencyΝSystemsΝPvtέδtd”

New Delhi

5.

ΙΝΣRAKOM SA (Athens)

«Intracom Sitronics Pvt.
δtd”

Gurgaon

3.
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Κα α ε υάή ηπκλέαΝ
παΰΰ ζηα δευθΝ
ουΰ έπθ
ισλυιβΝη ΪζζπθΝ
ΰδαΝεα α ε υάΝ
υζζδπα ηΪ πθΝ βθΝ
παλαΰπΰάΝξΪζυία
ΠαλαΰπΰάΝ
πζα δεάμΝ αδθέαμΝ
π λέ βμ
ΠαλαΰπΰάΝ
πζα δεάμΝ αδθέαμΝ
π λέ βμ
T ξθκΰθπ έαΝ
ικδεκθσηβ βμΝ
θΫλΰ δαμΝΰδαΝ
ίδκηβξαθδεάΝξλά β
Παλαΰπΰάήυηίκυζ
υ δεάΝ ξθκζκΰέαμΝ
βζ πδεκδθπθδυθ

%
υ /
100%

99,99%

13,07%

36,93%

36%

100%

PYRAMIS S.A. (Athens)

6.

DANAOS GROUP

7.

Danaos Software Services
Pvt. Ltd

8.

PHARMATHEN S.A.

9.

TORUX SOFTWARE
PVT LTD
INDIGREEK
CONSULTING

10.

EUROCERT S.A.

11.

LEAF TOBACCO A.
MICHAILIDES S.A.

12.

VELTIS GREEK
SHAREHOLDERS
(KASKAVELIS CH. MOUKAS A. SKOULOUDIS M.)

13.

VELTIS GREEK
SHAREHOLDERS
(KASKAVELIS CH. MOUKAS A. SKOULOUDIS M.)

14.

Pyramis Marketing India
Pvt. Ltd.

29-30/10/2010

5-7/02/2010

Πζβλκφκλδεά

66,66%

Gujarat

Φαληαε υ δεΪΝ
Πλκρσθ α
Παλαΰπΰάήυηίκυζ
υ δεάΝ ξθκζκΰέαμΝ
πζβλκφκλδεάμ
πδξ δλβηα δεάΝ
υηίκυζ υ δεάΝ

Indigreek Consulting

Maharashtra

EUROCERT S.A.

Haryana

ζ ΰε δεά

ML GROUP

Andhra Pradesh

Καπθκίδκηβξαθέα

100%
100%
100%

55%

HTMOBILE

Παλαΰπΰάήυηίκυζ
υ δεάΝ ξθκζκΰέαμΝ
βζ πδεκδθπθδυθ

10,57%

VELTI SERVICES INDIA
PRIVATE Ltd.

Παλαΰπΰάήυηίκυζ
υ δεάΝ ξθκζκΰέαμΝ
βζ πδεκδθπθδυθ

30,21%

ηπκλέαή π ι λΰα έαΝ
πλκρσθ πθΝ δ άλκυ

50%

ΜΜ

ΜΜ

TATA STEEL-CORUS
“ωorus-Kαζπέθβμ–έηκμ”
(UK)
μ Enterprise Greece ή π
ω α Γ φέ
Νέ χ
πχ
Μ π

Mumbai

Maharashtra

1.

Μ

100%

Adventus Laboratories
(India) Pvt. Ltd.
TORUX SOFTWARE PVT
LTD

ΜΜ

α α π

New Delhi

Κα α ε υάΝ
ξαζτί δθπθΝ
υ ε υυθΝΤΝ
θ λκξυ υθ

Μ π

ΜΜΜΥ έ

ΜΜ

χγάθα

Μ π ά π

)ΜΜΜ- [απ Μ2ήήθ]

υθΪθ β βΝ λΰα έαμ,Ν κΝΝΫκΝ ζξέ,Ν πθΝΓ
ΜΓ α α
Μ
Μ πά
Μ
Μ αΜ α Μ
Μ π υΜ α Μ KajuέΝ πσφα βΝ ΰδαΝ αθαίΪγηδ βΝ βμΝ δη λκτμΝ ηαμΝ ξΫ βμΝ Ν λα βΰδεάΝ εαδΝ αθαφκλΪ,Ν
η αιτΝ ΪζζπθΝ γ ηΪ πθ,Ν αΝ υΝ πλκίζάηα αΝ πθΝ ζζβθδευθΝ πδξ δλά πθΝ εαγυμΝ εαδΝ δμΝ πλκκπ δεΫμΝ
θέ ξυ βμΝ κυΝ δη λκτμΝ ηπκλδεκτΝεαδΝ π θ υ δεκτΝηαμΝδ καυΰέκυέ
πέ ε οβΝ λΰα έαμΝ κυΝ έΘ,Μ άΜΓά απα
υ,ΝεαδΝκηδζέαΝ κΝ δ γθΫμΝυθΫ λδκΝ δυ δηβμΝ θΪπ υιβμΝ
(Delhi Sustainable DevelopmentΝ Summit),Ν πκυΝ δ ιάξγβΝ κΝ Νέ ζξέέΝ υθαθ ά δμΝ η Ν βθΝ βΰ έαΝ βμΝ
Ιθ δεάμΝευίΫλθβ βμέ
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10-13/01/2008

11-14/11/2007
[ π ά π
]

7-11/02/2007
[&
π ά π
]

24-28/01/2010
[ π ά π
]
25-28/04/2007

α α π

11-14/11/2007
Υ
)

07-11/02/2007
Υ
)

15-17/05/2009

πέ βηβΝ πέ ε οβΝ ζζβθαΝ έΘ,Μ ά
αΜ α α α ,Ν κΝΝΫκΝ ζξέέΝΠΫλαθΝ πθΝπλκΰλαηηα δ ηΫθπθΝ
δη λυθΝπκζδ δευθΝ παφυθ,Νπλαΰηα κπκδάγβε Ν πδξ δλβηα δεσΝ υθΫ λδκΝ κΝ ζξέ,ΝσπκυΝ φαζ άλδκΝ βμΝ
κηδζέαμΝ κυΝ εέΠλπγυπκυλΰκτΝ ά αθΝ βΝ πλκ Ϋζευ βΝ δθ δευθΝ π θ τ πθέ ΣκΝ υθΫ λδκΝ έηβ Ν κΝ δθ σμΝ
ΤπκυλΰσμΝ ηπκλέκυΝεέKamal NathέΝ θΝ υηη έξαθΝΫζζβθ μΝ πδξ δλβηα έ μέ
πέ βηβΝ πέ ε οβΝ κυΝΫζζβθαΝ Φ
Μ ά ά
α κΝΝΫκΝ ζξέΝεαδΝ βΝ κηίΪβ,ΝκΝκπκέκμΝβΰάγβε Ν
1ίίη ζκτμΝ πδξ δλβηα δεάμΝαπκ κζάμέΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝηβμ Μέ έ έΝ ζζΪ κμ-Ιθ έαμέΝΟΝεέ ΤφυπκυλΰσμΝ έξ Ν
υθκηδζέ μΝη Ν κθΝΤπκυλΰσΝ ηπκλέκυΝεέΝKamal Νath ΰδαΝγΫηα αΝ δη λκτμΝκδεκθκηδεάμΝ υθ λΰα έαμΝεαδΝ
εάλυι Ν βθΝΫθαλιβΝ πθΝ λΰα δυθΝ πθΝ τκΝ πδξ δλβηα δευθΝ υθ λέπθΝπκυΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθ ΝΝΫκΝ
ζξέΝ εαδΝ κηίΪβέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν εβλτξγβε Ν βΝ ΫθαλιβΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝ 1 κυ ζζβθκ-Ιθ δεκτΝ
πδξ δλβηα δεκτΝυηίκυζέκυέΝ
πέ βηβΝ πέ ε οβΝ κυΝ
Μ άΜ Γά
φ Πλαΰηα κπκέβ βΝ πδξ δλβηα δεκτΝ υθ λέκυΝ η Ν
υθ δκλΰαθπ ΫμΝ κθΝ ζζβθδεσΝΟλΰαθδ ησΝ ιπ λδεκτΝ ηπκλέκυ,Ν κΝτθ ηκΝ ζζβθδευθΝ δκηβξαθδυθ,Ν
κΝτθ ηκΝ δκηβξαθδυθΝ κλ έκυΝ ζζΪ κμΝεαδΝαπσΝδθ δεάμΝπζ υλΪμ,Ν βθΝΟηκ πκθ έαΝ ηπκλδευθΝεαδΝ
δκηβξαθδευθΝ πδη ζβ βλέπθΝΙθ έαμΝ(FICCI).
ΜΓ α
έ

πέ βηβΝ πέ ε οβΝ βθΝ γάθα,Ν κυΝΓ
υθκ υκηΫθκυΝαπσΝ π χ
α
απ

α αΜ

Μ υ

α α ,Μ άΜ T.Nand Kumar,

πέ ε οβΝ
υΜ Μ
α Μ άΜ Kalam βθΝ ζζΪ αέΝ θέ ξυ βΝ δη λκτμΝγ ηδεκτΝπζαδ έκυΝη Ν βθΝ
υπκΰλαφάΝ τκΝυηφπθδυθμΝα)Ν π θ τ πθΝεαδΝί)ΝΣ ξθέΝεαδΝ πδ βηκθδεάμΝυθ λΰα έαμέ
Μ

Μ π

α

Μ π

ΜΜ- [απ Μ2ήήθ]

Πλαΰηα κπκδάγβε πδξ δλβηα δεάΝ πκ κζάΝ υπσΝ Φ
Μ άΜ
α Ν Νέ ζξέΝ εαδΝ κηίΪβΝ Ν
υθ λΰα έαΝ η Ν κυμΝ δθ δεκτμΝ πδη ζβ βλδαεκτμΝ Φκλ έμΝ FICCI (Οηκ πκθ έαΝ Ιθ δευθΝ πδη ζβ βλέπθ)Ν
εαδΝ CII (υθκηκ πκθ έαΝ Ιθ δευθΝ δκηβξαθδυθ)έΝ Ν απκ κζάΝ εΪζυο Ν πκζζκτμΝ κη έμΝ κδεκθκηδεάμΝ
λα βλδσ β αμΝ ( υ ε υα ηΫθαΝ αΰλκ δεΪΝ πλκρσθ α,Ν φαληαε υ δεσ,Ν εα α ε υΫμ,Ν η αζζ έα,Ν κυλδ ησ,Ν
θαυ δζέα,Νησ α,Νεδθήφκ)έΝΠλαΰηα κπκδάγβεαθΝεα ΪΝηΫ κθΝσλκΝ1ίΝ υθαθ ά δμΝαθΪΝ ζζβθδεάΝ πδξ έλβ βΝ
δμΝ τκΝ πσζ δμΝ εαδΝ ΫγβεαθΝ κδΝ ίΪ δμΝ ΰδαΝ αιδκ βη έπ μΝ υθ λΰα έ μέΝ εσπδηκΝ σηπμΝ έθαδΝ Ν θαΝ
πλαΰηα κπκδκτθ αδΝπ λδ σ λκΝ ι δ δε υηΫθ μΝαπκ κζΫμέ
πδξ δλβηα δεάΝ πκ κζάΝ υπσΝ κθΝ έ αΜ
υ Μ υΜ
Μ ά
,Ν κυμΝ κη έμΝ πθΝ
υπκπκδβηΫθπθΝ λκφέηπθ-πκ υθ,Ν κδεκ κηδευθΝ υζδευθ,Ν φαληαε υ δευθΝ εαζζυθ δευθΝ εαδΝ ξβηδευθΝ
πλκρσθ πθ,Ν κέηκυΝ θ τηα κμ,Ν εαπθκίδκηβξαθέαμ,Ν ηβξαθκζκΰδεκτΝ ικπζδ ηκτ,Ν υζδευθΝ υ ε υα έαμ,Ν
πζβλκφκλδεάμΝεαδΝυπβλ δυθέ
Πλκ κδηΪ βε ΝαπσΝ κΝΓλαφ έκΝΟ ΤΝΝέ ζξέ,ΝυπσΝ βθΝαδΰέ αΝ κυΝΤπέ ιπ λδευθΝεαδΝ βθΝυπκ άλδιβΝ
κυΝ υ
υΜ α
Μ
υΜ
,Ν υθΫ λδκΝ ιαΰπΰυθΝ ζζβθδευθΝ ΣυπκπκδβηΫθπθΝ
ΰλκ δευθΝ Πλκρσθ πθ ΰδαΝ ηΝ ξυλ μ,Ν βμΝ Ιθ έαμΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμ,Ν πδξ δλβηα δεάΝ απκ κζάΝ κθΝ
εζΪ κΝ λκφέηπθΝεαδΝπκ υθέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝΪλξδ αθΝθαΝ δαφαέθκθ αδΝη ΪΝ1βΝηάθ μΝεαδΝά βΝκλδ ηΫθαΝ
αΰλκ δεΪΝπλκρσθ αΝΫξκυθΝ δ Ϋζγ δΝ βθΝδθ δεάΝαΰκλΪΝ(φΫ α,ΝφτζζκΝελκτ αμ,Ν ζδΫμ)έΝ
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βηαθ δεΫμΝ πλκκπ δεΫμΝ δαΰλΪφκθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ έ κ κΝ εαδΝ εαγδΫλπ βΝ ία δευθΝ παλα κ δαεΪΝ ιαΰυΰδηπθΝ ζζβθδευθΝ
πλκρσθ πθέΝ ΟδΝ πλκκπ δεΫμΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ έθαδΝ υκέπθ μ,Ν εαγυμΝ βθΝ δθ δεάΝ αΰκλΪΝ εαδΝ εα αθαζπ δεάΝ εκδθπθέα,Ν
δαηκλφυθ αδΝ πζΫκθΝ υοβζάΝ αά β βΝ ΰδαΝ πκδκ δεΪΝ πλκρσθ αΝ εαδΝ θΫ μΝ πκδεδζέ μΝ πκυΝ θαΝ υθκ τκυθΝ ΰ υ δεσ λαΝ βθΝ
πδεΪθ δεβΝδθ δεάΝεκυαέθαέΝΠαλΪζζβζαΝ κυμΝετεζκυμΝ πθΝυοβζυθΝ δ κ βηα δευθΝ λπηΪ πθΝεα αΰλΪφ αδΝαιδκ βη έπ βΝ
Ϊ βΝ θα ξσζβ βμΝ η Ν βθΝ ΰξυλδαΝ παλαΰπΰάΝ κέθκυ,Ν δα δεα έαΝ βθΝ κπκέαΝ κδΝ ζζβθ μΝ παλαΰπΰκέΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ
υθ δ φΫλκυθΝ κΝυοβζσΝ πέπ κΝ ξθκΰθπ έαμΝ κυμέ
Μ
θ δαφΫλκθΝ παλκυ δΪακυθΝ κδΝ πλκκπ δεΫμΝ αθΪ διβμΝ εαδΝ πλκυγβ βμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ πλκρσθ πθΝ
α
Πλκ α υση θπθΝΓ πΰλαφδευθΝ θ έι πθΝ(ΠΓ )ΝεαδΝΠλκ α υση θβμΝΟθκηα έαμΝΠλκΫζ υ βμΝ(ΠΟΠ),Ν
κηΫθβμΝ βμΝ πζβηη ζκτμΝ θβηΫλπ βμΝ κυΝ Ιθ δεκτΝ εα αθαζπ δεκτΝ εκδθκτ,Ν ί ζ έπ βΝ βμΝ κπκέαμΝ γαΝ
υθΫίαζ Ν βηαθ δεΪΝ βθΝ θέ ξυ βΝ κυΝη λδ έκυΝαΰκλΪμΝ πθΝ θΝζσΰπΝ ζζβθδευθΝπλκρσθ πθ
υπ π
αΜ Πλκκπ δεΫμΝπαλκυ δΪακυθΝκδΝεκθ Ϋλί μΝφλκτ πθ-ζαξαθδευθ,ΝκδΝξυηκέΝφλκτ πθ,Ν αΝΰαζαε κεκηδεΪ,ΝκδΝ
φ α
ιβλκέ εαλπκέ,ΝβΝ αφέ α,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝπλκρσθ αΝααξαλκπζα δεάμέΝΠλσίζβηα,Νπ σ κ,Ν υθδ κτθΝκδΝ
υοβζκέΝ α ηκέΝ δ αΰπΰάμΝ πθΝ θΝζσΰπΝεα βΰκλδυθΝπλκρσθ πθέ
ζαδσζα κμ βΝφάηβΝ κυΝ έθαδΝΰθπ άΝ βθΝΙθ δεάΝαΰκλΪέΝ Ν δαφβηδ δεάΝ ε λα έαΝ(βίίθ)Ν κυΝ δ γθκτμΝ
υηίκυζέκυΝ ζαδκζΪ κυΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ πλκυγβ βΝ κυΝ ζαδκζΪ κυΝ πμΝ ία δεκτΝ υ α δεκτΝ βμΝ
η κΰ δαεάμΝ δα λκφάμΝΫγ ΝεΪπκδ μΝίΪ δμΝΰδαΝ υθαηδεΫμΝ ιαΰπΰΫμ,ΝξπλέμΝσηπμΝαπ ΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ
ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ζαδκπαλαΰπΰυθΝ ξπλυθέΝ Ν απκ
δΰηΫθβΝ πκδσ β αΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ πλκρσθ κμΝ Ϋξ δΝ
βηδκυλΰά δΝ υθκρεσΝ π λδίΪζζκθΝ εα αθαζπ δεάμΝ εαδΝ πδξ δλβηα δεάμΝ αά β βμΝ ( δ αΰπΰ έμ,Ν
ξκθ λΫηπκλκδ)έΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ βΝ υθκζδεΪΝ ιαξγ έ αΝ πκ σ β αΝ ζαδκζΪ κυΝ πλκμΝ βθΝ Ιθ έαΝ
πκζζαπζα δΪ βε Ν ηΫ αΝ Ν ηδαΝ π θ α έαΝ (απσΝ 1ίίΝ σθκυμΝ Ν ζέηίί)έΝ ιαεκζκυγ έΝ σηπμΝ θαΝ
αθ δπλκ ππ τ δΝΫθαΝπκζτΝηδελσΝπκ κ σΝ βμΝ υθκζδεΪΝεα αθαζδ εση θβμΝπκ σ β αμΝ πκλ ζαέπθΝ βθΝ
Ιθ δεάΝ αΰκλΪΝ (1βΝ εέ σθκδΝ β έπμ)έΝ Ω σ κ,Ν κΝ ζζβθδεσΝ ζΪ δΝ ππζ έ αδΝ υοβζσ λαΝ απσΝ αΝ
αθ αΰπθδ δεΪΝΙ αζδεΪΝεαδΝΙ παθδεΪΝ δμΝ δ γθ έμΝαΰκλΫμ,Ν θυΝκδΝ ζζβθδεΫμΝ πδξ δλά δμ,ΝηΫξλδΝ δΰηάμ,Ν
θΝΫξκυθΝ δαγΫ δΝπκ ΪΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ άΝ κυμΝ βθΝ υΝαΰκλΪΝ( ιαΰπΰδεσΝηΪλε δθΰε)έ
α

–
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αα
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δ δεάΝπ λέπ π βέΝΠΫλαθΝ κυΝία δεκτΝ α ηκζκΰέκυ,Ν πδίΪζζκθ αδΝ πδπλσ γ κδΝ δ αΰπΰδεκέΝ
α ηκέΝ (ACD/Additional Customs Duties)Ν αΝ ελα δΪΝ εαδΝ αζεκκζκτξαΝ πκ Ϊ,Ν κδΝ κπκέκδΝ δαφΫλκυθΝ αθΪΝ
π λδφΫλ δαΝ αζζΪΝ εαδΝ εα βΰκλέαΝ πλκρσθ κμ. Πλκκπ δεΫμΝ ΰδαΝ αΝ ζζβθδεΪΝ ελα δΪΝ – αΝ κπκέαΝ πέΝ κυΝ
παλσθ κμΝ έθαδΝ ξ σθΝΪΰθπ αΝ βθΝΙθ δεάΝαΰκλΪ- υφέ αθ αδ,ΝαζζΪΝκδΝ υ ξΫλ δ μΝ δ σ κυΝ κυμΝ βθΝ
κπδεάΝ αΰκλΪΝ έθαδΝ βηαθ δεΫμέΝ ΠΫλαθΝ κυΝ ία δεκτΝ α ηκζκΰέκυ,Ν πδίΪζζκθ αδΝ πδπλσ γ κδΝ
δ αΰπΰδεκέΝ α ηκέΝ (ACD/Additional Customs Duties)Ν αΝ ελα δΪΝ εαδΝ αζεκκζκτξαΝ πκ Ϊ,Ν κδΝ κπκέκδΝ
δαφΫλκυθΝαθΪΝπ λδφΫλ δαΝαζζΪΝεαδΝεα βΰκλέαΝπλκρσθ κμέΝΝ Ν υλππαρεάΝ θπ βΝΫξ δΝά βΝ λκηκζκΰά δΝ
ξ δεΫμΝ δαπλαΰηα τ δμΝ η Ν βθΝ Ιθ έαΝ κΝ πζαέ δκΝ κυΝ Dispute Settlement Board κυΝ Παΰεσ ηδκυΝ
Ολΰαθδ ηκτΝ ηπκλέκυΝ(ΠέΟέ ),Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝκλδ ηΫθ μΝαπσΝ δμΝ δκδεβ δεΫμΝπ λδφΫλ δ μΝ βμΝξυλαμΝθαΝ
ΫξκυθΝ λκηκζκΰά δΝπκζδ δεΫμΝη έπ βμΝ πθΝπλσ λπθΝ παξγυθΝ δ αΰπΰδευθΝ πδίαλτθ πθΝ(ΪΰΰδααθΝ κΝ
ηηίΣΝ Ν κλδ ηΫθ μΝ Πκζδ έ μ)έΝ Ω σ κ,Ν κΝ ίαγησμΝ υηησλφπ βμΝ εΪ βμΝ Πκζδ έαμΝ πκδεέζζ δ,Ν εαγυμΝ
υξθΪΝ παλα βλκτθ αδΝ φαδθση θαΝ αυγαδλ δυθΝ εαδΝ αθκηκδσηκλφβμΝ φαληκΰάμΝ (σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ
βθΝπ λδφΫλ δαΝΜαξαλΪ λα,Νη Νπλπ τκυ αΝ βθΝ κηίΪβ,ΝσπκυΝπλσ φα αΝ π ίζάγβΝ πδπζΫπθΝφσλκμΝ
βίίΣΝη Ν εκπσΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ ΰξυλδαμΝκδθκπκδβ δεάμΝίδκηβξαθέαμΝβΝκπκέαΝυπσε δ αδΝ Νηβ θδεάΝ
πλσ γ βΝ φκλκζσΰβ β)έΝ Ν ΠαλΪζζβζα,Ν Ϋθ κθκμΝ έθαδΝ κΝ αθ αΰπθδ ησμΝ απσΝ Ϊζζ μΝ κδθκπκδβ δεΫμΝ ξυλ μΝ
(Γαζζέα,ΝΙ αζέα,Ν υ λέα,ΝΝέΝ φλδεά,Ν Π ,ΝΧδζά,Ν υ λαζέα)έ
Μ Πλκκπ δεΫμΝ δαΰλΪφκθ αδΝ ΰδαΝ κυμΝ εζΪ κυμΝ ηαληΪλκυΝ εαδΝ αζκυηδθέκυ,Ν ζσΰπΝ πθΝ υθγβευθΝ υοβζάμΝ
αά β βμΝ πκυΝ πλκεαζ έΝ βΝ αξτ α αΝ αυιαθση θβΝ εα α ε υα δεάΝ λα βλδσ β αΝ (κδεδ δεΪΝ ξΫ δα,Ν
παθ σμΝ τπκυΝΫλΰαΝυπκ κηάμ,Ν κυλδ δεΪΝ ξΫ δα)έ
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Πλκκπ δεΫμΝυφέ αθ αδΝΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰδεάΝαθΪπ υιβΝ πθΝ ζζβθδευθΝφυ δευθΝεαζζυθ δευθ,Ν πθΝκπκέπθΝκδΝ
πλυ μΝ τζ μΝ εαδΝ κδΝ ηΫγκ κδΝ παλαΰπΰάμΝ ία έακθ αδΝ Ν φυ δεΪΝ υ α δεΪ,Ν σππμΝ κΝ ζαδσζα κΝ εαδΝ βΝ
ηα έξαέΝΜ δκθΫε βηαΝαπκ ζ έΝβΝ ξ δεΪΝηδελάΝ ΝηΫΰ γκμΝυοβζάΝ δ κ βηα δεάΝ ΪιβΝβΝκπκέαΝ τθα αδΝ
θαΝυπκ βλέι δΝ δμΝ υΰε ελδηΫθβΝαΰκλΪέ

π
υ
Ν δαλευμΝ δ υλυθση θβΝΙθ δεάΝη αέαΝα δεάΝ ΪιβΝπαλκυ δΪα δΝ θ δθση θκΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ βθΝξυλαΝηαμ,Ν σ κΝ
Ν πέπ κΝ « υηία δεκτ»Ν κυλδ ηκτ,Ν σ κΝ εαδΝ Ν πέπ κΝ ι δ δε υηΫθπθΝ ηκλφυθΝ κυλδ ηκτ,Ν δ έπμΝ Ν πθΝ κξ υηΫθπμΝ
απ υγυθκηΫθπθΝ πλκμΝ εα βΰκλέ μΝ υοβζυθΝ δ κ βηα δευθΝ Ϊι πθ,Ν σππμΝ κΝ δα λδεσμΝ κυλδ ησμ,Ν κΝ κυλδ ησμΝ πκζυ ζ έαμΝ
(lifestyle tourism),ΝκδΝελκυααδΫλ μΝεζπέΝ πδ βηαέθ αδΝσ δΝεα ΪΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝβΝξυλαΝηαμΝαπκ ζ έΝαΰαπβηΫθκΝΰαηάζδκΝ
πλκκλδ ησ,Νη Ν αΝ ζζβθδεΪΝθβ δΪΝθαΝ υΰεα αζΫΰκθ αδΝ δμΝεκλυφαέ μΝπλκ δηά δμΝΝΙθ υθΝη ζζκθτηφπθ,Ν σ κΝΰδαΝ βθΝ Ϋζ βΝ
βμΝΰαηάζδαμΝ ζ άμ,Νσ κΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ κυΝ αιδ έκυΝ κυΝηΫζδ κμέ
α
ΟΝ θΝ ζσΰπΝ κηΫαμΝ πλκ φΫλ δΝ υλτΝ π έκΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ π θ υ δευθΝ υθ λΰ δυθ,Ν εαγυμΝ παλκυ δΪακθ αδΝ
βηαθ δεΫμΝ υεαδλέ μΝΰδαΝ κυμΝη ΰΪζκυμΝεα α ε υα δεκτμΝεαδΝ ξθδεκτμΝκηέζκυμΝ βμΝξυλαμΝηαμ,Νη Ν ι δ έε υ βΝ αΝη ΰΪζαΝ
θ λΰ δαεΪΝΫλΰαέΝ δ δεσ λαΝ πέΝ κυΝπαλσθ κμ,ΝζσΰπΝ πθΝπλκ λαδκ ά πθΝ βμΝΙθ δεάμΝΚυίΫλθβ βμΝ κΝΠζαέ δκΝ(α)Ν κυΝ1β κυ
θαπ υιδαεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ (βί1β-βί1ι),Ν (ί)Ν κυΝ γθδεκτΝ ξ έκυΝ λΪ βμΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ βμΝ βζδαεάμΝ θΫλΰ δαμΝ
(National Solar Mission)ΝαζζΪΝεαδΝ(ΰ)Ν πθΝ δ γθυθΝ η τ πθΝ βμΝΙθ έαμΝ– κΝπζαέ δκΝ πθΝ ά δπθ δαπλαΰηα τ πθΝ κυΝ
UNFCCC- ΰδαΝη δυ δμΝ επκηπυθΝλτππθΝεα ΪΝβηΣΝΫπμΝ κΝβίβί,ΝκδΝ υθα σ β μΝεαδΝκδΝπλκκπ δεΫμΝ δη λκτμΝ υθ λΰα έαμΝ
παλκυ δΪακθ αδΝ βηαθ δεΪΝαυιβηΫθ μέ
αφ
ΝΫζζ δοβΝαπ υγ έαμΝα λκπκλδεάμΝ τθ βμΝη αιτΝ πθΝ τκΝξπλυθΝ υΰεα αζΫΰ αδΝ κυμΝ βηαθ δεσ λκυμΝαθα αζ δεκτμΝ
παλΪΰκθ μΝΰδαΝ βθΝκηαζάΝαθΪπ υιβΝ ηπκλδευθ,Ν π θ υ δευθΝ υθ λΰα δυθΝεαδΝ πδξ δλβηα δεάμΝ λΪ βμέ
π
 Ν υθ λΰα έαΝη Ν κθΝΟλΰαθδ ησΝ“IσVϋSTΝIσΝύRϋϋωϋ”Ν τθαθ αδΝθαΝ δ λ υθβγκτθΝπλκκπ δεΫμΝ oθΝλαΰ αέαΝ υθ ζκτη θκΝ
η α ξβηα δ ησΝ βμΝ ζζΪ αμΝ Ν εκηίδεσΝ βη έκΝ ΰδαΝ κΝ δαη αεκηδ δεσΝ ηπσλδκ,Ν δμΝ η αφκλΫμ,Ν βθΝ θΫλΰ δα,Ν κΝ
ξλβηα κπδ π δεσΝ τ βηαΝ εαδΝ δμΝ υπκ κηΫμΝ Ν κζσεζβλβΝ βθΝ π λδκξάΝ βμΝ Νκ δκαθα κζδεάμΝ υλυπβμέΝ ΣκΝ κδξ έκΝ αυ σΝ
υθΪ δΝ απσζυ αΝ εαδΝ η Ν δμΝ πλκγΫ δμΝ κυΝ ΪζζκυΝ κδεκθκηδεΪΝ αθαπ υιδαεκτΝ ΰέΰαθ αΝ βμΝ έαμ,Ν βμΝ Λ Ν βμΝ Κέθαμ,Ν θαΝ
π θ τ δΝ βΝξυλαΝηαμΝ κθΝεζΪ κΝ πθΝυπκ κηυθΝη αφκλυθέΝΝ
π
ΟδΝη ΰΪζκδΝ ζζβθδεκέΝεα α ε υα δεκέΝεαδΝ ξθδεκέΝσηδζκδΝ δαγΫ κυθΝσζ μΝ δμΝπλκ δαΰλαφΫμΝ(
,
υ ,π
α
χ
α π ω
α, υ α
α υ
χ
π α ) πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
δα λαηα έ κυθΝ βηαθ δεσΝλσζκΝ κθΝεα α ε υα δεσΝκλΰα ησΝπκυΝά βΝπαλα βλ έ αδ,ΝζσΰπΝ βμΝπδ δεάμΝαθΪΰεβμΝλδαδεκτΝ
ε υΰξλκθδ ηκτΝ πθΝ ία δευθΝ υπκ κηυθΝ βμΝ Ιθ έαμέΝ Ν ε έηβ βΝ έθαδΝ σ δΝ ηΫξλδΝ κΝ βί1ηΝ γαΝ απαδ βγκτθΝ π θ τ δμΝ
υπκ κηυθΝη αφκλυθ,ΝΪθπΝ πθΝΡηΝ λδ έ
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 Οζκεζάλπ βΝ κυΝ δη λκτμΝ υηία δεκτΝ πζαδ έκυΝ πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ κδεκθκηδεάΝ υθ λΰα έα,Ν δ δαέ λαΝ Ν βμΝ
υηφπθέαμΝΰδαΝ βθΝ πκφυΰάΝ βμΝ δπζάμΝΦκλκζκΰέαμΝ( κδξ έκΝ ιαλ υη θκΝαπσΝ βθΝπκλ έαΝ πθΝ δαπλαΰηα τ πθΝ βμΝ
Ναυ δζδαεάμΝυηφπθέαμΝ -Ιθ έαμ)έ
  κξ υηΫθκυΝξαλαε άλαΝ ηίΪγυθ βΝεαδΝ πΫε α βΝ πθΝ πδξ δλβηα δευθΝ παφυθΝη αιτΝ υΰε ελδηΫθπθΝ πδξ δλβηα δευθΝ
εκδθκ ά πθΝ πθΝ τκΝ ξπλυθ,Ν ηΫ πΝ βμΝ αθ αζζαΰάμΝ πδξ δλβηα δευθΝ απκ κζυθ,Ν πδ άηπθΝ πδ εΫο πθΝ εαδΝ αθΪζβοβμΝ
εκδθυθΝπλπ κίκυζδυθΝ Ν υθαηδεκτμΝ κη έμΝσππμΝβΝΫλ υθαΝεαδΝβΝ ξθκζκΰέαέ


λα βλδκπκέβ βΝ κυ,Ν τηφπθαΝ η Ν βηκ δ τηα αΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ τπκυ,Ν δ λυγΫθ κμΝ εα ΪΝ κΝ βί11Ν ζζβθκ-Ιθ δεκτΝ
ηπκλδεκτΝ πδη ζβ βλέκυΝ ( Ν αυ σΝ γα ηπκλκτ Ν έ πμΝ θαΝ υηίΪζ δΝ εαδΝ βΝ ξθκΰθπ έαΝ πθΝ υΝ ΰεα
βηΫθπθΝ
ζζβθδευθΝ πδξ δλά πθ)έ

 ΚαγδΫλπ β,Ν Ν ά δαΝίΪ β,Ν γθδεάμΝ υηη κξάμΝ Ν βηαθ δεΫμΝεζα δεΫμΝ δ γθ έμΝ εγΫ δμΝ βθΝΙθ έα,Ν κΝπζαέ δκΝ κυΝ
ΠλκΰλΪηηα κμΝ λΪ βμΝ πθΝ Enterprise Greece- ΟΣΝ ( κυζΪξδ κθΝ κυμΝ κη έμΝ λκφέηπθ-πκ υθ,Ν κηδευθΝ υζδευθ,Ν
υοβζάμΝ ξθκζκΰέαμΝεαδΝ κυλδ ηκτ)έ


δκλΰΪθπ βΝ θβη λπ δευθΝβη λέ πθΝ ΝΙθ έαΝεαδΝ ζζΪ αΝΰδαΝ βθΝπαλκυ έα βΝεαδΝπλκίκζάΝ πθΝ λ ξκυ υθΝ υεαδλδυθΝ
εαδΝπλκκπ δευθΝ π θ υ δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ εα Ϋλπγ θέ

 Πλκ εζά δμΝ απ υγυθση θ μΝ πλκμΝ πδζ ΰηΫθκυμΝ Ιθ κτμΝ πδξ δλβηα έ μ,Ν Ν δ γθ έμΝ εγΫ δμΝ πκυΝ δκλΰαθυθ δΝ βΝ
Hellexpo βθΝ ζζΪ α,Ν Ν κη έμΝ κυμΝ κπκέκυμΝ παλκυ δΪακυη Ν Ϋθ κθκΝ ιαΰπΰδεσΝ θ δαφΫλκθΝ ( λσφδηαήπκ Ϊ,Ν ίδκεαζζυθ δεΪ,Ν κηδεΪΝυζδεΪ,Ν έΠέ έΝεζπ)έ
 Πλκυγβ βΝ δα τθ βμΝ (“Networking”)Ν ζζβθδευθΝ εα βηαρευθΝ Ι λυηΪ πθ,Ν λ υθβ δευθΝ εΫθ λπθΝ εαδΝ πδ βηκθδευθΝ
δε τπθΝ(Corallia,ΝΠΡ Ξ ,Ν βησελδ κμ),Νη Ναθ έ κδξαΝΙθ δεΪέ


λυ βΝ Γ θδεκτΝ Πλκι θ έκυΝ βθΝ κηίΪβ,Ν πμΝ απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ ζ δ κυλΰέα,Ν ε έ,Ν Γλαφ έκυΝ Ο Τ,Ν η Ν
θ ξση θ μΝ αληκ δσ β μΝ δμΝ θσ δ μΝ π λδκξΫμΝ βμΝ δθ δεάμΝ πδελΪ δαμΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ δμΝ βηαθ δεΫμΝ κδεκθκηδεΫμΝ
ηβ λκπσζ δμΝ κηίΪβ,ΝΧαρθ λαηπΪθ ,ΝΣ θθΪρ,ΝΚκ έΝεαδΝΝΜπΪθΰεαζκλ,Ν
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