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Včeraj je po slabem tednu Slovenijo zapustil Čandrakant Salunkhe, ki je med drugim tudi
ustanovitelj in predsednik indijske zbornice malih in srednjih podjetij (MSP). Navdušen
je nad našo državo, ljudmi in podjetniki, zato je dal pobudo za indijsko-slovenski svet za razvoj
poslovnega sodelovanja MSP.
S kakšnim namenom ste obiskali Slovenijo?
Po dvoletnem spoznavanju Slovenije ugotavljam, da je vaša država primerna za povezovanje
predvsem z malimi in srednjimi podjetji iz Indije. Večino blagovne menjave opravite z Evropsko
unijo, dvostranska menjava z Indijo pa znaša le 3,2 milijona dolarjev na leto in bi jo lahko v
treh letih potrojili. Kot predsednik indijske zbornice MSP vidim priložnost za vzpostavitev
indijsko-slovenskega sveta za razvoj poslovnega sodelovanja MSP obeh držav.
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Čandrakant Salunkhe, ki v Indiji predseduje zbornici malih in srednjih podjetij,
v Ljubljani napoveduje indijsko-slovenski svet za razvoj poslovnega sodelovanja
malega gospodarstva obeh držav. Kogar zanima posel v Indiji, se lahko obrne na
Mateja Merljaka, ki bo imel pisarno v prostorih JAPTI.
Matej Merljak iz Zavoda mladi podjetnik bo moj uradni predstavnik v Sloveniji, pisarno
pa bo imel v prostorih JAPTI, ki je poleg GZS in OZS uradni partner tega sveta iz vaše
države. Podjetniki, ki iščejo poslovne priložnosti v Indiji, naj se obrnejo na Merljaka. V tednu
dni bo o indijsko-slovenskem svetu zaživela spletna stran ( www.indiasloveniabiz.com ).
Kakšne poslovne priložnosti so v Indiji za slovenska podjetja?
Veliko možnosti je za povečanje blagovne menjave med državama. V ta namen bo predsednik
vaše vlade Borut Pahor junija obiskal Indijo s politično-gospodarsko delegacijo, v kateri bodo
velika podjetja. Z našim svetom pa bomo krepili poslovne vezi med manjšimi podjetji.
Verjamem, da bodo te aktivnosti v obeh državah prinesle nove naložbe, nova delovna mesta
in pripomogle k rasti BDP.
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V Indiji potrebujemo opremo za energetiko, konkretno za hidro- in sončne elektrarne, ter
strojno opremo za številne panoge, kar bi lahko izvažali iz Slovenije. Vaša podjetja lahko v
Indiji najdejo posel povsod, razen na treh področjih - v jedrski energiji, mesni industriji ter
zlatu in srebru. Indija ima med drugim zelo dobro razvito kemijsko in avtomobilsko industrijo,
informacijsko tehnologijo, različne inženirinške storitve ...
Kdaj pričakujete prve konkretne indijsko-slovenske posle kot rezultat sveta, ki ga
vzpostavljate?
Čez tri mesece. Indijsko-slovenski svet bo slovenskim podjetnikom pomagal pri iskanju
morebitnih partnerjev iz Indije, pri odprtju podjetja v mešani lasti (joint-venture), pri iskanju
obrtnih con, kadrov ... Glede na interes podjetnikov jim želimo čim bolj konkretno pomagati.
Ali pričakujete, da bodo slovenska mala in srednja podjetja odpirala podružnice v
Indiji?
Da, saj je Indija velika država z veliko priložnostmi. Slovenska podjetja se za to že zanimajo in
prve stike z morebitnimi indijskimi partnerji jim že urejamo. Če imajo slovenska podjetja
kakovostno strojno opremo, lahko najdejo dober posel. Povezati želimo tudi tehnološke parke
in inkubatorje obeh držav.
Omogočiti želimo še izmenjavo študentov MBA in tehničnih fakultet, obenem bomo vzpostavili
sodelovanje mladih podjetnikov obeh držav. V Indiji pripravljamo forum mladih podjetnikov,
kjer bi radi videli tudi slovenske predstavnike. Aprila prihodnje leto bom v Sloveniji pripravil
indijsko-slovenski podjetniški forum, že septembra pa bom delegacijo indijskih malih in
srednjih podjetij pripeljal na mednarodni obrtni sejem v Celje.
Ali boste iz Slovenije iskali tudi poslovne stike s podjetji iz drugih držav Evropske
unije in Balkana?
Prvo leto se bo svet posvečal izključno tkanju vezi med slovenskimi in indijskimi podjetji. Če
bo povezovanje zaživelo, bomo dejavnosti sveta iz Slovenije razširili še na druge države. A
najprej želimo med obema državama spodbuditi čim več novih poslov, ki bi prerasla v
dolgoročno partnerstvo.
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