
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индия страна-партньор на MSV 2017  
 
Страна-партньор на тазгодишния Международен панаир за инженерна 
индустия, който се провежда в Изложбения център в гр. Бърно от 9 до 13 
октомври, отново (след петгодишно отсъствие) ще бъде Индия. 
 
Индия е безспорно една от основните икономически мощности и след Китай става 
втория най-важен търговски партньор на Република Чехия от групата на страните 
BRICS (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка). Индия има потенциал да се 
превърне в средносрочния план в третата по големина икономика в света. 
Модернизацията и развитието създават интересни възможности и за фирми от Чехия. 
Според списание Global Finance става дума за икономика с най-голям потенциал за 
растеж в света. 
 
За Република Чехия Индия е един от най-важните търговски партньори и една от 
страните с приоритет в съответствие със Стратегията за износ на Чехия 2012 - 2020 г. 
Вноса и износа между двете страни редовно се повишава, а също така се повишава 
присъствието на чешките фирми на индийския пазар. Освен Škoda Auto в Индия 
инвестира например Bonatrans, Likos и други, които имат дялово участие в капитала 
на индийски фирми-производители. Взаимната търговия надхвърля годишно сумата 
1,5 милиарда щатски долара. 
 
Република Чехия има в Индия много добра репутация, дължаща се и на по - отдавнашните 
доставки на инвестиционни оборудвания и технологии. Като перспективни области за 
чешките фирми на индийския пазар се смятат транспортната инфраструктура, 
енергетиката, водното стопанство, машиностроенето, минните машини, оборудването 
за хранително-вкусовата промишленост и „нови отрасли" като био- и 
нанотехнологиите. 
 
"Нашите индийски партньори, включително съответните правителствени институции, 
потвърдиха, че Индия, освен официалното участие в индустриалния панаир в Хановер 
и Москва, отново ще участва в MSV в гр. Бърно в ролята на страна-партньор. Това е 
резултат от дълги дипломатически преговори на правителствено ниво. Ние очакваме, 
че Индия ще се представи в мащаба и качеството на миналогодишния китайски 
павилион ", каза генералният директор на „Панаири Бърно” АД Иржи Kулиш. 
 
Участието ще осигури агенцията EEPC (Engineering Export Promotion Council), която 
сдружава повече от 14 000 индийски, предимно малки и средни фирми. Индийските 
организатори планират съвместна изложба с участието на повече от сто изложители 
от областта на производството на пластмаса, автомобилната промишленост, тежкото 
машиностроене, производството на стомана, автоматизацията, както и 
информационните технологии. Презентацията на Индия ще се насочи също така върху 
привличането на инвестициите в рамките на кампанията "Made in India" и на туризма 
в рамките на промоционалната кампания "Incredible India". 
 
В панаира ще участва официална индийска делегация, водена от министъра на 
търговията г-жа Nirmala Sitharaman, която ще води преговори на правителствено ниво 
и ще насърчава участието на индийските фирми. Ще се проведе чешко-индийска 
икономическа конференция за насърчаване на взаимната търговия и други тематично 
насочени фирмени семинари. 
 


