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Embassy of India 
Zagreb 

*** 
 

Govor premijera na Indija Inc. globalnom tjednu 2020 
 
 
Poštovani gosti iz svih sektora života, Namaste! Pozdrav iz Indije. 

Zahvaljujem se Indija Inc Grupi na organiziranju ovog događanja. 

Današnje događanje je dio izvrsnog posla koji je India Inc napravila 

tijekom proteklih godina. Vaša događanja pružaju mogućnosti svjetskoj 

publici u Indiji. Pomogli ste u jačanju veza između Indije i Velike Britanije. 

Sretan sam što je ovogodišnja manifestacija proširila svoj domet i na 

ostale partnere. Čestitamo još jednom! Nadamo se da ćete sljedeće 

godine također dobiti priliku biti na Centralnom terenu i uživati u 

Wimbledonu. 

 

 

Prijatelji, u ovim je vremenima prirodno razgovarati o preporodu. Jednako 

je prirodno povezati globalni preporod i Indiju. Postoji vjerovanje da će 

zbog priče o globalnom preporodu Indija imati vodeću ulogu. Vidim da je 

to usko povezano s dva faktora. Prvi je indijski talent. U cijelom svijetu 

vidjeli ste doprinos indijskih talenata. To uključuje indijske stručnjake, 

liječnike, medicinske sestre, bankare, pravnike, znanstvenike, profesore, 

našu marljivu radnu snagu. Tko može zaboraviti indijsku tehnološku 

industriju i tehnološke stručnjake. Oni već desetljećima pokazuju put. 

Indija je je riznica talenata koji žele dati svoj doprinos. I uvijek su spremni 

za učenje. Postoji dvosmjerna sinergija koja je od velike koristi. 

 

Prijatelji, drugi faktor je sposobnost Indije za reformu i pomlađivanje. Indijci 

su prirodni reformatori! Povijest je pokazala da je Indija prevladala svaki 
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izazov, bilo da je socijalni ili ekonomski. Indija je to učinila duhom reformi 

i pomlađivanja. Isti se duh nastavlja i sada. 

 

Prijatelji, s jedne strane Indija vodi snažnu bitku protiv globalne pandemije. 

Uz povećanu usredotočenost na zdravlje ljudi, jednako smo usredotočeni 

i na zdravlje gospodarstva. Kada Indija govori o preporodu, to je preporod 

s pažnjom, preporod sa suosjećanjem, preporod koji je održiv - i za okoliš 

i za ekonomiju. Mi u Indiji pripadamo kulturi u kojoj majku prirodu 

obožavaju svi. U Indiji se vjeruje da je Zemlja naša majka, a mi njena 

djeca. 

 

Prijatelji, Indija je u posljednjih šest godina ostvarila velike napretke u 

područjima kao što su totalna financijska uključenost. Primjerice stambeno 

zbrinjavanje i infrastrukturu. Jednostavnost poslovanja. Hrabre porezne 

reforme, uključujući PDV. Kreiranje najveće svjetske zdravstvene 

inicijative - Ayushman Bharat. Ova postignuća postavila su temelje za 

sljedeći krug razvojnih inicijativa. 

 

Prijatelji, Indijci imaju duha postići ono za što se vjeruje da je nemoguće. 

Nije ni čudo što u Indiji već primjećujemo zelene izdanke kada je u pitanju 

ekonomski oporavak. U ovo doba pandemije pružili smo pomoć našim 

građanima i poduzeli duboke strukturne reforme. Stvaramo produktivnije, 

investicijski prihvatljivo i konkurentnije gospodarstvo. 

 

Naš paket pomoći je bio pametan i ciljano je pružio najviše pomoći 

siromašnima. Zahvaljujući tehnologiji, svaki je novčić stigao izravno do 

korisnika. Paket pomoći uključuje: pružanje besplatnog plina za kuhanje, 

gotovinu na bankovnim računima, besplatne žitarice milijunima ljudi i 

mnoge druge stvari. Čim smo popustili mjere, pokrenuli smo jedan od 
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najvećih svjetskih programa javnih radova kako bismo osigurali 

zaposlenje za milijune radnika. Ovo će ne samo poboljšati ruralno 

gospodarstvo, već će pomoći u stvaranju trajne infrastrukture u ruralnim 

područjima. 

 

Prijatelji, Indija ostaje jedno od najotvorenijih gospodarstava na svijetu. 

Postavljamo crveni tepih za sve svjetske tvrtke koje dolaze i uspostave 

svoje prisustvo u Indiji. Vrlo malo zemalja ponudit će takve vrste prilika. U 

različitim novo-rastućim sektorima u Indiji postoje mnoge mogućnosti. 

Naše poljoprivredne reforme pružaju vrlo atraktivnu mogućnost ulaganja 

u skladištenje i logistiku. Otvaramo vrata investitorima koji dolaze i izravno 

ulažu u naporan rad naših poljoprivrednika. 

 

Prijatelji, donijeli smo reforme u sektoru mikro, malih i srednjih poduzeća 

(MMSP). Taj će cvjetajući  sektor nadopuniti veliku industriju. Postoje 

mogućnosti ulaganja u obrambeni sektor. S opuštenim FDI normama, 

jedna od najvećih vojski na svijetu vas poziva da dođete i napravite 

proizvode! Sada postoje više mogućnosti za privatna ulaganja u svemirski 

sektor. To će značiti veći pristup komercijalnoj upotrebi svemirske tehnike 

za dobrobit ljudi. Sektor tehnološkog i pokretačkog poslovanja u Indiji je 

živopisan. Postoji tržište milijuna aspirativnih ljudi! Zamislite sve vrste 

proizvoda koje možete napraviti za njih. 

 

Prijatelji, pandemija je još jednom pokazala da je indijska farmaceutska 

industrija bogatstvo ne samo za Indiju, već i za cijeli svijet. Odigrala je 

vodeću ulogu u smanjenju troškova lijekova, posebno za zemlje u razvoju. 

Cjepiva napravljena u Indiji pokrila su dvije trećine potreba za cijepljenjem 

djece u svijetu. I danas su naše tvrtke aktivne u međunarodnim naporima 
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za razvoj i proizvodnju cjepiva COVID-19. Siguran sam da će Indija imati 

važnu ulogu u razvoju i povećanju proizvodnje cjepiva nakon što se otkrije. 

 

Prijatelji, 1.3 milijarde Indijanaca su pozvali na samostalnost. Samostalna 

Indija spaja domaću proizvodnju i potrošnju s globalnim lancima opskrbe. 

Samostalna Indija ne znači biti zatvorena za svijet. Riječ je o samo-

održivosti i samo-obnavljanju. Slijedit ćemo politike koje promoviraju 

učinkovitost, pravednost i otpornost. 

 

Prijatelji, rado ću napomenuti da ovaj Forum obilježava i stotu obljetnicu 

rođenja Pandita Ravija Shankara. Ljepotu indijske klasične glazbe ponio 

je u svijet. Vidjeli ste i kako je Namaste postalo globalan oblik pozdrava. 

Pandemija također utječe na razvoj sve veće privlačnosti joge, ajurvede i 

tradicionalnih lijekova u svijetu. Indijska drevna kultura, indijski univerzalni 

miroljubivi etos, naša je snaga. 

 

Prijatelji, Indija je spremna učiniti sve što može kako bi unaprijedila 

dobrotu i prosperitet u svijetu. Ovo je Indija koja se reformira, provodi i 

transformira. Ovo je Indija koja nudi nove ekonomske mogućnosti. Ovo je 

Indija koja usvaja humani i sveobuhvatni pristup razvoju. 

 

Indija vas sve očekuje! 

 

Namaste! Hvala vam puno. 

 

*** 

 

 

 

 

 


