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למרכז מסחרי, מגלים כי הנמל הראשון 
של הודו היה שם, ויחד עם שני מפרצים 

טבעיים משמשת גוג’ראט גם כיום כמרכז 
חשוב לתנועה ימית. הגוג’ראטים יצאו את 

תחומי מדינתם, ואת חותמם אפשר להרגיש 
בעיקר בארה”ב ובבלגיה. לבלגיה הגיעו לפני 

40 שנה קבוצה של יהלומנים גוג’ראטים, 
המהווים כיום את הכוח העיקרי בתעשיית 

היהלומים העולמית. בארה”ב מוכרים 
הגוג’ראטים כבעלי מוטלים ברמת תיירות 
Patel-“ של 2־3 כוכבים, המכונים בקריצה

Motel”, כשמן של משפחות רבות בגוג’ראט. 
מדי שנתיים עורך נרנדרה מודי כנס 

הקרוי Vibrant Gujarat, שאליו מגיעה 
הצמרת העסקית של הודו ואנשי עסקים 

רבים מהעולם, והוא מהווה אירוע בו נחתמות 
עסקות ענק. מי שרוצה לראות מקרוב את 
אניל אמבני מתאגיד העל ההודי רילאנס 
)Reliance) או את סוניל מיטל מחברת 
התקשורת בהרטי טלקום )Bhart) , חייב 

לבוא. השנה יתקיים הכנס ב־12־13ֱֳ בינואר. 
 Vibrantgujarat.com :אתר הכנס

 ,A&G Partnersהכותבת היא מנכ"לית משותפת ב־
סגנית נשיא לשכת המסחר ישראל־אסיה, נשיאת אגודת 

anat@angp.net :הידידות ישראל־הודו. לתגובות

כך מכנים את עצמם בחיבה 
תושביה של גוג'ראט שבהודו. 

בחודש הבא תגיע לגוג'ראט 
צמרת הקהילייה העסקית 

העולמית כדי להשתתף בכנס 
שלא כדאי להחמיץ
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כ
אשר אומרים בהודו “גוג’ראטי”, לא 

בהכרח מתכוונים לתושב גוג’ראט 
אשר בצפון־מערב הודו, השוכנת 
לחוף הים הערבי. גוג’ראטי הוא 

כינוי לאיש עסקים ממולח אשר יודע לזהות 
הזדמנויות ולהשקיע בתבונה. כפי שבארצות 

הברית מפרידים בין כלכלת קליפורניה 
לשאר המדינות, כך גם כלכלת גוג’ראט 

בולטת אל מול כלכלות שאר מדינות הודו; 
הצמיחה שלה הגיעה בשנה 

האחרונה ל־12%, לעומת 
צמיחה של 9% בכל הודו. 

גם התוצר לנפש גדול - פי 
שניים מהממוצע היבשתי. 

כשאירחתי באחרונה 
משלחת מגוג’ראט, אנשיה 

התפארו בפניי כי הם 
“היהודים של הודו”. חשבתי שהם 
מתלוצצים, אך מתברר שהכינוי Guju אינו 
רק קיצור וכינוי לתושב המדינה אלא שהם 

 The Indian“ באמת קוראים לעצמם בחיבה
 .“Jews

מתברר שהתרבות העסקית של גוג’ארט 
ותפיסת הזמן בה מערבית בהרבה מן הנהוג 

בהודו. נראה שזוהי הסיבה, בין היתר, 
לכלכלה המשגשגת של גוג'ראט ולהיותה 
מקור משיכה לא רק לחברות הגדולות של 

הודו, אלא גם למשקיעים זרים אשר מקבלים 
בה תמיכה שלא תמיד זמינה בשאר היבשת. 

כדי לסבר את האוזן: 27% מתשלומי 
המסים של הודו מגיעים מגוג’ראט, מדינה בת 

50 מיליון תושבים בלבד. כלכלה זו מחזיקה 
נתחים משמעותיים מהכלכלה ההודית. 80% 

מיצוא היהלומים, 78% מייצור המלח, יותר מ־
50% מכלל התעשייה הפטרוכימית, הכימית 

ומבתי הזיקוק, 40% מהתעשייה הפרמצבטית, 
ו־30% מהגז הטבעי. 

על ההצלחה הזו מנצח איש המשלב חזון 
ויכולת ביצוע, שצופים כי יהיה ראש ממשלת 

הודו הבא - נרנדרה מודי. מודי, שמכהן זו 
הקדנציה השלישית בתפקיד ראש ממשלת 

גוג’ראט, מצליח למשוך משקיעים בשל 
התשתיות המפותחות יחסית להודו. 
כך, לדוגמה, בגוג’ארט כל הכפרים 

מחוברים לרשת החשמל, וזוהי המדינה 
היחידה שיש בה רשת גז בפריסה 
מלאה, שרשת הכבישים בה היא 

מאספלט, ומעל הכל - למדינה אספקת 
חשמל סדירה ואפילו יתרות אנרגיה, 

בשל תחנות הכוח המקומיות והתחנות 
הסולריות החדשות שמוקמות. את 

התעשייה הישראלית יעניין לדעת על 
קיומה של תוכנית ממשלתית לעידוד 
תחנות כוח סולריות, באשר חלק גדול 

מהמדינה הוא מדברי. חברת נטפים, 
למשל, כבר הקימה שם את המפעל 

ההודי הראשון שלה.
כשמנסים להבין איך הפכה גוג’ראט 

  בהודו חגגו את ראש השנה - 
בנובמבר הודו חגגה את דיבאלי, 

חג האורות שנחשב גם כראש השנה 
ההודי. מי שחייך במיוחד השנה היו 

הקמעונאים, שנהנו מעלייה של 50%־
80% במכירות לעומת נובמבר בשנה 

שעברה. גם מכירות הזהב גדלו והגיעו 
ל־100 מיליון דולר בחודש האחרון 

בלבד. 

  שומה בסך 2 מיליארד דולר - 
וודאפון קיבלה מרשות המס ההודית 
שובר לתשלום בסך 2 מיליארד דולר. 
בין השתיים, וודאפון ורשות המסים, 

מתנהל מזה כמה שנים מאבק משפטי 
שמקורו בעסקת רכישת האצ'יסון 

טלקום על ידי וודאפון. החוב הינו בגין 
אי ביצוע ניכוי במקור שוודאפון היתה 
אמורה לעשות כשרכשה את האצ'יסון 

ב־11 מיליארד דולר. השובר כנראה 
ייזרק בשלב זה לפח, והשתיים ימשיכו 

להתכתש בבתי משפט. 

  הנפקת חברת הפחם הממשלתית 
שוברת שיאים –Coal India, חברת 
הפחם הממשלתית, יוצאת לבורסה 

והביקוש למניותיה שובר שיאים. 
עוד לפני פתיחת המסחר הדרישה 
למניותיה עומדת על 50 מיליארד 

דולר, כאשר הממשלה ביקשה לגייס 
רק 3.5 מיליארד דולר בעבור 10% 

ממניות החברה.
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