
-ΙΝΔΙΑ- 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πολίτευμα Ομοσπονδιακή Προεδρευομένη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία  Πληθυσμός 1.252.139.596 Πρωτεύουσα Νέο Δελχί 

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΕΠ $ 7,277 τρις (ΙΣΟΤ. ΑΓΟΡ.ΔΥΝ.) Ανεργία 4,90% Εξαγωγές $310,53 δις 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ $ 6.265 (ΙΣΟΤ. ΑΓΟΡ.ΔΥΝ.) Πληθωρισμός 6,30% Εισαγωγές $447,54 δις 

Δημόσιο χρέος 64,9 % ΑΕΠ (στοιχεία ΔΝΤ) Έλλειμμα προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρν. 4,1% ΑΕΠ  

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 
(ποσά σε εκ. €) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Εξαγωγές συνολικές 37,09 58,25 63,18 59,57 60,49 46,6 54,96 

Πετρελαιοειδή (CN 27)        

Εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή        
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
(ποσά σε εκ. €) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Εισαγωγές συνολικές 467,58 489,86 436,86 604,93 286,15 322,02 322,41 

Πετρελαιοειδή (CN 27)        

Εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή        
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

                
 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΞΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (4ψήφια ανάλυση Σ. Ο./CN4) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ιμάντες 
μεταφορικοί 
από καουτσούκ, 
ορυκτέλαια, 
υφάσματα 
βαμβακερά, 
απορρίμματα 
και θραύσματα 
χαλκού, μηχανές 
και συσκευές 
οικιακής 
χρήσης, 
απορρίμματα 
και θραύσματα 
χυτοσιδήρου, 
χαρτί/χαρτόνι 
για 
ανακύκλωση, 
μαλλί, μάρμαρα, 
ασβεστόλιθοι 

Άλλα μέρη για 
τηλεγραφία, 
Πολυπροπυλένιο, 
βαμβάκι, θραύσματα 
από αργίλιο, μηχανές 
και συσκευές, φύλλα 
εφημερίδων, 
απορρίμματα και 
θραύσματα από 
χάλυβα, πλατέα 
προϊόντα έλασης από 
σίδηρο ή χάλυβα, 
τσιμέντα, κονιάματα, 
σκυροδέματα, καπνά 
ανατολικού τύπου, 
μάρμαρα και 
τραβερτίνες, 
απορρίμματα και 
θραύσματα από 
μόλυβδο 

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, 
ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια, 
Ασφαλτώδεις ύλες, κεριά, πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, λέβητες, Μηχανές, 
συσκευές, αυτοκίνητα οχήματα, 
ελκυστήρες, ποδήλατα και αλλά οχήματα 
για χερσαίες μεταφορές, συσκευές 
εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου, 
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής 
εικόνων και ήχου, οργανικά χημικά 
προϊόντα, Χαλκός και τεχνουργήματα 
από χαλκό, χυτοσίδηρος, σίδηρος και 
χάλυβας, θαλάσσια και ποτάμια 
ναυσιπλοΐα, καουτσούκ και 
τεχνουργήματα από καουτσούκ, ψάρια 
και μαλακόστρακα, τεχνουργήματα από 
πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, 
Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις.  

Αργίλιο και τεχνουργήματα 
από αργίλιο, πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, λέβητες, 
Μηχανές, συσκευές και 
υλικά ηλεκτρικά κλπ, 
τεχνουργήματα από 
πέτρες, γύψο, τσιμέντο 
κλπ, Χαλκός και 
τεχνουργήματα από χαλκό, 
χυτοσίδηρος, σίδηρος και 
χάλυβας, διάφορα 
προϊόντα χημικών 
βιομηχανιών, πολτοί από 
ξύλο κλπ. Απορρίμματα 
χαρτιού, μαλλί και τρίχες, 
νήματα και υφάσματα, 
καουτσούκ και 
τεχνουργήματα από 
καουτσούκ 

Θραύσματα από αργίλιο, 
Απορρίμματα και 
θραύσματα από 
επικασσιτερωμένο 
σίδηρο, Μεταφορικοί 
ιμάντες από καουτσούκ, 
Απορρίμματα και 
θραύσματα από κράματα 
χαλκού ψευδαρ, Άλλοι 
ψυγειο-καταψύκτες με 
ξεχωριστές πόρτες, 
Απορρίμματα και 
θραύσματα από μόλυβδο, 
Στεγνωτήρες για γεωργικά 
προϊόντα, Τσιμέντα, 
κονιάματα, σκυροδέματα 
και παρόμοια, Καπνά sun 
cured ανατολικού τύπου, 
Μάρμαρο, τραβερτίνη και 
αλάβαστρο και 
τεχνουργήματα 

Αργίλιο και τεχνουργήματα από 
αργίλιο, πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, λέβητες, 
Μηχανές, χυτοσίδηρος, σίδηρος 
και χάλυβας, ορυκτά καύσιμα, 
λάδια, κεριά, αλάτι, θειο, γαίες, 
πέτρες, γύψος, καουτσούκ και 
τεχνουργήματα από καουτσούκ, 
μαλλί και τρίχες, νήματα και 
υφάσματα, τεχνουργήματα από 
πέτρες, γύψο, τσιμέντο, 
ανόργανα χημ. προϊόντα. 
ενώσεις πολυτ.μεταλ, λίπη, 
λάδια, κεριά ζωικής-φυτικης 
προέλευσης 

Φύλλα και λεπτές 
ταινίες, από 
αργίλιο, 
Απορρίμματα και 
θραύσματα από 
ανοξείδωτο 
χάλυβα, Μάρμαρα 
και τραβερτίνες 
Ανθρακικό του 
ασβεστίου, 
Μαλλιά, Μάρμαρα 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 (ποσά σε δισ. $) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Απόθεμα ΑΞΕ στη χώρα  34,84 41,87 37,75 34,85 46,56 34,49 36,05 

Ελληνικής προέλευσης Απόθεμα ΑΞΕ στη χώρα  
      

 Ποσοστό ελληνικών ΑΞΕ στη χώρα  

       Απόθεμα ΑΞΕ από τη χώρα στην Ελλάδα 
       

Ποσοστό ΑΞΕ χώρας στην Ελλάδα  
       

Πηγή: http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2015/india_FDI_January2015.pdf 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Αφίξεις από τη χώρα στην Ελλάδα 4.771 3.709 3.033 4.670 5.440 10.955 17.028 

Αφίξεις στη χώρα από την Ελλάδα 
       

Πηγή: Προξενικό Γραφείο Ν. Δελχί 
 
 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Νέου Δελχί  
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http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2015/india_FDI_January2015.pdf
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=7&xcc=in&mid=71

