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LEDARE
Banashri Bose Harrison,
Indiens Ambassadör i
Sverige och Lettland
berättar om Indiens
potential.
s10

Prime Minister Modi invites the World to come and
make in India & grow with India.
“India has three things to its credit – Democracy, Demography and
%åĵ±ĹÚţeĹÚF±ĵŸƚųåØƼŅƚƵĜĬĬĹŅƋĀĹÚ±ĬĬŅüƋĘåĵƋŅčåƋĘåų±Ƌ±ĹƼŅƋĘåų
ÚåŸƋĜĹ±ƋĜŅĹţFĹÚĜ±ŅýåųŸƼŅƚƋĘåŞŅƋåĹƋĜ±ĬŅüĬŅƵÏŅŸƋĵ±Ĺƚü±ÏƋƚųĜĹčţFĹÚĜ±
Ę±ŸĬŅƵÏŅŸƋ±ĹÚĘĜčĘŧƚ±ĬĜƋƼĵ±ĹŞŅƵåųţţţå±ųåƋųƼĜĹčƋŅüƚųƋĘåųĘ±ųĹåŸŸ
these strengths through better management and good governance.”
Narendra Modi, Prime Minister of India
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Indiens president,
Pranab Mukherjees
inför sitt statsbesök
i Sverige

Av : Redaktionen

Du är den första indiska presidenten som besöker Sverige,
på vilket sätt bör Sverige och
Indien samarbeta?
– De diplomatiska förbindelserna
mellan Indien och Sverige etablerades 1949, två år efter Indien
blev självständigt. Det har varit ett
flertal statsbesök genom åren och
det gläder mig att jag kommer att
vara den första indiska statschefen att besöka Sverige. Särskilt nu
när förbindelserna mellan Indien
och Sverige är redo att gå in i en ny
fas där ömsesidiga ekonomiska
fördelar är drivande.
En enorm marknad
Sverige har många styrkor på de
områden som Indien prioriterar,
särskilt på områden som ingår i
"Make in India"- projektet och
projekt som Smart Cities, Digital India och Skill India. Indien
har stor arbetskraft, en enorm
marknad och potential att bli ett
exportnav. Jag hoppas att mitt
besök kommer att motivera våra
två regeringar och näringsliv att
utnyttja möjligheter som finns
för att höja våra ekonomiska och
kommersiella relationer till nya
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höjder. Det finns stora fördelar i
att arbeta tillsammans inom områden som hälso- och sjukvård,
vetenskap och teknik, förnybar
energi och miljö. Jag är övertygad
om förbindelserna mellan Indien
och Sverige kommer att både
fördjupas och expanderas under
de närmaste åren framöver inom
dessa områden.
Vad är din syn på Indiens
ekonomiska framtid idag?
– Indien är redan idag en av de tio
största ekonomierna i världen.
Med tanke på tillväxtpotential,
blomstrande konsumentmarknad
och en kvalificerad arbetskraft
har Indien blivit en av de högst
prioriterade destinationerna för
utländska
direktinvesteringar
i världen. Indiens ekonomiska
resultat blir därför alltmer avgörande för den globala ekonomin.
Det finns fyra faktorer som gör
mig så optimistisk om Indiens
framtid. Ett, vår demografi. Vi är
den största befolkningen av unga
i världen med över 50 procent
av våra 1,25 miljarder människor
yngre än 25 år.
Två, vår högskole- och universi-

tetsutbildningssektor som ger oss
potential att förbereda en kompetent arbetskraft. Tre, vi är ett
demokratiskt land med demokratiska ideal. Vår politik är inriktad
på att utveckla och förbättra livet
för alla indier. Vår inkluderande
utvecklingsmodell resulterat i en
stor medelklass och därmed en
stor konsumentmarknad som
inget globalt företag har råd att
ignorera.
Slutligen är Indien ledande inom
avancerad teknik, särskilt informations- och kommunikationsteknik. Vår IT-sektor kommer ge
tekniska lösningar som gör livet
lättare för den vanliga människor,
underlätta för business och förbättra öppenheten i politiken.
Hur ser du på att Indien har
världens största andel människor som lever i fattigdom?
– Fattigdom är en grundläggande
utmaning för Indien. Vi minskade fattigdomen rejält under
tillväxten på 2000-talet. Andelen
av befolkningen som lever under
fattigdomsgränsen i landet minskade från 37,2 procent 2004-05
till 21,9 procent 2011-12. Den lång-

Vi är övertygade
om att Indien ska bli
ledande i världen på
att växa och frodas
utan att förstöra
planeten genom en
smart kombination av
modern teknik och
traditionell livsstil.
siktiga strategin för fattigdomsbekämpning är ökad ekonomisk
tillväxt. Det lidande som kommer ur fattigdom idag försöker
vi mildra genom en mängd olika
program för försörjningsstöd och
social trygghet. Vi är inte nöjda
med bara fattigdomsbekämpning.
Vi vill utrota fattigdomen.
Hur ser du på korruption?
– Korruption är ett viktigt problemområde för oss, inte bara för
att det påverkar företagsklimatet
utan också för att det påverkar
politiken. Korruption är ett hot
mot demokratin. Många länder
brottas med samma problem

och det finns erfarenheter och
kunskap runt om i världen för
att ekämpa korruption, vi måste
samarbeta.
Hur ska Indien balansera
behovet av en hållbar miljö
med den snabba ekonomiska
tillväxten?
– Föroreningar är en av de främsta
utmaningarna i vår tid. Vi är skyldiga våra barn en planet de kan
leva ett hälsosamt liv i. En genomsnittlig indier bidrar betydligt
mindre till globala utsläpp än
genomsnittliga medborgare i utvecklade ekonomier.När vi höjer
befolkningen ur fattigdom, är
det oundvikligt att det blir konsekvenser för miljön. Vi försöker
därför se till att vår tillväxt följer
en modell som är så ren och grön
som möjligt. Vår traditionella
livsstil visar oss hur man kan växa
i harmoni med naturen och vi har
ett mycket ambitiöst mål för förnybar energi. Vi är övertygade om
att Indien ska bli ledande i världen
på att växa och frodas utan att förstöra planeten genom en smart
kombination av modern teknik
och traditionell livsstil. Q
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Antal invånare
(2015)
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per 1000 invånare
(2011)
Antal km väg per
1000 invånare (2012)

Målet är nått. De senaste tre åren har Scania diskuterat biobränslen och hållbara transportlösningar med både Indiens regering och lokala myndigheter i landet. Målet – att få bioč°ŸƉŅÎĘƉÅĜŅåƋ°ĹŅĬƉƉĩĬ°ŸŸĜĀƉÎåų°ÚåƉŅÎĘƉčŅÚĩ¶ĹÚ°ƉŸŅĵƉüŅųÚŅĹŸÅų¶ĹŸĬåĹƉĜƉFĹÚĜåĹƉôƉ¶ųƉĹƚƉĹ¾ƋƋƉŅÎĘƉåĹƉŞĜĬŅƋ°ĹĬ¶ččĹĜĹčƉŸĩ°ƉÅƼčč°ŸƉĜƉĵĜĬģŅĹŸƋ°ÚåĹƉb°čŞƚųƉĜƉŸ°ĵ°ųÅåƋåƉĵåÚƉÚåĹƉŸƴåĹŸĩ°Ɖ
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”ETT DRÖMPROJEKT” I INDIEN
Av Conny Hetting

ut på soptippar, i naturen och
ner i grundvattnet. Samtidigt är
import av olja och naturgas den
absolut största utgiften i Indiens
statsbudget, och kostnaderna
ökar snabbt.

Av världens 20 mest nedsmutsade städer ligger 13
i Indien, och över 600 000
indier dör varje år till följd av
dålig luft. Det är bakgrunden
till den indiska regeringens
stora intresse för Scanias
satsning på biobränslen och
hållbara transportlösningar.
Anders Grundströmer
VD för Scania India
FOTO: SCANIA

Vi har de produkter
och tjänster
som kan minska
Indiens enorma
miljöproblem,
nu idag.

– Vi har de produkter och tjänster
som kan minska Indiens enorma
miljöproblem, nu idag. Vi kan
transportera människor effektivt
och med minimal miljöpåverkan
i bussar som kan köras på etanol
och biogas. Vi kan samtidigt skapa
jobb genom att dessa biobränslen produceras lokalt av avfall
och restprodukter, säger Anders
Grundströmer, VD för Scania
India.
Hållbara transportlösningar

De senaste tre åren har Scania
tålmodigt diskuterat biobränslen
och hållbara transportlösningar
med både Indiens regering och
lokala myndigheter i landet.
Målet – att få biogas och bioetanol

%åƋĀĹĹŸĬŉŸĹĜĹč±ų

klassificerade och godkända som
fordonsbränslen i Indien – är nu
nått och en pilotanläggning ska
byggas i miljonstaden Nagpur, i
samarbete med den svenska utvecklingsfinansiären Swedfund.
Här ska lokala biobränslen produceras, för drift av ett 100-tal
bioetanol- och biogasbussar som
kommer från Scania.

ORNDOWDYIDOOI·UORNDOWEU¥QVOHI·U
lokala transporter.
– Då konkurrerar tillverkningen
av fordonsbränsle inte med livsmedel, utan sopor, avloppsvatten
och det som blir över från sockerproduktion blir till bränsle.
Då löser vi istället ytterligare ett
problem i Indien, avfallshantering, säger Anders Grundströmer.

Löser ytterligare ett problem

Kostnaderna ökar snabbt

Indiens transportminister Nitin
Gadkari är djupt engagerad för
biobränslen och har beskrivit
etanolbussatsningen i Nagpur
som ett drömprojekt. Scanias
lösning och budskap till Indiens
beslutsfattare har hela tiden varit

Indien har 18 procent av världens
befolkning, en växande urbanisering och enorma mängder sopor
och avloppsvatten man akut måste
göra något åt. Idag går 94 procent
av alla fasta sopor och 72 procent
av allt avloppsvatten orenat rakt

– Därför är initiativ med lokala,
hållbara bränslen så efterfrågade
av den indiska regeringen. Och
genom vårt arbete med hållbara
bränslen för Indien har vi visat
att det finns lösningar för det här,
menar Anders Grundströmer.
Den indiska regeringen, under
ledning av premiärminister
Narendra Modi arbetar aktivt
med att förbättra miljö och transportsystem i Indiens 100 största
städer. Initiativet kallas Smart
Cities och biogasprojektet i Nagpur är en del i detta. Att producera
biogas från avfall i större städer
och restprodukter från jordbruket
är tänkt att bli en viktig del av lösningen på Indiens problem med
luftföroreningar, avfallshantering och snabbt ökande kostnader
för importerad energi. Q
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Sandvik vill
fortsätta
utvecklas
i Indien

FOTO: L&T INFOTECH

Sarbajit Deb
Executive Vice President and VD nordic

Indisk IT-leverantör
som erbjuder
konkurrenskraft

L

Av Catharina Holm

&T Infotech är det indiska företaget med nordiska gener som tagit sina svenska kunder till Indien. Moderbolaget Larsen & Toubro har starka
band till Norden; de två danskarna Henning
Holck-Larsen och Soren Kristian Toubro grundade teknik- och ingenjörsföretaget i dåvarande Bombay
för cirka 80 år sedan. Sverige var det första landet dotterbolaget L&T Infotech etablerades i.
– Vi har sedan dess vuxit med hjälp av våra kunder i
Norden i över 15 år. Idag är vi över 2500 anställda som
jobbar mot våra nordiska företag, varav 350 anställda finns
i de nordiska länderna, säger Sarbajit Deb.

Vi har även jobbat tillsammans
med några av våra svenska
kunder för att introducera deras
produkter och tjänster på den
indiska marknaden.
De är idag en strategisk IT-partner och leverantör av ITservice till ledande organisationer i Sverige inom bland
annat fordon, bank- och finans samt energisektorn i
Sverige och i Norden.
– Vi har även jobbat tillsammans med några av våra svenska kunder för att introducera deras produkter och tjänster
på den indiska marknaden. Svenska företag och Sverige
som nation kan bidra mycket till en hållbar indisk samhällsutveckling och där kan vi finnas med som konkurrenskraftig leverantör med kunskap om den inhemska marknaden,
avslutar Sarbajit Deb.

Sandvik har funnits länge
i Indien och har enligt Olof
Faxander, VD på Sandvik, alla
ambitioner i världen att fortsätta
hålla sig stark som aktör på den
indiska marknaden.

S

Av Catharina Holm

andvik har funnits
på den indiska marknaden i mer än 50 år,
med en stark närvaro på den inhemska
marknaden.
– Under vår tid i
landet har vi på nära håll kunnat
ta del av flera reformer, som att
landet gått ifrån en planekonomi
till att tillämpa mer marknadsliberala lösningar. Ur ett svenskt
perspektiv är Indien fortfarande
ett stort och utmanade land, men
i och med de satsningr som nu
görs från politiskt håll finns goda

utsikter för en snabb tillväxt i den
Indiska ekonomin, säger Olof
Faxander.
Han menar att de redan nu tycker sig märka av en minskad byråkrati i projekt som drivs i landet;
en viktig faktor för alla stora och
internationella bolag som vill vara
verksamma på en global marknad.
Hur upplever du Indien som
tillväxtmarknad?

– Jag skulle säga att man under ett
antal år faktiskt sett en långsammare tillväxt än förväntat, men att
tillväxttakten nu ser ut att kunna

öka igen. Det finns en tydlig
ambition hos regeringen att satsa
på den indiska ekonomins utveckling och det ger ett positivt klimat,
för utländska investeringar. Förändringar börjar med en attityd,
en ambition och en vilja. Nu gäller det att, precis som i alla länder,
omsätta ambitionerna till faktiska
förändringar, säger Olof.
Berätta om Make in India?

– Premiärminister Modis regering satsar stort på tillverkande
industri i ett land som av tradition varit starkt inom IT- och

MAKING IN INDIA FOR THE WORLD
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Kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll av skär vid
Sandviks anläggning i Pune, Indien

Granskning. Granskning av
prover av skär vid Sandviks
anläggning i Pune, Indien
FOTO:SANDVIK

servicesektorn. Som producerande företag ser vi naturligtvis
positivt på den utvecklingen, eftersom vi även i fortsättningen
kommer att investera för att utveckla Indien som tillverkningsbas. Make in India kommer att öka
affärsmöjligheterna i Indien, vilket i sin tur ökar industriproduktionen och det kommer att kunna
skapa ny intressant potential, även
för oss, säger Olof Faxander.
Det är inte bara tillverkning som
Sandvik satsar på. I februari förra
året inleddes en formell satsning
på ett forsknings- och utvecklings-

Premiärminister
Modis regering
satsar stort på tillverkande industri
i ett land som
av tradition varit
starkt inom IT- och
servicesektorn.
Olof Faxander
VD på Sandvik
FOTO:SANDVIK

centrum i Pune som redan idag
är ett viktigt nav på den indiska
marknaden, för Sandvik och andra
stora svenska industrikoncerner.
Behålla nära relationer

Det är ett viktigt steg för att behålla
våra nära relationer med indiska
kunder samtidigt som vi vill säkra
att vi kan anpassa tekniska innovationer till de lokala kundkraven . Vi
har även märkt av ett stort intresse
för Sandvik som globalt företag
bland indiska teknologistudenter,
vilket vi är glada över. Vi hoppas
kunna bidra med vår erfarenhet

och innovationskraft till utbildningsväsendet i landet för ett bra
växelspel.
– Indien är ett spännande land
och det är bra att relationerna
mellan länderna får en positiv
injektion av initiativ som India
Unlimited. Indien har en bra
åldersprofil; med många unga
människor och med rätt politiskt
klimat som nu förhoppningsvis
börjar komma på plats har landet
en stor utvecklingspotential. Den
utvecklingen vill Sandvik naturligtvis vara en del av, avslutar Olof
Faxander. Q

Hos oss finner du genuin indisk Ayurveda
mitt i centrala Stockholm med personal
utbildad från Kerala, södra Indien.

Webbutiken www.ayurvedabutiken.se
säljer ekologiska Ayurvediska varor och
hälsokost från välkända märken.

Prova på klassiska behandlingar som:

Du hittar varor från bland annat:

"(7!.'!-;7415%$!/.24,3!3)/.
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).$!6%$!;()1/$(!1!; Udvartana
Vedanam & Ayurveda Butiken
Nytorgsgatan 21a, Stockholm

Telefon: 08-6842 84 82
E-post: info@vedanam.se
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Hardeep Singh Garewal
COO för ITC Infotech i Europa

Globaliseringen öppnar
för större samarbete
mellan Sverige och Indien
Av : Catharina Holm

Hardeep Singh Garewal menar att Sverige är en av
företagets bästa marknader. Han ser gärna mer och
djupare samarbeten både i Sverige och i Indien. IT-serviceföretaget ITC Infotech grundades 2000 som ett helägt
dotterbolag till det indiska konglomeratet ITC Ltd; ITC
Ltd som genom sin 105-åriga historia byggt upp en raddiversifierade affärsgrenar såsom hotell, konsumentvaror,
förpackningar och sedan år 2000 även IT. ITC Infotech
har sina marknader i Nordamerika, Asien- och Stillahavsområdet samt Europa där man finns i Storbritannien,
Nederländerna, Finland, Sverige, Damark, Tjeckien,
Tyskland och Frankrike. I Sverige är man stora främst
inom ERP, BI, användarupplevelser, mobilitet och infrastrukturlösningar Europa utgör en betydande del av våra
affärer och Sverige ser vi som en av våra bästa marknader.
Sverige som nation är ledande inom många teknik- och
servicesektorer som bank och finans, med väl utbyggda
IT-system.

I±čŸåųāåų±ĵŉģĬĜčĘåƋåųÚ·ųƴĜĩ±Ĺ
Ÿ±ĵ±ųÆåƋ±ØÆ¿ÚåŞ¿ÚåĹŸƴåĹŸĩ±
ŅÏĘŞ¿ÚåĹĜĹÚĜŸĩ±ĵ±ųĩĹ±ÚåĹţ
– Även om vi är ett globalt företag tror vi på att vara lokala
experter. Det här gäller i Sverige, och det gäller i Indien.
Vårt moderbolag är över hundra år gammalt och vi som
teknisk partner går alltid in i samarbeten för att de ska vara
långsiktiga och hållbara för våra kunder,säger Hardeep.
Han menar att de gärna ser ett samarbete med Sverige
även på ett globalt plan. Globaliseringen erbjuder stora
möjligheter till tillväxt men samtidigt ställer det krav på
att också kunna leverera. Oavsett om vi ger oss in på den
svenska marknaden eller om ett svenskt företag vill till den
indiska behövs resurser och kunskap om den inhemska
marknaden. Utbyte sker alltid båda vägarna, och jag ser
flera prospekt där vi kan samarbeta både på den svenska
RFKS¦GHQLQGLVNDPDUNQDGHQ
På frågan om premiärministern Modis inflytande, och
regeringen som för första gången på 30 år har haft ett
majoritetsstyre, svarar Hardeep Singh Garewal;
– Det premiärminister Modi har satt i verket börjar redan
ge uppenbara resultat; hans regering har satt upp högt
ställda men också transparenta mål vad gäller samhällsutbyggnad, hållbar utveckling och Indien som exportnation.
Jag skulle vilja säga att en ny era har inträtt i Indien och
en ny optimism har uppstått där man söker nya samarbetsvägar både inom och utanför landet. Sverige är känt
för sin entreprenöranda men även Indien har många
entreprenörer och högutbildad arbetskraft som bidrar till
den snabba utveckling vi ser i landet idag. Samtidigt krävs
fokus på hållbar utveckling och gröna alternativ, och här
kan Sverige bidra med sin världsledande kompetens inom
området. Hållbarhet är något vi inom ITC Infotech satsat
på under många år och ser gärna samarbeten med svenska
aktörer framöver. Q

Ett perfekt resemål. Indien är ett perfekt resmål för fritidsaktiviteter. Från några av världens högsta bergstoppar till fantastiska stränder, Från torra öknar till grönskande skogar. FOTO: INDIA UNLIMITED

Ha er nästa konferens i Indien!

I

ndien tillhandahåller det
du behöver för en lyckad
konferens och mycket mer.
Här
finns
välutrustade
anläggningar för möten och en
fantastisk natur och kultur för tiden mellan mötena.
Med Himalayas fantastiska berg
i norr och en oändlig sträcka av
gyllene stränder i söder, är Indien
ett kalejdoskop av landskap, magnifika historiska platser, kungliga
städer, rik kultur och ojämförlig
gästfrihet. Indien är den äldsta
civilisationen i världen och har en
fascinerande blandning av tradition och modernitet.

En imponerande kombination

Under de senaste åren har Indien
vuxit fram som en av de mest
eftertraktade MICE-destinationerna*. Indien erbjuder en imponerande kombination av boende
och högteknologiska konferensoch mötesplatser. Några av de
lovvärda anläggningarna är - Vigyan Bhawan i New Delhi, Hyderabad International Convention
Centre (HICC), Centre Point,
Renaissance Hotel and Convention Center i Mumbai, Jaypee
Hotels & International Conven-

tion Centre i Agra och Cochin
Convention Centre i Kochi.
Indien uppgraderar ständigt sina
MICE-anläggningar. Som en växande global tjänstesektor är MICE
särskilt uppskattad av regeringen
för sin höga tillväxtpotential,
nytta för innovation, möjligheter
till sysselsättning och ett effektivt
nyttjande av tillgångar. Regeringen ger ekonomiskt stöd för att
utveckla internationella kongresscenter och turismrelaterad infrastruktur.
Ett perfekt resmål

Indien är lätt att åka till från flygplatser i hela världen. Genom ett
nätverk av flera inhemska flygbolag erbjuds också smidiga anslutningar inom Indien. Dessutom
finns det ett nätverk av landburna
transportsystem. Ett bra nätverk
av vägar, både nationella och statliga vägar gör det enkelt att resa
med bil. Dessutom finns en utmärkt järnväg som löper genom
hela landet. Det finns till exempel särskilda tåg som Palace on
Wheels och Royal Orient Express
som består av luftkonditionerade stugor inredda i gammal
Maharaja-stil och utrustade med

bekvämligheter i världsklass för
att ge en total upplevelse under
resan. Bortsett från anläggningar
i världsklass är Indien också ett
perfekt resmål för fritidsaktiviteter. Från några av världens högsta
bergstoppar till fantastiska stränder, från torra öknar till grönskande skogar, från det tidlösa
Taj Mahal till livliga städer, från
bakvatten till snöbeklädda berg Indien har allt.
Med på listan UNESCO

I Indien finns också ett antal platser som är med på världsarvslistan
från UNESCO. För äventyrslystna turister finns aktiviteter som
forsränning, river crossing, vandring, bungyjump, bergsklättring
bergsbestigning och paragliding,
för att nämna några. Annars finns
aktiviteter som golfbanor, Spa och
Yoga & Ayurveda center också.
Indiens förmåga att arrangera
möten, konferenser och kongresser har bevisats genom flera event
under åren. Om din organisation
söker efter ett nytt och inspirerande resemål för er nästa konferens, behöver ni inte leta längre!
*MICE står för Meetings, Incentives, Conferences,
and Exhibitions.

Quintessential

India

Romancing By Rail

COX & KINGS DESTINATION MANAGEMENT
L\Ê³£ÊÈxä{ääÓnÓÊUÊ >\ÊLÕ`JVÝ>`}Ã°V
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ĔěĬĞŶĬĨŶĬćĨĞģğĨ
ĜĬģĭĮğĬįĮģĠŶĬġ
ĄĦĳġĮģĦĦÊÉĞğĭĮģĨěĮģĩĨğĬĩĝĢįĪĪĦğİĦěĨĞğĮĭ
ħŷĨġěĠğĭĮĦģġĢğĮğĬ~
Ahmedabad
Bengaluru
Chennai
Delhi

Hyderabad
Kochi
Kolkata
Kozhikode

Mumbai
Thiruvananthapuram

ğħģĬěĮğĭ~ĭğ
ĆğĦĦĩĒĩħĩĬĬĩı
Generös bagagevikt  Service i världsklass
För mer information kontakta din resebyrå, ring oss på 08-502 52 111 eller besök emirates.se

Långsiktigt energisamarbete med Indien
Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem
med låg påverkan på miljö och klimat.
Vårt samarbete i Indien sker genom två program:
India-Sweden Innovations´ Accelerator och
Micro Grid Programme. Aktörer i båda länderna
medverkar för att utveckla och sprida hållbara
energilösningar.
Läs mer på www.energimyndigheten.se
och www.innovationsaccelerator.org

Yoga, dans, musik och mat i Kungsträdgården 23 maj.
Se hela programmet på indiaunlimited.se
Med stöd av: Scania, Indian Embassy, Aditya Birla Group, SAAB, L&T Infotech, Rusta, Bharat
Forge, Cox & Kings, TATA Consultancy, Indcen Resor, Stockholm Visitors Board, Swedish Energy
Agency, ITC Infotech, Gunnebo, SEB, Emirates, Indian Street Food, Incredible India
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1 JUNI / GRAND HOTEL STOCKHOLM
SMARTA STÄDER: STADSUTVECKLING

Connecting Sweden & India

08:30 - 10:00

ųĜ±ĹUŅŞųŅƵŸĩĜŠ¥c%cƖţǈš

Städerna är kraftfulla motorer för ekonomisk tillväxt. Men städer står idag för över 70 procent av
ÚåčĬŅÆ±Ĭ±ƚƋŸĬ·ŞŞåĹ±ƴƴ·ƻƋĘƚŸč±ŸåųŅÏĘƅǈěíǈ
% av den globala energiförbrukningen. Med tanke
på att uppskattningsvis 70 % av världens befolkning kommer att leva i städer år 2050 måste vi hitta
lösningar för att bygga smarta och hållbara städer!
Indien har möjlighet att lära av västerländska
misstag och framgångar. Indien kan utnyttja global
erfarenhet för en hållbar utveckling.

SEMINARIUM: ICT OCH DET DIGITALA
INDIEN
10:30 - 12:00

ITU Pictures (CC BY 2.0)

Som en ledande innovatör inom IT har Sverige
mycket att erbjuda Indien som partner inom
čåĵåĹŸ±ĵ ƚƋƴåÏĩĬĜĹč ±ƴ ƋåĩĹĜĩØ ŞųŅÏåŸŸåų ŅÏĘ
ƚƋųƚŸƋĹĜĹč ĜĹŅĵ FUţ )ƋƋ ÚĜčĜƋ±ĬƋ FĹÚĜåĹ ĜĹĹåÆ·ų ±ƋƋ
utnyttja IT för att ta itu med de många utmanĜĹč±ųŸŅĵĀĹĹŸüŉųåĹĘ¿ĬĬÆ±ųƋĜĬĬƴ·ƻƋţU±ĹƴåųĜčå
och Indien skapa strategiska partnerskap för att
utveckla framtidens teknik? Vilka villkor skulle
underlätta sådana partnerskap och vilka resultat
skulle det kunna ge?

LUNCHSEMINARIUM - LOKALT
AVFALL FÖR LOKALT BRÄNSLE FÖR
LOKALA TRANSPORTER
12:00 - 13:00

25 MAJ / SHERATON HOTEL STOCKHOLM

Av världens 20 mest nedsmutsade städer ligger
ŎƐ Ĝ FĹÚĜåĹţ %åƋƋ± ·ų åĹ ƴĜĩƋĜč ±ĹĬåÚĹĜĹč ƋĜĬĬ ÚåĹ
indiska regeringens intresse för Scanias satsning
på biobränslen och hållbara transportlösningar.
Tillsammans med Swedfund bildar Scania nu
ett partnerskap för att utveckla tillverkningen av
biogas från rötslam i den indiska staden Nagpur.
Nagpur är pilotstad för att testa hållbara transportlösningar och en del av den indiska regeringens uppmärksammade Smart Cities-projekt.

NYA GENERATIONENS TEXTILIER OCH
HÅLLBARA GLOBALA VÄRDEKEDJOR
08:30 - 10:00
Idag byggs globala värdekedjor på hållbarhet. Nya
generationens textilier och material blandas med
innovativa lösningar för återvunnet och återskapat.
8ĜĹĹŸÚåƋāåųĵŉģĬĜčĘåƋåųũU±ĹĜĹÚĜŸĩ±ŅÏĘŸƴåĹŸĩ±
företag samarbeta för att bli ledande inom innovativ användning av material och produktion för att
förespråka smart och hållbart företagande på en
global nivå?

SEMINARIUM: FORSKNING,
UTVECKLING OCH INNOVATION FÖR
ATT LÖSA GLOBALA UTMANINGAR

SEMINARIUM: UPPTÄCK INDIEN &
SVERIGE ÅRET RUNT

13:00 - 14:30
Omkostnaderna för Forskning och utveckling i
FĹÚĜåĹčŉųŸüų·ĵŸƋ±ƴüŉųåƋ±čĜÚåĹŞųĜƴ±Ƌ±ŸåĩƋŅųĹØ
även om regeringen nu har börjat göra mer för
±ƋƋ ĀĹ±ĹŸĜåų± Ÿ¿Ú±Ĺ± ĜĹĜƋĜ±ƋĜƴţ ±Ĭ±ųĹ± ĩŅĵĵåų
att diskutera status och potential för forskning
och utveckling i Indien och Sverige. Indiska
vetenskapliga resurser kan kombineras med den
svenska styrkan inom innovation för att tillhandahålla globala lösningar.

10:30 - 13:30
Antalet indiska turister som reser till Sverige har
ökat snabbt i samband med att de har upptäckt
många av Sveriges attraktioner. Intresset för Indien
ŸŅĵ åĹ ÚåŸƋĜĹ±ƋĜŅĹ ŉĩ±ųØ ĵåĹ ŸƴåĹŸĩ± ƋƚųĜŸƋåų
väljer fortfarande främst vinterdestinationer.
Potentialen för mer turismutbyte är enorm. Seminariet kommer handla om hur man kan informera
turister i de båda länderna om outforskade platser
ŅÏĘ ±ƋƋų±ĩƋĜŅĹåųØ Ņĵ čŅÚ ĵ±ƋØ ŸŞ·ĹĹ±ĹÚå ĩƚĬƋƚų
och naturens mångfald.

ENERGIFÖRSÖRJNING I INDIEN:
SMARTA ELNÄT OCH FÖRNYBAR
ENERGI

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD,
NYCKELN TILL FRAMGÅNG

15:00 - 16:30

13:30 - 15:30
Indiska företag har ett inkluderande synsätt och
har varit mycket framgångsrika i hanteringen av
mångfald inom religion och etnicitet. Sverige
·ų ĬåÚ±ĹÚå ĜĹŅĵ ģ·ĵŸƋ·ĬĬÚĘåƋØ ĘÆƋŧěŞåųŸŅĹåųŸ
rättigheter och möjligheter för personer med
üƚĹĩƋĜŅĹŸĘĜĹÚåųţU±ĹƴĜĘĜƋƋ±Ÿ·ƋƋ±ƋƋüų·ĵģ±ĵ¿Ĺčfald på höga positioner i organisationer genom att
utbyta erfarenheter mellan Sverige och Indien?
Vilka är de bästa strategierna? Vilka är de bästa
tillvägagångssätten?

Sparky (CC BY-NC 2.0)

Indien har den femte största elproduktionen i
ƴ·ųĬÚåĹ ĵåÚ åĹ åýåĩƋĜƴ ŞųŅÚƚĩƋĜŅĹŸĩ±Ş±ÏĜƋåƋ
på 245 GW. Den ekonomiska tillväxten har ökat
tillgången till energi i landet. Vindkraft är den
största förnybara energikällan i Indien i dagsläget.
Jawaharlal Nehru National Solar Mission syftar
till att generera 20 000 MW solenergi till 2022.
Indien erbjuder obegränsad tillväxtpotential för
solcellsindustrin. Vilka nya möjligheter har dykt
upp för svenska företag?

ALLA SEMINARIER HAR GRATIS INTRÄDE
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LIFE SCIENCE OCH INNOVATION

PROGRAM
25 MAJ - 3 JUNI

15:00 - 16:30
Sverige och Indien har en lång tradition av samarbete på hälsoområdet. Från samarbete baserat
på utvecklingsbistånd har samarbetet utvecklats
till ett mer dynamiskt och ömsesidigt givande.
Sverige har mycket att erbjuda Indien när det
gäller att organisera vården och erbjuda universell
tillgänglighet. Indien har blivit ett nav för kostĹ±ÚŸåýåĩƋĜƴüŅųŸĩĹĜĹčØƚƋƴåÏĩĬĜĹčŅÏĘüŉųĩĬĜĹĜŸĩ±
prövningar. Hur kan indiska och svenska företag
samarbeta för att hitta gemensamma lösningar?

2 JUNI / GRAND HOTEL STOCKHOLM
SEMINARIUM: TILLVERKA, SKAPA OCH
VÄX I INDIEN
10:00 - 12:00
Make in India-programmet utgör ett attitydskifte
i hur Indien ser på investerare: inte som en överŅųÚĹ±ÚØ ƚƋ±Ĺ ŸŅĵ åĹ Ÿ±ĹĹ ±ý·ųŸŞ±ųƋĹåųţ ƴåĹŸĩ±
företag är världsledande inom många av de
områden som är viktiga för Indiens tillväxt. Sverige
delar också många viktiga värden med Indien som
ÚåĵŅĩų±ƋĜØųåŸŞåĩƋüŉųĵ¿Ĺčü±ĬÚŅÏĘåƋƋåĹč±čåmang för att skydda miljön. Hur kan Sverige vara
en partner i Indiens resa till en hållbar tillväxt?

SEMINARIUM: SKAPA I INDIEN &
TEKNOLOGIÖVERFÖRING
14:30 - 16:00
Indiens betydande försvarsbehov och underutveckling av inhemsk försvarsindustri gör Indien
till en attraktiv marknad för den globala försvarsindustrin. Den nya indiska regeringen har
gjort nya satsningar genom att öppna för mer
utländska direktinvesteringar i försvarsbranschen
samt öppnat för privata aktörer. Det gör timingen
perfekt för svenska företag som vill etablera sig på
indiska marknaden med indiska partners.

RYMDINNOVATION
16:30 - 18:00
%ŅƵĹƋŅ)±ųƋĘěŞųŅģåĩƋåƋ±Ĺƴ·ĹÚåųƋåĩĹĜĩØĩŅĹÏåŞƋ
och idéer som utvecklats för tillämpningar i
rymden som inspiration för innovation inom
ŞųŅÚƚĩƋƚƋƴåÏĩĬĜĹčŅÏĘ±ý·ųŸƚƋƴåÏĩĬĜĹčüŉųŅųč±Ĺisationer i olika branscher. Vi vill inspirera Indiskt
och svenskt näringsliv för att utveckla nästa
generation av produkter och tjänster för att skapa
nya och spännande jobb för unga som grundar
sig på hållbara koncept och innovationer för vår
gemensamma framtid.

3 JUNI / GÖTEBORG
SEMINARIUM: SMART CITY - FRÅN
AVFALL TILL ENERGI

SEMINARIUM: TILLVERKA I INDIEN HÅLLBARA SVENSKA STRATEGIER
15:00 - 16:30
Vilka planer har svenska företag för Indien? Vilka
·ų üŉųƴ·ĹƋĹĜĹč±ųĹ±ũ aŉģĬĜčĘåƋåų ƋĜĬĬ Ş±ųƋĹåųŸĩ±ŞØ
egen produktion och utveckling etc har funnits
ƚĹÚåųĬ¿ĹčƋĜÚúƋĵ±ĹĜĹč±ųĹ±·ųģƚųĜÚĜŸĩ±ØƋåĩĹĜŸĩ±Ø
tillgängligheten. Logistikbranschen använder
Göteborg som en port till Norden för transport och
ĬŅčĜŸƋĜĩţ:ŉƋåÆŅųčŸB±ĵĹĘ±ųåĹƴĜĩƋĜčųŅĬĬØĩ±ĹƴĜ
hitta en systerhamn i Indien?

KULTUREVENEMANG
INDIA PAST FORWARD
21-27 MAJ / MILLESGÅRDEN
En designutställning av både moderna och
historiska föremål från Indien presenterat av
Design Temple i Mumbai. Med en samling
moderna designföremål där Design Temple
inspirerats av Indiens historia visar de brokigheten
i en 5000 år gammal civilisation.

INDISK MATFESTIVAL
25 MAJ - 2 JUNI / SHERATON HOTEL
STOCKHOLM
På den indiska matfestivalen lagar Anurudh
UĘ±ĹĹ±Ø ÏĘåüŸĩŅÏĩ Ş¿ Ƌ±ųƵŅŅÚ ĘŅƋåĬŸ ¼ ųåŸŅųƋØ
ĵ±ƋåĹţUŅĵŅÏĘƴ·ĬƋų±ÚĜčĜĜĹÚĜŸĩ±Ÿĵ±ĩåųĜĘģ·ųƋ±Ƌ
av Skandinavien.

Does it MÖT EN POET
matter if 26 MAJ / 17:00 - 18:00 / MILLESGÅRDEN
it counts
as a
dream?
In that
mild

Vivek Narayanan föddes i Indien av Tamil-talande
üŉų·ĬÚų±ųŅÏĘƴ·ƻƋåƚŞŞĜ¬±ĵÆĜ±ţB±ĹŸÚĜĩƋåųĀĹĹŸ
Ĝ āåų± ĵŅÚåųĹ± ±ĹƋŅĬŅčĜåų ĜĹĩĬƚŸĜƴå Ęå B±ųŞåų
Collins Book of English Poetry.

UTSTÄLLNING / BABI NOBIS
9 MAJ - 2 JUNI / SHERATON HOTEL
STOCKHOLM
±ÆĜcŅÆĜŸ·ųĹ±ƋƚųüŅƋŅčų±üŅÏĘÆ±Ÿåų±ÚĜUŅĬĩ±Ƌ±Ø
Indien. Efter 30 år på safari i både Afrika och
Indien har han valt ut en otrolig samling foton till
utställningen På Safari - Tigern och Baobab-trädet

13:15 - 14:45
Den ekonomiska tillväxten är traditionellt bunden
till ökad konsumtion och mer avfall. I Sverige
används 99 % av hushållsavfallet som en källa
för ny energi eller återvinning. Indiens utmaningar inom avfallshantering kan bli möjligheter
med hjälp av rätt verktyg. Ett utbyte av kunskap
och erfarenheter mellan Sverige och Indien inom
avfall och vatten-hantering skulle gynna båda i
utvecklingen av tekniska lösningar för en hållbar
utveckling och en grönare planet.

BOKA BILJETTER PÅ INDIAUNLIMITED.SE

UTSTÄLLNING / MATTIAS KLUM
1-31 JULI / RAOUL WALLENBERGS TORG
a±ƋƋĜ±ŸUĬƚĵüŉÚÚåŸŎĿƅíĜŞŞŸ±Ĭ±ŅÏĘÆŉųģ±Úå
fota redan i tonåren. Han är frilansfotograf och har
·ƴåĹƴ±ųĜƋĀĬĵüŅƋŅčų±üŞ¿āåų±ĀĬĵěŅÏĘƋƴěŞųŅģåĩƋ
genom åren. Han porträtterar djur och natur på sitt
eget karaktäristiska sätt. I den här utställningen
kommer vi få se foton från Indiens rika natur.
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INTERVJU

Investera i Indien - nu!

E

Indien håller snabbt på att bli det land som alla företag som vill öka tillväxten måste samarbeta med. Enligt Världsbanken
kan Indien gå om Kina som världens snabbast växande stora ekonomi under de kommande två åren.
fter en avtagande
ekonomisk period
har ekonomin börjat ta fart på allvar.
Enligt
Världsbankens rapport
Global Economic
Prospects som kom den 5 maj i
år har ökningen skett då regeringen Modi börjat vidta åtgärder
för att minska byråkratin, ökat
investeringarna i infrastrukturen, avreglerat viktiga delar av
ekonomin och minskat statens
inflytande.

qĩ±ÚƋĜĬĬƴ·ƻƋƋ±ĩƋ

Åtgärderna intensifierades i höstas då kolindustrin öppnandes för
privata investeringar, avreglering
av dieselpriserna genomfördes
för att minska skattesubventionen,
arbetsmarknadslagarna
mjukades upp och digitala kontantöverföringar för finansiell
inkuldering infördes. Dessa åt-

reserver för att förbereda sig för
en eventuell likviditetskris på de
internationella
marknaderna.
Kapitalmarknaderna har visat
sitt förtroende för Indien med
ökande aktiekurser. Export och
produktion ökar. Den indiska
regeringen är på väg att skapa en
verklig nationell marknad genom
att ersätta statliga skatter med en
nationell skatt.

gärder nämndes alla som en del
i Indiens ökande tillväxttakt i
rapporten. Med en prognos på
7 procent BNP-tillväxt kommer
Indien vara snabbast växande
bland världens 50 största ekonomier. Kina väntas bromsa eftersom löneutvecklingen varit hög.
Indien verkar vara ensamma om
sin snabba utveckling.
ĜŸ±ƋŸĜƋƋüŉųƋųŅåĹÚå

Chefen för Indiens Riksbank, Dr
Raghuram Rajans arbete har i stor
utsträckning påverkat den indiska
ekonomins
återuppvaknande.
Direkt efter att han tog över Riksbanken i september 2013 stabiliserade han den sjunkande rupien,
minskade volatiliteten på aktiemarknaderna och vände kapitalutflöden som hade härjat ekonomin
innan han utsågs. Dessutom har
han stärkt ekonomin mot eventuella externa påfrestningar. Han
har bland annat byggt upp landets

UŅĵŞĬåƋƋåų±ĹƼÏĩåĬŞųŅčų±ĵ

±Ĺ±ŸĘųĜŅŸåB±ųųĜŸŅĹ
Indiens ambassadör
i Sverige och Lettland.
FOTO: RANA PRATHAP

Premiärminister Modi har uppmanat universitet, institutioner
och näringsliv att samarbeta i
skapandet av högre förädlingsvärde av landets produktion. Skill
India-uppdraget har inletts för att
komplettera andra nyckelprogram
så som Smart Cities, Digital India
och Clean India. Det finns också
ett förnyat fokus på innovation.
I september 2013, då India
Unlimited-plattformen
(IU)
lanserades med Sweden – India

Kapitalmarknaderna
har visat sitt
förtroende för
Indien med ökande
aktiekurser.
Business Council som en
kunskapspartner, var den indiska
ekonomin fortfarande trög och
framtiden verkade osäker.
Partnerna i IU måste ha haft
förmågan att se in i framtiden!
IU programmet för 2015 har ökat
i takt med den indiska ekonomin
och återspeglar de många möjligheter som Indiens utveckling har
skapat för svenska företag. Besök
www.indiaunlimited.se för mer
information.
Som jag sa, är det dags nu!
Tillverka i Indien och att dra nytta
av den obegränsade potential som
finns för samarbete med Indien! Q

aFeFc)ú
8q8qe:c:)c)qU))cFc%FU{)F%)c)F:)ú
Indiens president Pranab Mukherjee kommer till Sverige den 31 maj 2015 för ett tre dagar långt besök. Det är tio år efter Hans Majestät ledde en IVA företagsdelegation till
Indien. Besöket kommer att ge presidenten möjlighet att bevittna svensk konkurrenskraft. Ett exempel är Symbio City som erbjuder en perfekt lösning till Indiens behov och
innovationskraft i viktiga områden som bland annat hälsa. Besöket beräknas skapa ömsesidigt engagemang över ett brett spektrum av områden, inklusive politik och ekonomi
men också stärka banden mellan människor. "Namaste Stockholm", den första indiska festivalen på årtionden i Kungsträdgården kommer att föra Indien till Stockholm den 23
maj, förbered er för detta mycket speciella besök. Missa inte!

Ett växande samarbete mellan Sverige och Indien

D
Visst kommer vi från
olika kulturer men
jag skulle ändå säga
att vi, med vissa
undantag bland
befolkningarna,
delar samma
värderingar.

eƴ±ƋĘ±ųĜĹ±BŅĬĵ
åĹĜĹÚĜŸĩ±±ý·ųŸĵ±ĹĹåĹ±Æ±
U±ĬƼ±ĹĜØčųƚĹÚ±ųåƋĜĬĬĘ±ų±Ƌ
8ŅųčåØĘ±ųųåÚ±ĹŸ±ƋŸ±ƋŸƋŅųƋ
Ş¿ƴåųĜčåŅÏĘŸåųüŅųƋŸ±ƋƋ
ĬģƚŸƋŞ¿Ÿ±ĵ±ųÆåƋåĹĵåĬĬ±Ĺ
ŸƴåĹŸĩ±ŅÏĘĜĹÚĜŸĩ±üŉųåƋ±čţ

Det indiska jätteföretaget Bharat
Forge är Indiens första multinationella företag med tjänster inom
metallformning riktade till bland
annat fordons-, flyg-,energi-, och
gruvindustrin.
ĜÚĜčåƋ±ÆĬåųĜĹčĜƴåųĜčå
Verksamheten som rymmer allt
från utveckling och produktion
till testning är leverantör till de
allra största aktörerna inom respektive kategori runt om i världen
och tillverkningen sker i Indien,
Tyskland – och i Sverige. Grundaren och VD Baba Kalyani tog
företaget till Karlskoga redan
1999, något han är både nöjd och
stolt över.
– Vi var bland de första från
Indien att investera i Sverige,
vilket definitivt har gett resultat.

Bharat Forge Kilsta i Katrineholm
är ett av Europas ledande smidesföretag och bland de största
producenterna av tunga vevaxlar
i Europa, med stora kunder inom
den europeiska bilindustrin, säger Baba Kalyani. Han menar att
Indien och Sverige som affärsnationer har mycket att vinna på ett
utbyte med varandra.
Sverige är en liten och relativt
homogen nation medan Indien är
ett stort och mångfacetterat land
med tusentals större företag som
konkurrerar internationellt och
som är beroende av samarbetspartners och leverantörer. Sverige
i sin tur är beroende av en växande export och global marknad,
och därmed en större tillgång på
arbetskraft.
:ŅÚ±ųåĬ±ƋĜŅĹåų
Båda länderna har en hög klass
på utbildning och precis som det
finns många högt ansedda institut
som KTH och Chalmers i Sverige
finns det i Pune, där företaget

ingenjörskonst. Bharat Forge har
sedan flera år haft goda relationer
med svenska utbildningsinstitut
och är mycket intresserade av ett
fortsatt och djupare samarbete.
Han pekar även på Indiens växande medelklass och ett stort
behov av investeringar i en hållbar
samhällsutveckling, något som
Sverige är ledande på.
Baba Kalyani
VD och grundare, Bharat Forge

har sitt huvudkontor, ett stort
antal tekniska utbildningar med
hög kvalitet och världsledande
tillverkningsmöjligheter. Kända
svenska etableringar i Pune är
Sandvik, Ericsson och Tetra
Pak men nu letar sig även småoch medelstora företag över till
Indiens gränser. Indiska företag
behöver den sortens högteknologiska expertis som många
svenska företag kan erbjuda, samtidigt som vi kan erbjuda effektiva
produktionsmöjligheter och god

·ĬƚƋƴåÏĩĬ±Úå±ý·ųŸŸƼŸƋåĵ
Sverige är unikt med välutvecklade affärssystem och världsledare inom Cleantech och hållbar
utveckling, vilket kan göra stora
skillnader för Indiens samhällsutveckling framöver.
Visst kommer vi från olika kulturer men jag skulle ändå säga
att vi, med vissa undantag bland
befolkningarna, delar samma
värderingar. Språket innebär inga
svårigheter eftersom såväl svenskar som indier pratar bra engelska.
Övriga skillnader i affärskulturer
får man hantera med förnuft och
ett öppet sinne, Baba Kalyani. Q

Specialist på Indien, Indiska Oceanens öar och Asien
Färdiga paketresor eller få resan skräddarsytt enligt egna önskemål.
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Framtida mänskliga uppdrag. Utöver robotupptäcktsresande arbetar Indien också mot framtida mänskliga uppdrag i låg omloppsbana runt jorden, Indien har också planer på att
inrätta en astronaututbildningsanläggning nära Bangalore. FOTO: THINKSTOCK

Indiska rymdlandskapet Stora satsningar på framtidens industri
Indien är en stor rymdnation med en välutvecklad nationell industri. Potentialen för
utveckling, export och större närvaro på den globala rymdmarknaden är enorm.

R

Av Susmita Mohanty

ymdforskningsorganisationen
ISRO har gjort
framsteg sedan
starten i början
av 70-talet. Det
har
orubbligt
politiskt stöd på grund av rymdprogrammets betoning på tilllämpningar för att förbättra livskvaliteten här på jorden.
En kraftfull mix

Satellittillämpningar i kombination med god förvaltning kan vara
en mycket kraftfull mix. Att ha en
toppmodern flotta av jordobserverande och telekomsatelliter för
ett land som Indien är en nödvändighet, inte en lyx. Indiens satelliter används för en mängd olika
jordapplikationer som täcker
nästan alla sektorer du kan tänka
dig från TV-sändningar till stadsplanering och försvar Idag är Indien en av en handfull nationer

som har den tekniska förmågan
att tillverka små, medelstora och
stora satelliter samt bärraketer
för låg omloppsbana runt jorden.
Indien rankas bland de sex största
rymdnationerna i världen tillsammans med USA, Ryssland, Kina,
Frankrike och Japan.

omloppsbana runt jorden. Indien
har också planer på att inrätta en
astronaututbildningsanläggning
nära Bangalore.
Innovation är viktigt för Indien

Befann sig vid ett vägskäl

Under de första 4 decennierna, låg
fokus på "tekniskt oberoende" och
"rymdtillämpningar för att förbättra livet för människorna här
på jorden". Därefter befann sig
Indien vid ett vägskäl. I början av
2000-talet blev det naturliga steget att börja med planetprospektering. Indien inledde ett uppdrag
i omloppsbanan runt månen oktober 2008 som kallas Chandrayaan-1 och en resa till Mars som
kallas Mangalyaan i november
2013.Utöver robotupptäcktsresande, arbetar Indien också mot
framtida mänskliga uppdrag i låg

Dr. Susmita Mohanty
)±ųƋĘƖkųÆĜƋ

Indien rankas bland
de sex största
rymdnationerna
i världen.

Det kan ge ny och bättre service
åt den indiska befolkningen. Det
kan också göra den indiska rymdindustrin starkare på den internationella marknaden. Vilket i sin
tur kan öka exporten och skapa
miljontals nya arbetstillfällen.
Försörjer industrin

Indien har en välutrustat rymdprogram men det har inte vuxit
utanför de nationella behoven.
Nästan 500 stora och små företag spridda över landet försörjer
industrin med komponenter.
Men ingen av dem kan aktivt
konkurrera på den globala rymdmarknaden. ISRO har en marknadsföringsavdelning,
Antrix
Corporation, som grundades 1992.

Företaget säljer transponderkapacitet, raketuppskjutningar, satellitdelar, hyr markstationer och
mycket mer. Under räkenskapsåret 2012-13 omsatte Antrix 200
miljoner USD och det väntas öka
med cirka 15 procent under nästkommande budgetår.
En utåtriktad rymdpolitik

I jämförelse med den globala
rymdmarknaden som ökade med
4 procent under 2013 och nådde
ett nytt rekord på 314.170.000.000
USD varav kommersiella rymd
produkter och tjänster står för
cirka 39 procent. Följt av kommersiell infrastruktur och stöd av
industrier på 37 procent.För att
delta i den globala rymdekonomin
måste Indien anta en utåtriktad
rymdpolitik, främja relaterad
export och låta indiska företag konkurrera internationellt.
Indien sitter bokstavligen på en
guldgruva. Q
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Anna Liberg
Handelssekreterare i Indien.

FOTO: INDIA UNLIMITED

Sanjoo Malhotra
CED och ansvarig för eventet.

India Unlimited vill
skapa broar mellan
Sverige och Indien

N

Av Catharina Holm

är India Unlimited invigs den 25 maj är
det med temat Make in India, Grow in
India. Ingen mindre än President Pranab
Mukheerje förärar eventet med sin närvaro. India Unlimited är en del i satsningen
att föra Indien och Sverige närmre varandra ur ett affärsperspektiv, men även kulturellt. Att president Muhkeerje
kommer till Sverige känns som en stor ära och ett viktigt
tecken på att man från styrande håll vill se ett närmare
samarbete. Ur Sveriges perspektiv är Indiens relativt unga
marknad en jättechans men det gäller att hoppa på tåget nu
för utvecklingen i landet går oerhört snabb, säger Sanjoo
Malhotra, CED och ansvarig för eventet.

Precis som vi i Indien promotar
Sverige som ett intressant och
vackert land vill vi visa på den
oerhörda skatt som Indien gömmer,
inte minst kulturellt.
Make in India, Grow in India pekar just på att en satsning
idag kommer att ge resultat under lång tid framöver.
Förutom seminarium om många intressanta ämnen som
infrastruktur, IT, innovation, turism och jämställdhet
kommer konst, mat och dans att sätta en indisk prägel på
Stockholm. Precis som vi i Indien promotar Sverige som ett
intressant och vackert land vill vi visa på den oerhörda skatt
som Indien gömmer, inte minst kulturellt. Fler svenskar
ska få chans att upptäcka Indien, avslutar Sanjoo Malhotra.

FOTO, BÅDA BILDERNA: INDIA UNLIMITED

Welcome Hon’ble
President of India!
Theodore’s Home, leksaks±ý·ųåĹŞ¿·ŸƋåųĬ¿Ĺčč±Ƌ±ĹƖíØ
Gamla Stan
FOTO: THINKSTOCK

FOTO: GABRIELLA FLODÉN

”Indiska regeringen har
satt ett ambitiöst mål för
Ease-of-doing-business”
Premiärminister Modi har under sitt första år vid makten
lanserat ett omfattande reformprogram som kan gynna
svenska företag som vill etablera sig i Indien.

S

Av Catharina Holm

venska företag i
Indien upplever ett
bättre affärsklimat
och planerar att investera ytterligare.
De svenska företagen är kända för sin
innovationsförmåga och produktkvalitet. Det berättar Business
Swedens Anna Liberg, handelssekreterare i Indien.
Indien är ett utmanande land
Business Sweden är representerade i Indien genom våra kontor i
New Delhi och Bangalore och vårt
team med 23 konsulter. Vi arbetar
fokuserat med att hjälpa svenska
företag att etablera sig och växa i
Indien samt att attrahera indiska
investeringar till Sverige, säger
Anna Liberg från kontoret i New
Delhi.
Främja ekonomisk tillväxt
Indien är världens tionde största
ekonomi men ett utmanande land
som företag bör ha en långsiktig
inställning till; det finns en stark
konkurrens här i och med att
många av de globala företagen har
valt att etablera sig på den indiska
marknaden. I dagsläget finns drygt
150 svenska företag etablerade
i Indien och drygt 1200 företag handlar med Indien varje år.
143 000 personer arbetar på
svenska företag. Efter att ha legat
på en femprocentig tillväxt under
några år uppskattas tillväxten nu
till sju till åtta procent, högst bland
världens tillväxtmarknader.
Fokus hos regeringen ligger just
på att främja ekonomisk tillväxt
och skapa arbetstillfällen till den
växande och unga befolkningen

FOTO: INDIA UNLIMITED

den så kallade demografiska dividenden. Premiärminister Modis
Make in India-kampanj syftar
till att göra Indien till nästa stora
tillverkningsland, då största delen
av landets BNP idag kommer från
service-sektorn och tillverkande
industri bara står för sjutton
procent.
Goda förutsättningar
Regeringen vill göra Indien till en
inhemsk marknad via en omfattande skattereform Goods and
Service Tax, vilket kommer att
underlätta att göra affärer i Indien
och beräknas öka tillväxten ytterligare. Modi har satt ett ambitiöst
mål för att nå plats 50 på Världsbankens Ease-of-doing-businessranking från idag plats 142.
– Det finns goda förutsättningar
för svenska företag i Indien.
Indiska regeringens satsningar på
samhällsutbyggnad och smarta

och hållbara städer kräver just den
kompetens inom områden som
telekom, kraft, publika transporter och avfallshantering samt vatten och luft-rening som många
svenska företag är globala ledare
inom, berättar Anna Liberg.
En viktig försäljningskanal
Svensk export till Indien består
idag främst av industriprodukter.
Nästa våg av export kan bli konsumentprodukter som inredning
och kläder i och med den växande medelklassen; e-handeln
har exploderat under 2015 och är
nu en viktig försäljningskanal.
Sverige har generellt ett gott rykte
och förknippas med innovationer
och kvalitet.
– Volvo har blivit ett begrepp i
Indien. Att resa med långdistansbuss är utbrett och att åka Volvo
class innebär att åka första klass,
avslutar Anna Liberg. Q

Varför bry sig om INDIEN?
Med ny regering som redan förändrat förutsättningarna med
mindre byråkrati, förenklade regler och bättre affärsklimat, tar
Indien ett stort steg mot att bli en stark tillväxtmotor i världen

1/5 del av världens framtida konsumenter finns i Indien
– Kanske du borde vara där?

Sweden India Business Council är Sveriges ledande affärsnätverk
på Indien. Vi hjälper våra medlemsföretag med konkret
rådgivning, information och kontakter – smart business
Connect with the right people, connect with
Sweden India Business Council

www.sibc.se

OUR WAY OF THINKING
PROTECTS YOUR
WAY OF LIFE
As a defence and security company, it’s no surprise our sole mission is to keep people
and society safe.
Saab’s innovative thinking and technology helps us protect borders and maintain the
international flow of goods, currencies – and people too. You’ll find us in the
background at airports, seaports and city centres, and at major events like the 2010
World Cup and 2012 Olympics.
In today’s complex and turbulent world, Saab’s thinking edge is behind the products
and solutions protecting borders and safeguarding society. We’re working continuously
to develop and improve technology and keep ahead of changes. So you needn’t change
your way of life.

www.saabgroup.com
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