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 ! נמסטה

 

 ,קים עסמעולם ה   מנהיגים 

 , נכבדים  אורחים 

 

  פסגת " ב לנאום   אותי שהזמינה  והודו ב" ארה של  ם העסקי ת למועצ מודה אני

שנים מאז   45   ציון   על USIBC -ה  את  מברך  אניכמוכן  ".  הודו  רעיונות

אחראית על קירוב בין העסקים של   USIBC האחרונים   בעשורים . היווסדה 

  פיתוח '  : בחרה בנושא USIBC השנה הרעיונות   פסגת בוועידת הודו וארה"ב. 

 . רלוונטיתמאוד    מאוד  גם  היא ש ' יותר טוב עתיד 

 

 , חברים 

יד   לתת   חייבים  כולנו , וכן. יותר  טוב לעתיד זקוק שהעולם  מסכימים  כולנו

  חייבת  לעתיד  שלנו   שהגישה  שלמה  באמונה  מאמין אני . עתידבעיצוב ה

  את  להציבך צרילו"ז הצמיחה שלנו נדת'אג. תרכז בנושאים הומנים לה

  פחות  לא חשובה ' הקלות בתחומי החיים . 'מרכזב  והפגיעים  העניים 

 '.  עסקים בתחום ה קלות ה'מ

 

 , חברים 

  ביעילות מדי  התמקדה  העולמית  הכלכלה  כי  אותנו  לימד  האחרון  הניסיון 

  במשהו להתמקד  שכחנו,  בדרך,  אבל . טוב  דבר זה  יעילות. מיצוי אופטמלי ו

  עולמית   מגיפה  נדרשה. חיצוניים   זעזועים  כנגד עמידות  זוהי . פחות   לא  חשוב

 . החוסן   חשוב כמה עד  לנו  להזכיר כדי

 

 , חברים 



.  יותר  חזקותמקומיות   כלכליות  יכולות ידי  על עולמי  כלכלי חוסן להשיג ניתן

  וגיוון הבראת מערכת הכלכלית, ,  שיפור יכולת ייצור מקומית   היא  המשמעות 

 . הבינלאומי   סחרב

 

 , חברים 

  אטמנירברה '  של  ההבהרה  קריאת דרך  ועמיד משגשג לעולם  תורמת  הודו

 !שלכם  לשותפות  מחכים  אנו זה  ובשביל '. בהרט

 

 , חברים 

  שילוב  מציעה   שהודו  היא  לכך הסיבה. הודו  כלפי  עולמית   אופטימיות יש  כיום 

  פתיחות מציגה   הודו . ארחיב.  ואפשרויות  הזדמנויות , פתיחות  של  מושלם 

  שווקים .  פתוחים  שווקים מובילים ל פתוחים   מוחות .  ושל אנשים  ממשלב

  הודו  מסכימים  שעליהם  עקרונות  אלה . יותר  גדול  לשגשוג מובילים  פתוחים 

 . ב" ארה וגם 

 

 , חברים 

  ליותר כלכלתנו  את להפוך רבים  מאמצים   עשינו  האחרונות השנים  בשש 

  שיפור',  תחרותיות '  הגברת  הבטיחו הרפורמות . רפורמה ומכוונת  פתוחה

 ומדיניות יציבה יותר.  ' חדשנות ', 'טליתדיגי' הרחבת', שקיפות '

 

 , חברים 

.  הטכנולוגיה ענף מ  דוגמה  אתן לכם . הזדמנויות   של   ארץהופכת ל הודו

  משתמשי   יותרכי לראשונה ישנם  נכתב. היה דיוח מעניין בהודו לאחרונה

!  נו לעצמכם דמיי. עירוניים  אינטרנט משתמשי   אפילו מאשר כפריים  אינטרנט

  אנשים  מיליארד  חצי. פעילים  אינטרנט משתמשי  מיליארד כחצי  ישנם  בהודו

  מכיוון .  רגע הנשימה   את תעצרו?  האם זה נשמע לכם מספר ענק. מחוברים 

  ההזדמנויות.  לזה  זה המחוברים  אנשים  מיליארד מחצי   יותר נם שיש

  ניתוח, 5G של  בתחום  בטכנולוגיות הזדמנויות גם  כוללות  הטכנולוגיות

 . דברים  של  ואינטרנט  שרשרת   חסימת, קוונטי  מחשוב, גדולים  נתונים 

 

 , חברים 

  להשקיע אתכם  מזמינה הודו . רחבות הן  בהודו  להשקיע  האפשרויות

  רפורמות  לאחרונה עשתה   הודו . שלנו  החקלאים   של  הקשה  בעבודה



  ומכונות  תשומות : ב השקעה הזדמנויות   ישנן. החקלאות  בענף  היסטוריות

  דייג, לאכילה מוכנים  פריטים , לחקלאות  אספקה שרשרת ניהול , חקלאיות 

  מחצי   יותר  שווה  להיות צפוי   בהודו  המזון   עיבוד תחום . אורגנית ותוצרת

עכשיו, זהו הזמן הטוב ביותר כדאי להגדיל    . 2025  שנת   עד  דולר טריליון

 רווחים מהשקעות בתחום החקלאות. 

 

  יותר  מהר צומח  בהודו הבריאות ענף .  בבריאות  להשקיע  אתכם  מזמינה   הודו

  טכנולוגיות בייצור  גם  מתקדמות החברות שלנו .  שנה  בכל אחוזים  22 -מ

  בתחום   איתנה  שותפות  בנו כבר ב" וארה הודו .  ואבחון טלרפואה , רפואיות

  ביותר הטוב  הזמן זה  עכשיו, ומהירות  מידה   קנה  להשיג כדי. הפארמה

 ! ההודי  הבריאות  במגזר  שלך  ההשקעה   את להרחיב

 

  לכלכלה  מתפתחת  הודו  כאשר. באנרגיה להשקיע  אתכם  מזמינה   הודו

  יש. אמריקאיות חברות  עבור  גדולות השקעה  הזדמנויות   יהיו, גז  מבוססת

  להשקעה כוח  יותר  לייצר כדי . הנקיה  האנרגיה בתחום   גדולות  הזדמנויות  גם 

 ! ההודי  הכוח לתחום  להיכנס   ביותר הטוב הזמן זה , שלך

 

הקמת תשתיות  ל  העד  שלנו  האומה . בתשתיות  להשקיע  אתכם  מזמינה   הודו

  דיור  בבניית היו שותפים שלנו , ו בוא. שלנו   בהיסטוריההגדולות ביותר 

 . שלנו  במדינה  ונמלים  מהירים   כבישים , כבישים   בבניית  או , למיליונים 

  מספר . גדולה פוטנציאלית  צמיחה  של  נוסף  תחום  היא  אזרחית  תעופה 

.  הבאות  השנים  שמונה   תוך  עצמו   את להכפיל צפוי ם בדרך אווירית  נוסעי

  אלף  מעל לכלול  מתכננות   המובילותו הפרטיות   ההודיות  התעופה  חברות

  הבוחר משקיע  לכל ענקית   הזדמנות  זו. הקרוב בעשור חדשים   מטוסים 

.  אזורב שווקים ל אספקה  לבסיס להפוך שיכולים   בהודו ייצור מתקני   להקים 

  כדי . תחזוקה ותפעול  תיקון מתקני  הקמת , הוא מאליו  ברור  דומה מקרה 

 בענף  להשקיע אידיאלי  זמןזהוא  זהו, שלך   התעופה יעדי  טיס את לה

 . ההודי התעופה 

 

  מכסת את  מעלים   אנו . ובחלל בבטחון   להשקיע  אתכם  מזמינה   הודו

  שני  הקימה הודו . אחוזים  74 -ל  הביטחוני  במגזרהשעות חוץ הישירות ה

  מציעים   אנו. ופלטפורמות הגנה ציוד  של  ייצור  לעודד כדי  הגנה  מסדרונות

  הסרנו   שבועות מספר  לפני . וזרים  פרטיים   למשקיעים  מיוחדים   תמריצים 

 . האלה  במגזרים  חלק  קחו, בואו . החלל בתחום   דרך  פורצות  רפורמות 

 



  -מכסת ה את  העלתה   הודו.  ובביטוח במימון להשקיע  אתכם  מזמינה   הודו

FDI ההשקעות חוץ ישירות מותרות    כעת. אחוזים  49- ל  בביטוח  להשקעה

  צומח ענף הביטוח בהודובהשקעות של סוכני ביטוח.   אחוז 100ברמה של 

  שנת עד   דולר מיליארד  -250 ל  לצמוח  וצפוי אחוז 12 מ  יותר   של  בשיעור 

,  שלנו  הבריאות   הביטוח תוכנית,  בהרט  אייושמן  של ההצלחה  עם . 2025

  אן 'וג שלנו  היבולים של  ביטוחה  תוכנית ,  נה 'יוג בימה  פסל   הממשלה  ראש

Suraksha  לאימוץ הקרקע  את  הניחה  הממשלה, לאומי לביטוח  תוכניות או  

  מנוצלות  ובלתי  גדולות  הזדמנויות ישנן . ביטוח  מוצרי של   מהירה  וקבלה

.  חיים ביטוח ו עסקים ,  חקלאות ,  בריאות  בביטוח  הביטוחי הכיסוי   להגדלת

  אחת הוא  ההודי   הביטוח תחום ,  ומובטחות  טווח  ארוכות  הכנסות לייצר  כדי

 ! כרגע ביותר  הטובות  ההשקעה  מאפשרויות

 

 . ייעוץ  דמי ללא  גם  וזה  אפשרויות כמה כם ל נתתי 

 

 , חברים 

 

האם  , רבות  והאופציות  גבוהה ההזדמנות  כאשר , פתוחים   השווקים  כאשר

  את  לראות  יכול  אתההאופטימיות יכולה להישאר הרחק מאחור?  

  קלות  במיוחד . עיקריים  עסקיים  בדירוגים  עולה הודו כאשר  האופטימיות 

 . העולמי  בבנק עסקים   של  הרייטינג

 

  משיגים  אנו  שנה   בכל. להראות אמון הדרך הטובה ביותר היא  השקעה 

  מהשנה  משמעותית  גבוהה  שנה   כל. FDI)) השקעות חוץ ישירותב שיאים 

.  דולר מיליארד  74 היו    2019-20 בשנים  בהודו  FDI  -ה  תזרימי. הקודמת 

  USIBC  -ב חברים . לה  שקדמה  השנה  לעומת אחוז  20 של בעלייה  מדובר

  דולר  מיליארד   40 חצתה  כבר ב" מארה'  משועבדת   השקעה '  כי מודיעים 

,  COVID באמצע. המתמשכת   המגיפה במהלך  אפילו קרה  מה גם  ראו ! השנה

  ליולי  אפריל בין  דולר  מיליארד 20 מ  יותר   של  זרות  השקעות  משכה   הודו

2020 ! 

 

  להניע  כדי שצריך   מה   את לנו יש . הזדמנויות  יותר הרבה מציעה   הודו, אבל

 . העולמית  הכלכלית ההתאוששות  את

 

 , חברים 



 

  לסמוך  יכול שאתה   מדינה  עם  הסחר בהזדמנויות עלייה: פירושה  הודו עליית 

  עלייה,  הגוברת   הפתיחות עם   העולמית  באינטגרציה עלייה,  עליה 

עם   שלך ההשקעה  בהחזר  ועלייה. גדול  לשוק גישה  עם   שלך  בתחרותיות 

 של כוח אד מיומן.   זמינות 

 

 , חברים 

 

  הודו . הברית מארצות  יותר  טובים שותפים מעטים מעטים   ישנם , זה  לחזון

  שותפים   אנחנו.  משותפים  ערכים   עם   תוססות   דמוקרטיות שתי  הן  ב" וארה

  הזמן הגיע   הגיע לשיאים בעבר.  להודו  ב" ארה  בין  החברות. טבעיים 

  יותר מהר להתאושש  לעולם  בסיוע  חשוב  תפקיד תמלא  שלנו שהשותפות 

  המושלם  התזמון  את  מחפשים  לרוב  אמריקאים  משקיעים . המגיפה אחרי

  טוב זמן היה לא  מעולם :  לומר רוצה  אני להם . למדינה או  למגזר להיכנס

 ! בהודו להשקיע   יותר

 

בין   הכלכלית  השותפות לקידום  מחויבותם   על  USIBC להנהגת שוב  מודה אני

 ! לכבוש פסגות חדשות  ימשיך  USIBC -ש רצון  יהי .  ב" ארהו הודו

 

 !יותר  עוד  תגדל  אמריקה -הודו וידידות  ייתן  מי

 

 ! נמסטה

 ! תודה

 

 דלהי  ניו

   2020ולי בי 22


