
Премьер-министрдің Үндістандағы 2020 жылғы идеялар саммитіндегі 
жолдауы 

 

Баспаға шығарылды: 2020 жылы 22 Шілдеде, сағ ат 21:27 - PIB Дели 

Намасте (Сәлеметсіздерме)! 

Құрметті қонақтар, бизнес көшбасшылары! 

Мен Үндістанның идеялары саммитінде сөйлеуге шақырғаны үшін АҚШ-Үндістан іскерлік кеңесіне 
алғыс айтамын. Мен, сондай-ақ USIBC-ні биыл қырық бес жылдығымен құттықтаймын. Соңғы 
бірнеше онжылдықтар ішінде USIBC үнділік және американдық бизнестерді жақындастырды. 
USIBC-тің биылғы Идеялар саммитінің  таңдауы - «Жақсы болашақты құру», өте маңызды. 

Достар, 

Біз әлемге жарқын болашақ қажет екендігіне бәріміз келісеміз. Біз бәріміз болашақты бірге құруғ а 
атсалысуымыз  керек. Біздің болашаққа деген көзқарасымыз бірінші кезекте адамгершілікке 
негізделген болуы керек деп сенемін. Біздің өсу бағ дарымыз кедейлер мен әлсіздерге назар 
аударуды негізге алуы керек. Өмірдің жеңілділігі бизнестің  жең ілділігі сияқ ты маңызды болып 

табылады. 

Достар, 

Соңғы тәжірибе жаһандық экономика тиімділік пен оңтайландыруға тым көп көңіл бөлетіндігін 
көрсетті. Тиімділігі жақсы. Бірақ, жол бойында біз маңызды нәрсеге назар аударуды ұмытып 
кеттік. Ол сыртқы соққыларға төзімді. Бұл тұрақтылықтың қаншалықты маңызды екенін еске салу 
үшін жаһандық пандемия болды. 

Достар, 

Жаһандық экономикалық тұрақтылыққа ішкі экономикалық әлеуетті нығайту арқылы ғана қол 
жеткізуге болады. Бұл отандық өндіріс қуатын жақсарту, қаржы жүйесінің сау жағдайын қалпына 
келтіру және халықаралық сауданы әртараптандыру дегенді білдіреді. 

Достар, 

Үндістан гүлденген және икемді әлемге Атманирбхар Бхараттың шақыруы арқылы үлес қосуда. Бұл 
үшін біз сіздің серіктестігіңізді күтеміз! 

Достар, 

Бүгінде Үндістан туралы жаһандық оптимизм бар. Бұл Үндістан ашық, мүмкіндіктер мен 
нұсқалардың тамаша үйлесімін ұсынады. Түсіндірейін. Үндістан адамдар арасындағ ы жә не 
басқарудағы ашық қ арым-қатынастарды  қолдайды. Ашық тү рдегі ақыл мен білім, ашық 
нарықтарды қалыптастырады. Ашық нарықтар өркендеуге әкеледі. Бұл қағидаттармен Үндістан да, 

АҚШ та келісетіні анық. 

Достар, 

Соңғы алты жыл ішінде біз экономикамызды ашық және реформаларға бағытталғ андай ету үшін 
көп жұмыс жасадық. Реформалар «бәсекеге қабілеттіліктің» артуына, «анық тық тың » артуына, 
«цифрландырудың» артуына, «инновацияның» жоғарылауына және «саясаттың тұрақтылығының» 
жоғарылауына әкелді. 

Достар, 

Үндістан мүмкіндіктер еліне айналуда. Технологиялық сектордан бір мысал келтірейін. Жақында 
Үндістанда қызықты баяндама басылып шығ арылды. Онда бірінші рет қалалық Интернет 
пайдаланушыларына қарағанда ауылдық Интернет пайдаланушылары көбірек екендігі айтылған. 
Масштабты елестетіп көріңіздерші! Қазір Үндістанда жарты миллиардқа жуық белсенді Интернет 

пайдаланушылары бар. Жарты миллиард өзара  байланыстағы адамдар. Бұл сіздерге үлкен болып 
естіле ме? Демдеріңізді ұстаңыз. Себебі байланыста болған жарты миллиардтан астам адам бар. 
Технологиялық мүмкіндіктерге, сонымен қатар алдыңғы қатарлы 5G технологиялары, үлкен 
деректерді талдау, кванттық есептеу, блокчейндер және Интернет заттары мүмкіндіктері кіреді. 

Достар, 

Үндістанға инвестиция салу мүмкіндіктері кең. Үндістан сіздерді біздің фермерлердің 
еңбекқ орлығ ына  инвестиция салуға шақырадыю Жақында Үндістан аграрлық секторында 
тарихи реформалар жүргізді. Инвестициялық мүмкіндіктері бар салалар: ауылшаруашылық 
ресурстары мен құрылғылары, ауылшаруашылықтағы жабдықтау тізбегін басқару, дайын өнімдер, 
балық шаруашылығы және органикалық өнімдер. 2025 жылға қарай Үндістанның тамақ өңдеу 
секторы жарты триллион доллардан асады деп күтілуде. Табыс ағынын ұлғайту үшін, Үндістанның 
ауылшаруашылық секторындағы инвестициялық мүмкіндіктерді пайдаланудың ең жақсы уақыты 

келді! 

Үндістан сіздерді денсаулық сақтау саласына инвестиция салуға шақырады. Үндістандағы 
денсаулық сақтау саласы жыл сайын 22 пайыздан астам мө лшерде тез өсіп келеді. Біздің 
компаниялар медициналық технологиялар, телемедицина және диагностика өндірісінде де алға 
басуда. Үндістан мен Америка Құрама Штаттары фармацевтика саласында берік серіктестік 



орнатқан. Көлем мен жылдамдыққа жету үшін, қазір үнділік денсаулық сақтау саласына 
инвестицияларыңызды кеңейтудің дәл уақыты келді! 

Үндістан сізді энергетикаға инвестиция салуға шақырады. Үндістан газ экономикасын дамыта 
отырып, американдық компанияларына үлкен инвестициялық мүмкіншіліктерге жол ашуда. Таза 
энергетика саласында да үлкен мүмкіндіктер бар. Сіздердің  инвестицияларыңыз үшін көп қуат 
алудың , Үндістанның энергетикалық секторына енудің ең жақсы уақыты! 

Үндістан сізді инфрақұрылымға инвестиция салуға шақырады. Біздің еліміз тарихымыздағы ең ірі 
инфрақұрылым құру процесінің куәсі болып отыр. Келіңіздер, және біздің елде миллиондаған 
адамдар үшін үй салуға немесе жолдар, автомобиль жолдары мен порттар салуға серіктес 
болыңыздар. 

Азаматтық авиация - бұл әлеуетті өсудің тағы бір саласы. Алдағы 8 жылда әуе жолаушыларының 
саны екі есеге артады деп күтілуде. Ірі жеке үнділік авиакомпаниялар келесі онжылдықта мыңнан 
астам жаңа ұшақты қосуды жоспарлап отыр. Бұл кез-келген инвестор үшін Үндістанда аймақтық 
жабдықтау базасы бола алатын өндіріс орнын ашуға үлкен мүмкіндік. Ұқсас жағдай техникалық 
қызмет көрсету және жөндеу құралдарын орнатуда айқын көрінеді. Бұл сіздің авиациялық 
мақсаттарыңызға ұшу үшін үнді авиация саласына қаражат салудың тамаша уақыты. 

Үндістан қорғаныс және ғарыш саласына инвестиция салуға шақырады. Біз қорғаныс саласына 
құйылатын ТШИ-ді 74 пайызға дейін шектейміз. Үндістан қорғаныс техникасы мен 
платформаларын өндіруді ынталандыру үшін екі қорғаныс дәлізін құрды. Біз жеке және шетелдік 
инвесторлар үшін арнайы ынталандыруды ұсынамыз. Бірнеше апта бұрын біз ғарыш 

саласындағы түбегейлі реформаларды нақтыладық. Келешек осы секторлардың бір бөлігі болыңыз. 

Үндістан сізді қаржы мен сақтандыруға инвестиция салуға шақырады. Үндістан сақтандыру 
салымдары үшін ТШИ-ді 49 пайызға дейін көтерді. Енді 100% ТШИ-ді сақтандыру делдалдарына 
инвестициялауға рұқсат етілген. Үндістандағы сақтандыру нарығы 12 пайыздан асады және 2025 
жылға қарай 250 миллиард долларға жетеді деп күтілуде. Аюушман Бхараттың, медициналық 
сақтандыру жүйеміздің, Фазал Бим Йожанның, өсімдіктерімізді сақтандыру жүйесімен және Ян 
Суракша немесе әлеуметтік қамсыздандыру жүйесімен, үкімет сақтандыру өнімдерін тез 
қабылдауға негіз жасады. Денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, бизнес және өмірді сақтандыру 
саласындағы қамтуды ұлғайту үшін пайдаланылмаған үлкен мүмкіндіктер бар. Ұзақ мерзімді және 
кепілдендірілген кірістер үшін үнділік сақтандыру секторы - ең жақсы инвестициялық 
нұсқалардың бірі! 

Мен сізге бірнеше нұсқаларды ұсындым, және бұл ешқандай ақысыз. 

Достар, 

Нарықтар ашық кезде, мүмкіндіктер үлкен және опциялар көп болған кезде оптимизм артта қалуы 
мүмкін! Үндістан бизнестің негізгі рейтингтерінде жоғарылаған сайын сіз оптимизмді көре аласыз. 
Атап айтқанда, Дүниежүзілік банктің іскерлік рейтингісі. 

Инвестиция - сенімділіктің ең жақсы көрінісі. Жыл сайын біз ТШИ бойынша рекордтық деңгейге 
жетеміз. Әр жыл алдыңғы жылмен салыстырғанда едәуір жоғары. 2019-20 жылдары Үндістанға 
ТШИ ағыны $ 74 млрд құрады. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 20 пайызға көп. USIBC-тегі 
достардың мәлімдеуінше, АҚШ-тан «кепілдікке салынған инвестициялар» биыл 40 миллиард 
доллардан асты! Сондай-ақ, қазіргі пандемия кезінде не болғанын қараңыз. COVID ортасында 
Үндістан 2020 жылдың сәуір-шілде айлары аралығында 20 миллиард доллардан астам шетелдік 

инвестиция тартты! 

Бірақ Үндістан көптеген көптеген нұсқаларды ұсынады. Бізде әлемдік экономиканы қалпына 
келтіру үшін не қажет. 

Достар, 

Үндістанның өсуі дегеніміз: сенуге болатын елмен сауда мүмкіндіктерін кеңейту, өсіп келе жатқан 
ашықтықпен жаһандық интеграцияның артуы, нарыққа қол жетімділікпен бәсекеге қабілеттіліктің 
артуы. Инвестициядан білімді жұмыс күшімен қайтарымдылығын арттырыңыз. 

Достар, 

Бұл көзқарас үшін Америка Құрама Штаттарына қарағанда бірнеше жақсы серіктестер бар. 
Үндістан мен Америка Құрама Штаттары - ортақ құндылықтары бар екі серпінді демократия. Біз 
табиғи серіктестеріміз. Америка Құрама Штаттары мен Үндістан арасындағы достық өткен шақта 
көптеген биіктерге жетті. Қазір біздің серіктестігіміз әлемді пандемиядан тезірек қалпына 
келтіруде маңызды рөл атқаратын кез келді. Американдық инвесторлар көбінесе секторға немесе 
елге кірудің тамаша уақытын іздейді. Оларға айтарым: Үндістанға инвестиция салуға бұдан бұрын 
жақсы уақыт болған емес! 

Мен тағы бір рет USIBC басшылығына үнді-американдық экономикалық серіктестікті дамытуға 
міндеттеме үшін алғыс айтамын. USIBC жаңа биіктерге көтерілсін! 

Үндістан мен Америка арасындағы достық дами берсін! 

Намасте! 

Рахмет! 

 


