Primeiro-Ministro discursa em palestra do India Ideas Summit (22

julho de 2020)

A resiliência econômica global pode ser alcançada por capacidades econômicas
domésticas mais fortes: Primeiro-Ministro
A Índia está contribuindo para um mundo próspero e resiliente através do apelo
de “Aatmanirbhar Bharat": Primeiro-Ministro
Nunca houve um momento melhor para investir na Índia: Primeiro-Ministro
A Índia está emergindo como uma terra de oportunidades: Primeiro-Ministro
Parceria Índia-EUA pode desempenhar um papel importante ajudando o mundo
a se recuperar mais rápido após a pandemia: Primeiro-Ministro
O primeiro-ministro Shri Narendra Modi fez um discurso na India Ideas Summit
(Cúpula de Ideias da Índia) hoje. A cúpula está sendo organizada pelo Conselho
Empresarial EUA-Índia (USIBC). O tema para a cúpula este ano é "Construindo
um Futuro Melhor".
O primeiro-ministro parabenizou o Conselho Empresarial EUA-Índia (USIBC)
pelo seu 45º aniversário este ano. Ele agradeceu a liderança do Conselho
Empresarial EUA-Índia (USIBC) por seu compromisso com o avanço da parceria
econômica Índia-EUA.
Resiliência econômica global através de capacidades econômicas
domésticas mais fortes
O primeiro-ministro falou sobre a necessidade de posicionar os pobres e os
vulneráveis no centro da agenda de crescimento. Ele assinalou que a 'Facilidade
de Viver' é tão importante quanto a 'Facilidade de Negócios'. Ele disse que a
pandemia nos lembrou da importância da resiliência da economia global contra
os choques externos, a qual pode ser alcançada por capacidades econômicas
domésticas mais fortes. Ele enfatizou que a Índia está contribuindo na direção
de um mundo próspero e resiliente através do apelo de um ‘Aatmanirbhar
Bharat' (uma Índia autossuficiente e resiliente, integrada à economia global)
A Índia oferece uma combinação perfeita de abertura, oportunidades e
opções
O primeiro-ministro disse que há um otimismo global em relação à Índia porque
ela oferece uma combinação perfeita de abertura, oportunidades e opções. Ele
observou que, nos últimos seis anos, esforços foram empreendidos para tornar
nossa economia mais aberta e orientada para reformas, acrescentar essas

reformas garantiu competitividade, melhor transparência,
expandida, maior inovação e mais estabilidade política.

digitalização

Citando um relatório recente, o primeiro-ministro disse que há mais usuários de
internet rural do que usuários de internet urbana. Aclamando a Índia como uma
terra de oportunidades, ele disse que existem cerca de meio bilhão de usuários
ativos de Internet no país agora, enquanto há mais de meio bilhão de pessoas
que estão sendo conectadas. Ele também mencionou oportunidades nas
tecnologias de fronteira de 5G, análise de Big Data, Computação Quântica,
Blockchain, e Internet das coisas.
Amplas oportunidades para investir em vários setores
O primeiro-ministro enfatizou que existem amplas oportunidades para investir
em uma variedade de setores na Índia. Ele falou sobre as reformas históricas
recentemente empreendidas no setor agrícola e disse que existem
oportunidades para investir em áreas incluindo a de insumos e máquinas
agrícolas, de cadeia de suprimentos agrícolas, no setor de processamento de
alimentos, pesca e produtos orgânicos. Observando que o setor de saúde na
Índia está crescendo mais de 22% a cada ano e o progresso das empresas
indianas na produção de tecnologia médica, telemedicina e diagnóstico, ele
disse que agora é o melhor momento para expandir investimento no setor de
saúde indiano.
O primeiro-ministro listou vários outros setores que oferecem enormes
oportunidades para investimento, como o setor de energia; criação de
infraestrutura, incluindo construção de casas, estradas, rodovias e portos;
aviação civil, em que as principais companhias aéreas indianas privadas
planejam incluir mais de mil novas aeronaves na próxima década, abrindo assim
oportunidades para qualquer investidor que escolher montar instalações de
produção na Índia e também através da montagem de instalações de Reparo de
Manutenção e Operações. Ele mencionou que a Índia está aumentando o limite
de Investimento Estrangeiro Direto para investimentos no setor de defesa para
74%, dois corredores foram estabelecidos para incentivar a produção de
equipamentos e plataformas de defesa, e acrescentou que incentivos especiais
são oferecidos a investidores privados e estrangeiros. Ele também mencionou
reformas pioneiras em andamento no setor espacial.
Convidando investimentos em finanças e seguros, o primeiro-ministro disse que
a Índia aumentou o limite de Investimento Estrangeiro Direto para investimento
em seguros para 49% e 100% de Investimento Estrangeiro Direto é permitido
para investimento em seguros intermediários. Ele observou que existem grandes

oportunidades inexploradas para aumentar a cobertura de seguro-saúde,
agricultura, negócios e seguros de vida.
Investimentos crescentes na Índia
O primeiro-ministro falou sobre o aumento da Índia no ranking de Facilidade
para Fazer Negócios do Banco Mundial. Ele apontou que a cada ano a Índia
está atingindo altos recordes de Investimento Estrangeiro Direto, acrescentando
que os influxos de Investimento Estrangeiro Direto na Índia em 2019-20 foram
de 74 bilhões de dólares, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Ele
destacou que mesmo durante a pandemia, a Índia atraiu investimentos
estrangeiros de mais de 20 bilhões de dólares entre abril e julho deste ano.
Melhor época para investir na Índia
O Primeiro-Ministro disse que a Índia tem o que é necessário para potencializar
a recuperação econômica global. Ele observou que a ascensão da Índia significa
um aumento nas oportunidades de comércio com uma nação confiável, um
aumento na integração global com crescente abertura, um aumento da
competitividade com acesso a um mercado que oferece escala e aumento de
retorno de investimento com a disponibilidade de recursos humanos
qualificados. Ao chamar os EUA e a Índia de parceiros naturais, ele disse que
essa parceria pode desempenhar um papel importante ao ajudar as o mundo se
recupera mais rapidamente após a pandemia. Aproximando-se de investidores
americanos, ele disse que nunca houve um momento melhor para investir na
Índia.
(Aviso legal: Esta é uma tradução não-oficial para o português. Em caso de
divergências, prevalece a versão em inglês. O texto original em inglês pode ser
acessado em https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PMO=3&PRID=1640501
.)

