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Framstående gäster från alla samhällsskikt, Namaste! Hälsningar från 

Indien. Jag uppskattar Indien Inc Group för att organisera detta 

evenemang. Den nuvarande händelsen är en del av det utmärkta arbete 

som India Inc har gjort under de senaste åren. Dina evenemang har 

bidragit till att föra möjligheterna i Indien till en global publik. Ni har 

bidragit till att göra förbindelserna mellan Indien och Storbritannien 

starkare. Jag är glad att årets evenemang har utökat sin räckvidd till 

andra partners också. Grattis igen! Förhoppningsvis nästa år kommer 

du också att få möjlighet att vara på Centre Court och njuta av 

Wimbledon. 

vänner, I dessa tider är det naturligt att tala om väckelse . Det är lika 

naturligt att koppla samman den globala väckelsen och Indien. Det 

finns en tro på att historien om global väckelse kommer att få Indien att 

spela en ledande roll. Jag ser detta nära kopplat till två faktorer. Den 

första är- indisk talang. Världen över, har du sett bidraget från Indiens 

talang-kraft. Detta inkluderar indiska proffs, läkare, sjuksköterskor, 

bankirer, advokater, forskare, professorer, vårt hårt arbetande arbete. 

Vem kan glömma den indiska tech industrin och tech proffs. De har 

visat vägen i årtionden. Indien är ett makthus av talang som är: Ivrig att 

bidra. Och alltid redo att lära sig. Det finns tvåvägssynergi som är 

mycket fördelaktigt. 

vänner, Den andra faktorn är Indiens förmåga att reformera och 

föryngra . Indianer är naturliga reformatorer! Historien har visat att 

Indien har övervunnit alla utmaningar, oavsett om det är socialt eller 

ekonomiskt. Indien har gjort det med en anda av reformer och 

föryngring . Samma sprit fortsätter nu. 

vänner, Å ena sidan Indien kämpar en stark kamp mot den globala 

pandemin. Med ett ökat fokus på människors hälsa är vi lika fokuserade 

på ekonomins hälsa. När Indien talar om väckelse är det: Väckelse med 

omsorg, Revival med medkänsla, Revival som är hållbar, både för 

miljön och ekonomin. Vi i Indien tillhör kulturen där Moder Natur 

dyrkas av alla. Man tror i Indien att jorden är vår mor och vi är hennes 

barn. 



vänner, Under de senaste sex åren har Indien gjort stora vinster inom 

områden som: Total finansiell integration. Rekordbostäder och 

infrakonstruktion. Lätt att göra affärer. Djärva skattereformer inklusive 

GST. Rulla ut ur världens största hälso-och sjukvård initiativ - 

Ayushman Bharat. Dessa vinster har lagt grunden för nästa omgång 

utvecklingsinitiativ. 

vänner, indianer har andan att uppnå vad som tros vara omöjligt. Inte 

undra på att vi redan i Indien ser gröna skott när det gäller ekonomisk 

återhämtning. I denna tid av pandemi har vi gett våra medborgare hjälp 

och genomfört djupgående strukturreformer. Vi gör ekonomin: Mer 

produktiv, investeringsvänlig och konkurrenskraftig. 

Vårt hjälppaket har varit smart och måltavla för att ge de mest fattiga 

mest hjälp. Tack vare tekniken har vartende öre nått mottagarna direkt. 

Lättnaden inkluderar: att tillhandahålla gratis matlagning gas, 

kontanter på bankkonton, gratis mat korn till miljontals människor och 

många andra saker. Så fort vi låst upp, har vi lanserat en av världens 

största offentliga arbeten program för att ge sysselsättning till 

miljontals arbetstagare. Detta kommer inte bara att ge energi till 

landsbygdsekonomin, utan också bidra till att skapa hållbar 

infrastruktur på landsbygden. 

vänner, Indien är fortfarande en av de mest öppna ekonomierna i 

världen. Vi lägger en röd matta för alla globala företag att komma och 

etablera sin närvaro i Indien. Mycket få länder kommer att erbjuda den 

typ av opportunites Indien gör idag. Det finns många möjligheter och 

möjligheter i olika soluppgång sektorer i Indien. Våra reformer inom 

jordbruket ger en mycket attraktiv investeringsmöjlighet att investera i 

lagring och logistik. Vi öppnar dörrarna för investerare att komma och 

investera direkt i våra jordbrukares hårda arbete.  

vänner, Vi har infört reformer inom MSME-sektorn. En blomstrande 

sektor för små och medelstora företag kommer också att komplettera 

storindustrin. Det finns investeringsmöjligheter inom försvarssektorn. 

Med avslappnade normer för utländska direktinvesteringar inbjuder en 

av världens största militärer dig att komma och göra produkter för det! 

Nu finns det fler möjligheter till privata investeringar i rymdsektorn. 

Detta kommer att innebära större tillgång till kommersiell användning 

av rymdteknik till förmån för människor. Indiens tech och start-up 



sektorn är levande. Det finns en marknad med miljontals digitalt starka, 

ambitiösa människor! Föreställ dig vilken typ av produkter du kan göra 

för dem. 

vänner, Pandemin har återigen visat att Indiens Pharma industrin är en 

tillgång inte bara för Indien utan för hela världen. Den har spelat en 

ledande roll när det gäller att minska kostnaderna för läkemedel, 

särskilt för utvecklingsländerna. Vacciner som tillverkas i Indien står 

för två tredjedelar av vaccinationsbehoven hos världens barn. Idag är 

även våra företag verksamma i det internationella arbetet med 

utveckling och produktion av COVID-19-vaccin. Jag är säker på att 

Indien kommer att ha en viktig roll när det gäller att utveckla och trappa 

upp produktionen av vaccinet när det väl har upptäckts.  

vänner, 130 crore indianer har gett kravet på en आत्मनिरभर भारत . Ett 

oberoende Indien. आत्मनिरभर भारत den inhemska produktionen och 

konsumtionen med globala leveranskedjor. आत्मनिरभर भारत handlar 

inte om att vara självständig eller vara stängd för världen. Det handlar 

om att vara självförsörjande och självgenererande. Vi kommer att föra 

en politik som främjar effektivitet, rättvisa och motståndskraft. 

vänner, jag är glad att notera att detta forum är också markerar 100-

årsdagen av Pandit Ravi Shankar. Han tog skönheten i indisk klassisk 

musik till beauty världen. Du skulle också ha sett hur Namaste har gått 

globalt som en form av hälsning. Pandemin har också sett den ökande 

överklagandet av Yoga, Ayurveda och traditionella läkemedel världen 

över. Indiens antika kultur, Indiens universella, fredliga etos, är vår 

styrka.  

vänner, Indien är redo att göra vadallt det kan för att främja det globala 

goda och välstånd. Detta är ett Indien som reformerar, utför och 

omvandlar. Detta är ett Indien som erbjuder nya ekonomiska 

möjligheter. Detta är ett Indien som intar en människocentrerad och 

inkluderande strategi för utveckling. 

Indien väntar er alla! 

Namaste! Tack så mycket. 

 

 



 


