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Πεξίιεςε
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο Δπξσπατθήο
Έλσζεο-Ηλδίαο θαη δεπηεξεπφλησο, νη δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Ηλδίαο κε ηελ
Διιάδα. ηφρνο ηεο εξγαζίαο, είλαη λα παξαρζεί κία φζν ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλε
επηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ΔΔ-Ηλδίαο, θαζφηη κέρξη ζήκεξα ε φπνηα
βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα παξακέλεη ειιηπήο. Ζ έξεπλα, απφ
πιεπξάο πεγψλ, ζηεξίρηεθε θπξίσο ζε αξζξνγξαθία ζε επηζηεκνληθά βηβιία θαη ζε
πνιχ ρξήζηκεο, έγθπξεο Δθζέζεηο πνπ είλαη δεκνζηεπκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Γξάζεο, ηνπ ηλδηθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηεο
ηλδηθήο πξεζβείαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηνπ ειιεληθνχ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην Νέν Γειρί. Μέζσ ηεο θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ, γεγνλφησλ,
πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ, ε εξγαζία θηινδνμεί λα ζπλεηζθέξεη ζηνλ επξχηεξν
πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Ηλδίαο θαη πψο απηέο
δχλαληαη λα εληζρπζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν κειινληηθά.

Λέμεηο θιεηδηά: δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε, εηζαγσγέο,
εμαγσγέο, εκπφξην, επελδχζεηο, Ηλδία, ΔΔ, Διιάδα
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Abstract
The focus of the present study is the economic relationships between EU and India.
Moreover, the study investigates the economic relationships between Greece and India.
The objective is to have a comprehensive analysis of these relationships considering the
void in the literature. The literature review provided is based on previous studies, books
and articles, some of them published online on the sites of the European Union External
Action, the Indian Ministry of External Affairs and the Greek Office of Economic and
Commercial Affairs in New Delhi. The overall goal is to contribute to the debate
regarding the relationship between the two regions and investigate how thus relationship
can be strengthened more.

Key words: bilateral economic relations, strategic partnership, imports, exports, trade,
investments, India, EU, Greece
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ


ΑΔΠ: Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ



ΑΞΔ: Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο



ΓΝΣ: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν



ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε



ΔΛΟΣ: Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο



ΔΟΕ: Καζεζηψο Δηδηθψλ Οηθνλνκηθψλ Εσλψλ



ΔΤΠ: Δζληθφ χζηεκα Τπνδνκψλ Πνηφηεηαο



ΚΑΠΔ: Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο



ΚΜ: Κξάηε Μέιε



ΜΜΔ: Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο



ΟΔΤ: Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ



ΟΖΔ: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ



ΠΟΔ: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ



ΑΓΦ: πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο



ΓΠ: χζηεκα Γεληθεπκέλσλ Γαζκνινγηθψλ Πξνηηκήζεσλ



ΤΠΔΞ: Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ



ASEM: Asia-Europe Meeting



BIS: Bureau of Indian Standards



BRICS: Brazil, Russia, India, China, South Africa



EOU: Scheme-Export Oriented Units



FICCI: Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry



FTWZ: Free Trade and Warehousing Zones



GATT: General Agreement on Tariffs and Trade



G20: Group of Twenty



ΡΡΡ-1: Ηζνηηκία αγνξαζηηθψλ δπλάκεσλ



SEZ: Scheme Special Economic Zones
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Δηζαγσγή
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) κε ηελ Ηλδία, ελψ ζε έλα δεχηεξν επίπεδν εμεηάδνληαη θαη νη
δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Ηλδίαο κε ηελ Διιάδα.
Αλαιπηηθφηεξα, ε εξγαζία δνκείηαη ζε πέληε βαζηθά θεθάιαηα θαη ηα θαηαιεθηηθά
ζπκπεξάζκαηα φιεο ηεο έξεπλαο. Σν πξψην θεθάιαην, είλαη κία ζπλνιηθή επηζθφπεζε
ηεο Ηλδίαο σο ρψξα, ψζηε ν αλαγλψζηεο λα πιεξνθνξεζεί ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηε ζπλζεηφηεηά ηεο. Αθνινπζεί ην δεχηεξν θεθάιαην, κε ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ
ζρέζεσλ ΔΔ-Ηλδίαο, κε έκθαζε ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, κηαο θαη ε αλάιπζε ησλ
δηκεξψλ ζρέζεσλ επηθεληξψλεηαη ζε απηφ ην θνκκάηη. ην ηξίην θεθάιαην, γίλεηαη
νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ ζε δχν ζθέιε. ην πξψην, θαηαγξάθνληαη ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν κεξψλ, ελψ ζην δεχηεξν παξνπζηάδνληαη νη
δηκεξείο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ζρέζεηο, κε έκθαζε ζηνπο ηνκείο
δξαζηεξηνπνίεζεο. Παξάιιεια, κε ηελ βνήζεηα πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ
θαηαδεηθλχεηαη θαη ην κέγεζνο ησλ (εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ) ζρέζεσλ, ηφζν κεηαμχ
ηνπο, φζν θαη ζπγθξηηηθά κε άιινπο εηαίξνπο. Αθνινχζσο, ην ηέηαξην θεθάιαην
αζρνιείηαη κε εθείλα ηα δεηήκαηα πνπ πξνθαινχλ εληάζεηο ζηηο ζρέζεηο ΔΔ-Ηλδίαο θαη
ζπγθεθξηκέλα, κε ηνπο ιφγνπο πνπ νη ζρέζεηο παξακέλνπλ αδχλακεο, θαζψο θαη κε ηα
πθηζηάκελα εκπφδηα ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ πκθσλία
Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ. Ζ παξνχζα εξγαζία ζα ήηαλ εκηηειήο ρσξίο έλα μερσξηζηφ
θνκκάηη πνπ λα αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο Ηλδίαο-Διιάδαο, ην νπνίν θαηαγξάθεηαη
ζην πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην.
Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ΔΔ-Ηλδίαο, ππήξμε ζαθψο κία πξφθιεζε γηα
δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, απηή ηελ ζηηγκή ε Ηλδία είλαη παγθνζκίσο κία απφ ηηο
κεγαιχηεξεο αλεξρφκελεο δπλάκεηο, κε ηελ ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία,
πξάγκα πνπ θαζηζηά ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ πεξίπησζή ηεο ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα,
πφζν κάιινλ φηαλ απηή, αθνξά θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ ΔΔ, ηελ λνχκεξν έλα
νηθνλνκία ζηνλ θφζκν. Καηά δεχηεξνλ, παξά ηελ δπλακηθή πνπ έρεη απνθηήζεη ε Ηλδία
ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε (βηβιηνγξαθηθή) θάιπςε γχξσ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο
κε ηελ ΔΔ, παξακέλεη ειιηπήο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ απνηειεί έλα επηπιένλ θίλεηξν,
ψζηε ελδερνκέλσο κέζσ απηήο ηεο έξεπλαο, λα παξαρζεί κία φζν ην δπλαηφλ πην
νινθιεξσκέλε επηζθφπεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ.
Λφγσ ηφζν ηεο πεξηνξηζκέλεο βηβιηνγξαθίαο, φζν θαη ηνπ αζθπθηηθνχ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ε έξεπλα, απφ πιεπξάο πεγψλ, ζηεξίρηεθε θπξίσο ζε αξζξνγξαθία

12
ζε επηζηεκνληθά βηβιία θαη ζε πνιχ ρξήζηκεο, έγθπξεο Δθζέζεηο πνπ είλαη
δεκνζηεπκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Τπεξεζίαο Δμσηεξηθήο Γξάζεο, ηνπ
ηλδηθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηεο ηλδηθήο πξεζβείαο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ηνπ
ειιεληθνχ Γξαθείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ ζην Νέν Γειρί.
Δμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαη ρξήζηκε, απεδείρζε θαη ε πξφζβαζε ζε πξσηνγελέο
αδεκνζίεπην πιηθφ ζρεηηθά κε ηα πην ελεκεξσκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο
Αληηπξνζσπείαο ηεο ΔΔ ζηελ Ηλδία γηα ην 2017, αλαθνξηθά κε ην εκπφξην θαη ηηο
επελδχζεηο κεηαμχ ΔΔ θαη Ηλδίαο. ην πιαίζην ηεο έξεπλαο, επηδηψρζεθε θαη κία θαη’
ηδίαλ ζπλάληεζε κε θάπνηνλ εθπξφζσπν ηεο ηλδηθήο πξεζβείαο ζηελ Αζήλα, αιιά ιφγσ
ηεο πίεζεο ρξφλνπ θάηη ηέηνην δελ θαηέζηε δπζηπρψο εθηθηφ. Δπηπιένλ πεγή γηα ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνπο πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα,
απνηέιεζε ε Eurostat.
Μπνξεί ε παξνχζα εξγαζία λα είλαη θπξίσο πεξηγξαθηθή, θαζψο γίλεηαη κία
αληηθεηκεληθή θαηαγξαθή ζηνηρείσλ, γεγνλφησλ θαη πξνβιεκάησλ, απηφ φκσο δελ
ζεκαίλεη φηη απψηεξνο ζηφρνο ηεο δελ είλαη λα πξνβιεκαηίζεη γηα ην πεξηερφκελν ησλ
ζρέζεσλ ΔΔ-Ηλδίαο θαη ην κέιινλ απηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζηα ζπκπεξάζκαηα
ζπλνςίδνληαη νη βαζηθνί πξνβιεκαηηζκνί, κε κία φκσο θξηηηθή καηηά, ελψ ζπλάκα
γίλνληαη πξνηάζεηο πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα έπξεπε λα θηλεζεί ηφζν ε ΔΔ φζν θαη ε
Ηλδία, ψζηε ην κειινληηθφ απνηέιεζκα ησλ δηκεξψλ ηνπο ζρέζεσλ λα έρεη ζπλνιηθά
ζεηηθφ πξφζεκν.
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Κεθάιαην Πξώην: Δπηζθόπεζε ηεο Ιλδίαο
I. Γεληθέο πιεξνθνξίεο1
Ζ Ηλδία, ή επίζεκα Γεκνθξαηία ηεο Ηλδίαο, είλαη ε 7ε κεγαιχηεξε ρψξα ζηνλ θφζκν ζε
έθηαζε (3.287.590 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα) θαη ε 2ε κεγαιχηεξε ζε πιεζπζκφ, κεηά
ηελ Κίλα, κε 1,3 δηο θαηνίθνπο (εθηίκεζε 2017). Σελ ηειεπηαία πεληεθνληαεηία έρεη
θαηαγξαθεί κία έληνλε πιεζπζκηαθή αχμεζε, ε νπνία απνδίδεηαη ζηελ ηαηξηθή πξφνδν
θαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγίαο. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο πξνφδνπ, ν αζηηθφο
πιεζπζκφο ηεο ρψξα απμήζεθε θαηά 11 θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, ελψ
παξάιιεια απμήζεθε θαη ε αζηπθηιία. Σν 2001, πεξηζζφηεξεο απφ 35 πφιεηο
μεπέξαζαλ ην έλα εθαηνκκχξην θαηνίθνπο, ελψ πφιεηο φπσο ε Βνκβάε, ε Καιθνχηα θαη
ην Γειρί έρνπλ πάλσ απφ 10 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο.
Ζ ρψξα έρεη πνιπάξηζκε θαη κεγεζπλφκελε κεζαία ηάμε, άλσ ησλ δηαθνζίσλ
εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, κε απμαλφκελν ξπζκφ εγρψξηαο θαηαλάισζεο, γεγνλφο πνπ
ηελ θαζηζηά ζεκαληηθή αγνξά, σζηφζν ην 70% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηλδηθνχ πιεζπζκνχ,
παξακέλεη αγξνηηθφο.
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Ηλδίαο, είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κία ζχλζεηε ρψξα κε ηελ
κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία παγθνζκίσο ζε φηη αθνξά ηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα θαη ηα
θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνίθσλ ηεο, ελψ ζπγθξίλεηαη ζε απηνχο ηνπο ηνκείο
κφλν κε ην ζχλνιν ηεο Αθξηθήο. Γχν είλαη νη θχξηεο γισζζηθέο νηθνγέλεηεο ησλ Ηλδψλ:
ε Ηλδναξηαλή νηθνγέλεηα (κε νκηιεηέο πεξίπνπ ην 74% ηνπ πιεζπζκνχ) θαη ε
Γξαβηληαλή (24% ηνπ πιεζπζκνχ). Άιιεο γιψζζεο ηεο Ηλδίαο πξνέξρνληαη απφ ηελ
Απζηξναζηαηηθή θαη ηελ Θηβεηνβηξκαληθή νηθνγέλεηα. Σν ίδην ην ζχληαγκα ηεο ρψξαο
δελ πξνζδηνξίδεη θάπνηα εζληθή γιψζζα. Σα Υηληί, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο νκηιεηέο,
απνηεινχλ ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο, ελψ ηα Αγγιηθά έρνπλ δηαδεδνκέλε
ρξήζε ζηε δηνίθεζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη
ραξαθηεξίδνληαη σο ζπγαηξηθή επίζεκε γιψζζα. Δθηφο απφ ηα Υηληί, θακία άιιε
γιψζζα δελ νκηιείηαη απφ πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 10% ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ θάζε
πνιηηεία θαη έλσζε έρεη ηε δηθή ηεο επίζεκε γιψζζα, θαζψο ην ζχληαγκα αλαγλσξίδεη
21 ηνπηθέο γιψζζεο.

1

Σα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα απηήο ηεο ελφηεηαο πξνέξρνληαη απφ ην «ΗΝΓΗΑ-ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ
2017» ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Ν. Γειρί, θαζψο θαη απφ αξρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ αληίζηνηρε ηζηνζειίδα
ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Ν. Γειρί, https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikonupotheseon/office/837
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Χο πξνο ην ζξήζθεπκα, πεξηζζφηεξνη απφ 800 εθαηνκκχξηα Ηλδνί (80,5% ηνπ
πιεζπζκνχ) είλαη Ηλδνπηζηέο, ελψ άιιεο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο είλαη νη Μνπζνπικάλνη
(13,4%), νη Υξηζηηαλνί (2,3%), νη ηρ (1,9%) θαη ινηπνί (3%). Οη ίρ παξά ην φηη
θαηέρνπλ κηθξφ πνζνζηφ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία αιιεινεμππεξέηεζεο θαη
αιιεινβνήζεηαο, θαηέρνπλ δε ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρηθή δνκή κε
ζπλέπεηα λα ζπγθεληξψλνπλ πινχην ελψ ε θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά λα θαζίζηαηαη
δηακνξθσηήο «γλψκεο» γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ.
Οη Ηλδνί αλήθνπλ θπιεηηθά ζηνλ «ιεπθφ» θφζκν ηεο Αζίαο. Απνηεινχλ έλα πνιχ
δπζεξκήλεπην ηχπν, ελψ ηλδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπλαληάκε θαη ζε άιιεο ρψξεο φπσο
Κίλα, Αθγαληζηάλ, Ηλδνθίλα θαη Ηλδνλεζία. Αμηφινγε -αλ θαη ζε κηθξή πνζφηεηαεμαγσγή ηλδηθψλ ζηνηρείσλ, ζεσξείηαη απηή ησλ ηζηγγάλσλ.
Δπηπιένλ ε Ηλδία, έρεη ηζρπξνχο ζεζκνχο φπσο ζηαζεξή, δπηηθνχ ηχπνπ
θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, (ε ρψξα απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 1947). Σν
χληαγκα ηεο Ηλδίαο (1950) έρεη ηξνπνπνηεζεί αξθεηέο θνξέο θαη είλαη επεξεαζκέλν
απφ ην βξεηαληθφ. Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία ζπληίζεηαη ζε δχν Βνπιέο, ηελ Κάησ Βνπιή
θαη ηελ Άλσ Βνπιή, ελψ ε ρψξα αθνινπζεί ην νκνζπνλδηαθφ ζχζηεκα δηαηξνχκελε ζε
28 νκφζπνλδεο πνιηηείεο θαη επηά νκνζπνλδηαθά εδάθε.
Παξάιιεια, ε ρψξα δηαζέηεη αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο θαη άθζνλν εηδηθεπκέλν
αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζηνηρεία πνπ ηελ θάλνπλ πξνηηκεηέν πξννξηζκφ ηφζν γηα
επελδχζεηο ζηε κεηαπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο φζν θαη σο αγνξά θαηαλαισηηθψλ
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ Ηλδία έρεη αλαδεηρζεί ζε παγθφζκην θέληξν ζηνλ ηνκέα ηεο
πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηή θαη αλαπηχζζεη πςειή
ηερλνινγία ζε φινπο ηνπο ηνκείο (πρ δηαζηεκηθή, ππξεληθή ελέξγεηα θιπ).
Σαπηφρξνλα ε νηθνλνκηθή ηεο δχλακε, ηεο επέηξεςε λα γίλεη κέινο ηεο νκάδνο ησλ
πιένλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ ρσξψλ (G- 20) θαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνπο
δηεζλείο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο (πρ Παγθφζκηα Σξάπεδα, ΓΝΣ, Αζηαηηθή Σξάπεδα
Αλαπηχμεσο, ζηελ νκάδα αλαδπφκελσλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ -BRICS- θιπ). Ζ κεγάιε
νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε, ε ζηξαηησηηθή ηεο δχλακε θιπ, ηελ θαηέζηεζαλ ζεκαληηθή
πεξηθεξεηαθή δχλακε πνπ δηεθδηθεί, κεηαμχ άιισλ, κφληκε ζέζε ζην πκβνχιην
Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ. Ζ νηθνλνκία ηεο Ηλδίαο είλαη ε 10ε κεγαιχηεξε ζηνλ θφζκν βάζεη
ηνπ νλνκαζηηθνχ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο θαη ε 3ε κεγαιχηεξε βάζεη ηεο
ηζνηηκίαο αγνξαζηηθψλ δπλάκεσλ (ΡΡΡ-1). Δπί ζεηξά εηψλ ζεκεηψλεη ηνπο
πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο δηεζλψο. Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο
2016-17 αλέξρεηαη ζην 7,1%.
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Χζηφζν, ε εμέιημε ζηηο ηερλνινγίεο πξνήιζε απφ πςεινχ επηπέδνπ ηδησηηθά
ηερλνινγηθά ηλζηηηνχηα κε άξηζηα θαηαξηηζκέλνπο απνθνίηνπο. Ζ ππφινηπε παηδεία
είλαη ρακεινχ επηπέδνπ εθηφο απφ ηηο πεξηνρέο φπνπ έρνπλ επέκβεη νη ηνπηθέο
θνηλφηεηεο, δειαδή φπνπ νη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ
επζχλε2. Αμηνζεκείσην είλαη, φηη ην 16% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο
(πεξίπνπ 200 εθ. άηνκα) είλαη αθηήκνλεο, δψληαο θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο. Αθφκε,
θαίηνη θαηά ην χληαγκα ηεο Ηλδηθήο Γεκνθξαηίαο φινη νη πνιίηεο ζεσξνχληαη ίζνη,
ζηελ πξάμε εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, ηδίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ε δηαίξεζε ζε 4
θάζηεο (βαζηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο) ππνδηαηξνχκελεο ζε δεθάδεο άιιεο, αλάινγα κε ηηο
ηνπηθέο ζπλζήθεο. Ζ δηαίξεζε ζε θάζηεο απαληάηαη επίζεο ζηνπο κνπζνπικάλνπο θαη
ζηνπο ίρ, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Απνηέιεζκα, λα ππάξρεη ηεξάζηηα θνηλσληθή θαη
επνκέλσο εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ Ηλδψλ. Δηδηθφηεξα, ην 10% ησλ Ηλδψλ
(128 εθ.) εθπξνζσπνχλ 30% ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ, 23% ησλ εμφδσλ ησλ
λνηθνθπξηψλ θαη 64% ηνπ εηζνδεκαηηθνχ πιενλάζκαηνο ηεο Ηλδίαο. Αληίζεηα, ην 10%
ησλ θησρφηεξσλ Ηλδψλ αλαγθάδνληαη λα δαλείδνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο
αλάγθεο. ρεδφλ 63% ησλ πινπζηφηεξσλ Ηλδψλ (δει. ηνπ 10%) δνπλ ζε αζηηθέο
πεξηνρέο, ελψ 85% ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ δνπλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Απφ ηνπο
πινχζηνπο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ (85 εθ.), πεξίπνπ 2/3 δηαβηνχλ ζε κεηξνπφιεηο θαη 1/3
ζε κηθξφηεξεο πφιεηο.

2

http://www.acg.edu/ckeditor_assets/attachments/137/india-china-central_asia.pdf
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(Πεγή: MGI Report)

II. Ιλδία θαη Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), δύν εηαίξνη κε θνηλέο θαηαβνιέο
Αλακθηζβήηεηα ζε έλα παγθφζκην ζχζηεκα γεκάην επθαηξίεο θαη πξνθιήζεηο, νη
ζπλεξγαζίεο κεηαμχ θξαηψλ, δηεζλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ, πνιπεζληθψλ
επηρεηξήζεσλ θ.ν.θ., θξίλεηαη παξαπάλσ απφ αλαγθαία γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
παγθφζκηαο εηξήλεο θαη επεκεξίαο. ε απηφ ην πιαίζην, ε Ηλδία θαη ε ΔΔ έρνπλ
απνθηήζεη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ήδε απφ ην 1962 θαη θάζε κία θαιείηαη λα παίμεη
νπζηαζηηθφ ξφιν φρη κφλν πεξηθεξεηαθά αιιά θαη δηεζλψο. Ζ Ηλδία ππήξμε απφ ηηο
πξψηεο ρψξεο πνπ ζχλαςε δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ 6κειή ηφηε Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (κεηέπεηηα ΔΔ). Έθηνηε, νη δηκεξείο επαθέο θαη ζπλεξγαζίεο
πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ βάζε θνηλψλ αμηψλ θαη θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο, κέζσ ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθά ζην
επφκελν θεθάιαην.
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Σν γεγνλφο φηη νη δχν πιεπξέο είλαη θνηλσλνί θνηλψλ αμηψλ θαη πεπνηζήζεσλ, φπσο ε
δέζκεπζε ζηελ δεκνθξαηία, ν πινπξαιηζκφο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα3, ην θξάηνο
δηθαίνπ θαη ε αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπ ηχπνπ (Singh Deora 2018),
ηηο θαζηζηά απηνκάησο εηαίξνπο θαζψο θαη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ παγθφζκηα
ζηαζεξφηεηα. Δπηπιένλ νη θνηλσλίεο ηφζν ηεο ΔΔ φζν θαη ηεο Ηλδίαο, βαζίδνληαη ζε
δεκνθξαηηθέο αμίεο νη νπνίεο είλαη ζηαζεξά εδξαησκέλεο ζην αληίζηνηρν ζπληαγκαηηθφ
πιαίζην. Οη βαζηθνί ππιψλεο ησλ θνηλσληψλ απηψλ, είλαη ην θξάηνο δηθαίνπ θαη νη
ζηαζεξνί δεκνθξαηηθνί ζεζκνί, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο ζεκαηνθχιαθεο ηεο
αλεμαξηεζίαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο επεκεξίαο (Directorate-General for External
Relations 2006)4. Παξάιιεια κε ηηο αμίεο απηέο, ν πνιηηηθφο δηάινγνο θαη νη
δηαβνπιεχζεηο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εμειηζζφκελσλ ηλδνεπξσπατθψλ
ζρέζεσλ (Ram 2002). Καη ηα δχν κέξε έρνπλ δεζκεπηεί γηα δπλακηθφ θαη ηζφηηκν
δηάινγν πνπ αθνξά φιν ην θάζκα ησλ αληηθεηκέλσλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη
αλεζπρίαο, ηφζν σο πεξηθεξεηαθνί φζν θαη σο παγθφζκηνη «παίθηεο».
Πεξηθεξεηαθά, ηα δχν κέξε έρνπλ αληίζηνηρνπο ξφινπο. Ζ κελ ΔΔ δνπιεχεη ζπλερψο
γηα ηελ δηαζθάιηζε κηα ζηαζεξήο θαη εηξεληθήο Δπξψπεο, νχζα ε «θσλή» ηεο
ηειεπηαίαο αλά ηνλ θφζκν, αιιά θαη βαζηθφο εηαίξνο γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ,
θαζψο θαη ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο, ελψ είλαη ηδηαίηεξα ελεξγή ζε φηη αθνξά
ηελ πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο ζην πιαίζην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ5. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε Ηλδία,
ζεσξείηαη ε κεγαιχηεξε δχλακε ζηε Νφηηα Αζία θαη ζηαδηαθά θαηαιακβάλεη
παγθφζκηα εγεηηθή ζέζε ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ηε ζπλεξγαζία.
Ο πνιηηηθφο δηάινγνο κεηαμχ Ηλδίαο θαη ΔΔ βαζίδεηαη ζε θνηλή ζηνρνζεζία γχξσ απφ
δεηήκαηα φπσο ε πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε θαη ζηαζεξνπνίεζε, ηφζν ζηελ Δπξψπε
φζν θαη ζηε Νφηηα Αζία θαη ε πάηαμε ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο, ζχκαηα ηεο νπνίαο
έρνπλ ππάξμεη ηφζν ε Ηλδία, φζν θαη θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. ε απηφ ην πιαίζην, νη δχν
εηαίξνη κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ ηελ αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο έλλνκεο ηάμεο
πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ θαη λα πξνσζεζνχλ ε δεκνθξαηία θαη ηα ζεκειηψδε

3

Καη νη δχν εηαίξνη έρνπλ ππνγξάςεη ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ελψ ζηε κεηαμχ ηνπο ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο πνπ ππεγξάθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1993,
νξίδεηαη σο βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο ν ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
4
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e5f985a9-bbaa-465e-888a92a311e9bdc8
5
ibid, νπ. παξ.
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δηθαηψκαηα θαη νη ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο, ρσξίο λα παξαθάκπηνπλ ηνλ θεληξηθφ ξφιν
ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ).
Δπηπιένλ, ε ΔΔ ζηεξίδεη φιεο ηηο πξνζπάζεηεο γηα εηξεληθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Καζκίξ θαη ήδε απφ ην 2005 ζην Κνηλφ ρέδην Γξάζεο κε ηελ Ηλδία,
απνθαζίζηεθε ε έλαξμε ηαθηηθνχ δηαιφγνπ πάλσ ζε παγθφζκηα θαη πεξηθεξεηαθά
δεηήκαηα αζθαιείαο. Αθφκε, ηα δχν κέξε δεζκεχζεθαλ γηα ηελ δηαδηθαζία
αλαζπγθξφηεζεο ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο παγθφζκηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ
εγθαζίδξπζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ζε πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, φπσο ην
Αθγαληζηάλ, ην Νεπάι, ε ξη Λάλθα.
Δθηφο απφ ηελ θνηλή πξνζήισζε ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο, ζηα αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα, ζην θξάηνο δηθαίνπ θαη ζηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο παγθφζκηαο
εηξήλεο, ηφζν ε Ηλδία φζν θαη ε ΔΔ, θαηέρνπλ πινχζηα ηζηνξηθή θιεξνλνκηά,
απνηεινχλ ηελ γελέηεηξα κεξηθψλ εθ ησλ βαζηθφηεξσλ ζξεζθεηψλ ηνπ θφζκνπ θαη
ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ.
Με πάλσ απφ 1δηο θαηνίθνπο, ε Ηλδία, φπσο ήδε πξναλαθέξακε, είλαη κία ρψξα φπνπ
ζπλαληά θαλείο κηα ηεξάζηηα εζλνηηθή θαη γισζζηθή εηεξνγέλεηα. Ζ ΔΔ απφ ηελ δηθή
ηεο κεξηά, απνηειείηαη απφ 28 δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε θαη έρεη 24 επίζεκεο γιψζζεο.
Σα εδάθε θαη ησλ δχν κεξψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηεξάζηηα πνηθηινκνξθία θαζψο
ζπλαληά θαλείο απφ ρηνληζκέλεο βνπλνθνξθέο έσο θαηαπξάζηλεο θνηιάδεο θαη
απέξαληεο αθηνγξακκέο, αιιά θαη απφ έλαλ απέξαλην πινχην ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ
απαξηίδνπλ ηελ θάζε θνηλσλία: ζξεζθείεο, ήζε, έζηκα, παξαδφζεηο, αμίεο, ηέρλε θαη
αξρηηεθηνληθή, κνπζηθή, ινγνηερλία, γιψζζεο (Delegation of the European
Commission in India 2007).
Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηεο Δπξψπεο ήηαλ απηή νπζηαζηηθά πνπ δηακφξθσζε ην
θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ θαη πνιηηηθφ ηεο ζχζηεκα, ελψ πηνζεηήζεθε γηα πξψηε θνξά σο
επίζεκε πνιηηηθή απφ ηελ νπεδία ην 1975, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα
ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ. Μεηέπεηηα αθνινχζεζαλ ε Βξεηαλία, ε
Οιιαλδία θαη άιιεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο νη νπνίεο πηνζέηεζαλ πνιππνιηηηζκηθέο
πνιηηηθέο. ε φηη αθνξά ηελ Ηλδία, ε θχξηα πεγή θαη δηαζθάιηζε ηεο
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο είλαη ην ίδην ην χληαγκα ηεο ρψξαο, θαζψο ζε πνιιά άξζξα ηνπ
εμαζθαιίδεηαη ε παξαρψξεζε δηθαησκάησλ ζηηο κεηνλφηεηεο, αλαγλσξίδνληαο θαη’
απηφλ ηνλ ηξφπν θαη επηζήκσο φηη ε Ηλδία είλαη πνιππνιηηηζκηθή, πνιπζξεζθεπηηθή,
πνιπγισζζηθή, πνιπθπιεηηθή (Singh Deora 2018).
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Με φρεκα ηελ πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή εηεξνγέλεηα, ε Ηλδία θαη ε ΔΔ πξνσζνχλ ζε
δηεζλέο επίπεδν ηνλ πνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη έρνπλ ελζαξξχλεη ηελ ππνγξαθή θαη
επηθχξσζε ηεο χκβαζεο ηεο Unesco γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Πξνψζεζε ηεο
Πνιπκνξθίαο ηεο Πνιηηηζκηθήο Έθθξαζεο . Ζ Ηλδία, έρνληαο ηνλ δεχηεξν κεγαιχηεξν
κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ παγθνζκίσο, απνηειεί έλα ιακπξφ παξάδεηγκα θαη απφδεημε
ηνπ αλνκνηνγελνχο αζηαηηθνχ πιεζπζκνχ αιιά θαη ηεο χπαξμεο επεκεξίαο
δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ ζε κία πινπξαιηζηηθή, δεκνθξαηηθή θαη αλνηρηή θνηλσλία. Ζ
ΔΔ κε ηα δηεπξπκέλα γεσγξαθηθά ηεο φξηα θαη ηελ πνηθίιε ηεο δεκνγξαθία, απέδεημε
ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ζπλζέζεη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη ησλ ιαψλ
απηψλ ζε έλα εληαίν ζχλνιν (Directorate-General for External Relations 2006)6.
Χο επαθφινπζν φισλ ησλ παξαπάλσ, πνιινί ζηελ Ηλδία βιέπνπλ ηελ Δπξψπε σο έλαλ
θπζηθφ εηαίξν. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ηα δχν κέξε απνηεινχλ δχν απφ ηνπο
βαζηθνχο ππιψλεο ελφο αλαδπφκελνπ παγθφζκηνπ ζηξαηεγηθνχ θαη πνιππνιηθνχ
νηθνλνκηθνχ αξρηηεθηνλήκαηνο, ζα ήηαλ αδηαλφεην λα κελ ελεξγήζνπλ απφ θνηλνχ γηα
ηελ δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο, ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο
πξνψζεζεο ηεο αλάπηπμεο ζε δηεζλέο επίπεδν (Ram 2010).

6

Ibid, νπ. παξ. ππνζ 4
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Κεθάιαην Γεύηεξν: Σν Θεζκηθό Πιαίζην
Οη ζρέζεηο Ηλδίαο-ΔΔ ρξνλνινγνχληαη απφ πνιχ παιηά, θαζψο κεηαμχ ηνπο δεζκνί
έρνπλ θαηαγξαθεί ήδε απφ ηελ πξν-απνηθηαθή πεξίνδν (Sachdeva 2008). Μεηά ηελ
αλεμαξηεζία ηεο ην 1947 θαη κε λσπέο ηηο κλήκεο ηεο απνηθηνθξαηίαο, ε αλάγθε ηεο
Ηλδίαο γηα απηνδπλακία ππήξμε πξνηεξαηφηεηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ
Πνιέκνπ, ιφγσ ηεο εγγχηεηαο ηεο Ηλδίαο κε ηελ νβηεηηθή Έλσζε, νη φπνηεο
αιιειεπηδξάζεηο κε ηελ Δπξψπε ππήξμαλ πεξηνξηζκέλεο. Παξφιν απηά, νη επαθέο
κεηαμχ ησλ ιαψλ ησλ δχν κεξψλ ηδηαίηεξα ζε νηθνλνκηθφ θαη εκπνξηθφ πιαίζην
ππήξμαλ ζεκαληηθέο (Directorate-General for External Policies, Policy Department
2015)7. Οη νπζηαζηηθέο ζρέζεηο φκσο μεθίλεζαλ ην 1962 φπνπ - φπσο ήδε έρνπκε
αλαθέξεη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην - ε Ηλδία ππήξμε απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ
ζχλαςε δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηελ 6κειή ηφηε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα
(κεηέπεηηα ΔΔ). Έθηνηε, κηα ζεηξά απφ δηκεξείο ζπκθσλίεο έρνπλ ππνγξαθεί γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ηεο εκπνξηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο.
Πξψηνο ζεκαληηθφο ζηαζκφο, ε Κνηλή Πνιηηηθή Γήισζε ηνπ 1993 (Joint Political
Statement) ε νπνία απνηέιεζε επί ηεο νπζίαο ηε ζεζκηθή βάζε ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ
κεηαμχ ΔΔ - Ηλδίαο. Ζ πκθσλία πλεξγαζίαο ηνπ 1994 (Cooperation Agreement), ε
πξψηε πνπ ππέγξαςε ε ηφηε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα (κεηέπεηηα ΔΔ) κε κε ζπλδεδεκέλε
αλαπηπζζφκελε ρψξα, παξείρε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ζπλεξγαζία θαη νδήγεζε ζε
έλα επξχ πνιηηηθφ δηάινγν κεηαμχ ησλ κεξψλ, ε ζρέζε ησλ νπνίσλ πήγε έλα βήκα
πέξαλ ησλ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ. Βαζηθφ αληηθείκελν ηεο πκθσλίαο
ήηαλ8:


Πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ
πξνο ην ακνηβαίν ζπκθέξνλ ηνπο, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο αληίζηνηρεο
νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.



Γηεπθφιπλζε ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ
δχν πεξηνρψλ ζε ηερληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα.



Δλίζρπζε ηεο νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ ηεο Ηλδίαο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε
ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλφηεηα.



Δπηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Ηλδίαο, ελίζρπζε ησλ
πξνζπαζεηψλ ηεο λα ζηαζεξνπνηήζεη ην νηθνλνκηθφ δπλακηθφ ηεο, κέζσ ηεο

7

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534987/EXPO_STU(2015)534987_EN.pdf
http://ec.europa.eu/world/agreements/prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&r
edirect=true&treatyId=352
8
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παξνρήο πφξσλ θαη ηερληθήο ελίζρπζεο εθ κέξνπο ηεο Κνηλφηεηαο ζην πιαίζην
ησλ πνιηηηθψλ ζπλεξγαζίαο θαη θαλνληζκψλ, θπξίσο γηα ηελ βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θησρφηεξσλ ζηξσκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ.


Αλάπηπμε πξνο ην ακνηβαίν ζπκθέξνλ ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ κνξθψλ
νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ
αληαιιαγψλ θαη επαθψλ κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ εθαξκνγή ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηηο
επθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο γηα επελδχζεηο.



Τπνζηήξημε ηεο πεξηβαιινληνινγηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο νξζνινγηθήο
δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ .

Δπί ηεο νπζίαο, κε ηελ πκθσλία πλεξγαζίαο, εληζρχζεθαλ νη εκπνξηθέο πηπρέο
ζπλεξγαζίαο θαη έγηλαλ πην δπλακηθέο, ελψ πξνβιέθζεθε εηδηθφο κεραληζκφο επίιπζεο
δηαθνξψλ, θπξίσο γηα πνιηηηθέο αληηληάκπηλγθ (δηαβνπιεχζεηο θαη πξνζπάζεηεο γηα
ζπκβηβαζηηθή ιχζε). Ζ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία δε ζα είλαη πιένλ πξνο κία θαηεχζπλζε
αιιά ζηφρεπε ζηελ παξνρή ακνηβαίσλ νθειψλ κέζσ ηεο επαθήο παξαγφλησλ θαη απφ
ηηο δχν πιεπξέο, ζηελ βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ηεο Ηλδίαο θαη ζηε κεηαθνξά
ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο. Οη ηνκείο ζπλεξγαζίαο πεξηιάκβαλαλ: ηελ βηνκεραλία,
ηηο ππεξεζίεο, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηελ ελέξγεηα, ηηο επηθνηλσλίεο, ηελ γεσξγία, ηελ
αιηεία, ην ηνπξηζκφ, ηηο επηζηήκεο, θιπ. Μνινλφηη ε αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία δελ
πνζνηηθνπνηείηαη, παξέκελε ζεκαληηθή κε έκθαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία.
Δπηπιένλ, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ήηαλ νη ξήηξεο κειινληηθψλ εμειίμεσλ θαη νη δηαηάμεηο
γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ. Σέινο ε πκθσλία
πλεξγαζίαο, ζην άξζξν 9, αζρνιείηαη θαη κε ην ζέκα ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο άξζεο
ησλ ηερληθψλ εκπνδίσλ ζην εκπφξην, ελψ αλαθέξεη ξεηψο πσο πξέπεη λα δνζεί
θαηάιιειε πξνζηαζία ζε φηη αθνξά ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηηο επελδχζεηο.
Παξάιιεια, θαη ελψ έλα λέν νηθνδφκεκα νηθνλνκίαο θαη αζθάιεηαο εμειηζζφηαλ ζηελ
Αζία, νη Δπξσπαίνη ηζχλνληεο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε εκπινθή ηνπο κε ηελ Αζία ζα
ήηαλ ειιηπήο ρσξίο κηα ζπλεξγαζία κε ηελ Ηλδία. Απηφ νδήγεζε κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ
θαζηέξσζε εηήζησλ πλφδσλ κεηαμχ ΔΔ θαη Ηλδίαο. Ζ πξψηε εηήζηα ύλνδνο ΔΔΙλδίαο, έιαβε ρψξα ζηε Ληζαβφλα ζηηο 28 Ηνπλίνπ ηνπ 2000 θαη απνηέιεζε νξφζεκν
ζηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο ΔΔ-Ηλδίαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε χλνδν, απνθαζίζηεθε κε
δήισζε θαη ησλ δχν κεξψλ ε ζπλεξγαζία κε έλα απφ θνηλνχ πξφγξακκα δξάζεο, ελψ
παξάιιεια ππεγξάθε ε ηλδνεπξσπατθή ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
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αεξνπινΐαο. Έθηνηε, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 14 εηήζηνη χλνδνη, κε πην πξφζθαηε
απηήλ ζηηο 6 Οθησβξίνπ 2017 ζην Νέν Γειρί.
ηελ 5ε χλνδν πνπ έιαβε ρψξα ζηελ Υάγε ζηηο 8 Ννεκβξίνπ ηνπ 2004, ε ζρέζε
αλαβαζκίζηεθε ζε «ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε» (strategic partnership). Σν θνηλφ
αλαθνηλσζέλ θαισζφξηζε ηελ εμέιημε ηεο ζρέζεο θαη εμήγγεηιε φηη νη εηαίξνη ζα
επεμεξγαζηνχλ απφ θνηλνχ έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηεο πνιηηηθήο δήισζεο, ελψ ππήξμε θνηλή δήισζε
ησλ δχν κεξψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα
ππνγξακκίζνπκε φηη θάπνηνο εθ ησλ πζηέξσλ, κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη ε ζηξαηεγηθή
εηαηξηθή ζρέζε ΔΔ-Ηλδίαο ην 2004 ήηαλ απνηέιεζκα ηεο αλαγλψξηζεο ηεο Ηλδίαο απφ
ηελ ΔΔ σο πεξηθεξεηαθή δχλακε πνπ ζηαδηαθά αζθνχζε απμαλφκελε επηξξνή ζε πνιιά
δηεζλή δεηήκαηα. Ζ αλάδπζε ή ε ελίζρπζε ηνπ (αλαπηπμηαθνχ) δπλακηθνχ ηεο Ηλδίαο
νδήγεζε ζηελ έγθξηζή ηεο σο πηζαλφ εηαίξν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζε
νιφθιεξε ηελ Αζία (Bava 2013).
Σν 2005, ε ΔΔ θαη ε Ηλδία πηνζέηεζαλ έλα ιεπηνκεξέο Κνηλό ρέδην Γξάζεο (Joint
Action Plan) ζην Νέν Γειρί. Δπξφθεηην γηα κία θηιφδνμε αηδέληα κε έκθαζε ζε κία
ηζρπξή πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δέζκεπζε. Οπζηαζηηθά ιεηηνχξγεζε σο
“ράξηεο πνξείαο” γηα ηηο κειινληηθέο δηκεξείο ζρέζεηο (Wagner 2008) θαη νη δχν
εηαίξνη δεζκεχηεθαλ κε ηα αθφινπζα ζέκαηα (Council of the European Union 2005)9:


ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ θαη ησλ κεραληζκψλ δηαβνχιεπζεο



εκβάζπλζε ηνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο



πξνζέγγηζε ησλ ιαψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ



ηφλσζε ηνπ δηαιφγνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή θαη ζπλεξγαζίαο



αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ

Σν Κνηλφ ρέδην Γξάζεο αλαζεσξήζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 10 ζηε ζχλνδν πνπ
έιαβε ρψξα ζηε Μαζζαιία θαη απφ ηφηε πξνηεξαηφηεηά ηνπ ππήξμαλ νη εμήο ηνκείο:

9



ε εηξήλε θαη ε νινθιεξσκέλε αζθάιεηα



ε βηψζηκε αλάπηπμε



ε έξεπλα θαη αλάπηπμε



νη πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο θαη νη αληαιιαγέο κεηαμχ ησλ ιαψλ

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/india/documents/eu_india/021_eu_india_res_6th_summit1_en.
pdf
10
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/india/documents/eu_india/021_eu_india_res_9th_summit2_e
n.pdf
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Σελ επαχξηνλ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ζηελ Βνκβάε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008, ε
επίηεπμε γηα πνιηηηθφ δηάινγν θαη ζπλεξγαζία κε ζεβαζκφ ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ
άκπλα αλάκεζα ζηελ Ηλδία θαη ηελ ΔΔ θαη δηκεξψο κε ην Λνλδίλν, ην Παξίζη θαη ην
Βεξνιίλν, ήηαλ πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα ην Κνηλφ ρέδην Γξάζεο. Φπζηθφ επαθφινπζν
ήηαλ λα απμεζεί ν δηάινγνο γηα ηελ ηξνκνθξαηία ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζπλεξγαζίαο.
Απηφ επαλαιήθζεθε ζηε δήισζε ηεο πλφδνπ ΔΔ-Ηλδίαο ην 2009, ελψ παξάιιεια ήηαλ
εκθαλήο ε αλάγθε γηα αλαβάζκηζε θαη αλαδηακφξθσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ε νπνία κέρξη
ηφηε ήηαλ δηκεξήο θαη φρη πνιπκεξήο. Οκνίσο, ζην ηλδνεπξσπατθφ θφξνπκ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πνιπκέξεηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 ζην Νέν
Γειρί, εηπψζεθε ε αλάγθε γηα δεκηνπξγία κηαο ηλδνεπξσπατθήο Κνηλήο Οκάδαο
Δξγαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλήο
θαηαλφεζεο σο πξνο ηα δεηήκαηα ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπο κεραληζκνχο αληηκεηψπηζήο
ηεο (Devare et al. 2009).
Σν 2006, ε Ηλδία πξνζθιήζεθε λα γίλεη κέινο ηεο Δπξσαζηαηηθήο πλάληεζεο (AsiaEurope Meeting, ASEM), πξφθεηηαη γηα κηα άηππε θαη πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία
δηαιφγνπ. Σελ ίδηα ρξνληά, πηνζεηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηλδία ην έγγξαθν
ζηξαηεγηθήο αλά ρψξα ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 2007-13 (India Country Strategy
Paper)11. Πξνηεξαηφηεηεο απηνχ ππήξμαλ ε ζηήξημε ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα κέζσ
κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε εθαξκνγή
ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο κέζσ δηαιφγσλ ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, πνιηηηζηηθψλ θαη
παλεπηζηεκηαθψλ αληαιιαγψλ θαη αληαιιαγψλ κεηαμχ ησλ ιαψλ.
ηελ χλνδν ηνπ Διζίλθη ην 2006 θαη νη δχν πιεπξέο ελέθξηλαλ πξφηαζε γηα
δηαπξαγκάηεπζε κηαο πκθσλίαο Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (Free Trade Agreement,
FTA). ην κεηαμχ, νη νινέλα θαη απμαλφκελεο επηδφζεηο ηεο ηλδηθήο νηθνλνκίαο
νδήγεζαλ ηελ Ηλδία λα πηνζεηήζεη κία ζθιεξφηεξε (δηαπξαγκαηεπηηθή) ζηάζε ζε φηη
αθνξά ηα δεηήκαηα εκπνξίνπ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ζπκθσλία ειεπζέξνπ
εκπνξίνπ, επνλνκαδφκελε σο Γηκεξήο πκθσλία Δκπνξίνπ θαη Δπελδύζεσλ
(Bilateral Trade and Investment Agreement, BTIA), μεθίλεζαλ ην 2007 κε αληηθείκελν
ην εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηηο επελδχζεηο, ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο θαη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Γπζηπρψο κέρξη θαη ζήκεξα, νη ζπδεηήζεηο δελ
έρνπλ πξνρσξήζεη θαζφινπ, παξφιν πνπ ζηελ χλνδν ΔΔ-Ηλδίαο ζηηο 30 Μαξηίνπ ηνπ
2016, ζηηο Βξπμέιιεο, ν Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θ. Σνπζθ, ν Πξφεδξνο
11

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/india/documents/eu_india/country_strategy_paper_07_13_en.
pdf
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ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θ. Γηνπλθέξ θαη ν Πξσζππνπξγφο ηεο Ηλδίαο θ. Ναξέληξα
Μφληη εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο φηη θαη νη δχν πιεπξέο έρνπλ εκπιαθεί εθ λένπ
ζε ζπδεηήζεηο12. ην ηέηαξην θεθάιαην, ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθά ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ έρνπλ πεξηέιζεη
ζε αδηέμνδν.
ηελ 13ε χλνδν ζηηο Βξπμέιιεο ην 2016, νη δχν πιεπξέο ελέθξηλαλ ηελ Αηδέληα γηα
Γξάζε-2020 (EU-India Agenda for Action-2020) ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη σο
«ράξηεο πνξείαο» γηα ηελ απφ θνηλνχ θαζνδήγεζε θαη ελίζρπζε ηεο ηλδνεπξσπατθήο
ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο κέζα ζηελ επφκελε πεληαεηία. Ζ αηδέληα ζηεξίδεηαη
ζηνπο θνηλνχο ζηφρνπο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ Κνηλψλ ρεδίσλ Γξάζεο ηνπ 2005 θαη
2008. Σα πεδία ζηα νπνία έρεη επηθεληξσζεί είλαη: ε εμσηεξηθή πνιηηηθή, ε αζθάιεηα,
ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην εκπφξην, νη επελδχζεηο, νη επηρεηξήζεηο θαη ε νηθνλνκία, ε
θιηκαηηθή αιιαγή, ε ελέξγεηα, ην πεξηβάιινλ, ε αζηηθή αλάπηπμε, ε βηψζηκε αλάπηπμε,
ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία, ε πιεξνθνξηθή θαη ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο, νη
κεηαθνξέο, ην δηάζηεκα, ε κεηαλάζηεπζε θαη θηλεηηθφηεηα, ε θνηλσληθή πνιηηηθή, ε
εθπαίδεπζε θαη ν πνιηηηζκφο. Δηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ην εκπφξην, ηηο επελδχζεηο, ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηελ νηθνλνκία πξνβιέπνληαη ηα θάησζη 13:


πλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζε πνιπκεξέο επίπεδν, θπξίσο ζηελ παγθφζκηα
νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία θαη δηαθπβέξλεζε ζην πιαίζην ησλ G20 θαη ζηηο
ζπλερηδφκελεο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ
(ΠΟΔ) θαη ηηο κειινληηθέο ζπδεηήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αθχπληζεο
θαη ηεο επηηάρπλζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο.



Καη ηα δχν κέξε δεζκεχνληαη λα ζπδεηήζνπλ πψο ζα εκβαζχλνπλ ην δηκεξέο
εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ ζην έπαθξν ηα
πιενλεθηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θη εθείλσλ κέζσ ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ.



Δθαξκνγή ελφο κεραληζκνχ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ επξσπατθψλ
επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηλδία.



Πιήξεο ρξήζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ επίιπζε
εκπνξηθψλ δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εκπνξεχκαηα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο
επελδχζεηο θαη ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζρέζεσλ Ηλδίαο-ΔΔ.

12

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_india_factsheet.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2016/03/20160330-agenda-actioneu-india_pdf/
13
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πλέρηζε ηεο ηξέρνπζαο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ
ζε φηη αθνξά ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.



πλέρηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θαηαρψξεζεο ησλ
γεσγξαθηθψλ ελδείμεσλ ζηα εθαηέξσζελ εδάθε.



Πξνψζεζε ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηηο
δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ζηα ηεισλεία θαη ζηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ.



πλεξγαζία ζε δηεζλή θφξα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ζπκθσλία γηα έλα
δηεζλέο λνκηθφ κέζν, ρσξίο λα πξνδηθάδεη ηελ θχζε ηνπ απνηειέζκαηνο, ζε
ζρέζε κε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, ην νπνίν ζα δηαζθαιίζεη ηελ
ηζνξξνπεκέλε θαη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ γελεηηθψλ πφξσλ, ησλ
παξαδνζηαθψλ γλψζεσλ θαη ηεο παξαδνζηαθήο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο.



Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη
εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ησλ ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηεο Κνηλήο Οκάδαο
Δξγαζίαο ΔΔ-Ηλδίαο (EU-India Joint Working Group) γηα ηα θαξκαθεπηηθά
πξντφληα, ηελ βηνηερλνινγία θαη ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ.



ην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο “Make in India” ηεο Ηλδίαο, ελίζρπζε ησλ
αληαιιαγψλ θαη δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα επελδχζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπξάμεσλ δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα.



Δλζάξξπλζε ησλ επξσπατθψλ θαη ηλδηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ κηθξνκεζαίσλ (ΜΜΔ), γηα ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ θαη φπνπ ελδείθλπηαη γηα
ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηκειεηεξίσλ, κεηαμχ άιισλ θαη
ζηηο πλφδνπο ΔΔ-Ηλδίαο.

ηελ 14ε χλνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Νέν Γειρί ζηηο 6 Οθησβξίνπ ηνπ 2017,
ηα δχν κέξε εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πξφνδν γχξσ απφ ηελ εθαξκνγή
ηεο Αηδέληαο γηα Γξάζε-2020. Παξάιιεια, νη δχν εηαίξνη δεζκεχηεθαλ λα εξγαζηνχλ
κε ακνηβαίν επσθειή ηξφπν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηξαηεγηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο,
εκβαζχλνληαο ηελ εκπνξηθή ηνπο ζπλεξγαζία, εληζρχνληαο ηηο επελδπηηθέο ξνέο θαη
πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο θαη δηεπξχλνληαο ηνλ κεηαμχ ηνπο δηάινγν ζε ζέκαηα
δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο, φπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε πξνζθπγηθή θξίζε. Δπηπιένλ
ηα δχν κέξε, επηδνθίκαζαλ ηελ ηζρπξή δέζκεπζε ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο
Δπελδχζεσλ ζηελ Ηλδία, ζε ηνκείο φπσο ε θιηκαηηθή δξάζε θαη ε αλαλεψζηκε ελέξγεηα.
Σαπηφρξνλα, επηζεκάλζεθε ε αλάγθε γηα ηαθηηθέο επαθέο πςεινχ επηπέδνπ κεηαμχ ησλ
δχν κεξψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηλδνεπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο θαη ακνηβαίαο
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θαηαλφεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ζα δηεμαρζεί ε πλάληεζε ησλ Τπνπξγψλ
Δμσηεξηθψλ Ηλδίαο-ΔΔ ζηηο 21 Απξηιίνπ ηνπ 2017, ζην Νέν Γειρί14.
Γηα ην ηέινο, δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ θαηαγξάςνπκε ην ζύλνιν ησλ δηκεξώλ
ζπκθσληώλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί φια απηά ηα ρξφληα κεηαμχ ΔΔ θαη Ηλδίαο. Έηζη
ινηπφλ έρνπκε15 :
1. πκθσλία πεξί Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο (Science & Technology Agreement),
2001, αλαζεσξήζεθε ην 2007 θαη ην 2010 ελψ αλακέλεηαη θαη λέα
αλαζεψξεζε).
2. Κνηλή ηξαηεγηθή Γήισζε γηα ηελ πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Σερλνινγίαο
Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (Joint Vision Statement for promoting
Cooperation in the field of Information and Communications Technology),
2001.
3. πκθσλία Σεισλεηαθήο πλεξγαζίαο (Customs Cooperation Agreement), 2004.
4. Μλεκφλην πκθσλίαο γηα ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ
θνηλσληθψλ ππνζέζεσλ (Memorandum of Understanding on Cooperation in
Employment and Social Affairs), 2006.
5. Οξηδφληηα πκθσλία γηα ηελ Πνιηηηθή Αεξνπνξία (Horizontal Civil Aviation
Agreement), 2008.
6. Κνηλή Γήισζε ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο (Joint Declaration in the field of
Education & Training), 2008.
7. Κνηλή Γήισζε ζηνλ ηνκέα ηεο πνιπγισζζίαο (Joint Declaration on
Multilingualism), 2009.
8. πκθσλία ζην πεδίν ηεο έξεπλαο γηα ηελ ππξεληθή ελέξγεηα (Agreement in the
field of Nuclear Fusion Energy Research), 2009.
9. Κνηλή Γήισζε ζηνλ ηνκέα ηνπ Πνιηηηζκνχ (Joint Declaration on Culture),
2010.
10. Μλεκφλην πλεξγαζίαο γηα ηηο ηαηηζηηθέο (MoU on Statistics), 2012.
11. Κνηλή Γήισζε γηα ηελ πλεξγαζία ζηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία (Joint
Declaration on Research and Innovation Cooperation), 2012.
12. Κνηλή Γήισζε γηα Δληζρπκέλε πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο (Joint
Declaration on Enhanced Cooperation in Energy), 2012.
14

https://eeas.europa.eu/delegations/india/33482/14th-eu-india-summit-why-eu-india-strategicpartnership-matters_en
15
www.indembassy.be
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13. Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ηεο Ηλδίαο θαη ηεο
Γεληθήο Γ/λζεο Αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 2013.
14. Μλεκφλην πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Ηλδίαο θαη ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ,
2016.
15. Αηδέληα γηα Γξάζε-2020 (EU-India Agenda for Action-2020), 2016.
16. Κνηλή Γήισζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ελάληηα ζηελ ηξνκνθξαηία (India-EU
Joint Declaration on the fight against terrorism), 2016.
17. Κνηλή Γήισζε γηα κηα Κνηλή Αηδέληα ζρεηηθά κε ηελ Μεηαλάζηεπζε θαη ηελ
Κηλεηηθφηεηα (India-EU Joint Declaration on a Common Agenda for Migration
and Mobility), 2016.
18. Κνηλή Γήισζε γηα κηα εηαηξηθή ζρέζε ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ (Joint
declaration on Water Partnership), 2016
19. Κνηλή Γήισζε γηα Καζαξή Δλέξγεηα θαη εηαηξηθή ζρέζε ζηνλ ηνκέα ηνπ
θιίκαηνο (Joint Declaration on Clean Energy and Climate Partnership), 2016.
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Κεθάιαην Σξίην: Οηθνλνκηθή Αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ Ιλδίαο-ΔΔ
Ζ ΔΔ απνηεινχκελε απφ 28 θξάηε κέιε, είλαη ε κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν κε
$16.970 ηξηο Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ)16 αληηπξνζσπεχνληαο ην 23% ηεο
παγθφζκηαο παξαγσγήο, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ε λνχκεξν έλα εκπνξηθή δχλακε. Ζ
Ηλδία απφ ηελ άιιε κεξηά είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο θαη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο
νηθνλνκίεο κε κία ηεξάζηηα εγρψξηα αγνξά θαη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο. Δπνκέλσο θαη
γηα ηηο δχν πιεπξέο ππάξρνπλ ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο λα επσθειεζνχλ απφ ηελ
ελίζρπζε ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη επελδπηηθψλ ζρέζεσλ. Οη
εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ζρέζεηο ήηαλ εθείλεο πνπ έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ
αλαβάζκηζε ηεο δηκεξνχο ζρέζεο, ζε ηξαηεγηθή Δηαηξηθή ρέζε, ην 2004. Όπσο ήδε
πξναλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζηελ 13ε χλνδν ΔΔ-Ηλδίαο ζηηο
Βξπμέιιεο θαη νη δχν πιεπξέο δεζκεχηεθαλ γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ηνπο δεζκψλ. Αθφκε, ε Αηδέληα ηεο ΔΔ γηα Απαζρφιεζε, Αλάπηπμε, Γηθαηνζχλε θαη
Γεκνθξαηηθή Αιιαγή θαη νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ηνπ Ναξέληξα Μφληη κε ην
ζχλζεκα “ Sabka Saath, Sabka Vikas” γηα κία ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε,
δεκηνπξγνχλ λέεο επθαηξίεο γηα ακνηβαία επσθειή ζπλεξγαζία κεηαμχ αλζξψπσλ θαη
επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο δχν πιεπξέο.
Όπσο ζα δνχκε ιεπηνκεξψο θαη ζηε ζπλέρεηα, ε ΔΔ είλαη ν λνχκεξν έλα εηαίξνο ηεο
Ηλδίαο φζνλ αθνξά ην εκπφξην θαη ηηο πξαγκαηηθέο εηζξνέο επελδχζεσλ. Πάλσ απφ
6.000 επξσπατθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηελ Ηλδία, δεκηνπξγψληαο κεξηθά
εθαηνκκχξηα άκεζεο θαη έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο. Απηφ απφ κφλν ηνπ ηηο θαζηζηά απφ
ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ ηλδηθή νηθνλνκία, αιιά θαη ε ίδηα ε Ηλδία ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαίλεηαη λα κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγφ επελδπηή ζηελ ΔΔ.
Χζηφζν, παξά ηηο φπνηεο ζεηηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηηο δηκεξείο εκπνξηθέο
θαη επελδπηηθέο ζρέζεηο, δελ έρνπλ αξζεί πιήξσο φια ηα εκπφδηα, θπξίσο απφ ηελ
πιεπξά ηεο Ηλδίαο, ελψ σο ζεκαληηθή ηξνρνπέδε ιεηηνπξγεί ην «πάγσκα» ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ γχξσ απφ ην δήηεκα κηαο ελδερφκελεο ζπκθσλίαο ειεπζέξνπ
εκπνξίνπ. Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθά, ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηφζν ζε επίπεδν
δηεπθνιχλζεσλ/επθαηξηψλ φζν θαη εκπνδίσλ, αιιά θαη ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ
αθνξνχλ ηηο ηάζεηο ησλ δηκεξψλ επελδχζεσλ θαη ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ αγαζψλ.
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Ι. Γηεπθνιύλζεηο/Δπθαηξίεο
Η ΔΔ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηελ εκπνξηθή ηεο πνιηηηθή, ε νπνία
δεζκεχεη θαη ηα 28 θξάηε κέιε. Ζ πνιηηηθή απηή είλαη ζπλπθαζκέλε κε κηα «αλνηθηή»
δηεζλή αγνξά πνπ επλνεί ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επελδχζεηο. ε απηφ ην πιαίζην ε ΔΔ
δηαπξαγκαηεχεηαη ζπκθσλίεο κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ δηθηχνπ ηεο εκπνξηθψλ ζρέζεσλ,
ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη ζέζεηο εξγαζίεο θαη καδί κε απηέο λα αθνινπζεί ε αλάπηπμε.
ηελ Ηλδία, είλαη εγθαηεζηεκέλεο κία ζεηξά απφ ππεξεζίεο θαη νξγαλψζεηο πνπ
ζηνρεχνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζηελ αξσγή ησλ επξσπατθψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί. Πξσηίζησο ππάξρεη ε Οκνζπνλδία ηνπ
Δπξσπατθνχ Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ (European Business Group (EBG) Federation), ε
νπνία ηδξχζεθε ην 1997 θαη εδξεχεη ζην Νέν Γειρί, κε γξαθεία ζηε Βνκβάε, ηελ
Μπαλγθαιφξ θαη ηελ Σζέλαη. θνπφο ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη λα πξνσζήζεη ηελ
Δπξψπε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα είλαη ν πξψηνο ζε πξνηίκεζε επηρεηξεκαηηθφο εηαίξνο
ηεο Ηλδίαο, ελψ ηαπηφρξνλα κεξηκλά γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ππεξάζπηζε ησλ
ζπκθεξφλησλ ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηλδία θαζψο θαη γηα ηελ επεκεξία
ηνπο17. Γεπηεξεπφλησο ζπλαληάκε ην πκβνχιην ησλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο
ΔΔ ζηελ Ηλδία (The Council of EU Chambers of Commerce in India / CEUCCI), κε
έδξα ζηε Βνκβάε. Ηδξχζεθε ην 1992 γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ΔΔ θαη Ηλδίαο, εθπξνζσπψληαο ηα ζπκθέξνληα ησλ
επξσπατθψλ εηαηξεηψλ θαη θνξέσλ. Οξγαλψλεη δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη ζεκηλάξηα
επηρεηξεκαηηθνχ ραξαθηήξα, ψζηε λα ππάξρεη ειεχζεξε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Αθφκε, γηα ηηο ίδηεο επηρεηξήζεηο, παξέρεη κηα
πιαηθφξκα ηφζν γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ φζν θαη γηα λα δηεξεπλήζνπλ κεηαμχ ηνπο ηηο
φπνηεο δπλαηφηεηεο γηα εμαγσγέο, εηζαγσγέο, εηαίξνπο δηαλνκήο, αληαιιαγή
ηερλνινγίαο θαη εκπνξηθφ δηάινγν18. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επξσπατθψλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ε ΔΔ έρεη δεκηνπξγήζεη ην
Δπξσπατθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Γίθηπν (the Enterprise Europe Network). Πξφθεηηαη γηα ην
κεγαιχηεξν δίθηπν παγθνζκίσο σο πξνο ηελ ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο απνηεινχκελν απφ 625 νξγαλψζεηο εηαίξνπο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 60
ρψξεο, αλάκεζά ηνπο θαη ε Ηλδία. ηελ Ηλδία, ην Δπξσπατθφ Δπηρεηξεκαηηθφ Γίθηπν
ζπληνλίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ θαη Σερλνινγίαο (the European
Business and Technology Centre / EBTC), απφ θνηλνχ κε ηελ Οκνζπνλδία ησλ ηλδηθψλ
17
18
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Οξγαληζκψλ Δμαγσγψλ (the Federation of Indian Export Organisations / FIEO) σο
αληηζπκβαιιφκελν κέξνο. Γεληθφηεξα, νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Δπξσπατθφ
Δπηρεηξεκαηηθφ Γίθηπν είλαη νη ηππηθέο επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο ζπκπξάμεσλ, φπσο ε
νξγάλσζε B2B εθδειψζεσλ19 θαη επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ, αιιά θαη ε παξαγσγή
θαη δηάδνζε πξνηάζεσλ ζπλεξγαζίαο κέζσ κίαο Βάζεο Γεδνκέλσλ γηα Δπθαηξίεο
χλαςεο Δηαηξηθψλ ρέζεσλ ( the Partnership Opportunities Database / POD) 20.
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ζε φηη αθνξά ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε εκπνξηθή πνιηηηθή
ηεο ΔΔ ζηνρεχεη εθηφο απφ ην εκπφξην θαη ζηελ αλάπηπμε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ΔΔ
πξνζθέξεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο φζνλ αθνξά ηελ αληαιιαγή ηερλνινγίαο θαη
ηερλνγλσζίαο, παξέρνληαο πςεινχ επηπέδνπ ζπλέξγεηεο ζε ηνκείο φπνπ νη επξσπατθέο
εηαηξείεο είλαη παγθφζκηνη εγέηεο (π.ρ. ππνδνκέο, ηειεπηθνηλσλίεο, κεηαθνξέο). Απηφο
ν πινχηνο εκπεηξηψλ θαη γλψζεσλ ζεκαίλεη φηη ε ΔΔ έρεη λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ
Ηλδία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γη αλάπηπμε, απφ έξγα ππνδνκήο κεγάιεο θιίκαθαο έσο
παγθφζκηνπ θχξνπο εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ε νπνία είλαη θαίξηα γηα ηηο
ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο, θαη απφ κία πξσηνπνξηαθή έξεπλα θαη αλάπηπμε έσο ζπλήζεηο
επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο 21.
Δπηπιένλ, απφ ην 1971 ε ΔΔ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα γεληθεπκέλσλ δαζκνινγηθψλ
πξνηηκήζεσλ (the EU Generalised Scheme of Preferences / GSP), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ
είλαη ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο
αλάπηπμεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο
θηψρεηαο22.
Σν ζχζηεκα γεληθεπκέλσλ δαζκνινγηθψλ πξνηηκήζεσλ ηεο ΔΔ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ
Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 978/201223 θαη ζπλάδεη κε ηελ απφθαζε ηνπ Παγθφζκηνπ
Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ (ΠΟΔ) γηα δηαθξηηηθή θαη επλντθφηεξε κεηαρείξηζε,
ακνηβαηφηεηα θαη πιεξέζηεξε ζπκκεηνρή ησλ αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ («ξήηξα
εμνπζηνδφηεζεο») πνπ εθδφζεθε βάζεη ηεο Γεληθήο πκθσλίαο Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ
(GATT) ην 1979, δπλάκεη ηεο νπνίαο ηα κέιε ηνπ ΠΟΔ κπνξνχλ λα παξέρνπλ
δηαθξηηηθή θαη επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ο Καλνληζκφο
πξνβιέπεη ηηο αθφινπζεο δαζκνινγηθέο πξνηηκήζεηο:
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Πξφθεηηαη γηα θαη’ ηδίαλ ζπλαληήζεηο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ΜΜΔ θαη ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ.
http://www.enterprise-europe-network.in
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https://eeas.europa.eu/delegations/india_en
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http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/
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α) έλα γεληθφ θαζεζηψο, κε ην νπνίν πξνζθέξνληαη ζεκαληηθέο κεηψζεηο δαζκψλ ζε
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο,
β) έλα εηδηθφ θαζεζηψο θηλήηξσλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηε ρξεζηή
δηαθπβέξλεζε, ην νπνίν ζπλεπάγεηαη πιήξεο θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ γηα ηα ίδηα
πξντφληα/δαζκνινγηθέο θιάζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην γεληθφ θαζεζηψο, θαη ην νπνίν
παξαρσξείηαη ζε ρψξεο πνπ έρνπλ θπξψζεη θαη εθαξκφζεη δηεζλείο ζπκβάζεηο ζρεηηθέο
κε ηα αλζξψπηλα θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε
ρξεζηή δηαθπβέξλεζε θαη
γ) έλα εηδηθφ θαζεζηψο, βάζεη ηνπ νπνίνπ παξαρσξείηαη αδαζκνιφγεηε πξφζβαζε ζηελ
αγνξά ηεο Έλσζεο γηα πξντφληα θαηαγφκελα απφ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο ρψξεο πνπ
έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη ραξαθηεξηζηεί κε ηελ ηδηφηεηα απηή απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε, κε
εμαίξεζε ην εκπφξην φπισλ.
Ζ Ηλδία κέρξη ζήκεξα έρεη επσθειεζεί απφ ηα κνλνκεξψο πξνηηκεζηαθά δαζκνινγηθά
κέηξα πνπ πξνβιέπεη ην ζχζηεκα γεληθεπκέλσλ δαζκνινγηθψλ πξνηηκήζεσλ ηεο ΔΔ
(ΓΠ) . Οη ζπγθεθξηκέλεο δαζκνινγηθέο κεηψζεηο εθαξκφδνληαη ζην 1/3 ησλ εμαγσγψλ
ηεο Ηλδίαο ζηελ ΔΔ, κε απνηέιεζκα ε Ηλδία λα είλαη ζε απφιπηνπο φξνπο ν κεγαιχηεξνο
δηθαηνχρνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ηεο Ηλδίαο θαη ηεο δπλακηθήο πνπ έρεη απνθηήζεη σο παγθφζκηνο εμαγσγέαο,
ε θάιπςε πνπ πξνζθέξεη ην ΓΠ έρεη αξρίζεη θαη κεηψλεηαη, κηαο θαη ππάξρνπλ άιιεο
ρψξεο πνιχ θησρφηεξεο πνπ έρνπλ αλάγθε ελφο εμαγσγηθνχ «αλνίγκαηνο» πξνο ηελ ΔΔ
κέζσ ηνπ ΓΠ.
Impact of GSP Preferences on Total Exports to the EU (€ million)
2013

2014

2015

36,431

36,825

39,120

17,537 (481%)

14,384 (391%)

15,036 (385%)

India's Total Goods
Exports to the EU (€
million)
Total Exports to the
EU which benefited
from GSP
preferences
(preferential
exports)

Πεγή: Eurostat
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Top Preferential Export Sectors in 2015
Sector

Share of Total GSP Preferential Exports

Apparels and clothing

355%

Machines and
equipment
Footwear
Articles of leather and
fur skins

138%
79%
74%

Πεγή: Eurostat
Αθφκε, γηα φζεο επηρεηξήζεηο ηξίησλ θξαηψλ πνπ ζέινπλ λα εηζέιζνπλ ζηελ επξσπατθή
αγνξά, ε ΔΔ παξέρεη ππνζηήξημε θαη πιεξνθνξία κέζσ κηαο δσξεάλ online ππεξεζίαο,
ηνπ EU Export Helpdesk. Μέζα ζε κφιηο ιίγα ιεπηά, κε κεξηθά θιηθ, νη επηρεηξήζεηο
κπνξνχλ λα κάζνπλ ηνπο θαλφλεο, ηνπο θφξνπο, ηνπο δαζκνχο πνπ επηβάιινληαη θαη ην
πξνηηκεζηαθφ θαζεζηψο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΔΔ γηα ηα πξντφληα ηνπο24.
Σέινο, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε Ηλδία, ε ΔΔ παξέρεη βνήζεηα ζηνπο εμαγσγείο κέζσ ηνπ
“EU-India Capacity Building Initiative for Trade Development (CITD)”, πξσηνβνπιία
πνπ μεθίλεζε ην 2013 κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο Ηλδίαο λα εληαρζεί
ζην παγθφζκην εκπνξηθφ ζχζηεκα. Ζ ΔΔ μφδεςε 9 εθαηνκκχξηα επξψ ζε απηφ ην
πξφγξακκα κε ζθνπφ λα εληζρχζεη ηελ ηερληθή ζπλεξγαζία θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ
αληαιιαγή εκπεηξνγλψκσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία αθνξά δηαθνξεηηθνχο
ηνκείο, φπσο ε αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ηα πγεηνλνκηθά θαη θπηνυγεηνλνκηθά δεηήκαηα,
ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο θαη ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο, ηα πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα θαη ηελ πνιηηηθή αληαγσληζκνχ25.
Όια φζα πξναλαθέξακε ζε απηήλ ηελ ελφηεηα αθνξνχλ επθαηξίεο θαη δηεπθνιχλζεηο
πνπ παξέρεη ε ΔΔ ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο ζρέζεηο κε ηξίηεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, θαη
ζπλεπψο ζηηο εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο ηεο ζρέζεηο κε ηελ Ηλδία. Η Ιλδία απφ ηελ δηθή
ηεο πιεπξά, έρεη απφ ην 1991 ζηαδηαθά θηιειεπζεξνπνηήζεη ηελ εκπνξηθή θαη
επελδπηηθή ηεο πνιηηηθή, αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ,
24
25
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παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζην λα κεηαηξαπεί ζε νηθνλνκηθή θαη πεξηθεξεηαθή δχλακε,
λα είλαη κέινο ησλ G20 θαη ησλ BRICS, αιιά θαη λα αζθεί επηξξνή εληφο ηνπ ΓΝΣ θαη
ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ έλα “αλνηθηφ” λνκνζεηηθφ θαη
επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ην 2001 θαηαξγήζεθαλ νη πνζνηηθνί εηζαγσγηθνί
πεξηνξηζκνί, κε εμαίξεζε νξηζκέλνπο «επαίζζεηνπο» ηνκείο.
ην πιαίζην ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο πξνζέιθπζεο
επελδχζεσλ, ε ηλδηθή Κπβέξλεζε θαζηέξσζε, κέζσ ηεο Πνιηηηθήο Δμσηεξηθνχ
Δκπνξίνπ (FTP), ζπζηήκαηα-πιαίζην (shemes) πνπ δηέπνληαη απφ εηδηθφ θαζεζηψο, σο
θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο ή
πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Έηζη, έρνπλ δεκηνπξγεζεί Δηδηθά πζηήκαηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο,
κε ζηφρν ηφζν ηελ πξνζέιθπζε Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ, φζν θαη ηελ αχμεζε ησλ
εμαγσγψλ. ην πιαίζην απηφ επηηξέπνληαη ΑΞΔ ζε πνζνζηφ 100% ρσξίο πξνεγνχκελε
έγθξηζε. Σα θπξηφηεξα απφ ηα πξναλαθεξζέληα πζηήκαηα είλαη («ΗΝΓΗΑ-ΟΓΖΓΟ
ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ 2017» Γξαθείνπ ΟΔΤ Ν. Γειρί26):
Α) Δηδηθφ Καζεζηψο Δμαγσγηθψλ Μνλάδσλ (EOU Scheme-Export Oriented Units):
πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο Δμαγσγηθέο κνλάδεο (EOUs) θαη ηα Software Technology
Parks (STPs), Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs) θαη Bio-Technology
Parks (BTP). Σν πιαίζην απηφ θαιχπηεη κελ ηηο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ κε ζθνπφ ηελ
εμαγσγή ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, αιιά δελ αθνξά ηηο θαζαξά εκπνξηθέο εηαηξείεο. Γηα
λα πεξηιεθζεί ζην ζρεκαηηζκφ κηα εηαηξεία, ζα πξέπεη λα επελδχζεη ηνπιάρηζηνλ 10 εθ.
ξνππίεο (πεξίπνπ € 133.000) ζε θηίξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη κεραλήκαηα. Οη εηαηξείεο
πνπ ππάγνληαη ζε απηφ ην πιαίζην απνιακβάλνπλ ην πξνλφκην ηεο αθνξνιφγεηεο
εηζαγσγήο θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, πξψησλ πιψλ, εμαξηεκάησλ, αλαισζίκσλ,
ελδηακέζσλ αγαζψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ
παξαγσγή ησλ πξντφλησλ. Σα παξαπάλσ πιηθά κπνξνχλ νη ελ ιφγσ εηαηξείεο λα ηα
πξνκεζεπηνχλ αθνξνιφγεηα (ρσξίο ηνπο ηνπηθνχο θφξνπο) θαη απφ πεγέο εληφο ηεο
Ηλδίαο. Αλαθνξηθά κε ηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά, θαηλνχξγηα ή κεηαρεηξηζκέλα, απηά
κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ρσξίο άδεηα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ κνλάδα
παξαγσγήο. Όζνλ δε αθνξά ηηο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ινγηζκηθνχ, ε
πψιεζε ζηελ εγρψξηα αγνξά επηηξέπεηαη λα αλέιζεη ζε αμία ζην 50% ηεο αμίαο ησλ
εμαγσγψλ. Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλσηέξσ εηδηθνχ θαζεζηψηνο είλαη:
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Οη εηαηξείεο πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο ησλ EOUs επηηξέπεηαη λα δηαηεξνχλ
ην 100% ησλ εμαγσγηθψλ εζφδσλ ζε ινγαξηαζκνχο μέλνπ λνκίζκαηνο.



Δμαγσγηθά δάλεηα απφ ηηο ηξάπεδεο είλαη δηαζέζηκα ζε εηδηθέο ηηκέο θαη κε
επλντθνχο φξνπο.



Πξνβιέπεηαη εμαίξεζε απφ ηνλ θφξν ππεξεζηψλ θαη’ αλαινγία κε ηα εμαγφκελα
αγαζά θαη ππεξεζίεο.



Γελ θαηαβάιιεηαη ν Κεληξηθφο Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο γηα ηα εμαγφκελα
πξντφληα.



Τπάξρνπλ θίλεηξα πνπ ηίζεληαη απφ ηηο ηνπηθέο Κπβεξλήζεηο, φπσο ππνδνκέο,
παξαίηεζε απφ ηνλ θφξν επί ησλ πσιήζεσλ, κείσζε ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ
θιπ.

Β) Καζεζηψο Δηδηθψλ Οηθνλνκηθψλ Εσλψλ-ΔΟΕ-(Scheme Special Economic ZonesSEZ): θαζηεξψζεθε ην 2000 κέζσ ηεο Export Import (EXIM) Policy 2000, κε ζθνπφ
ηε δεκηνπξγία ελφο δηεζλψο αληαγσληζηηθνχ θαη ρσξίο εκπφδηα ειεχζεξνπ
πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ ηξνπνπνηήζεθαλ κε
ηνλ Νφκν Special Economic Zones (SEZ) Act, 2005 γηα ηελ ίδξπζε, αλάπηπμε θαη
ιεηηνπξγία ησλ SEZ. Όιεο νη εηζαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κνλάδσλ
ησλ SEZ ζα γίλνληαη ζηε βάζε ηεο «απηνπηζηνπνίεζεο». Όιεο νη κνλάδεο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ Εσλψλ νθείινπλ λα έρνπλ έζνδα ζε μέλν λφκηζκα, αιιά δελ
επηβάιιεηαη θάπνην ειάρηζην χςνο εμαγσγψλ. Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
SEZs είλαη:


Οη SEZs είλαη έλα θαζνξηζκέλνο αθνξνιφγεηνο ζχιαθαο θαη πξέπεη λα
αληηκεησπίδεηαη σο μέλν έδαθνο σο πξνο ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
δαζκνχο θαη θφξνπο,



δελ απαηηείηαη άδεηα γηα εηζαγσγέο,



πξνβιέπεηαη 100% απαιιαγή γηα ππεξεζίεο θαη γηα ζπλαιιαγή ηίηισλ,



φπσο θαη 100% απαιιαγή απφ δαζκνχο θαηά ηελ εηζαγσγή θεθαιαηνπρηθψλ
αγαζψλ, πξψησλ πιψλ, αλαισζίκσλ, αληαιιαθηηθψλ θιπ, αιιά κφλν γηα ηελ
πεξηνρή ηεο SEZ,



επίζεο 100% απαιιαγή απφ ηνλ Κεληξηθφ Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο γηα ηελ
πξνκήζεηα, απφ ηελ εγρψξηα αγνξά, θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, πξψησλ πιψλ,
αλαισζίκσλ, αληαιιαθηηθψλ θιπ,
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φπσο θαη 100% θνξνινγηθή απαιιαγή γηα 5 ρξφληα, 50% θνξνινγηθή απαιιαγή
γηα δχν επηπιένλ ρξφληα θαη 50% θνξνινγηθή απαιιαγή επί ησλ θεξδψλ, ηα
νπνία επελδχνληαη θαη πάιη ζε κνλάδεο ηεο SEZ ηα επφκελα 3 ρξφληα.

Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Νφκνπ πνπ δηέπεη ηηο SEZ ην 2013, κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ νη
απαηηήζεηο γηα επέλδπζε ζηηο Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο Εψλεο, επεθηάζεθε ην αθνξνιφγεην
ζηελ αλαβάζκηζε ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηψζεθε θαηά ην ήκηζπ ε
απαηηνχκελε έθηαζε γεο θιπ. Έλα λέν θαζεζηψο γηα δεκηνπξγία Εσλψλ Διεπζέξνπ
Δκπνξίνπ θαη Απνζήθεπζεο (FTWZ) ζρεδηάζηεθε ηελ πεξίνδν 2004-9, κε ζθνπφ ηελ
δηεπθφιπλζε ησλ εηζαγσγψλ/εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε ειεχζεξν λφκηζκα
θαη απψηεξν ζηφρν λα γίλεη ε Ηλδία παγθφζκην εκπνξηθφ θέληξν. Ζ FTWZ είλαη εηδηθή
κνξθή ηεο SEZ κε έκθαζε ζην εκπφξην θαη ηελ απνζήθεπζε ελψ δηέπεηαη απφ ηνλ
Νφκν πεξί Εσλψλ Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ. Δπηηξέπνληαη ΑΞΔ ζε πνζνζηφ 100% ζηηο
Εψλεο απηέο θαη ηζρχνπλ θαη γη απηέο φια ηα πξνλφκηα πνπ πεξηγξάθεθαλ γηα ηηο SEZ.
Ζ πξψηε FTWZ εγθαηληάζηεθε θνληά ζηελ πφιε Μνπκπάτ ην 2010.
Σέινο, κεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Ναξέληξα Μφληη θαη ηελ αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αχμεζε ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ (ΑΞΔ) ζηελ Ηλδία,
παξαηεξήζεθε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επί ηεο ζπλνιηθήο επέλδπζεο, κέρξη ηνπ
νπνίνπ επηηξέπνληαη επελδχζεηο απφ αιινδαπνχο. Με λφκν πνπ ςεθίζηεθε ην 2016, ην
ελ ιφγσ πνζνζηφ ζεκείσζε άλνδν, αθφκα θαη ζε ηνκείο πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ
πεξηνξηζηηθνί απφ πιεπξάο ΑΞΔ, φπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο, ην Υξεκαηηζηήξην, ε άκπλα
θαη ηα πεηξειαηνεηδή27.
ΙΙ. Δκπόδηα28
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Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο θαη Γηαδηθαζηψλ. Βάζεη ησλ πεξηνξηζκψλ ζε ΑΞΔ ππάξρνπλ
νη παξαθάησ δηαθξίζεηο ηνκέσλ:
1. Οη Απαγνξεπκέλνη ηνκείο: απηνί ζηνπο νπνίνπο φπσο καξηπξεί θαη ην φλνκά
ηνπο, απαγνξεχνληαη νη ΑΞΔ.
2. Σνκείο κε αλψηαην φξην ζπκκεηνρήο ζηελ επέλδπζε: νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη
μέλνη επελδπηέο επηηξέπεηαη λα επελδχνπλ έσο έλα νξηζκέλν πνζνζηφ.
3. Σνκείο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη έγθξηζε ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο.
ηε ζπλέρεηα, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη πσο, αλαθνξηθά θαη πάιη κε ηηο επελδχζεηο,
επηβάιινληαη άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη ηφζν απφ ηελ Κεληξηθή φζν θαη απφ ηηο ηνπηθέο
Κπβεξλήζεηο ηεο Ηλδίαο. Οη άκεζνη θφξνη είλαη :
1) Ο Δηαηξηθφο θφξνο: Γηα ηηο ηλδηθέο εηαηξείεο ν εηαηξηθφο θφξνο αλέξρεηαη ζε
33%, φηαλ ηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο αλέξρνληαη ζε 10 έσο 100 εθ. ξνππίεο
(€ 133.000 – 1,3 εθ.) θαη ζε 34,5%, φηαλ ηα απηά μεπεξλνχλ ηα 100 εθ. ξνππίεο.
Σξνπνινγία ηνπ Φεβξνπάξηνπ 2016 ηνπ ηλδηθνχ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
πξνβιέπεη φηη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016-17, κηθξέο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ν
θχθινο εξγαζηψλ δελ μεπέξαζε ηα 10 εθ. ξνππίεο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014-15,
ζα θνξνινγεζνχλ κε εηαηξηθφ θφξν χςνπο 29%. Δπηπιένλ, κε ηελ ίδηα
ηξνπνινγία πξνβιέπεηαη φηη νη εηαηξείεο πνπ ζπζηάζεθαλ απφ ηελ 1ε Μαξηίνπ
2016 θαη αλήθνπλ ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα, ζα κπνξνχλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα
ζε θφξν χςνπο 30% ή 25%. Όκσο ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε δε ζα κπνξνχλ λα
θάλνπλ ρξήζε ησλ επεξγεηηθψλ πξνβιέςεσλ ηεο Φνξνινγηθήο Αξρήο Ηλδίαο
(ΗΣΑ). Ζ πξναλαθεξζείζα κείσζε απνηειεί έλα βήκα ηεο Κπβέξλεζεο πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ζηαδηαθήο γεληθήο κείσζεο ηνπ εηαηξηθνχ θφξνπ ζε πνζνζηφ
25% ζε δηάζηεκα 4 εηψλ. Γηα ηηο αιινδαπέο εηαηξείεο ν εηαηξηθφο θφξνο
αλέξρεηαη ζε 42% γηα θαζαξά θέξδε 10 έσο 100 εθ. ξνππηψλ (€ 133.000 – 1,3
εθ.) θαη ζε 43,26% γηα θέξδε πςειφηεξα ησλ αλσηέξσ. Ζ δηαθνξά πνπ ππάξρεη
ζηε θνξνιφγεζε ησλ δχν εηδψλ εηαηξεηψλ είλαη φηη νη εγρψξηεο θνξνινγνχληαη
βάζεη ησλ θεξδψλ ηνπο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο,
ελψ νη αιινδαπέο κφλν βάζεη ησλ θεξδψλ ηνπο ζηελ Ηλδία. Με ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2016-17 πξνβιέπεηαη πιήξεο θνξνινγηθή απαιιαγή
3 ζπλερφκελσλ ρξφλσλ κέζα ζηελ πξψηε 5εηία απφ ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ startups.
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2) Μεξίζκαηα θαη αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ: Σα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη απφ
ηλδηθέο εηαηξείεο ππφθεηληαη ζε έλαλ εηδηθφ θφξν (dividend distribution tax
DDΣ), πνπ αλέξρεηαη ζε 15% επί ησλ αθαζάξηζησλ θεξδψλ.
3) Σφθνη, Γηθαηψκαηα θαη Ακνηβέο γηα Σερληθέο Τπεξεζίεο: Αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, νη ηφθνη πνπ απνδίδνληαη ζε αιινδαπφ θνξνινγνχληαη απφ 5,26%
έσο 42,02%. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ακνηβέο ηερληθψλ ππεξεζηψλ απφ αιινδαπφ
ππφθεηληαη ζε παξαθξαηνχκελν θφξν χςνπο 10%.
4) Παξαθξαηνχκελνο θφξνο: Δπηβάιιεηαη ζε θάζε πιεξσκή πξνο αιινδαπφ ή
εκεδαπφ πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν ζχκθσλα κε ηνλ ηλδηθφ λφκν, ελψ ην χςνο ηνπ
δηαθέξεη αλάινγα κε ηε ζπλαιιαγή.
5) Φφξνο Πξνζσπηθνχ Δηζνδήκαηνο: Σα άηνκα θνξνινγνχληαη ζε πξννδεπηηθή
βάζε κε κέγηζην νξηαθφ ζπληειεζηή χςνπο 34%.
6) πκθσλίεο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο (ΑΓΦ): Ζ Ηλδία έρεη ππνγξάςεη
πεξηζζφηεξεο απφ 80 ηέηνηεο ζπκθσλίεο. To έηνο 2016, κεηά απφ «καξαζψληεο»
δηκεξείο δηαπξαγκαηεχζεηο, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηέζεθε εθ λένπ ζε ηζρχ ε ΑΓΦ
Κχπξνπ-Ηλδίαο πνπ είρε θαηαγγειζεί κνλνκεξψο απφ ην Ν. Γειρί ην 2013.Όζνλ
αθνξά ηελ ΑΓΦ κε ηελ Διιάδα, ε ηζρχνπζα πκθσλία ππεγξάθε ην 1965 θαη
επηθπξψζεθε ην 1966.Ζ Ηλδηθή πιεπξά πξφηεηλε ηελ αλαζεψξεζε ηεο (2015 θαη
2016) ρσξίο φκσο λ’ αληαπνθξηζεί ζηηο πξνηεηλφκελεο εκεξνκελίεο απφ ηηο
Διιεληθέο Αξρέο. Οη ηειεπηαίεο, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ είλαη αηζηφδνμεο γηα ην
ζέκα απηφ ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ησλ πξνεγνχκελσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ
νδεγνχληαλ ζε αδηέμνδν.
Όζνλ αθνξά ηνπο έκκεζνπο θφξνπο, ην θζηλφπσξν ηνπ 2016 ςεθίζηεθε ηειηθά ν
Φφξνο επί Αγαζψλ θαη Τπεξεζηψλ, ν νπνίνο εηζάγεη ελνπνηεκέλν ζχζηεκα έκκεζεο
θνξνινγίαο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, ην νπνίν ήηαλ θαηαθεξκαηηζκέλν.
Οη Δπξσπαίνη εμαγσγείο πνπ θηινδνμνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ ηλδηθή αγνξά, νθείινπλ λα
γλσξίδνπλ φηη ζηα πξντφληα ηνπο ζα επηβιεζνχλ δαζκνί. Οη εηζαγσγηθνί δαζκνί
ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο:
1) Ο Βαζηθφο Γαζκφο (Basic Customs Duty), σο είζηζηαη δηεζλψο, επηβάιιεηαη ζε
φια ηα εηζαγφκελα πξντφληα. Οη ζπληειεζηέο ηνπ δαζκνχ γηα ηηο θαηεγνξίεο
ησλ πξντφλησλ αλαθέξνληαη ζην Νφκν πεξί Γαζκψλ (Customs Tariff Act,
1975), πνπ βαζίδεηαη ζην παγθφζκηα θαζηεξσκέλν Δλαξκνληζκέλν χζηεκα
Γαζκψλ. Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ππνινγίδνληαη επί ηεο ζπλαιιαθηηθήο
αμίαο ησλ εκπνξεπκάησλ.
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2) O Δπηπξφζζεηνο ή Αληηζηαζκηζηηθφο Γαζκφο (CVD), επηβάιιεηαη πξνθεηκέλνπ
λα αληηζηαζκίζεη ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο, πνπ επηβαξχλεη ηα φκνηα,
εγρσξίσο παξαγφκελα πξντφληα. Ο CVD αλέξρεηαη ζην ίδην χςνο κε απηφ ηνπ
εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο επί ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ.
3) Φφξνη απφ ηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ησλ επηκέξνπο ηλδηθψλ θξαηηδίσλ
(Additional Duties in lieu of State and local taxes, ACD). Οη θφξνη απηνί είλαη
επίζεο αληηζηαζκηζηηθνί ησλ θαηαλαισηηθψλ θφξσλ επί ησλ εγρσξίσλ
πξντφλησλ, πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο ίδηεο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο.
4) Δηζαγσγηθφο Γαζκφο Γηαζθάιηζεο, απφ ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, γηα λα
δηαθπιαρζνχλ ηα ζπκθέξνληα ελφο βηνκεραληθνχ θιάδνπ ζε πεξίπησζε
έμαξζεο ησλ εηζαγσγψλ. Ο Γαζκφο Γηαζθάιηζεο απνηειεί πξνζσξηλφ κέηξν κε
κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ζπγθεθξηκέλνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ.
5) χκθσλα κε ην άξζξν 9Α ηνπ Νφκνπ πεξί Γαζκψλ, ε Κεληξηθή Κπβέξλεζε
δχλαηαη λα επηβάιεη Γαζκφ Αληηληάκπηλγθ ζε εηζαγφκελα αγαζά, εάλ απηά
εμάγνληαη ζηελ Ηλδία ζε ηηκέο ρακειφηεξεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. Σν
χςνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δαζκνχ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην πνζφ ηνπ
ληάκπηλγθ, ελψ ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε βαζίδεηαη ζηελ Γεληθή πκθσλία
Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (GATT), 1994.
ΙΙΙ. Γηκεξείο Δπελδπηηθέο ρέζεηο ΔΔ-Ιλδίαο
ΗΗΗ. (i) Οη επελδχζεηο ηεο Ηλδίαο ζηελ ΔΔ
Ζ ΔΔ παξακέλεη έλαο ζεκαληηθφο επελδπηηθφο πξννξηζκφο γηα ηελ Ηλδία. πγθεθξηκέλα,
είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο απνδέθηεο ησλ ηλδηθψλ ΑΞΔ κεηά ηελ ηγθαπνχξε θαη ηνλ
Μαπξίθην, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016-2017. Αθνινπζνχλ ε Διβεηία θαη νη ΖΠΑ.
Δληφο ΔΔ, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε πνζνζηφ 59% είλαη ε ρψξα ππνδνρήο ηνπ
κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ηλδηθψλ ΑΞΔ θαη αθνινπζεί ε Οιιαλδία κε 28% . Δίλαη
αμηνζεκείσην φηη έλα 25% ησλ ΑΞΔ ηεο Ηλδίαο θαηέιεμαλ ζε θνξνινγηθνχο
παξαδείζνπο φπσο ηα λεζηά Κέηκαλ θαη νη Βξεηαληθέο Παξζέλνη Νήζνη (Kalita 2017).
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Indian Investments in the EU
India's OFDI
(US$ Bn)
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Βάζεη ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαη δηαγξάκκαηνο, παξαηεξνχκε κία απφηνκε πηψζε ησλ
ηλδηθψλ ΑΞΔ ζηελ Δπξψπε ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Δηδηθφηεξα, βιέπνπκε φηη ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2016-2017 κφιηο ην 15% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΞΔ ηεο Ηλδίαο αληηζηνηρεί
ζηελ ΔΔ ζε ζχγθξηζε κε ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014-2015 πνπ άγγημε ην 38%, αιιά θαη ην
2013-2014 πνπ ήηαλ 33%, θπξίσο ιφγσ ησλ κεγάισλ επελδχζεσλ ζηελ Οιιαλδία ηεο
Bharti Airtel κηαο ηλδηθήο εηαηξείαο ηειεπηθνηλσληψλ ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη
δηεζλψο (Kalita 2017).
Δθηφο απφ ηελ Bharti Airtel, άιιεο ηλδηθέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ θάλεη ζεκαληηθέο
επελδχζεηο ζε ρψξεο ηεο ΔΔ είηε κέζσ πξσηνγελψλ έξγσλ ζε αλαμηνπνίεηεο πεξηνρέο,
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είηε κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ29, είλαη νη: Tata Steel (ηλδηθή πνιπεζληθή
ραιπβνπξγηθή εηαηξεία), Infosys (ηλδηθή πνιπεζληθή ζηνλ ηνκέα παξνρήο ζπκβνπιψλ
θαη ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ), Tata Motors (ηλδηθή πνιπεζληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία)
θαη Bharat Forge (ηλδηθή εηαηξεία ε νπνία κε γλψκνλα ηελ ηερλνινγία έρεη εμειηρζεί ζε
παγθφζκηνο εγέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο κνξθνπνίεζεο κεηάιισλ).
Δθηφο απφ ηελ Οιιαλδία, νη ππφινηπεο ηξεηο ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ βξίζθνληαη ςειά ζηηο
πξνηηκήζεηο ησλ ηλδηθψλ πνιπεζληθψλ είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γεξκαλία θαη ην
Βέιγην. Οη ηλδηθέο εηαηξείεο απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 130.000 εξγαδνκέλνπο ζε
απηέο ηηο ηέζζεξηο ρψξεο, αιιά θαη πνιχ πεξηζζφηεξνπο ζπλνιηθά ζηα ππφινηπα θξάηε
κέιε ηεο ΔΔ. Ο κεγαιχηεξνο εξγνδφηεο είλαη ν Όκηινο Tata, κε πεξίπνπ 80.000
εξγαδνκέλνπο ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ζπγαηξηθέο 30.
Όζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη ηλδηθέο εηαηξείεο επηιέγνπλ λα επελδχζνπλ,
βάζεη ησλ πηλάθσλ πνπ αθνινπζνχλ παξαηεξνχκε ηα εμήο: ε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία
θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε φια ηα ρξφληα θαη κάιηζηα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016-2017,
νη ηλδηθέο ΑΞΔ ζε απηήλ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 55%. Μεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ 2010-11 θαη 2014-15 ν ηνκέαο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ
κεηαθνξψλ θαη ηεο πιεξνθνξηθήο πξνζέιθπζε έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ ηλδηθψλ
επελδχζεσλ, κε απνηέιεζκα λα βξεζεί ζηελ δεχηεξε ζέζε. Κχξην αίηην γηα απηφ ήηαλ φπσο πξναλαθέξακε- νη επελδχζεηο ηεο Bharti Airtel Limited. Δλψ ε θαηαλνκή κεηαμχ
ησλ ηνκέσλ, κε εμαίξεζε ηελ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, δελ είλαη πάληα ε ίδηα, άιινη
ζεκαληηθνί ηνκείο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο είλαη νη
ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο , ην ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην θαη ν θιάδνο ηεο
εζηίαζεο θαη ησλ μελνδνρείσλ.

Sectoral distribution of Indian investments in the EU
India's OFDI (US$
Mn)
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ΗΗΗ. (ii) Οη επελδχζεηο ηεο ΔΔ ζηελ Ηλδία
Ζ ΔΔ παξακέλεη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο επελδπηέο ζηελ Ηλδία. Γηα ηελ αθξίβεηα,
είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο κεηά ηνλ Μαπξίθην θαη πξηλ ηελ ηγθαπνχξε. Δίλαη
αμηνζεκείσην φηη νη ζσξεπηηθέο εηζξνέο ησλ ΑΞΔ ηεο ΔΔ ζηελ Ηλδία απφ ηνλ Απξίιην
ηνπ 2000 έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2017, αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε $81,5 δηο,
αληηπξνζσπεχνληαο ζρεδφλ ην έλα ηέηαξην ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΞΔ ζηελ ηλδηθή αγνξά
(Kalita 2017). ην ζεκείν απηφ, θαιφ ζα ήηαλ λα ζεκεηψζνπκε φηη νη επελδχζεηο απφ
ηνλ Μαπξίθην είλαη θαηαγσγήο Ηλδίαο εθ λένπ θαηεπζπλφκελεο κέζσ Μαπξίθηνπ γηα
θνξνινγηθνχο ιφγνπο, επνκέλσο ε ΔΔ είλαη νπζηαζηηθά ν λνχκεξν έλα επελδπηήο ζηελ
Ηλδία.
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Σν κέγεζνο ηεο εγρψξηαο θαηαλαισηηθήο αγνξάο ππήξμε βαζηθφο παξάγνληαο
πξνζέιθπζεο ησλ Δπξσπαίσλ επελδπηψλ. Γχξσ ζηηο 6.000 επξσπατθέο εηαηξείεο είλαη
παξνχζεο ζηελ ηλδηθή αγνξά παξέρνληαο άκεζε απαζρφιεζε ζε 1,2 εθ. εξγαδφκελνπο
θαη έκκεζε ζε άιια 5 εθαηνκκχξηα.
Σν βαζηθφ κεξίδην θαηέρνπλ ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Οιιαλδία,
ε νπεδία θαη ε Γαλία. Σν Ζλσκέλν Βαζίιεην θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ
θξαηψλ-κειψλ θαη ηελ ηέηαξηε ζην ζχλνιν ησλ μέλσλ επελδπηψλ κε πνζνζηφ 30%,
ελψ ε Οιιαλδία ππήξμε ν θνξπθαίνο επελδπηήο ζηελ Ηλδία ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα .
πγθεθξηκέλα, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016-2017, νη εηζξνέο απφ ηελ Οιιαλδία
αλήιζαλ ζε $3,3 δηο ζπγθξηηηθά κε απηέο απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ ήηαλ χςνπο
$1.5 δηο (Kalita 2017).
Χο πξνο ηνπο ηνκείο, νη επξσπατθέο επελδχζεηο θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα κε
ζεκαληηθφηεξνπο ηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, ηηο
ππνδνκέο, ηα logistics, ηελ θαξκαθνβηνκεραλία, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ηελ
πιεξνθνξηθή, ηελ κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ, ηα πεηξειαηνεηδή θαη ην θπζηθφ αέξην.
Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο επξσπατθέο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ηλδία
είλαη: Acciona, Airbus, BAE Systems, BASF, Bayer, British Petroleum, Capgemini,
Daimler, Ericsson, Fiat, Ikea, JCB, Kone, Maersk, Marks and Spencer, Philips, Piaggio,
Renault-Dacia, Shell, Siemens, Skoda, Solvay, Tetra Pack, Veolia, Vodafone,
Volkswagen.
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EU investments in India
EU 28 FDI
in India
(US$ Bn)
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Παξαηεξψληαο πξνζερηηθά ην παξαπάλσ δηάγξακκα ζπλδπαζηηθά κε ηνλ πίλαθα,
δηαπηζηψλνπκε φηη νη επελδχζεηο ηεο ΔΔ ζηελ Ηλδία ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζεκείσζαλ
άλνδν (ην κεξίδην ηεο ΔΔ ζην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ ΑΞΔ ζηελ Ηλδία απφ 8% ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2007-08, πήγε ζην 28% ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013-14 θαη ζην 18% ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2016-17) κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ
2013-14 θαη 2015-16.
IV. Γηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο ΔΔ-Ιλδίαο
IV.(i) Δκπφξην αγαζψλ κεηαμχ ΔΔ-Ηλδίαο31
Ζ ΔΔ είλαη ν λνχκεξν έλα εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Ηλδίαο, κε κεξίδην 13.58% (ην νπνίν
έρεη παξακείλεη πάλσ θάησ ην ίδην απφ ην 2011) ζην ζπλνιηθφ εκπφξην ηεο Ηλδίαο κε
ηνλ ππφινηπν θφζκν, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016-17. Αθνινπζνχλ ε Κίλα κε 10.84%
(απφ 9.22% πνπ ήηαλ ην 2011-12), νη ΖΠΑ κε 9.79% (απφ 7.31% πνπ ήηαλ ην 201112), ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα κε 7.99% θαη ε ανπδηθή Αξαβία κε 3.80%. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, ε Ηλδία γηα ηελ ΔΔ θαηαιακβάλεη ηελ 9ε ζέζε κεηαμχ ησλ πην
ζεκαληηθψλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ γηα ην 2016.

31

Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο πξνέξρνληαη απφ ηελ έθζεζε Kaushal γηα ηελ
Αληηπξνζσπεία ηεο ΔΔ ζην Νέν Γειρί, γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016-17.
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Πεγή: Eurostat
Δλ αληηζέζεη κε ην δηκεξέο εκπφξην Κίλαο-Ηλδίαο φπνπ ππάξρεη έλα κεγάιν έιιεηκκα
ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην χςνπο $50 δηο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016-17, θαζφηη νη
εμαγσγέο ηεο Ηλδίαο ζηελ Κίλα αλέξρνληαη ζε $10.1 δηο ελψ νη εηζαγσγέο απφ ηελ Κίλα
είλαη $61.28 δηο, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ΔΔ-Ηλδίαο είλαη εμαηξεηηθά ηζνξξνπεκέλν. Όπσο
βιέπνπκε θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, νη εμαγσγέο ηεο ΔΔ ζηελ Ηλδία είλαη ηεο ηάμεο
ησλ €37.8 δηο θαη νη εηζαγσγέο απφ ηελ Ηλδία είλαη €39.2 δηο, ελψ ην ζπλνιηθφ εκπφξην
αγαζψλ κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ απμήζεθε κέζα ζε κηα δεθαεηία απφ €46.3 δηο (ην 2006)
ζε €77 δηο (ην 2016). Αλαιπηηθφηεξα, κεηαμχ 2006 θαη 2016, νη επξσπατθέο εμαγσγέο
ζηελ ηλδηθή αγνξά απμήζεθαλ απφ €24.0 δηο ζε €37.8 δηο, ελψ νη εηζαγσγέο ηεο ΔΔ απφ
ηελ Ηλδία απμήζεθαλ απφ €22.3 δηο ζε €39.2 δηο.
Αθφκε, ε ΔΔ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 17.09% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηλδηθψλ εμαγσγψλ
θαη ην 11.02% ησλ ηλδηθψλ εηζαγσγψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Ηλδία αληηπξνζσπεχεη
ην 2.2% ηνπ ζπλφινπ ησλ επξσπατθψλ εμαγσγψλ θαη ην 2.3% ησλ επξσπατθψλ
εηζαγσγψλ.
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€ million

EU Exports to India

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Engineering goods

14091

13904

12074

12373

13767

15639

13665

Gems & Jewellery

7165

7831

8554

9157

8250

9122

6852

Products

4028

3830

3686

3362

3430

3351

3094

Metal & Metal Products

3175

3404

3376

3172

4435

4663

4070

Transport Equipment

3057

2674

2386

2670

2964

2235

2412

Plastic & Allied Products

1890

1949

1760

1781

1934

1633

1424

Chemical & Allied

Πεγή: Eurostat

ε φηη αθνξά ηα βαζηθά πξντφληα πνπ εμάγεη ε ΔΔ ζηελ Ηλδία, ζηελ πξψηε ζέζε
βξίζθνληαη ηα κεραλνινγηθά πξντφληα (γηα ην 2016 θαηαιάκβαλαλ ην 37.28% ηνπ
ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ), αθνινπζνχλ νη πνιχηηκνη ιίζνη θαη ηα θνζκήκαηα (18.96%),
ηα ρεκηθά θαη ζπλαθή πξντφληα (10.66%), ην κέηαιιν θαη ηα κεηαιιηθά πξντφληα
(8.40%), ν εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ (8.09%) θαη ηα πιαζηηθά θαη ζπλαθή πξντφληα
(5.0%).
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€ million
EU Imports from India

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Textiles & Clothing

7771

7734

7106

6438

6274

7327

6524

Chemical & Allied Products

5894

5884

5253

5056

4857

3351

3684

Engineering goods

5912

5887

5162

4669

5291

5374

4900

Metal & Metal Products

3419

3460

3334

3002

2905

3224

2240

Leather & Leather goods

2894

3025

2842

2528

2394

2557

2284

Agriculture & Allied Products

2629

2843

2606

2585

2568

2334

1851

Gems & Jewellery

2768

2763

2674

2399

2599

3010

2318

Mineral Products

2111

2443

3110

5260

5354

5156

4966

Πεγή: Eurostat

Οη εηζαγσγέο ηεο ΔΔ απφ ηελ Ηλδία αθνξνχλ: θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη είδε
έλδπζεο (γηα ην 2016 θαηαιάκβαλαλ ην19.79% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ),
κεραλνινγηθά πξντφληα (15.06%), ρεκηθά θαη ζπλαθή πξντφληα (15.01%), κέηαιιν
θαη κεηαιιηθά πξντφληα (8.71%), δέξκα θαη δεξκάηηλα πξντφληα (7.37%), πνιχηηκνη
ιίζνη θαη θνζκήκαηα (7.05%), αγξνηηθά θαη ζπλαθή πξντφληα (6.70%) θαη νξπθηά
(5.38%).
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India's Total Trade with EU Member States

ε φηη αθνξά ηψξα ην εκπφξην κεηαμχ Ηλδίαο κε ην θάζε θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ ρσξηζηά,
ιακβάλνληαο ππφςε ην παξαπάλσ δηάγξακκα αιιά θαη ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί,
παξαηεξνχκε φηη λνχκεξν έλα εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Ηλδίαο ζην ζχλνιν, είλαη ε
Γεξκαλία θαη αθνινπζεί ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην νπνίν φκσο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε
ζηνπο εηζαγσγείο. Έπνληαη θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο ππφινηπεο ζέζεηο ηεο πξψηεο
δεθάδαο, ην Βέιγην, ε Γαιιία , ε Ηηαιία, ε Οιιαλδία, ε Ηζπαλία, ε νπεδία, ε Πνισλία
θαη ε Απζηξία.
India's Trade in Goods with EU Member States
€ million
Imports from

Total Trade

Exports to India

Germany

16019

9722

6297

United

13213

5301

7912

Belgium

11934

7804

4130

France

7901

3525

4376

India

Kingdom

48
Italy

7351

3350

4001

Netherlands

5666

1990

3676

Spain

4138

1257

2881

Sweden

1810

1169

641

Poland

1633

419

1214

Austria

1189

739

450

Ireland

967

540

427

Denmark

908

337

571

Czech

871

490

381

Finland

650

451

199

Portugal

537

79

458

Hungary

532

192

340

Romania

470

229

241

Slovenia

355

83

272

Greece

345

60

285

Bulgaria

202

62

140

Slovakia

202

53

149

Croatia

137

17

120

Malta

126

15

111

Lithuania

101

50

51

Estonia

87

63

24

Cyprus

67

11

56

Latvia

53

22

31

Luxembourg 46

40

6

Republic

Πεγή: Eurostat
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IV. (ii) Δκπφξην ππεξεζηψλ κεηαμχ ΔΔ-Ηλδίαο

EU's Services Trade with India
(€ Bn)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

-2
-4
2010

2011

2012

2013

Balance

2014

Exports

2015

2016

Imports

Source: Eurostate
Note: 2016 number is provisional

EU-India bilateral services trade (figures in € billion)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10.9

11.2

11.8

11.7

12.5

14.4

13.8

India

11.7

13.8

13.0

12.6

11.7

13.7

14.7

Trade balance

-0.85

-2.55

-1.17

-0.93

0.73

0.78

-0.81

EU exports to
India
EU imports from

Πεγή:Eurostat

Σν δηκεξέο εκπφξην ππεξεζηψλ κεηαμχ ΔΔ-Ηλδίαο γλσξίδεη κία ζηαζεξή άλνδν ηα
ηειεπηαία ρξφληα θαη ην 2016 έθζαζε ηα € 28.5 δηο, κε ηηο επξσπατθέο εμαγσγέο ζηελ
Ηλδία λα αλέξρνληαη ηα €13.8 δηο θαη ηηο εηζαγσγέο απφ ηελ Ηλδία ηα €14.7 δηο (Kalita
2017).
Σν 2015, ε Ηλδία θαηείρε ηελ 7ε ζέζε αλάκεζα ζηνπο εμαγσγείο ππεξεζηψλ πξνο ηελ
ΔΔ, αληηπξνζσπεχνληαο θάηη ιηγφηεξν απφ 2% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγφκελσλ
ππεξεζηψλ απφ ηελ ΔΔ, θαη ηελ 8ε ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο φπνπ ε ΔΔ εμάγεη
ππεξεζίεο, αληηπξνζσπεχνληαο ην 1.7% ηνπ ζπλφινπ απηψλ ησλ εμαγσγψλ.
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Μεηαμχ 2010-2016, νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ απφ ηελ ΔΔ ζηελ Ηλδία απμήζεθαλ θαηά
4.1% , ελψ νη εηζαγσγέο απφ ηελ Ηλδία θαηά 3.7%. Με εμαίξεζε ηα έηε 2014 θαη 2015,
ην εκπνξηθφ ηζνδχγην παξέκεηλε ηζνξξνπεκέλν, θπξίσο ππέξ ηεο Ηλδίαο.
Trade in services by sector
EU's Services exports to India

EU's Services imports from India

(€ Bn)

(€ Bn)

16

16

14

14

12

12

Government services

10

10

Construction

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0

Personal & recreational
Manufacturing services
Insurance & Pensions

Services n.e.c
Financial services
Maintenance & repair
Charges for IP
Other business services

Travel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Transport
Telecom & IT
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Source: Eurostate
Note: 2016 number is provisional

EU services exports to India - sector wise (figures in € million)
Sectors
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Telecom & IT

2426

2265

2262

2545

3279

4048

4120

Transport

3253

3682

3759

3121

3086

3360

2779

Travel

1341

1282

1644

1780

2076

2141

2320

services

2070

1941

1972

1920

1800

2477

2218

Charges for IP

303

402

428

509

591

726

740

repair

54

124

278

235

226

340

401

Financial services

358

362

380

379

431

404

396

Services n.e.c

3

0

206

150

170

208

292

Construction

250

184

210

407

396

362

186

services

86

85

191

265

143

161

143

Insurance

158

164

210

108

85

98

114

551

647

269

155

133

46

72

48

66

30

101

55

63

66

Other business

Maintenance &

Government

Manufacturing
services
Personal &
recreational
Πεγή: Eurostat
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Γηα ηελ πεξίνδν 2010-2016, δελ ππήξμαλ βαζηθέο αιιαγέο αλαθνξηθά κε ηνπο θιάδνπο
ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμάγνληαη απφ ηελ ΔΔ ζηελ Ηλδία. Οη ηειεπηθνηλσλίεο, νη ππεξεζίεο
πιεξνθνξηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νη κεηαθνξέο θαη νη ηαμηδησηηθέο
ππεξεζίεο απνηεινχλ ην 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμάγεη ε ΔΔ ζηελ Ηλδία.
Ηδηαηηέξσο νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη νη
ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο θαηείραλ ηηο ηξεηο πξψηεο ζέζεηο ζηηο εμαγσγέο ππεξεζηψλ ηεο
ΔΔ ζηελ ηλδηθή αγνξά.
Χο πξνο ηα θξάηε-κέιε, κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο ππεξεζηψλ πξνο ηελ Ηλδία γηα ην 2016
είλαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ελψ εμίζνπ βαζηθνί εμαγσγείο ζεσξνχληαη ε Γεξκαλία, ε
Γαιιία, ε Οιιαλδία, ε Γαλία θαη ε Ηξιαλδία (Kalita 2017).
EU services imports from India - sector wise (figures in € million)
Sectors
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Telecom & IT

2567

2711

2993

3334

2812

3076

2947

Transport

2047

1903

1816

1589

1673

1963

1946

Travel

1745

2117

1982

1929

1863

2027

2043

services

4600

6343

5557

4645

4542

5754

6585

Charges for IP

114

108

105

154

111

147

109

repair

27

25

10

145

40

65

125

Financial services

232

204

144

238

254

195

381

Services n.e.c

10

6

4

3

5

5

2

Construction

127

91

140

224

139

112

79

99

97

108

121

109

65

69

116

92

102

68

71

87

97

32

39

35

83

89

120

224

35

21

17

72

37

40

45

Other business

Maintenance &

Government
services
Insurance &
Pensions
Manufacturing
services
Personal &
recreational
Πεγή: Eurostat
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Σέινο νη θιάδνη πνπ αθνξνχλ ηηο εηζαγσγέο ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ απφ ηελ Ηλδία, δελ
δηαθέξνπλ θαζφινπ απφ απηνχο ησλ εμαγσγψλ. πγθεθξηκέλα, νη ηειεπηθνηλσλίεο, νη
ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, νη κεηαθνξέο θαη νη
ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο απνηεινχλ πάλσ απφ ην 90% ησλ ππεξεζηψλ πνπ εηζάγεη ε ΔΔ
απφ ηελ Ηλδία, ελψ ζην ζχλνιν ησλ εηζαγφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο, νη
ηλδηθέο θαηαιακβάλνπλ ην 40%, απνδεηθλχνληαο πφζν ζεκαληηθφο εκπνξηθφο εηαίξνο
θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε Ηλδία.
Οκνίσο ζε φηη αθνξά ηα θξάηε-κέιε, πάιη ηελ πξψηε ζέζε θαη σο εηζαγσγέαο ηελ
θαηέρεη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε πνζνζηφ 29% ηνπ ζπλφινπ θαη αθνινπζνχλ
Οιιαλδία, Γεξκαλία, Γαλία, Γαιιία θαη νπεδία.
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Κεθάιαην Σέηαξην: «Αθαλζώδε» δεηήκαηα ζηηο ζρέζεηο ΔΔ-Ιλδίαο
Ι. Λόγνη πνπ θαζηζηνύλ ηελ ζρέζε ΔΔ-Ιλδίαο «αδύλακε»
ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα παξνπζηάζακε αλαιπηηθά ην θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζηηο
νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ΔΔ-Ηλδίαο. Χζηφζν φινη γλσξίδνπκε φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ δχν ή
θαη πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ δελ πεξηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ νηθνλνκηθφ
ηνκέα. Γηα λα είλαη δχν πιεπξέο ζηξαηεγηθνί εηαίξνη επί ηεο νπζίαο είλαη πνιχ
ζεκαληηθφ εθηφο απφ θνηλνχο νηθνλνκηθνχο θαη εκπνξηθνχο ζηφρνπο, λα έρνπλ θαη ηηο
ίδηεο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Κάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηλδίαο
κε ηελ ΔΔ, φπνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ απνθιίζεηο ζε φηη αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο
πξνηεξαηφηεηεο θαη ελ αληηζέζεη κε ηελ ζρέζε ΔΔ-Κίλαο (Allen & Smith 2016), ε
εηαηξηθή ηνπο ζρέζε δελ έρεη αλαπηπρζεί ζηνλ βαζκφ πνπ ζα κπνξνχζε.
Πξψηα απ’ φια, ε Ηλδία επηζπκεί λα κελ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ ΔΔ κφλν σο κία
κεγάιε αγνξά, αιιά γηα λα ζπκβεί απηφ ζα πξέπεη θαη ε ίδηα ε ΔΔ λα μεθαζαξίζεη ζε ηί
απνζθνπεί ε ζρέζε ηεο κε ηελ Ηλδία, εθηφο απφ ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά ηεο
ηειεπηαίαο. Ζ ακθηζεκία κε ηελ νπνία ε ΔΔ αληηκεησπίδεη ηελ Ηλδία, ηνλίδεη ηελ
αλάγθε ελφο ζνβαξνχ ζηξαηεγηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ηνπο, ν νπνίνο ζα βαίλεη πέξαλ
ηεο απαξίζκεζεο θαλνληζηηθψλ αξρψλ γηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε πνπ αλαγλσξίδεη ην
αλαδπφκελν δπλακηθφ ηεο Ηλδίαο σο ζεκαληηθφ παγθφζκην εηαίξν (Bava 2013). Δάλ ε
Ηλδία πξφθεηηαη φλησο λα θαηαζηεί έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παγθφζκηνπο
δξψληεο, ζα πξέπεη αξρηθψο λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηηο φπνηεο πεξηθεξεηαθέο
αλεζπρίεο, ρσξίο βέβαηα λα απαξλεζεί ηνλ ξφιν ηεο ζηελ Αζία, θαη ελ ζπλερεία ζα
πξέπεη λα πξνβάιιεη ηελ επηξξνή ηεο κέζσ ηεο ελεξγνχο εκπινθήο ζε ηνκείο φπσο ε
παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε πνπ αθνξά ηηο θνηλέο αμίεο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή
δηαθπβέξλεζε θαη ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή (Feigenbaum 2010).
Μέρξη θαη ζήκεξα, ε ΔΔ έρεη ζπκβάιιεη ηα ειάρηζηα πξνο ηελ επίηεπμε ησλ δχν
πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ έρεη ζηαζεί εκπφδην ζηελ
ελίζρπζε ησλ ηλδηθψλ ζέζεσλ φηαλ νη δηθέο ηεο δελ ζπκβαδίδνπλ κε απηέο, θπξίσο ζε
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ζην επίκαρν ζέκα ηεο δηάδνζεο ππξεληθψλ φπισλ (Bava
2013). Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζηάζε ηεο ΔΔ ζηελ δηεζλή πνιηηηθή έρεη απνδπλακψζεη ηελ
ζρέζε ηεο κε ηελ Ηλδία, κε απνηέιεζκα ε Ηλδία λα δίλεη πιένλ κεγαιχηεξε
πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο ΖΠΑ. Ζ Ηλδία έρεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο
ΖΠΑ ιφγσ ηεο πεπνίζεζεο φηη φιεο νη ηειεπηαίεο θπβεξλήζεηο ησλ ΖΠΑ επηδνθίκαζαλ
ηηο θηινδνμίεο ηεο Ηλδίαο γηα ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο δηεζλψο. Δπηπιένλ νη ΖΠΑ έρνπλ
ην ζζέλνο λα αζρνιεζνχλ κε κηα ζεηξά δεηεκάησλ θαίξηαο ζεκαζίαο πνπ ηαιαλίδνπλ
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ηελ Ηλδία ζηελ Αζία, ελψ ε ΔΔ παξακέλεη δηζηαθηηθή απέλαληη ζηελ άλνδν ηεο Ηλδίαο
θαη πεξηνξίδεηαη ζε φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί, εηδηθά ζε δεηήκαηα αζθαιείαο (Mohan
2006, 2010).
Γηα ηελ Ηλδία, ε ΔΔ απνδείρζεθε αλίθαλε λα δξάζεη σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηνλ
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ελψ επαλαιακβαλφκελεο δηαθσλίεο ζε ζέκαηα φπσο ε δηάδνζε
ππξεληθψλ φπισλ ή δηαθνξέο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηπισκαηία, φπσο ζπλέβε ζην
πλέδξην ηεο Κνπεγράγεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2009, είλαη έλαο
ζπρλφο ιφγνο ε Ηλδία λα δπζαλαζρεηεί. Δχινγα ινηπφλ ζα κπνξνχζε λα ζέζεη θαλείο ην
εξψηεκα πφηε νη δχν πιεπξέο ζα δξάζνπλ ζηξαηεγηθά, θαζψο έσο ηψξα γηα θακία
πιεπξά δελ πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ψζηε λα ζεσξεζεί φηη κεηαμχ ηνπο ππάξρεη
ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε (Peral & Sakhuja 2012, Khandekar 2011, 2012).
Αθφκε, ε φπνηα πξνζπάζεηα επίηεπμεο ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ΔΔ-Ηλδίαο
ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηά ηε Ληζαβφλα επνρήο32, επηζθηάζηεθε απφ ηηο δηκεξείο ζρέζεηο
Ηλδίαο-Κίλαο θαη Ηλδίαο-ΖΠΑ, νη νπνίεο ηείλνπλ εμίζνπ λα επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα
άκεζνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Ηλδία θαη νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο θαηεχζπλζε ησλ
πεξηνξηζκέλσλ δηπισκαηηθψλ κέζσλ απηήο (Grant 2008, Novotny 2011). Παξφιν πνπ ε
ΔΔ αζρνιείηαη γεληθψο κε δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά θαηξνχο ζηε Νφηηα Αζία θαη
ιίγν πεξηζζφηεξν ζηε Ννηηναλαηνιηθή κέζσ ησλ ζπλδέζκσλ ηεο κε ηελ ASEAN, έρεη
πεξηνξηζκέλε επηξξνή ζηελ πεξηνρή, κε απνηέιεζκα ε Ηλδία λα έρεη ειάρηζηα λα
θεξδίζεη ζηξαηεγηθά κέζσ ηεο ζρέζεο ηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θαη ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο δηκεξείο ζρέζεηο ηεο Ηλδίαο κε ηελ Κίλα θαη ηηο ΖΠΑ αληίζηνηρα, ε ΔΔ βιέπεη ηηο
ηειεπηαίεο σο άκεζνπο αληαγσληζηέο ηεο, αιιά φπσο ήδε είδακε, έρεη λα πξνζθέξεη
ιίγα ζην θνκκάηη ηεο ακπληηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξά ηελ «ζθιεξή δχλακε».
Έλα αθφκε αίηην πνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο ζρέζεο Ηλδίαο-ΔΔ,
είλαη ε έιιεηςε ζπλνρήο ζην εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο αλαθνξηθά κε ηνπο ζηφρνπο
πνιηηηθήο θαη ηελ δξάζε ηεο. Ζ ηδέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη εθηφο απφ
πνιηηηθέο θαη ζπλνρή (Hill 2002), θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, εάλ ε ΔΔ δελ δξα κε
ζπλεθηηθφηεηα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο
ππφινηπνπο δξψληεο (Gauttier 2004, Nuttall 2005), φπσο ελ ηέιε ζπκβαίλεη κε ηελ
Ηλδία. Δηδηθφηεξα, παξά ηελ πξνζήισζε ηνπ δηπισκαηηθνχ κεραληζκνχ ηεο ΔΔ κεηά
ηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ζε κία πην ζπλεθηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο

32

Με ηελ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο δεκηνπξγήζεθε ε Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο ηεο ΔΔ,
πξνζθέξνληαο ηελ δπλαηφηεηα γηα θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ κειψλ θαη γηα δεκηνπξγία κηαο
νινθιεξσκέλεο έλλνηαο ηεο αζθάιεηαο.
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εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αζθαιείαο (Austermann 2014), ε ΔΔ δελ θαηάθεξε
λα πείζεη ηελ Ηλδία γηα ηελ ζπιινγηθή βησζηκφηεηά ηεο σο ζηξαηεγηθφο εηαίξνο (Allen
& Smith 2016). Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο αλαζρεκάηηζε κέξνο ηεο ΔΔ κέζσ ηεο
κεηαξξχζκηζεο ήδε ππαξρφλησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο θαηλνχξησλ
(Buzek 2011) θαη απφ ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2009 πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ, ε ΔΔ ζην ζχλνιν
θαη φρη ηα θξάηε κέιε, θαηέζηε ζπκβαιιφκελν κέξνο ζε δηεζλείο ζπκθσλίεο. Χζηφζν ε
Γήισζε 13 θαη 14 ησλ δηαηάμεσλ ηεο ΚΔΠΠΑ (Κνηλή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή θαη
Πνιηηηθή Αζθαιείαο) μεθάζαξα αλαθέξεη φηη ε θπξηαξρία ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ
άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δελ παξαβηάδεηαη γηα θαλέλαλ ιφγν απφ ηελ πλζήθε ηεο
Ληζαβφλαο (Koehler 2010, Keukeleire & Delreux 2014). Κάηη ηέηνην δίλεη ηελ
δπλαηφηεηα ζηα θξάηε κέιε, πνιιέο θνξέο λα είλαη απξφζπκα λα δξάζνπλ απφ θνηλνχ
γηα ηελ πξνψζεζε ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζε επίπεδν ΔΔ, ή
αθφκα πην ζνβαξφ, λα αξλνχληαη λα θάλνπλ επηκέξνπο παξαρσξήζεηο θαη λα ζπζηάζνπλ
ηηο εζληθέο αμηψζεηο εληφο ηνπ πιαίζην ησλ ζεζκηθψλ δνκψλ (βι. ΔΔ) κηαο παγθφζκηαο
δηαθπβέξλεζεο (Mayer 2013). Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ εκπνδίδεη εθείλεο ηηο
κεηαξξπζκίζεηο ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ηηο νπνίεο ε Ηλδία θξίλεη απαξαίηεηεο
πξνθεηκέλνπ ην θάζε κέξνο λα αληηκεησπίδεηαη κε ζεβαζκφ θαη σο ππνινγίζηκε δχλακε
ζε έλα δηεζλέο ζχζηεκα πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. Αληηζέησο κε ηα θξάηε κέιε ηεο
ΔΔ, νη ΖΠΑ θαη ε Κίλα θαίλεηαη λα έρνπλ αληηιεθζεί απηήλ ηελ αλάγθε θαη γη απηφ
αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηέηνηνπ είδνπο κεηαξξπζκίζεηο εληφο δηεζλψλ
ζεζκηθψλ νξγάλσλ, φπσο ν ΟΖΔ θαη ην ΓΝΣ, ψζηε λα απνιακβάλνπλ ηεο πιήξνπο
ζπλεξγαζίαο κε ηελ Ηλδία (Allen & Smith 2016).
Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε φπνπ ππήξμαλ επαλεηιεκκέλσο δηαρσξηζκνί εληφο ηεο ΔΔ
σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ζέκαηνο, απνηειεί ε θαηά θαηξνχο ζηάζε ηεο ΔΔ
απέλαληη ζε δεηήκαηα αζθαιείαο. Παξάδεηγκα πξψην: ην 1998 ε Ηλδία κε ηελ ππξεληθή
δνθηκή θαηάθεξε λα αλαβαζκίζεη ηελ ζέζε ηεο δηεζλψο θαη φινη ζπλεηδεηνπνίεζαλ πσο
επξφθεηην γηα κηα αλαδπφκελε δχλακε. Ζ ΔΔ δελ απείρε πνιχ απφ ην αλαγλσξίζεη ηελ
αλεξρφκελε δπλακηθή ηεο Ηλδίαο, σζηφζν θάπνηα απφ ηα θξάηε κέιε, φπσο ε Γαιιία,
ήηαλ απηά πνπ βνήζεζαλ ηελ Ηλδία λα επαλαδηαπξαγκαηεπζεί ηελ ζέζε ηεο ζην δηεζλέο
θαζεζηψο γηα ηα ππξεληθά θαη φρη ε ΔΔ ζην ζχλνιφ ηεο. Δμάιινπ ππήξραλ θαη θξάηε,
φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Γαλία πνπ δελ ππνζηήξηδαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο
ηεο Ηλδίαο θαη ζηακάηεζαλ πξνο απηήλ ηα πξνγξάκκαηα παξνρήο βνήζεηαο (Bava
2013). Παξάδεηγκα δεχηεξν: νη ζπλερείο δηαθσλίεο εληφο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ
ζηήξημε ή κε ηεο ππνςεθηφηεηαο ηεο Ηλδίαο γηα κφληκν κέινο ηνπ πκβνπιίνπ

56
Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, έρεη δεκηνπξγήζεη κία ζεηξά απφ εληάζεηο ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο
Ηλδίαο-ΔΔ (Khandekar 2013).
ΙΙ. Αδηέμνδν ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ (FTA)
Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην δεχηεξν θεθάιαην, κέρξη θαη ζήκεξα, νη φπνηεο
δηαπξαγκαηεχζεηο γχξσ απφ ηελ πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ έρνπλ «παγψζεη»,
ιφγσ κίαο ζεηξάο δηαθσληψλ κεηαμχ ΔΔ θαη Ηλδίαο γχξσ απφ δηάθνξα δεηήκαηα πνπ
ηίζεληαη ελ θαηξψ σο πξναπαηηνχκελα γηα ηελ επίηεπμε ηεο πκθσλίαο.
Πξψηα απ’ φια ην δήηεκα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ
ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ ηλδηθή αγνξά. Αλακθίβνια ε απνδνηηθφηεηα ηεο ηλδηθήο
νηθνλνκίαο έρεη σο απνηέιεζκα νη μέλεο ηξάπεδεο λα ζέινπλ λα επεθηαζνχλ ζηελ Ηλδία,
νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ αθνχ ην θαηαθέξνπλ απνιακβάλνπλ πςειά θέξδε. Οη
ιίγεο επξσπατθέο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ηλδία, έρνπλ πξφζβαζε κφλν
ζε ζηνρεπκέλε αγνξά, κε απνηέιεζκα ε ΔΔ λα αλαδεηεί κηα κεγαιχηεξε πξφζβαζε
ζηελ αγνξά γηα ηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο, θπξίσο κεηέπεηηα απφ ηζρπξή πίεζε ηεο
Γεξκαλίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Χζηφζν, ειιείςεη επαξθνχο ξπζκηζηηθνχ
πιαηζίνπ, ε επηζπκία ηεο ΔΔ γηα έλα απεξηφξηζην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ζα κπνξνχζε
λα επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ηλδηθή νηθνλνκία (Singh 2011), ηδηαίηεξα ελ
θαηξψ νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δίλαη επνκέλσο ινγηθφ, ε Ηλδία λα αξλείηαη ζζελαξά ην
ζπγθεθξηκέλν αίηεκα ηεο ΔΔ.
ηελ ζπλέρεηα, έλα άιιν δήηεκα πνπ έρεη πξνθαιέζεη έληνλεο δηακάρεο κεηαμχ ησλ
κεξψλ, είλαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζηνλ θαξκαθεπηηθφ ηνκέα. Ζ ΔΔ ζα ήζειε λα
πεξηιακβάλεηαη ε απνθιεηζηηθφηεηα δεδνκέλσλ ζηελ πκθσλία, ην νπνίν κε ηελ ζεηξά
ηνπ ζα επέθεξε επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή γελφζεκσλ θαξκάθσλ ζηελ Ηλδία. Πίζσ
απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δηεθδίθεζε ηεο ΔΔ, βξίζθνληαη κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο
επξσπατθέο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο (Bava 2013). Απηέο εμάγνπλ γελφζεκα θάξκαθα
ζηελ Αθξηθή θαη ζε άιιεο θησρέο πεξηνρέο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ελδεκηθψλ
αζζελεηψλ φπσο ν ηφο HIV/AIDS, ε εινλνζία θαη ε θπκαηίσζε. Δχινγα ινηπφλ, ε
δηεθδίθεζε ηεο θάζε πιεπξάο, έρεη λα θάλεη κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ επηδίσμε ηνπ
θέξδνπο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
Δπηπιένλ αλεζπρίεο ηεο ΔΔ αθνξνχλ ηνπο πςεινχο δαζκνχο ζηα απηνθίλεηα, ηα
θξαζηά, ηηο αζθάιεηεο, ζηηο ηξαπεδηθέο θαη λνκηθέο ππεξεζίεο, ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη
ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη ε ίδηα ε Ηλδία εθθξάδεη αλεζπρίεο
σο πξνο ηηο ππεξεζίεο, γηαηί ζχκθσλα κε αλαθνξέο, ε ΔΔ δεηά παξαθνινχζεζε απφ
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ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηεο πινπνίεζεο ηεο πκθσλίαο, ζην νπνίν ε Ηλδία είλαη
αληίζεηε33.
Παξάιιεια, ε Ηλδία επηζπκεί απειεπζέξσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ ησλ θισζηνυθαληνπξγηθψλ, αγξνηηθψλ θαη
θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. πγθεθξηκέλα, ζα ήζειε έλα πην θηιειεχζεξν θαζεζηψο
παξνρήο βίδαο πνπ ζα επέηξεπε ζηνπο Ηλδνχο επαγγεικαηίεο -θπξίσο ηνπ ηνκέα ηεο
πιεξνθνξηθήο- λα δηακείλνπλ θαη λα εξγαζηνχλ πξνζσξηλά ζην έδαθνο ηεο ΔΔ.
Δπηπιένλ, ζα επηζπκνχζε έλα κεγαιχηεξν εχξνο γχξσ απφ ηνπο ηνκεαθνχο νξηζκνχο,
ηελ δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο παξακνλήο ησλ ηλδψλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΔΔ θαη επέιηθηε
θπθινθνξία εληφο ησλ επξσπατθψλ αγνξψλ34.
Γηα ην ηέινο, ππάξρνπλ ελδείμεηο, φηη ε Ηλδία ίζσο αθνινπζήζεη κηα επέιηθηε
πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηνπο δαζκνχο ζηα θξαζηά, ηα νηλνπλεπκαηψδε θαη ηα πξντφληα
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ζα πξέπεη ε ΔΔ λα αλαγλσξίζεη φηη ε
Ηλδία παξέρεη ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηνλ ζεβαζκφ ζηελ πλεπκαηηθή
ηδηνθηεζία θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ Ηλδία δελ ζεσξείηαη
ςεθηαθά αζθαιήο απφ ηελ ΔΔ θαη απηφ απμάλεη ην επηρεηξεζηαθφ θφζηνο θαη ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηηο ηλδηθέο εηαηξείεο πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηηο
επξσπατθέο αγνξέο.
Ζ πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ ρξεηάδεηαη ζηήξημε απφ πςειφβαζκα θιηκάθηα
αιιηψο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη αξθεηά. Ζ νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε θαη ε θξίζε ζηελ
ΔΔ έρνπλ ήδε επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο κε ηελ Ηλδία, απφδεημε φηη ην κεηαμχ ηνπο εκπφξην
έρεη νξηαθά κεησζεί ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, παξφιν πνπ ε Γεξκαλία, ε ηζρπξφηεξε
νηθνλνκία εληφο ηεο Έλσζεο θαη ν κεγαιχηεξνο επξσπατθφο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο
Ηλδίαο ζπλερίδεη λα έρεη πςειέο επηδφζεηο.

33
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http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534987/EXPO_STU(2015)534987_EN.pdf
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Κεθάιαην Πέκπην: Οη δηκεξείο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο Διιάδαο-Ιλδίαο
Ζ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ Διιάδαο θαη Ηλδίαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο απφ ηα αξραία ρξφληα,
σζηφζν κφιηο ηνλ Μάην ηνπ 1950 νη δχν ρψξεο ζχλαςαλ δηπισκαηηθέο ζρέζεηο. Οη
ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ έρνπλ πξνρσξήζεη νκαιά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 67
εηψλ, ζηεξηδφκελεο ζε κηα θνηλή δέζκεπζε απέλαληη ζηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο,
ζην θξάηνο δηθαίνπ θαη ζηελ παγθφζκηα εηξήλε θη αλάπηπμε. ε ηαθηηθή βάζε, νη
αξρεγνί ησλ δχν θξαηψλ αληαιιάζνπλ επηζθέςεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη
κεηαμχ ησλ ζπδεηήζεηο επηθεληξψλνληαη ζε δηάθνξα ζέκαηα δηκεξνχο, πεξηθεξεηαθήο
θαη δηεζλνχο ζεκαζίαο.
Χο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο/εκπνξηθέο ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ, απηφ πνπ παξαηεξείηαη
είλαη φηη παξακέλνπλ ζε ρακειφ επίπεδν, κε ην ηζνδχγην εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ λα
είλαη αξλεηηθφ γηα ηελ Διιάδα, παξφιν πνπ, ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ,
θαηαγξάθεηαη κία κηθξή αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Ηλδία κε κία
ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ ηελ ηειεπηαία δηεηία. Οη θπξηφηεξεο ειιεληθέο
εμαγσγέο ζηελ Ηλδία αθνξνχλ: ζίδεξν, ράιπβα, αινπκίλην, ηζηκέλην, θανπηζνχθ,
ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο.
EXPORTS FROM GREECE **Source- Indian Ministry of Commerce
($ millions)

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17
(Apr-Feb)

EXPORTS TOTAL
PETROLEUM PRODUCTS
(CN 27)
EXPORTS (WITHOUT

111.87

109.44

127.75

111.03

115.65

0.89

4.69

1.16

6.72

9.75

110.98

104.75

126.59

104.31

105.9

PETROLEUM PRODUCTS)

IMPORTS TO GREECE **Source- Indian Ministry of Commerce
($ millions)

2012

2013

2014

2015-16

2016-17
(Apr-Feb)

EXPORTS TOTAL

300.13

335.14

360.84

335.68

310.27

PETROLEUM PRODUCTS

0.4

0.25

0.33

0.58

0.64

299.73

334.89

360.51

335.1

309.63

(CN 27)
EXPORTS (WITHOUT
PETROLEUM PRODUCTS)
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THE 5 MAIN PRODUCTS EXPORTED FROM GREECE (CN4)
**Source- Indian Ministry of Commerce
2012

2013

2014

2015

2016-17

MAIN EXPORTED

Chemicals,

Cement,

Iron &

Iron &

Ships,

PRODUCTS (4 DIGIT)

Rubber,

Mineral

Steel,

Steel,

Textile,

Iron &

Fuels, Iron

Aluminum,

Aluminum,

Aluminum,

Steel,

& Steel,

Nuclear

Cement,

Minerals,

Aluminum,

Aluminum,

Reactor,

Nuclear

Iron &

Nuclear

Nuclear

Cement,

Reactor,

Steel

Reactors

Reactors

Chemicals

Minerals

TOURISM **Consular Section, Embassy of Greece, N. Delhi

Arrivals from India to Greece

2012

2013

2014

2015

2016

5200

10955

17028

20430

24460

Arrivals from Greece to India

Δμαίξεζε απνηειεί ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ, θαζψο ν αξηζκφο ησλ ηλδψλ ηνπξηζηψλ
πξνο ηε ρψξα καο απμάλεηαη ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο απνηππψλεηαη θαη
ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. ε απηφ, έρεη ζπκβάιεη ε ζπρλή δεκνζίεπζε θσηνγξαθηψλ
ειιεληθψλ ηνπίσλ ζηνλ ηλδηθφ ηχπν θαη ην δηαδίθηπν, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο εληείλεη
ην ελδηαθέξνλ ηνπ ηλδηθνχ θνηλνχ γηα ηελ Διιάδα (Δηήζηα Έθζεζε 2015, Γξαθείν ΟΔΤ
Ν. Γειρί)35. Ζ ρψξα καο δηαζέηεη πςειή εμεηδίθεπζε ζηε ηερλνγλσζία ηεο ηνπξηζηηθήο
ζπλεξγαζίαο , γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νπνίαο ελδηαθέξεηαη έληνλα ε ηλδηθή πιεπξά.
Παξάιιεια, ε ξαγδαία απμαλφκελε ηλδηθή κεζαία ηάμε -γηα ηελ νπνία ε Διιάδα
εμαθνινπζεί λα απνηειεί πφιν έιμεο ιφγσ ηεο πινχζηαο πνιηηηζηηθήο καο
θιεξνλνκηάο- απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν θαη ειθπζηηθφ ζηφρν, ηνλ νπνίν ε ηνπξηζηηθή
καο ζηξαηεγηθή γηα ηα επφκελα ρξφληα δελ δηθαηνχηαη λα αγλνήζεη.
Ζ ζπλερήο αλάπηπμε ηεο κεζναζηηθήο ηάμεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεγαιχηεξε
εμνηθείσζε ησλ Ηλδψλ κε ηελ Διιάδα κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο επηζθεςηκφηεηάο ηνπο
πξνο απηήλ, δεκηνπξγεί πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο θαη ζε άιινπο ηνκείο, φπσο είλαη ηα
ηξφθηκα. Καηαξράο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη Ηλδνί γλσξίδνπλ πιένλ ηελ ειιεληθή
θνπδίλα, ε θήκε ηεο νπνίαο αξρίδεη θαη εμαπιψλεηαη ζηελ Τπνήπεηξν (Δηήζηα Έθζεζε
2015, Γξαθείν ΟΔΤ Ν. Γειρί). Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ, έρεη νδεγήζεη ηα ηειεπηαία
ρξφληα ζηελ εηζαγσγή ειιεληθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, φπσο ε θέηα, έηνηκεο πίηηεο,
35

https://agora.mfa.gr/infofiles/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95
%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202015%20(3).pdf
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θχιιν γηα πίηηεο (Πξννπηηθέο Γηείζδπζεο ζηελ Ηλδηθή Αγνξά-Κιάδνη 2007-2008,
Γξαθείν ΟΔΤ Ν. Γειρί), ελψ αλακέλεηαη θαη δηεχξπλζε ηεο γθάκαο ησλ εηζαγφκελσλ
απφ ηελ Διιάδα πξντφλησλ δηαηξνθήο. Όκσο, ην πην ζεκαληηθφ φισλ, είλαη φηη
δεκηνπξγείηαη κηα απίζηεπηε επθαηξία γηα ηελ εηζαγσγή θαη θαζηέξσζε ηνπ ειιεληθνχ
ειαηνιάδνπ ζηελ ηλδηθή αγνξά.
Αλακθίβνια ε ηλδηθή αγνξά, απνηειεί κέρξη ζήκεξα κία δχζθνιε αγνξά γηα ην
ειιεληθφ ειαηφιαδν. Ζ άγλνηα ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηφζν ζηελ
επηρεηξεκαηηθή φζν θαη ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ηεο ρψξαο ζπξξηθλψλεη ηα
θξηηήξηα εηζαγσγήο, εκπνξίαο θαη αγνξάο ειαηνιάδνπ ζε έλα θαη κνλαδηθφ γλψκνλα
ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ ηηκή (Ζ αγνξά ειαηνιάδνπ ζηελ Ηλδία, Γξαθείν ΟΔΤ Ν. Γειρί,
Αχγνπζηνο 2017)36. Παξφιν απηά, ν εηήζηνο ξπζκφο αλάπηπμεο άλσ ηνπ 7% ηεο
κεζαίαο θαη αλψηεξεο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο θαη ε απμαλφκελε δηάζεζε ελεκέξσζεο
ησλ ηλδψλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, δεκηνπξγνχλ εθείλεο ηηο
ζπλζήθεο πνπ κειινληηθά ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο δήηεζεο
ειαηνιάδνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε είζνδνο ηνπ ειιεληθνχ ειαηνιάδνπ ζηελ ηλδηθή
αγνξά ζεσξείηαη παξαπάλσ απφ επηβεβιεκέλε θαη είλαη κία κνλαδηθή επθαηξία γηα ηνπο
έιιελεο ειαηνπαξαγσγνχο, ε νπνία δελ πξέπεη κε ηίπνηα λα παξακείλεη
αλεθκεηάιιεπηε, ηδηαηηέξσο ζηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
ηελ ζπλέρεηα, ε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθζεζε
φιν θαη κεγαιχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ηλδηθνχ πιεζπζκνχ ζε δπηηθέο επηξξνέο, ζα
ζπληειέζεη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πνηνηηθέο θαηνηθίεο, κε απνηέιεζκα ηελ
ακείσηε αλάπηπμε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα. Οη αλακελφκελεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη
νηθνδνκηθέο αλάγθεο ζα πξνθαιέζνπλ πςειή δήηεζε ζηνπο θιάδνπο ηνπ αινπκηλίνπ
θαη θπξίσο ηνπ καξκάξνπ, ην νπνίν ζηελ Ηλδία ζεσξείηαη απφδεημε θνηλσληθνχ status
(Ζ αγνξά καξκάξνπ ζηελ Ηλδία, Γξαθείν ΟΔΤ Ν. Γειρί, Φεβξνπάξηνο 2016)37. Κάηη
ηέηνην γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο καξκάξνπ, είλαη πνιχ κεγάιε επθαηξία, ψζηε φρη
κφλν λα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη, αιιά λα απμήζνπλ θαη ην κεξίδηφ ηνπο ζηε ηλδηθή
αγνξά.

36

https://agora.mfa.gr/infofiles/2017%20%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91
%20%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A5
%20%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91%20i
n.pdf
37
https://agora.mfa.gr/infofiles/radC2204%CE%97%20%CE%91%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%91
%20%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%C
E%A4%CE%97%CE%9D%20%CE%99%CE%9D%CE%94%CE%99%CE%91.pdf
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ΙΝΓΙΚΔ ΔΙΑΓΩΓΔ

Blocks/Slabs

ΧΩΡΑ

2014-15 (εκ. $)

2013-14 (εκ. $)

1

ΙΣΑΛΙΑ

119,96

122,14

2

ΣΟΤΡΚΙΑ

67,78

57,53

3

ΑΙΓΤΠΣΟ

6,63

9,78

4

ΙΡΑΝ

6,38

4,50

5

ΕΛΛΑΔΑ

3,95

3,37

6

ΙΠΑΝΙΑ

3,65

3,41

7

ΚΙΝΑ

3,44

2,11

8

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ

1,69

1,01

9

ΚΡΟΑΣΙΑ

1,11

0,25

10

ΠΑΚΙΣΑΝ

0,40

0,51

234,87 εκ. $

228,50 εκ. $

ΤΝΟΛΟ ΙΝΔΙΚΩΝ ΕΙΑΓΩΓΩΝ
Πεγή: Ηλδηθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ

Ινδικζς εισαγωγζς, Κωδ. 2515
Ιταλία

Σουρκία

Ιςπανία

Κίνα
5%

2%

Αίγυπτοσ

Ιράν

Ελλάδα

Πορτογαλία Κροατία
Πακιςτάν
0
%
0
%
0
%
2% 2% 1%

28%
60%
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Κωδ. 680221: Simply cut/sawn marble travertine and alabaster with a flat or even surface

ΧΩΡΑ

2014-15 (εκ. $)

2013-14 (εκ. $)

1

ΚΙΝΑ

55,49

42,66

2

ΟΜΑΝ

49,62

38,85

3

ΡΙ ΛΑΝΚΑ

14,93

15,81

4

ΙΣΑΛΙΑ

12,20

18,25

5

ΣΟΤΡΚΙΑ

5,23

4,21

6

ΕΛΛΑΔΑ

4,71

3,28

7

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ

3,23

3,13

8

ΜΠΟΤΣΑΝ

2,87

2,07

9

ΒΙΕΣΝΑΜ

2,33

2,73

10

ΙΠΑΝΙΑ

1,45

1,48

εκ. $

εκ. $

ΤΝΟΛΟ ΙΝΔΙΚΩΝ ΕΙΑΓΩΓΩΝ
Πεγή: Ηλδηθφ Τπνπξγείν Δκπνξίνπ

Ινδικζς εισαγωγζς, Κωδ. 680221
Κίνα

Ομάν

Ελλάδα

Πορτογαλία Μπουτάν
2%
3%
3%

ρι Λάνκα

2% 2%

Ιταλία

Σουρκία

Βιετνάμ

Ιςπανία

1%

32%
14%

12%
29%

Σέινο, ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο ησλ δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ πθίζηαληαη
θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο πνπ απνηειεί επξχ πεδίν γηα αλάπηπμε επελδπηηθψλ
ζπλεξγαζηψλ, θαζψο παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ηνπο κεγάινπο
θαηαζθεπαζηηθνχο θαη ηερληθνχο νκίινπο ηεο Διιάδαο κε εμεηδίθεπζε ζηα κεγάια
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ελεξγεηαθά έξγα. Δηδηθφηεξα, σο πξνο ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην, παξαηεξείηαη
ξαγδαία αχμεζή ηνπ δηεζλψο, δεκηνπξγψληαο απαηηήζεηο γηα ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο
ζηνπο ζηαζκνχο εθθίλεζεο θαη ζηηο ρψξεο απνξξφθεζεο, απφ ηηο νπνίεο νη πην κεγάιεο
είλαη ε Κίλα θαη ε Ηλδία,. Ζ ρψξα καο δηαζέηεη δηαξθψο αλαβαζκηδφκελν ζηαζκφ
πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ , έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα απνηειέζεη ζην εγγχο
κέιινλ ζεκαληηθφ δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν, ελψ νη ειιεληθνί εθνπιηζηηθνί θχθινη
εηνηκάδνληαη λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, θαζψο ε κεηαθνξά κέζσ ηεο ζαιάζζηαο
νδνχ είλαη ε πιένλ πξφζθνξε ιχζε, ιφγσ ειιείςεσο πξνο ην παξφλ επίγεησλ αγσγψλ
(Πξννπηηθέο Γηείζδπζεο ζηελ Ηλδηθή Αγνξά-Κιάδνη 2007-2008, Γξαθείν ΟΔΤ Ν.
Γειρί). Παξάιιεια, θξίλεηαη ζθφπηκν λα δηεξεπλεζνχλ ζε βάζνο θαη νη πξννπηηθέο
ζπλεξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, δεδνκέλνπ αθελφο ηνπ ηδηαίηεξνπ
ελδηαθέξνληνο ηεο Διιάδαο γηα αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ ζεκαληηθνχ
δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ δηαζέηεη, θαη αθεηέξνπ ηελ επεθηαηηθή
ζηξαηεγηθή κεγάισλ ηλδηθψλ νκίισλ αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.
Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο, αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο θπξηόηεξεο ειιεληθέο
επελδύζεηο ζηελ Ιλδία (Γξαθείν ΟΔΤ Ν. Γειρί):

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Adventus Laboratories
(India) Pvt. Ltd
Alumil Systems India Pvt Ltd

ΚΛΑΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΑ

Μεηξηθή Δηαηξεία

Pharmaceuticals

Pharmathen S.A.

Aluminium doors/windows
manufacturer

Alumil

AMD Telecom Pvt Ltd

Telecommunications

AMD Telecom SA

Arkay Glenrock pvt ltd

Granite slab exporter, distributer

The Pisani Group

Travel & Tourism

ASIT

Food/snack makers

Chipita SA

ASIT
(Anatolia Splendid Incoming
Travel)
Chipita India Pvt Ltd
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Danaos Software Services Pvt
Ltd

Information Technology
Quality Management

Eurocert Inspection Services

Certification

Danaos SA
Eurocert SA

Frigoglass India Pvt. Ltd.

Commercial refrigerator supplier

Frigoglass SA

HT Mobile Solutions Ltd,

Telecommunications

Velti

Intracom Telecom

Telecommunications

Intracom Telecom

Kooud Software Pvt Ltd

Information Technology

Maillis Strong Strap Pvt. Ltd.

Packaging tools

ML Group of Companies

Tobacco

Topos Trading

Olive Oil

Torux Software Pvt Ltd

Information Technology

European Dynamics
Ltd
M.J.Maillis SA
Leaf Tobacco
A.Mchailides SA
Topos Trading
Torux Software
Pvt Ltd

Theon Sensors S.A.

Defence Equipment Manufacturer

Theon Sensors

Velti Services India Pvt Ltd.

Telecommunications

Velti

Κιείλνληαο, παξνπζηάδεηαη ην δηκεξέο ζεζκηθό πιαίζην αθξηβψο φπσο απηφ είλαη
θαηαγεγξακκέλν ζηελ Δηήζηα Έθζεζε 2015 ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Ν. Γειρί θαη ην νπνίν
απφ ηφηε δελ έρεη ππνζηεί θακία αιιαγή.
Α. Δθθξεκείο πκθσλίεο Διιάδαο – Ιλδίαο:


πκθσλία Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο: Ζ ηζρχνπζα πκθσλία ππεγξάθε ην
1965 θαη επηθπξψζεθε ην 1966. Μεηά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηελ
ηλδηθή πιεπξά ηνλ Γεθέκβξην 2015, ε ειιεληθή πξφηεηλε ελαιιαθηηθέο
εκεξνκελίεο γηα ηε ζπλάληεζε ησλ δχν αληηπξνζσπεηψλ, νη νπνίεο παξήιζαλ
ρσξίο αληαπφθξηζε ησλ Ηλδψλ. Σνλ Ηνχιην 2016 ε ηλδηθή πιεπξά επαλήιζε
δεηψληαο ηνλ εθ λένπ θαζνξηζκφ εκεξνκεληψλ γηα ηελ πξναλαθεξζείζα
ζπλάληεζε. Μέρξη θαη ζήκεξα, αλακέλεηαη απάληεζε ηνπ ειιεληθνχ Τπ.
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Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν παξακέλεη δηζηαθηηθφ ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ησλ
πξνεγνχκελσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ πνπ νδεγνχληαλ ζπλερψο ζε αδηέμνδν.


πκθσλία Αεξνπνξηθψλ Μεηαθνξψλ: ηηο 6 θαη 7 επηεκβξίνπ 2016
δηεμήρζεζαλ ζην Ν. Γειρί δηαπξαγκαηεχζεηο αληηπξνζσπεηψλ ησλ αξκφδησλ
Τπνπξγείσλ, νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζηε κνλνγξαθή ηνπ θεηκέλνπ ηεο πκθσλίαο.
Δθθξεκεί ε επίζεκε ππνγξαθή θαη ε επηθχξσζή ηεο απφ ηηο δχν ρψξεο. Ζ ηλδηθή
πιεπξά επειπηζηνχζε φηη, έσο ην ηέινο ηνπ 2016, ζα είραλ ππνγξαθεί θαη νη
εθθξεκνχζεο παξφκνηεο πκθσλίεο κε 4 ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ., θάηη πνπ
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο Οξηδφληηαο πκθσλίαο
Αεξνπνξηθψλ Μεηαθνξψλ Δ.Δ. – Ηλδίαο.



πκθσλία Ναπηηιηαθψλ Μεηαθνξψλ: Ζ πξψηε ζπλάληεζε ησλ νκάδσλ
εκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ είρε νξηζηεί γηα ηνλ επηέκβξην 2013 αλαβιήζεθε
πιεηζηάθηο, πάληα κε πξσηνβνπιία ηεο ηλδηθήο πιεπξάο. Σνλ Ηνχιην 2016 ε
ειιεληθή πιεπξά δέρζεθε ηελ πξφηαζε ηεο ηλδηθήο γηα πξαγκαηνπνίεζε ησλ
ζπλνκηιηψλ κέζσ ηειεδηάζθεςεο, αιιά έθηνηε δελ ππήξμε θακία εμέιημε επί
ηνπ ζέκαηνο. Ζ απνπζία ζπκθσλίαο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο θνξνιφγεζεο ησλ
λαπηηιηαθψλ θεξδψλ φρη κφλν απνηειεί ην ζνβαξφηεξν πξφζθνκκα ζηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε πκθσλία Ναπηηιηαθψλ Μεηαθνξψλ, αιιά θαη
παξεκπνδίδεη θάζε πξφνδν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ ππνγξαθή δηκεξνχο
πκθσλίαο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο.



Μλεκφλην πλεξγαζίαο Enterprise Greece κε Invest in India θαη FICCI: Καηά
ηελ ηειεπηαία ΜΓΔ ζηελ Αζήλα ηνλ Μάξηην ηνπ 2011, θαηαγξάθεθε ζηα
πξαθηηθά φηη θαη νη δχν πιεπξέο ελζαξξχλνπλ ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ
πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ελ ιφγσ νξγαληζκψλ. Ζ απάληεζε ηνπ FICCI ππήξμε
αξλεηηθή. Με έγγξαθφ ηεο πξνο ην γξαθείν ΟΔΤ Ν. Γειρί, ε Β5 Γ/λζε
γλσζηνπνίεζε φηη, κεηά απφ ζρεηηθή παξέκβαζε ηεο ηλδηθήο Πξεζβείαο ζηελ
Αζήλα, ην FICCI ζα επαλεμέηαδε ηελ απφθαζή ηνπ. Γελ ππήξμαλ εμειίμεηο επί
ηνπ πξνθεηκέλνπ δεηήκαηνο.



Μλεκφλην πλεξγαζίαο ΚΑΠΔ – Ministry of New & Renewal Energy: Σν
θείκελν ηνπ Μλεκνλίνπ είλαη έηνηκν πξνο ππνγξαθή εδψ θαη δχν ρξφληα.



Μλεκφλην πλεξγαζίαο ΔΤΠ/ΔΛΟΣ – BIS: Σνλ Μάην 2016 ε ηλδηθή πιεπξά
πξφηεηλε κηα ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε ζην θαηαξρήλ ζπκθσλεζέλ θείκελν, ηελ
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νπνία νη αξκφδηνη ππάιιεινη ηνπ ΔΛΟΣ επεμεξγάδνληαη. Σν πηζαλφηεξν είλαη
ην θείκελν λα είλαη έηνηκν πξνο ππνγξαθή θαηά ηελ επεξρφκελε ΜΓΔ.


πκθσλία Ακνηβαίαο Ννκηθήο πλδξνκήο ζε Πνηληθά Θέκαηα: ηηο 25
Απγνχζηνπ 2016 ε ηλδηθή πιεπξά απέζηεηιε ζρέδην πκθσλίαο. Αλακέλεηαη ε
Απάληεζε ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο .



Πξφγξακκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Πνιηηηζηηθήο πλεξγαζίαο 2016-2018: ηηο 21
Ηνπιίνπ 2016 ε ηλδηθή πιεπξά απέζηεηιε ζρέδην θεηκέλνπ. Αλακέλεηαη ε
απάληεζε ησλ ζπλαξκφδησλ ειιεληθψλ Τπνπξγείσλ.



Μλεκφλην Καηαλφεζεο κεηαμχ Γηπισκαηηθψλ Αθαδεκηψλ: ηηο 5 Απγνχζηνπ
2016 ε Ηλδηθή Πξεζβεία ζηελ Αζήλα απέζηεηιε ζρέδην θεηκέλνπ. Αλακέλεηαη
απάληεζε απφ ηελ Γηπισκαηηθή Αθαδεκία. Σν ζρέδην απηφ είλαη ίδην κε ην
αξρηθφ θείκελν πνπ είρε πξνηαζεί απφ ηελ ηλδηθή πιεπξά. Ζ Γηπισκαηηθή
Αθαδεκία είρε απνζηείιεη αληηπξφηαζε ε νπνία είρε πξνσζεζεί ζην Ηλδηθφ
ΤΠΔΞ ηνλ Μάην 2016.



Κνηλή Γήισζε ηξαηεγηθήο ρέζεο Διιάδνο-Ηλδίαο: Σν πξψην ζρέδην Κνηλήο
Γήισζεο πξνσζήζεθε απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά ηνλ Ννέκβξην 2011. Απφ ην
2013 έρεη ζηακαηήζεη ε φπνηα αληαιιαγή θεηκέλσλ.

Β. Ιζρύνπζεο πκθσλίεο Διιάδαο – Ιλδίαο:


πκθσλία Οηθνλνκηθήο, Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο:
Τπεγξάθε ζηηο 23.09.1983 θαη θπξψζεθε ηελ 1.01.1984. Αλαλεψζεθε κε ηελ
ππνγξαθή 4 Πξαθηηθψλ, ην ηειεπηαίν εθ ησλ νπνίσλ ππεγξάθε ην 1999 θαη
θπξψζεθε ην 2001.



Δκπνξηθή πκθσλία: Τπεγξάθε ζηηο 31.01.1973 θαη θπξψζεθε ην 1974. Ηζρχεη
πιένλ ζην βαζκφ πνπ δελ αληηβαίλεη ην Κνηλνηηθφ Γίθαην.



πκθσλία ακνηβαίαο Πξνζηαζίαο & Πξνψζεζεο Δπελδχζεσλ: Τπεγξάθε ην
2007 θαη θπξψζεθε ην 2008. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2016 ε ηλδηθή θπβέξλεζε άξρηζε
ζηαδηαθά λα θαηαγγέιιεη φιεο ηηο αληίζηνηρεο ζπκθσλίεο, κε ζθνπφ ηε ζχλαςε
λέσλ, ζχκθσλα κε έλα πξφηππν ζπκθσληψλ πνπ ε ίδηα θαηήξηηζε. Ζ Δ.Δ. έρεη
επηιεθζεί ηνπ δεηήκαηνο εμ νλφκαηνο ησλ ΚΜ, σο θαζ’ χιε αξκφδηα.



πκθσλίαο Σνπξηζηηθήο πλεξγαζίαο: Τπεγξάθε ζηηο 13.01.1998 θαη θπξψζεθε
ηελ 1.01.1999. Ζ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο ζρεηηθήο Μηθηήο Δπηηξνπήο
Σνπξηζκνχ έγηλε ζην Ν. Γειρί ηνλ Απξίιην 2007. ην πιαίζην ηεο 6εο ΜΓΔ νη
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δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ λα πξνσζήζνπλ ηε 2ε ζπλεδξίαζε, γηα ηελ νπνία
ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ ΔΟΣ νη παξαθάησ πξνηάζεηο:
1. Πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ παθέησλ πνιπηειείαο
2. Γεκηνπξγία δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο ειι. Τπ. Πνιηηηζκνχ & Σνπξηζκνχ
3. θαη Ηλδψλ παξαγσγψλ θηλεκαηνγξάθνπ
4. Πξνψζεζε θνηλψλ παθέησλ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη άιισλ
5. εμεηδηθεπκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη
6. Δγθαζίδξπζε απεπζείαο πηήζεο Διιάδαο – Ηλδίαο


πκθσλία Δπηζηεκνληθήο & Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο: Αλαζεσξήζεθε θαη
ππεγξάθε εθ λένπ ζηηο 26.04.2007. Κπξψζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2008.



χκβαζε Πεξί Μνξθσηηθψλ ρέζεσλ: Τπεγξάθε ζηηο 22.6.1961 θαη ηέζεθε ζε
ηζρχ ζηηο 8.11.1962 .



Μλεκφλην Γηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθψλ: Τπεγξάθε ζηηο
16.5.1995.



Μλεκφλην θαηαλφεζεο γηα Ακπληηθέο ρέζεηο: Τπεγξάθε ζηηο 7.12.1998.



πκθσλία Ακνηβαίαο Καηάξγεζεο Τπνρξέσζεο Θεψξεζεο ζε Γηπισκαηηθά
Γηαβαηήξηα: Τπεγξάθε ζηηο 1.2.2013 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 9.5.2013.

πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ παξαηεξείηαη, είλαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξφιν πνπ
έρνπλ γίλεη δηάθνξεο ελέξγεηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ Διιάδαο-Ηλδίαο κέζσ
ηεο πξνζπάζεηαο ζχλαςεο ζπκθσληψλ ζε δηάθνξνπο λεπξαιγηθνχο ηνκείο -φπσο νη
αεξνκεηαθνξέο, ηα λαπηηιηαθά, νη επηρεηξήζεηο- απηφ ελ ηέιε δελ έρεη θαηαζηεί εθηθηφ.
Ζ πην πξφζθαηε δηκεξήο ζπκθσλία ππεγξάθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2013, ελψ γηα ηηο
ππφινηπεο ηζρχνπζεο έρεη παξέιζεη δεθαεηία απφ ηφηε πνπ ππεγξάθεζαλ ή/θαη ηέζεθαλ
ζε ηζρχ. Σν γεγνλφο απηφ, ελδερνκέλσο θαη λα έπξεπε λα πξνβιεκαηίζεη ηελ Διιάδα,
ψζηε λα επαλαζρεδηάζεη ηελ φπνηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο ηεο Ηλδίαο, κε ζηφρν ηελ
απφθηεζε ελφο νπζηαζηηθνχ εηαίξνπ. Μέζσ ακνηβαίσλ επσθειψλ ζπλεξγαζηψλ κε ηε
Ηλδία, ε Διιάδα ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα βξεη λέεο δηεμφδνπο απφ ηελ νηθνλνκηθή
θξίζε θαη λα ζέζεη ζηέξεεο βάζεηο γηα έλα κέιινλ κε πξννπηηθέο.
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πκπεξάζκαηα
Αλακθίβνια ε Ηλδία, είλαη κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ηνπ
θφζκνπ, γηα ηελ αθξίβεηα έρεη ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο δηεζλψο ηα
ηειεπηαία έηε, πξάγκα πνπ απηνκάησο ηελ θαζηζηά θαη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ «παίθηε»
ζηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε. Απηφ θπζηθά δε ζα κπνξνχζε λα αθήζεη αδηάθνξε ηελ
ΔΔ, ε νπνία δηέθξηλε ζηελ Ηλδία -θαηά βάζε- έλαλ λέν εκπνξηθφ θαη επελδπηηθφ εηαίξν.
Έηζη απφ πνιχ λσξίο, απηή ε ζρέζε επηζθξαγίζηεθε απφ κηα ζεηξά δηκεξψλ ζπκθσληψλ
γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εκπνξηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, ελψ απφ ην 2004, ε
ζρέζε έρεη αλαβαζκηζηεί ζε «ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ζρέζε».
Παξφιν απηά, ε ΔΔ θαη ε Ηλδία εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο
πξνηεξαηφηεηεο θαη πξνηηκήζεηο, ιφγσ, ηφζν ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ καθξηλνχ
παξειζφληνο, φζν θαη ησλ πην πξφζθαησλ εκπεηξηψλ. Ζ ΔΔ ζην εζσηεξηθφ ηεο
ρξεζηκνπνηεί έλα κεηακνληέξλν θαη ζπλεθηηθφ ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ κεηαμχ ησλ
θξαηψλ κειψλ. Ζ Ηλδία δίλεη ην βάξνο ζηελ θξαηηθή θπξηαξρία θαη ζηε κε επέκβαζε
ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο άιισλ θξαηψλ. Ζ πξφθιεζε επνκέλσο είλαη ε κεηαβεζηθαιηαλή ΔΔ θαη ε βεζηθαιηαλή Ηλδία λα απνθηήζνπλ κηα νπζηαζηηθή ακνηβαία
επσθειή (“win-win”) εηαηξηθή ζρέζε.
Μέρξη θαη ζήκεξα, παξφιν πνπ παξαηεξείηαη κηα αμηφινγε ηδεαιηζηηθή ζχγθιηζε
κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, ζα ιέγακε πσο δελ πθίζηαηαη πξαγκαηηθή εηαηξηθή ζρέζε
κεηαμχ ηνπο. Οη φπνηεο ζπλεξγαζίεο έρνπλ επηηεπρζεί, θπξίσο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα,
είλαη απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν ηπραηφηεηαο παξά νξγαλσκέλσλ πξνζέζεσλ. Απηφ
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ εηθφλα πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε κία πιεπξά γηα ηελ άιιε.
Ζ ΔΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηαρείο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο Ηλδίαο, ηνλ απμαλφκελν
ξπζκφ εγρψξηαο θαηαλάισζεο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θφζηνπο θαη ην άθζνλν
εηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο
ηερλνινγίαο, είδε εμ αξρήο ζηελ Ηλδία έλαλ λέν πνιιά ππνζρφκελν εκπνξηθφ θαη
επελδπηηθφ εηαίξν θαη απ’ φζν φια δείρλνπλ, ζηακάηεζε εθεί.
Ζ αδπλακία ηεο ΔΔ λα εθηηκήζεη εγθαίξσο ηελ αλάγθε ηεο Ηλδίαο λα αληηκεησπίζεη ηηο
ΖΠΑ θαη ηελ Κίλα ζην δηεζλέο ζηεξέσκα θαη λα βξεη ζπκκάρνπο απέλαληη ζηελ νινέλα
θαη απμαλφκελε επηξξνή ηεο ηειεπηαίαο ζηελ αζηαηηθή ήπεηξν, κφλν σο απνηπρία ηεο
ζηξαηεγηθήο επξσπατθήο πνιηηηθήο κπνξεί λα απνηηκεζεί. Καη απηφ, φρη κφλν γηαηί ε
ΔΔ έραζε κία εμαηξεηηθή επθαηξία λα απνθηήζεη θάηη παξαπάλσ απφ έλαλ εηαίξν,
νπζηαζηηθά έλαλ ζχκκαρν ζηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε, θαηάθεξε ελ ηέιεη λα
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ζηξέςεη ηελ Ηλδία πξνο ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Κίλα, κε ζπλέπεηα απηή λα αλαβαζκίζεη θαη λα
εληζρχζεη ηηο δηκεξείο ηεο ζρέζεηο κε θάζε κία απφ απηέο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ είλαη κία δνθηκαζία
γηα ηελ ΔΔ θαη ηνλ ξφιν ηεο σο δηεζλή δξψληα. Ζ έιιεηςε ζπλεθηηθφηεηαο ζην
εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα δεηήκαηα εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο θαη αζθαιείαο, θαζψο θαη γηα ζέκαηα ζηξαηησηηθήο θχζεσο, ζέηνπλ ελ
ακθηβφισ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο σο δηεζλή πνιηηηθφ παξάγνληα. Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα ε ΔΔ λα ππνβηβαζηεί σο εηαίξνο γηα ηελ Ηλδία.
Δπνκέλσο, θξίλεηαη σο επηηαθηηθή αλάγθε γηα ην κέιινλ ε αλνηθνδφκεζε ησλ ζρέζεσλ
Ηλδίαο-ΔΔ ζε λέεο βάζεηο θαη ε αλαζεψξεζε θαη ησλ δχν κεξψλ πάλσ ζε βαζηθά
δεηήκαηα. Πξψηα απ’ φια, ε ΔΔ πξέπεη λα πάςεη λα αληηκεησπίδεη ηελ Ηλδία
απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο κία κεγάιε αγνξά. Αδηακθηζβήηεηα, ε αγνξά ηεο Ηλδίαο
απνηειεί κία ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ ΔΔ γηα έλα «άλνηγκα» πξνο αλαηνιάο θαη
ηδηαηηέξσο γηα ηα θξάηε κέιε ηεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο ε
Διιάδα, θαζψο σο λένο εμαγσγηθφο θαη επελδπηηθφο πξννξηζκφο κπνξεί λα ζπκβάιιεη
ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθήο ηνπο αλάθακςε. Σαπηφρξνλα φκσο, κπνξεί λα απνδεηρζεί
έλαο εμαηξεηηθφο ζχκκαρνο ζηελ πνιπκεξή δηπισκαηία (π.ρ. ζηνλ ΠΟΔ, ζηνλ ΟΖΔ), γηα
ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο φπσο ε θαηαπνιέκεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε πξνζθπγηθή θξίζε.
Δίλαη ινηπφλ θαηξφο, ε ΔΔ σο ζχλνιν αιιά θαη θαζέλα απφ ηα θξάηε κέιε, λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη γηα λα έρεη ηζρπξή «θσλή» ε ΔΔ δηεζλψο θαη λα αληηκεησπίδεηαη
σο ηζρπξφο παξάγνληαο απφ ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο, ζα πξέπεη λα απνθηήζεη
πεξηζζφηεξν ζπλεθηηθφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηεο σο πξνο ηηο απνθάζεηο πνπ θαιείηαη λα
πάξεη σο δηεζλήο δξψληαο. ηελ πξάμε, θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ, κφλν εάλ ηα θξάηε
κέιε εθρσξήζνπλ κέξνο ηεο θξαηηθήο ηνπο θπξηαξρίαο θαη γηα ζέκαηα εμσηεξηθήο
πνιηηηθήο θαη αζθάιεηαο. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ, ζα δψζεη λέα δπλακηθή ζηελ
Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο ψζηε λα απνθηήζεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν,
ελψ ηαπηφρξνλα ε ΔΔ ζα αλαβαζκηζηεί ζε ζηξαηεγηθφ εηαίξν θαη ζα αληηκεησπίδεηαη
σο κία πξαγκαηηθή κεγάιε δχλακε ζηηο δηάθνξεο ζπλδηαιιαγέο ηεο κε ηελ Ηλδία θαη φρη
κφλν.
Σέινο, ην φηη νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο Ηλδίαο-ΔΔ βξίζθνληαη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν, δε ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ επηπιένλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη κάιηζηα ζε
βαζκφ πνπ λα κηιάκε γηα κηα φλησο ακνηβαία επσθειή ζρέζε. Πξνο απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα μεθηλήζνπλ εθ λένπ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ

70
πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ, κε ζηφρν θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο λα ππάξμεη ζεηηθφ
απνηέιεζκα. Δίλαη ινγηθφ, πσο θάηη ηέηνην ζα επηηεπρζεί κφλν ζην πιαίζην ακνηβαίσλ
ππνρσξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε ΔΔ επηζπκεί ηελ επηβνιή ρακειφηεξσλ δαζκψλ
ζηα εμαγφκελα πξντφληα ηεο απφ ηελ Ηλδία, ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ζνβαξά, εάλ φλησο ε
ηειεπηαία παξέρεη ή φρη ην θαηάιιειν ζεζκηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηνλ ζεβαζκφ ζηελ
πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Καηφπηλ
εμέηαζεο, θαη εάλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθφ, ε ΔΔ δελ ζα πξέπεη λα κελ αλαγλσξίδεη
απηφ ην δηθαίσκα ζηελ Ηλδία, πξνο φθεινο ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο
επξσπατθήο βηνκεραλίαο. Δπηπιένλ, ε παξνρή δηεπθνιχλζεσλ απφ ηελ ΔΔ ζηελ Ηλδία
γηα ηελ θηλεηηθφηεηα εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, κφλν ακνηβαία νθέιε κπνξεί λα έρεη. Γηα ηελ ΔΔ,
ζα ππάξμνπλ πνιιά πξνζηηζέκελα νθέιε ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο ε
δηαζηεκηθή θαη ππξεληθή ελέξγεηα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα απμεζεί ην Αθαζάξηζην
Δγρψξην Πξντφλ ηεο. Ζ Ηλδία απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα απμήζεη ην Αθαζάξηζην Δζληθφ
Πξντφλ, αιιά θαη ην Ηζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ ηεο.
Κιείλνληαο, απηφ πνπ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο απ’ φια ηα πξνεγνχκελα, είλαη φηη
ε πξφθιεζε γηα ηηο ζρέζεηο Ηλδίαο-ΔΔ αθνξά, απφ ηελ κία κεξηά ηελ δηαρείξηζε
πξνζδνθηψλ θαη ηθαλνηήησλ θαη, απφ ηελ άιιε, ηελ χπαξμε ηζνξξνπίαο κεηαμχ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη πξαγκαηηθφηεηαο. Οηηδήπνηε ιηγφηεξν, ζα ηθαλνπνηνχζε
πξνζσξηλά ηνπο δχν εηαίξνπο, αιιά δελ ζα εμαζθάιηδε κηα καθξνρξφληα ζηξαηεγηθή
εηαηξηθή ζρέζε.
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