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The elections to the world’s largest democracy – India, were held in May 2014
with an electorate of over 800 million people. Nearly 66% of the electorate i.e. about
530 million voters participated in the elections that saw the Bharatiya Janata Party come
to power obtaining majority on its own, breaking the cycle of coalition governments.
Prime Minister Mr. Narendra Modi took office on 26 May 2014. Development of a robust
manufacturing sector is the priority of the new Government which is committed to
developing India as a manufacturing hub. In this connection, the Prime Minister will be
launching the Make in India campaign on Thursday, 25 September 2014 at 08:00 AM
local time, Kyiv, the live webcast of which can be seen at the following links:

https://www.youtube.com/user/PMOfficeIndia
http://pmindiawebcast.nic.in/
http://dipp.nic.in/English/default.aspx
The video of the link would be available immediately after the event is over by 09:30 AM
local time, Kyiv at:

https://www.youtube.com/user/PMOfficeIndia
2.
During the past three months economic activity in India has picked up with GDP
growth at 5.7% in the first quarter (April-June 2014) over the corresponding period of
the previous year. Industrial growth in general and in particular the manufacturing
sector has shown significant improvement.
3.
The Government has liberalized FDI policy in the Defence sector and raised the
ceiling from 26% to 49%. In rail infrastructure projects 100% FDI under the automatic
route has been approved. The norms for FDI in the construction development sector are
being eased. There is an improved business environment and market sentiment that
has seen FDI flows increased by 75% during June-July 2014 over the corresponding
period last year.
4.
The new Government has prepared a five-pillar strategy to drive India’s growth
which offer multiple avenues of collaborations and investments. These five areas are –
infrastructure development, manufacturing growth, energy sufficiency, skill development
and business environment improvement.
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Неофіційний переклад

ПОСОЛЬСТВО ІНДІЇ
КИЇВ
ПРЕС-РЕЛІЗ
Вибори в Індії – найбільшій у світі демократії з електоратом понад 800 мільйонів
людей, відбулися у травні 2014 року. Близько 66% виборців, а саме 530 мільйонів взяли
участь у виборах, спостерігали прихід до влади «Бхаратія Джаната Парті» (Індійської
народної партії), що здобула більшість голосів, зламавши цикл попередніх коаліційний
урядів. Прем’єр-міністр пан Нарендра Моді вступив на посаду 26 травня 2014 року.
Розвиток потужного виробничого сектору є пріоритетом нового Уряду, що повинен
перетворити Індію на виробничий центр. У зв’язку з цим, у четвер, 25 вересня 2014 року о
8.00 год за київським часом Прем’єр-міністр розпочинає кампанію «Виробляй в Індії»;
пряма трансляція за наступним посиланням:
https://www.youtube.com/user/PMOfficeIndia
http://pmindiawebcast.nic.in/
http://dipp.nic.in/English/default.aspx
Відеопосилання буде доступне для перегляду одразу після закінчення заяви о 9.30
ранку за київським часом:
https://www.youtube.com/user/PMOfficeIndia
2. Протягом останніх 3 місяців в Індії зросла економічна активність, ВВП виріс на 5.7% у
першому кварталі (з квітня по червень 2014 року) у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року. Значне покращення було досягнуто у зростанні промисловості та у
виробничому секторі зокрема.
3.
Уряд лібералізував політику прямих іноземних інвестицій в оборонному секторі,
збільшивши частку участі з 26% до 49%. У залізничній інфраструктурі було затверджено
проекти із 100% часткою прямих іноземних інвестицій у автоматичному режимі, також
спрощені норми для іноземних інвестицій у секторі розвитку будівництва. Покращене
бізнес-середовище та позитивні тенденції на ринку зумовили збільшення потоку
іноземних інвестицій до 75% за червень-липень 2014 року у порівняні із відповідним
періодом минулого року.
4. Новий Уряд підготував стратегію розвитку Індії основану на п’яти принципах, що
передбачає збільшення напрямків співпраці та інвестицій у наступних п’яти галузях –
розвиток інфраструктури, зростання виробництва, енергоефективності, покращення
розвитку професійних навичок та бізнес середовища.
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