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Самаєва Ю.  

Посол Індії Партха Сатпатхі: «Ми відкриті до співробітництва. Звісно, 

на паритетних умовах» 

Україні є чого повчитися в Індії (DT.UA). 

Аграрна країна, що входить до першої п'ятірки за рівнем виробленого 

ВВП, економіка якої збільшується в середньому на 6–7 % щороку, прошарок 

середнього класу невпинно зростає. Індія – одна з небагатьох країн світу, що 

активно, за державної підтримки, розвиває стартап-екосистему, не надто 

відстаючи від США та Китаю. Індія активно розвиває сектор послуг і вже є 

найбільшим експортером ІТ-послуг, аутсорсингу бізнес-процесів, послуг 

програмного забезпечення, – лише завдяки цьому країна щороку заробляє понад 

150 мільярдів доларів. Про справжнє індійське економічне диво ми поговорили із 

послом цієї країни в Україні паном Партхою Сатпатхі. Крім іншого, торкнулися 

також питання міжнародної співпраці України та Індії, адже наразі торгівля між 

двома країнами активно розвивається, а Індія – один із небагатьох наших торгових 

партнерів, якому ми продаємо не лише сировинні товари, маємо приклади 

спільного виробництва готових товарів і хороші перспективи для поглиблення 

співпраці двох держав. Головне – не втратити моменту, бо темпи розвитку країн 

уже зараз дуже різняться. 

<…>  

– Індія – одна з небагатьох країн світу, що розвиває стартап-екосистему. 

Ваші результати вражають, кількість стартапів та інновацій у країні зростає 

з року в рік у рази. Що робить уряд Індії для того, щоб підтримувати такі 

темпи інноваційного розвитку? 
– Стартап-екосистема Індії справді розвивається дуже швидко. Ми 

усвідомлюємо, що технології на сьогодні – це запорука сталого та впевненого 

економічного зростання держави. Інновації – це ядро процвітання країни, її 

зростання. Звісно, це відбувається за урядової підтримки, адже без заохочення 

інновацій економічний розвиток стрімким не буде. З іншого боку, уряд 

усвідомлює, що без залучення молоді, талантів розвиток стартапів неможливий. І 

почали ми з розвитку освіти.   

Ми готуємо велику кількість висококласних ІТ-інженерів, без яких, власне, 

розвиток інновацій важко собі уявити. І що важливо, розвиваючи ІТ-освіту, ми не 

концентрувалися на окремих містах чи якихось певних навчальних закладах, а 

розвивали цей напрям по всій країні, аби дійсно знайти талановитих молодих 

людей із креативними ідеями. Але щоб втілити свої ідеї, цим молодим людям 

необхідно забезпечити доступ до капіталу, до венчурних інвестицій, які дали б 

старт їхнім розробкам. І ми дуже пишаємося тим, що уряд Індії забезпечив їм 

доступ до цих інвестицій, вони мають підтримку великих компаній, які беруть їхні 

ідеї та втілюють у життя. Уряд Індії створив інституційне підґрунтя для зростання 

стартапів, по-перше, забезпечивши їх фінансуванням, по-друге, створивши для 

стартапів центри, де вони можуть працювати, взаємодіяти між собою та 

розвиватися. По-третє, центральний уряд Індії заохотив уряди штатів до створення 

інноваційних кластерів та урядових департаментів, які опікувалися б виключно 

підтримкою стартапів. Неабияку роль також відіграло і державно-приватне 
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партнерство, яке забезпечило стартапи якірними замовленнями та дало змогу 

втілити у життя їхні ідеї. 

І наостанок. Нам дуже допоміг діалог із молоддю, ми запитали у них, 

молодих інженерів, що їм допомогло б, що їм заважає, які зміни необхідні для 

того, аби вони зростали швидше. Це дуже прискорило темпи зростання, зрозуміло, 

що реальний ефект від цих процесів поки що важко оцінити, але темпи справді 

вражають, і, за нашими сподіваннями, ця робота принесе гарні плоди економіці 

Індії. 

 


