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Group -7 

അടുത്തിടട, ബവേറിയൻ ആൽപസ്ിടെ പ്പകൃതി സംരക്ഷണ വകപ്രമായ ഷ്വൊസ ്

എൽമൗേിൽ നടക്കുന്ന പ്രൂപ്പ ്ഓഫ ്ടസേൻ (ജി 7) ഉച്ചവകാടിയിൽ പടെടുക്കാൻ 

പ്പധാാനമപ്ത്രി നവരപ്ര വമാദി ജർമ്മനിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി, ഊർജം, 

കാൊേസ്ഥ, ഭക്ഷയസുരക്ഷ, ആവരാരയം, െിംരസമതവം, ജനാധാിപതയം എന്നിേ ഉൾടപ്പടുന്ന 

രണ്്ട ടസഷനുകളിൽ പ്പധാാനമപ്ത്രി സംസാരിക്കുടമന്ന ്പ്പതീക്ഷിക്കുന്നതായി േിവദശകാരയ 

മപ്ത്രാെയം ഈ ആഴ്ച ആദയം അറിയിച്ചു. പടെടുക്കുന്ന ചിെ രാജയങ്ങളിടെ 

വനതാക്കളുമായും അവേഹം ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തും. 

ഗ്രൂപ്്പ 7 

കാനഡ, പ്ഫാൻസ,് ജർമ്മനി, ഇറ്റെി, ജപ്പാൻ, യുണണറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, യുണണറ്റഡ് വേറ്റ്സ ്

എന്നിേ ഉൾടപ്പടുന്ന പ്പമുഖ േയാേസായിക രാജയങ്ങളുടട ഒരു അനൗപചാരിക വഫാറമാണ ്

G7. G7 രാഷ്പ്ടത്തെേന്മാരുടടയും രേൺടമന്റിന്ടറയും ോർഷിക വയാരത്തിൽ 

യൂവറാപയൻ യൂണിയനട്റ പ്പതിനിധാികൾ എവപ്പാഴും പടെടുക്കാറുണ്്ട. 2022 ൽ ജി 7 നട്റ 

പ്പസിഡനറ് ്സ്ഥാനം േഹിക്കുന്നത ് ജർമ്മനിയാണ.് 

ജർമ്മൻ ചാൻസെർ ഒൊഫ ്വഷാൾസ;് അർജന്റീന, ഇവത്രാവനഷയ, ടസനരൽ, 

ദക്ഷിണാപ്ഫിക്ക എന്നിേയ്ടക്കാപ്പം ഇത്രയടയയും പൊളി രാജയങ്ങളായി 2022 

ഉച്ചവകാടിയിവെക്ക ്ക്ഷണിച്ചു. ഉവപ്കനിയൻ പ്പസിഡന്റ ്വോവളാഡിമർ ടസടെൻസക്ി ജൂൺ 

27 ന ് പടെടുക്കുടമന്ന ്ജി 7 പ്പസിഡൻസി പ്പഖയാപിച്ചു. 

ഐകയരാഷ്പ്ടസഭ, വൊകാവരാരയ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ), വൊക േയാപാര സംഘടന 

(ഡബ്ല്യുടിഒ), ഇന്റർനാഷണൽ വമാണിറ്ററി ഫണ്്ട (ഐഎംഎഫ)്, വൊക ബാെ ്

എന്നിേയുൾടപ്പടട നിരേധാി അത്രാരാഷ്പ്ട സംഘടനകളും ഉച്ചവകാടിയിൽ പടെടുക്കുന്നു. 
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G6, G8, G7 

G7  പ്രൂപ്പിംരിനട്റ ഒരു പ്ഹസവ ചരിപ്തം പറയുന്നത,് ആദയടത്ത "വൊക സാമ്പത്തിക 

ഉച്ചവകാടി", പിന്നീട ്G7 ആയിത്തീർന്നു, 1975 ൽ മുൻ പ്ഫഞ്ച ്പ്പസിഡന്റ ്Valery Giscard d'Estaing 

ഉം തുടർന്ന ്ടഫഡറൽ ചാൻസെർ ടഹൽമുട്ട ്ഷ്മിറ്റും കൂടി G 7 ഉച്ചവകാടി ആരംഭിച്ചു. 

ജർമ്മനി, പ്ഫാൻസ,് വപ്രറ്റ ്പ്ബിട്ടൻ, ഇറ്റെി, ജപ്പാൻ, യുഎസ ്എന്നിേയുടട രാഷ്പ്ടത്തെേന്മാരും 

രേൺടമനറ് ്വമധാാേികളും  പ്ഫാൻസിടെ റാംബൂടെറ്റ ്കാസിെിൽ ഫയർണസഡ ്

ചാറ്റിനായി ഒത്തുകൂടി. 

പടെടുത്തേർ 1970-കളിടെ സാമ്പത്തിക പ്പശന്ങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ ണകമാറി - 

ആദയടത്ത എണ്ണ പ്പതിസന്ധിയും സ്ഥിര േിനിമയ നിരക്കിനട്റ (ടപ്ബട്ടൺ േുഡ്സ)് 

േയേസ്ഥയുടട തകർച്ചയും - ആവരാള സാമ്പത്തിക മാരയടത്ത ടചറുക്കുന്നതിനുള്ള 

അത്രാരാഷ്പ്ട സാമ്പത്തിക നയേും പ്പാരംഭ നടപടികളും അംരീകരിച്ചു. 

1976-ൽ കാനഡടയ പ്രൂപ്പിവെക്ക ്വചർത്തു, ആദയടത്ത G7 പയൂർവട്ടാ റിവക്കായിൽ കണ്ടുമുട്ടി. 

യൂവറാപയൻ കമ്മയൂണിറ്റിയും G7 ഉം തമ്മിെുള്ള ആദയ ചർച്ചകൾ 1977 ൽ െണ്ടനിൽ നടന്നു, 1981 

ടെ ഒട്ടാേ ഉച്ചവകാടി മുതൽ യൂവറാപയൻ കമ്മയൂണിറ്റി (ഇവപ്പാൾ യൂവറാപയൻ യൂണിയൻ) എല്ലാ 

പ്പേർത്തന ടസഷനുകളുടടയും ഭാരമാണ.് 

1980-കളിൽ, G7 ന്ടറ താൽപ്പരയം േിവദശ, സുരക്ഷാ നയ േിഷയങ്ങൾ ഉൾടപ്പടുത്തി 

േിപുെീകരിച്ചു. പിന്നീട ്വസാേിയറ്റ ്ജനറൽ ടസപ്കട്ടറി മിഖാവയൽ വരാർബവച്ചേിടന 1991-

ൽ െണ്ടൻ ഉച്ചവകാടിക്കിടട ചർച്ചകൾക്കായി ക്ഷണിച്ചു. 1998-ൽ റഷയ അംരമായവതാടട 

എട്ടിനട്റ പ്രൂപ്പ ്രൂപീകരിച്ചു. 2014 ൽ ഉടപ്കയ്നിനട്റ പരമാധാികാരേും പ്പാവദശിക 

അഖണ്ഡതയും െംഘിച്ചതിടന തുടർന്ന ്റഷയടയ പ്രൂപ്പിൽ നിന്ന ്പുറത്താക്കി. 

ഏഴാം തേണയാണ ്ജർമ്മനിക്ക ്ജി 7 പ്പസിഡന്റ ്സ്ഥാനം െഭിക്കുന്നത ്. 2023ൽ ജപ്പാൻ 

പ്പസിഡന ്സ്ഥാനം േഹിക്കും. 
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G7 numbers 

2022 ടെ കണക്കനുസരിച്ച,് G7 രാജയങ്ങൾ വൊക ജനസംഖയയുടട 10%, ആവരാള ജിഡിപിയുടട 

31%, ആവരാള കാർബൺ ണഡ ഓക്ണസഡ ്ഉദേ്മനത്തിനട്റ 21% എന്നിങ്ങടനയാണ് 

ഉച്ചവകാടി ടേബ്ണസറ്റ ്പറയുന്നത.് വൊകത്തിടെ ഏറ്റേും േെിയ ജിഡിപി കണക്കുകളുള്ള 

, ഏറ്റേും ജനസംഖയയുള്ള രണ്്ട രാജയങ്ങളായ ണചനയും ഇത്രയയും പ്രൂപ്പിംരിനട്റ ഭാരമല്ല.. 

എല്ലാ G7 രാജയങ്ങളിെും, 2021-ടെ ോർഷിക ടപാതുവമഖൊ ടചെേ ് േരുമാനവത്തക്കാൾ 

കൂടുതൊയിരുന്നു. മിക്ക G7 രാജയങ്ങൾക്കും ഉയർന്ന തെത്തിെുള്ള ടമാത്ത കടം 

ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്പവതയകിച്ച ്ജപ്പാൻ (ജിഡിപിയുടട 263%), ഇറ്റെി (151%), യുഎസ ്(133%). 

G7 രാജയങ്ങൾ ആവരാള േയാപാരത്തിൽ പ്പധാാന പൊളികളാണ്. യുഎസും ജർമ്മനിയും 

പ്പധാാന കയറ്റുമതി രാജയങ്ങളാണ.് രണ്ടും 2021-ൽ േിവദശവത്തക്ക ് ഒരു പ്ടിെയൺ യുഎസ ്

വഡാളറിെധാികം മൂെയമുള്ള സാധാനങ്ങൾ കയറ്റു മതി ടചയ്തു. 
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