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Niniejszy artyku  po wi cony jest ekonomicznemu czynnikowi mocarstwowo ci 
Indii. W wiecie po zimnej wojnie to w a nie czynniki ekonomiczne w najwi kszym 
stopniu warunkuj  stosunki mi dzy pa stwami i coraz cz ciej postrzegane s  jako 
najwa niejsza zmienna pot gi pa stw. W okre laniu charakteru i intensywno ci rela-
cji mi dzy krajami coraz cz ciej przyj to wskazywa  czynniki kwantytatywne, które 
ze wzgl du na swój charakter cz ciej odnosz  si  do relacji gospodarczych, ani eli 
do politycznych. Wska niki takie jak nominalny PKB, PKB per capita, PKB per ca-
pita wyra ony si  nabywcz , coraz cz ciej wyznaczaj  potencja  pa stwa.

Ko em zamachowym wiata XXI w. b d  wi c stosunki gospodarcze i post p na-
ukowo-techniczny. Pot ga pa stw narodowych mierzona b dzie ich potencja em go-
spodarczym. To z kolei oznacza, e w ród gospodarek wschodz cych (emerging eco-
nomies) stopa wzrostu gospodarczego oraz dana stopa wzrostu ludno ci1 pozwala  
b dzie na pomniejszanie lub poszerzanie luki rozwojowej wobec gospodarek rozwi-
ni tych, w zale no ci od kierunku i si y korelacji.

1 Arvind Virmani, A tripolar century: USA, China and India, New Delhi 2005, s. 8.



Gospodarki rozwini te, ze stosunkowo wysokim PKB per capita, zazwyczaj cha-
rakteryzuj  si  powolnym wzrostem, a ewentualne rozbie no ci w tempie rozwoju 
wynikaj  z ró nic w zakresie poziomu wiedzy i technologii. 

Gospodarki o nisko rednim dochodzie s  bardziej zró nicowane, a ich tempo 
w znacznym stopniu zale y od rozmiarów strumieni transferu technologii z kra-

jów wysoko rozwini tych oraz jej adaptacji i zastosowania w rodzimej gospodarce. 
Transfery tego rodzaju dokonuj  si  poprzez liczne kana y, takie jak:  zyczny im-
port wyrobów zaawansowanych technologii, zagraniczne inwestycje bezpo rednie, 
internet, media i podró e np. stypendia i szkolenia zagraniczne, wspólne manewry2.

Dzi ki prowadzeniu odpowiedniej polityki w zakresie gospodarki narodowej, po-
datków, inwestycji w wymiarze zewn trznym i wewn trznym, �tygrysy azjatyckie� 
jako pierwsze osi gn y pe ne korzy ci z globalizacji. 

Za nimi pod y y kolejne azjatyckie gospodarki. W l. 1980�2003, 8 z 10 najszyb-
ciej rozwijaj cych si  gospodarek wiata pod wzgl dem redniego PKB per capita 
to gospodarki azjatyckie3.

Gwa towny przyrost ludno ci Indii uznawany jest za jedn  z g ównych zmiennych 
w modelach rozwoju ró nych instytucji. Przyk adem tego mo e by  model ICRIER 
(Indian Council for Research on International Economic Relations).

Rozpatruj c istot  potencja u demogra cznego, warto zwróci  uwag  na pewn  
ambiwalencj  tej zmiennej. Wyra a si  w tym my l, e ogromny potencja  ludno -
ciowy jest zarówno dobrodziejstwem, jak i obci eniem. Pozwala bowiem wywie-
ra  znacz cy wp yw na rodowisko mi dzynarodowe, poprzez zwi kszony potencja  
wojskowy, wyra ony chocia by wi kszymi mo liwo ciami poboru, czy ekonomiczny 
wyra any m.in. relatywnie du ym PKB w liczbach bezwzgl dnych. W efekcie mo e 
to czyni  Indie bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu, rynkiem dla inwestycji bezpo-
rednich, ale jednocze nie krajem o ogromnym kapitale ludzkim, w którym poszu-

kuje si  specjalistów.
Bomba demogra czna, jak przyj to to ujmowa , mia a katastrofalny wp yw na eks-

ploatacje ograniczonych zasobów w gospodarce planowej typu swadeshi4.
Indie wkraczaj c w kolejn  faz  rewolucji demogra cznej, zdo a y ograniczy  

miertelno  poprzez znaczn  popraw  opieki medycznej oraz sprawne zapewnienie 
podstawowych potrzeb spo ecznych, podniesienie warunków sanitarnych itp., z dru-

2 Tam e.
3 Tam e. Tabela 3, w: Arvind Virmani, cyt. wyd.
4 Termin powsta  na okre lenie bojkotu zagranicznych towarów, szczególnie brytyjskich. Nast pnie 

wi za  si  z tendencjami do osi gni cia autarkii gospodarczej. 



giej strony jednak polityka narodzin nie by a przez d ugie lata w ogóle formu owa-
na, a w ostatnich latach nie do  skutecznie.

W latach 1900�1946, dochód narodowy Indii jako kolonii brytyjskiej rós  prze-
ci tnie o 0,7% rocznie, roczna stopa wzrostu ludno ci za  wynosi a 0,8% proc. Mo -
na zatem rzec, e gospodarka charakteryzowa a si  w d ugim horyzoncie czasowym 
stabilnym, lecz powolnym wzrostem. Dochód per capita w uj ciu realnym pozosta-
wa  natomiast niemal bez zmian.

Po odzyskaniu niepodleg o ci, w okresie 1950�1991, wzrost gospodarczy gwa -
townie przy pieszy , osi gaj c rednioroczne tempo 3,9%, w latach 80. w wyniku 
II fali liberalizacji nawet 5,2%, a w wyniku reform rozpocz tych w 1990 r., w latach 
VIII planu gospodarczego (1992�1997) rednio 6% per annum. 

Jednak e wzrost per capita by  niewielki ze wzgl du na wysoki przyrost natural-
ny ludno ci. Tak wi c, mimo i  realny wzrost gospodarczy zanotowany po 1991 r. 
jest najwy szy od roku 1900, to po korekcie o przyrost naturalny jest on mniejszy ni  
wcze niejsze oczekiwania, a tak e mniejszy od wzrostu takich gospodarek jak Korea 
Po udniowa, Japonia, Tajwan czy Singapur, a ju  zdecydowanie mniejszy ni  nomi-
nalny dwucyfrowy wzrost w Chinach, które ponadto prowadz  w porównaniu z In-
diami bardziej restrykcyjn  polityk  demogra czn , której rezultatem w perspekty-
wie czasu by  wcze niejszy i szybszy spadek tempa przyrostu naturalnego.

Reformy pocz tku lat 90. spowodowane by y przede wszystkim kryzysem p atni-
czym i koncentrowa y si  w pierwszej fazie g ównie na sferze  nansowej. Kryzys bi-
lansu p atniczego przejawia  si  de cytem handlowym si gaj cym 3,2% PKB, de cyt 
bud etu centralnego i stanów indyjskich ogó em przekracza  10% PKB, rednio ró -
nica mi dzy przychodami i wydatkami bud etowymi pa stwa wynosi a 3,5% PKB5. 
Towarzyszy a temu wysoka i stale rosn ca in acja, która w uj ciu rocznym wynios a 
w sierpniu 1991 r. 16,7%, a tak e negatywne zjawiska w zakresie zad u enia publicz-
nego. W okresie 1991�1992 osi ga o ono poziom niemal 70% PKB, a odsetki z tytu u 
d ugu publicznego stanowi y 70% de cytu centralnego bud etu. Centralnym punktem 
braku stabilno ci makroekonomicznej by  rosn cy od lat 70. de cyt sektora publicz-
nego, a w rezultacie skokowy wzrost d ugu publicznego i odsetek z tego tytu u w la-
tach 80. Te negatywne tendencje w gospodarce by y spot gowane przez 2 wstrz sy. 
Po pierwsze � upadek Zwi zku Radzieckiego, który wprowadzi  element du ej nie-
pewno ci w zakresie eksportu, a ZSRR by  przecie  dotychczas jednym z najpewniej-
szych rynków zbytu dla indyjskich towarów. Po drugie � pierwsz  wojn  w Zatoce, 
w rezultacie której wzros y ceny ropy naftowej, i jaka wstrzyma a transfery pieni ne 

5 Vijay L. Kelkar, South Asia in 2020: Economic outlook, [w:] Michael Chambers (red), South Asia in 
2020: Future strategic balances and alliances, Strategic Studies Institute, Carlisle, Penn., 2002, s. 77.



od indyjskich pracowników w pa stwach Zatoki6, a tak e zwi kszy a presj  na depo-
zyty nie-rezydentów (NRI) w indyjskich bankach. Wysokie ceny ropy i zamro enie 
wy ej wspomnianych transferów pogorszy y saldo obrotów bie cych Indii o 1,5 mld 
USD, a zewn trzny bilans handlowy zwi kszy  si  do 3,5% PKB. Ponadto rezerwy 
walutowe Bank of India skurczy y si  do poziomu 2,8 mld dolarów, pomimo udziele-
nia przez Mi dzynarodowy Fundusz Walutowy pomocy w wysoko ci 1,8 mld USD. 
W efekcie wska nik zasobów rezerw walutowych na pokrycie importu zmniejszy  si  
do zaledwie 1,3 miesi ca, co zagrozi o utrat  p ynno ci i postawi o Indie pod gro b  
niewyp acalno ci. W kolejnych miesi cach rezerwa walutowa spad a do rekordowo 
niskiego poziomu poni ej 1 mld USD, niewystarczaj cego do zaspokojenia importu 
przez okres 2 tygodni. 

W adze Indii w odpowiedzi na kryzys  nansów i rosn cy de cyt bilansu p atni-
czego rozpocz y wprowadzanie pakietu reform, maj cych na celu stabilizacj  sy-
tuacji makroekonomicznej poprzez strukturalne przemiany gospodarki, wspomaga-
ne przez MFW. Pierwsza generacja reform rozpocz a si  w 1991 r. i ten rok zacz to 
przyjmowa  jako prze om, nie tylko w odniesieniu do bud etu centralnego i  nan-
sów publicznych. Zdecydowano wtedy o zmianach o wiele dalej id cych, realizo-
wanych w latach pó niejszych, zwi zanych z reorientacj  gospodarki: ze statycznej 
i w du ym stopniu nadzorowanej przez pa stwo na rynkow , poprzez procesy libe-
ralizuj ce. Powzi to pierwsze decyzje o ogólnych kierunkach rozwoju w przysz o-
ci np. dotycz ce otwarcia na inwestycje zagraniczne i zmiany w organizacji handlu 

zagranicznego. W rezultacie, gospodarka ju  w pierwszej fazie reform przy pieszy-
a, przewy szaj c dotychczasowy poziom wzrostu, cz sto nazywany w poprzednich 

dekadach mianem the Hindu Growth of 3,5%. Przez najbli sze 10 lat po 1991 r. red-
nioroczny wzrost gospodarczy wynosi  6,4%, a Indie znalaz y si  w ród 10 najszyb-
ciej rozwijaj cych si  gospodarek wiata. W l. 1992�97 poziom wzrostu wynosi  
rocznie 6,7%, jednak e w nast pnych 5 latach tempo to spowolni o osi gaj c 5,8%. 
Ogólnie mówi c tempo wzrostu gospodarczego przy pieszy o po 1991 r. w wyniku 
trwa ego wzrostu wydajno ci i innowacji wszystkich czynników produkcji. Dodat-
kowym czynnikiem by  znaczny post p w kontroli przyrostu naturalnego, w wyni-
ku czego wzrost dochodu per capita w okresie 1992�1997 wyniós  przeci tnie 4,4% 
rocznie. Ponadto przy pieszony wzrost gospodarczy wspomagany by  przez nisk , 
wynosz c  oko o 5% stop  in acji. W okresie 1970�1990 natomiast in acja dwucy-
frowa by a zjawiskiem powszechnym.

Lata 90. to równie  otwarcie indyjskiej gospodarki na wiat, któremu towarzy-
szy  znaczny wzrost udzia u indyjskiego handlu zagranicznego w handlu wiatowym. 
Obserwowano równie  skokowy wzrost udzia u handlu zagranicznego w PKB Indii. 

6 W krajach rozwijaj cych si  transfery rodzimych pracowników pracuj cych za granic  nierzadko 
przewy szaj  warto  eksportu danego kraju oraz rodki pomocy rozwojowej. MFW ocenia wiatow  
warto  tylko pieni nych transferów na ponad 100 mld USD. Indie znajduj  si  na li cie 10 pa stw 
o najwy szych transferach, wg MFW. Franz Nuscheler, Entwicklungspolitik, 2005, s. 302.



Wska nik ten obecnie przekracza 30%. Otwarcie gospodarki odbywa o si  równie  
poprzez procesy liberalizacyjne. W ci gu 10 lat po roku 1991 zredukowano poziom 
ce  z 270 do przeci tnie 35%7, ograniczenia ilo ciowe na import natomiast zosta y 
zniesione. Tendencje te mia y zasadnicze znaczenie dla dalszego i trwa ego wzro-
stu wydajno ci. 

Kolejnym obszarem, w którym odniesiono sukces w badanym okresie, jest sektor 
 nansowy, w tym bankowy oraz rynek ubezpiecze . Ten segment rynku zacz  dy-
namicznie si  rozwija  ju  w pierwszej fazie reform, a tempo rozwoju jeszcze przy-
pieszy o po reformach, g ównie eliminuj cych ukryte op aty i prowizje po redników 
 nansowych. Zach ci o to inwestorów, zarówno zagranicznych (ju  teraz indyjskie 
papiery d u ne s  popularne na rynkach zachodnich), jak równie  rodzimych.

Przygl daj c si  bli ej reformom pierwszej generacji, mo na stwierdzi , e da y 
one procesowi rozwoju gospodarczego ca kowicie nowe podstawy. wiadcz  o tym 
wska niki, ukazuj ce mniejsz  zmienno  stóp wzrostu oraz in acji z roku na rok 
w stosunku do okresów poprzednich. Ponadto gospodarka obni y a swoj  zale no  od 
takich czynników, jak czas nadej cia i intensywno  monsunu, ze wzgl du na znaczny 
spadek udzia u rolnictwa w wytworzonym PKB. Udzia  ten spad  do poziomu 25% 
w 2000 r.8. Wzrostowi udzia u sektora us ug towarzyszy natomiast proces specjali-
zacji us ug, zw aszcza w dziedzinie przemys u zaawansowanych technologii IT, któ-
ra zarazem nap dza eksport, zatrudnienie i w konsekwencji ca y produkt narodowy 
brutto. Wp ywy z eksportu wyrobów zaawansowanych technologicznie wynios y 12 
mld USD, czyli jedn  pi t  wp ywów z eksportu w 1999 r. W wyniku reform obni-
y a si  tak e wra liwo  gospodarki na szoki zewn trzne, takie same, które wywo-
a y konieczno  tych reform. W latach 70. i 80. zwy ki cen ropy naftowej potra y 

zachwia  gospodark  w o wiele wi kszym stopniu ni  w latach 90., mimo e rozwój 
ekonomiczny przyczyni  si  do coraz wi kszego zapotrzebowania na surowce ener-
getyczne w ostatnich latach i teoretycznie ci lejszych zwi zków mi dzy koniunktu-
r  a cenami tych e. Mi dzy 1998 a 2001 r. zobowi zania z tytu u dostaw ropy wzro-
s y z 6,4 do 15,6 mld USD, z tego efekt cenowy by  równy 2% PKB, jednak e zosta  
efektywnie zrekompensowany wy szymi wp ywami z eksportu. Niezwykle istotnym 
krokiem dla uodpornienia gospodarki na szoki poda owe by o wprowadzanie poli-
tyki elastycznego kursu walutowego, co w po czeniu z ostro nym podej ciem do 
krótkoterminowego zad u enia pozwoli o uchroni  Indie od powa niejszych wstrz -
sów przy okazji kryzysu azjatyckiego w 1997 r., kryzysu w Brazylii rok pó niej oraz 
kryzysu rosyjskiego w 1999 r.

W 1991 r. podj to decyzj  o deregulacji wielu ga zi przemys u oraz postano-
wiono zliberalizowa  rynek w celu przyci gni cia inwestycji. Reformy makroe-
konomiczne i polityka otwarcia poci gn y za sob  popraw  sytuacji gospodarczej 
i stworzy y nowe mo liwo ci integracji Indii z gospodark  wiatow , pomimo wie-

7 Vijay L. Kelkar, South Asia in 2020� cyt. wyd., s. 79.
8 Dla porównania 55% proc. w 1950 r.



lu kwestii, które nie zosta y rozwi zane. Pozostaje ponadto kwestia, czy przeprowa-
dzone reformy wystarcz , by podtrzyma  korzystne tempo przemian, które pozwo-
li yby Indiom osi gn  swój strategiczny cel i uzyska  status gospodarki globalnej. 
Co wi cej od 1997 do 2001 r. wzrost gospodarczy spowolni  do mniej ni  6% rocz-
nie, a w 2002 r. przewidywano spadek tempa wzrostu do 5%. Znacznie spad o tem-
po produkcji i inwestycji krajowych brutto, mi dzy innymi w wyniku za amania na 
rynku kapita owym, które trwa o od po owy lat 90.9 Najbardziej dotkliwie odczuwa-
ne by o spowolnienie eksportu, poniewa  oznacza  mog o zmniejszenie róde   nan-
sowania zobowi za  oraz ograniczenie mo liwo ci realizacji strategicznych celów 
rz du, m.in. walki z ubóstwem, korupcj  czy analfabetyzmem. Tempo wzrostu eks-
portu spad o z 22,6% w 2000 r. do zaledwie 1,9% w roku nast pnym. Tak drastyczny 
spadek móg  oznacza  pogorszenie koniunktury, co jest zjawiskiem typowym w go-
spodarkach rynkowych, jednak w obliczu debaty wokó  oceny przeprowadzonych 
reform odczytywany by  przez zwolenników dalszych reform jako niepokoj cy syg-
na . Równie   nanse publiczne Indii znacznie si  pogorszy y. wiadczy o tym prze-
kraczaj cy 10% PKB de cyt bud etu centralnego i bud etów stanowych, jaki osi g-
n  niemal poziom z 1991 r. 

Na prze omie wieków rz d zlekcewa y  zbyt szybko rosn cy w stosunku do spo-
wolnionego tempa wzrostu gospodarczego de cyt, nie tylko realn  mo liwo  obni-
enia wzrostu do psychologicznego poziomu the Hindu Growth of 3,5%. Nie wzi to 

równie  pod uwag  pu apki zad u eniowej. Wed ug scenariuszy ekonomistów MFW, 
przy braku reformy  nansów publicznych de cyt w 2020 r. mo e zaj  czwart  cz , 
a skumulowany d ug a  140% produktu krajowego brutto10. Na szcz cie w lutym 
2001 r. w onie rz du rozpocz to debat  nad obszernym pakietem reform. Przedsta-
wiony przez Rad  ds. Ekonomicznych przy urz dzie premiera katalog reform zosta  
wsparty przez projekty X Planu Pi cioletniego na lata 2002�2007, przedstawionego 
przez Komisj  Planowania. Rosn ca wiadomo  na szczeblu politycznym za  za-
owocowa a wsparciem reform przez Narodow  Rad  Rozwoju (NDC), skupiaj c  li-
derów indyjskich partii politycznych, przede wszystkim w zakresie dzia a  na rzecz 
ograniczenia ubóstwa o 20% do 2007 r. oraz podwojenia produktu krajowego brut-
to per capita w ci gu 10 lat. rodkami do osi gni cia tych celów mia y by  reformy 
zwi kszaj ce otwarto , produktywno  oraz programy do walki z ubóstwem. Celem 
strategicznym by o osi gni cie wzrostu PKB na poziomie 8�10% per annum. 

Dwucyfrowy wzrost i efektywna walka z ubóstwem wymagaj  zwi kszonych na-
k adów inwestycyjnych, id cych w parze z popraw  wydajno ci czynników produk-

9 Roczne tempo wzrostu produkcji spad o z 12% w 1995 do 2,1% w 2001, krajowy poziom inwe-
stycji w stosunku do PKB spad  z 26,8% w 1995 do 23% w 1999, ilo  nowych emisji akcji i walorów 
d u nych jednostek niepa stwowych spad a z 1678 w 1995 do 79 w 1999 r. Dane pochodz  z: Vijay L. 
Kelkar, South Asia in 2020�, cyt. wyd., s. 81. 

10 Tim Callen (red.), India at the crossroads: Sustaining growth and reducing poverty, Washington 
DC: International Monetary Fund, 2001.



cji. Zakres reform musi zosta  poszerzony. Tzw. reformy II generacji oparte s  na 
bardziej kompleksowych dzia aniach w ró nych dziedzinach ycia. W aspekcie eko-
nomicznym wyró nia si  poziom mikro-, mezo- i makroekonomiczny. Podzia  ten 
odzwierciedla strategiczne cele ekonomiczne Indii. 

Reformy makroekonomiczne to przede wszystkim dalsza naprawa  nansów pub-
licznych. W procesie transformacji gospodarczej najwa niejsze jest, by  nanse pub-
liczne nad a y za tempem zmian w pozosta ych sektorach. Dlatego nie wystarczy o 
poprzesta  na reformach parlamentu 1991 r., lecz zaplanowa  kolejn  seri  zmian. 
Debata w parlamencie na ten temat zacz a si  wiosn  2002 r. Projekt ustawy o  -
nansach publicznych (Fiscal Responsibility Bill)11 z 2002 r. przewidywa  stworzenie 
nowych, a zarazem docelowych ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie  nan-
sów publicznych w d u szym horyzoncie czasowym. Przez 5 lat de cyt bud etowy 
nie móg  przekroczy  2% PKB, co hamowa o wzrost d ugu publicznego, dla którego 
i tak ustawa przewidywa a dodatkowo limit w stosunku do PKB, równie  w hory-
zoncie pi ciu lat. Ustawa k ad a nacisk na przejrzysto  procedur bud etowych, rów-
nie  w fazie przygotowania, jako na istotny element utrzymania dyscypliny  skalnej. 
Dziesi cioprocentowy de cyt bud etowy w ponad 1/3 swej warto ci by  rezultatem 
fatalnego stanu  nansów stanowych. Dlatego inicjatywy odno nie korekty  skalnej 
na szczeblu centralnym powinny by  teraz przyk adem dla stanów. Konsekwencj  
korekt bud etowych powinna by  z kolei obni ka d ugookresowych rynkowych stóp 
procentowych z obecnych 6�7,75%12 do 3�4%. Obni enie kosztów kapita u w oczy-
wisty sposób zwi kszy oby jeszcze bardziej inwestycje i innowacyjno , ale tak e 
poprzez mechanizm kursu walutowego wspar oby liberalizacj  handlu. W ramach 
uzdrawiania  nansów publicznych w Indiach konieczne wydaje si  równie  ograni-
czenie wydatków i zwi kszenie przychodów sektora. Mo na tego dokona  cho by 
redukuj c ogromne subsydia dla pa stwowych przedsi biorstw, które tylko w 1998 r. 
wynios y 63 mld USD13. Wycofuj c si  z tej polityki, dzi ki zmniejszeniu zjawiska 
�wypychania�, mo na by zapewni  lepsz  alokacj  kapita u w sektorze prywatnym, 
a poprzez rozwój tego sektora, zwi kszone wp ywy bud etowe z tytu u podatków. 
Tego typu rozumowanie wydaje si  by  s uszne w przypadku Indii, gdy  sk din d 
wiadomo, e Indie potrzebuj  rozwoju sektora prywatnego, w tym celu m.in. przy-
ci gaj  inwestorów zagranicznych. Stopa zwrotu po opodatkowaniu przedsi biorstw 
pa stwowych, po uwzgl dnieniu dotacji, wynosi rednio nieca e 3%. Uwzgl dniaj c 
specy k  indyjskiej ekonomii politycznej, proces prywatyzacji powinien przebiega  
inaczej, ni  mia o to miejsce w Europie rodkowej i Wschodniej, a tak e inaczej ni  
w Ameryce aci skiej. Ze wzgl du na du  warto  sektora publicznego, a tak e 
wielko  gospodarki, prywatyzacja powinna mie  przede wszystkim jawny i przej-
rzysty przebieg. Przy specy ce indyjskich stosunków wewn trznych, a tak e sytu-

11 Vijay L. Kelkar, South Asia in 2020�, cyt. wyd., s. 84.
12 Strona Reserve Bank of India, URL <http://www.rbi.org.in/home.aspx>, 12.05.2007.
13 Vijay L. Kelkar South Asia in 2020�, cyt. wyd,, s. 85.



acji geopolitycznej, nale y tak e wy czy  z prywatyzacji takie ga zie, jak energia 
atomowa, przemys  kosmiczny i zbrojeniowy. Dochody bud etowe nale a oby tak-
e zwi kszy  poprzez wi ksz  ci galno  podatków, np. dzi ki zastosowaniu nowo-

czesnych technologii w tej dziedzinie. W 2002 r. rozwa ano równie  likwidacj  wi k-
szo ci zwolnie  i ulg podatkowych. Wszystko po to, by zwi kszy  o 4�5%. wska nik 
wp ywów podatkowych w stosunku do PKB, który w Indiach wyniós  w 2002 tylko 
14%, podczas gdy uwa ane za �bardziej liberalne� kraje jak Korea czy Malezja za-
notowa y odpowiednio 17% i 19%. 

Reformy mezoekonomiczne to reformy w sektorach, maj ce na celu przede wszyst-
kim popraw  ich wydajno ci. Sektory znajduj ce si  w ramach sektora publicznego, 
takie jak energetyczny, transport i komunikacja, charakteryzuj  si  rednio rozwini t  
infrastruktur , która zmniejsza konkurencyjno  ca ej gospodarki. Celem reform na 
tym poziomie jest przede wszystkim podj cie decyzji, które sektory nale y prywaty-
zowa , a które pozostawi  w sektorze publicznym, ale zrestrukturyzowa  i zmoder-
nizowa . Modernizacja dotyczy aby tak e sposobów zarz dzania. W tym celu Indie 
musz  przyci ga  inwestorów zagranicznych. Ocenia si , e skumulowane zapotrze-
bowanie na inwestycje infrastrukturalne do 2022 r. wynios  od 1,6 do 3,6 bln USD14. 
Efekty prze o enia tych inwestycji na gospodark  mog  wynie  do 4% PKB rocz-
nie, co mia o miejsce w Chinach. Reformy mezoekonomiczne obejmuj  tak e dalszy 
rozwój bazy instytucjonalnej, warunkuj cej z kolei rozwój spo ecze stwa obywatel-
skiego. Jest to o tyle wa ne, e w przypadku Indii cz sto podkre la si  kapita  ludz-
ki tego kraju, chocia by przy okazji szkolnictwa wy szego, o rodków badawczych 
dla przemys u IT lub diaspory w krajach Zatoki i w USA. Reformy z tego poziomu 
próbuj  tworzy  powi zania typu: szko y wy sze-o rodki badawcze-przemys , po-
przez ró ne programy rz dowe. 

Reformy mikroekonomiczne ukierunkowane s  na rozwój konkurencji na rynkach 
towarów, rodków produkcji i na rynku us ug, poprzez likwidacj  barier wej cia, a tak-
e popraw  warunków wolnej konkurencji w handlu mi dzynarodowym i w odnie-

sieniu do inwestycji zagranicznych. W 2002 r. Indie, z ich podstawow  stawk  celn  
wynosz c  34%, zalicza y si  do gospodarek o jednej z najbardziej protekcjonistycz-
nych polityk handlowych w regionie i na wiecie. Celem reformy w tym zakresie jest 
obni enie stawek celnych do standardów krajów Azji Po udniowo-Wschodniej i Chin 
do 2010 r. oraz do standardów cz onków OECD do 2020 r. Dodatkowym za o eniem 
reformy celnej jest powodzenie porozumie  regionalnych w kwestii utworzenia po-
udniowoazjatyckiej strefy wolnego handlu (SAFTA). Ocenia si , e je li uda oby 

si  zmniejszy  ograniczenia ilo ciowe o po ow , zyski z tego tytu u wynios yby 1,5 
proc. projektowanego PKB, a je eli doda  do tego wp yw redukcji ce , efekt zysku 
by by jeszcze wi kszy, dzi ki bardziej efektywnej alokacji kapita u, nawet przy teo-
retycznym za o eniu braku zwi kszania realnego maj tku. 

14 Tam e, s. 87.



Reformy II generacji porusza y równie  kwesti  ma ych i rednich przedsi biorstw 
(MSP), które ze wzgl du na swoj  elastyczno  maj  ogromny potencja  w zakresie 
zwi kszania zatrudnienia oraz wyrównywania nierównomiernego rozwoju pomi dzy 
regionami. Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju sektora MSP pozwala na 
przesuni cie na poziom lokalny cz ci zada  rz dowej strategii walki z ubóstwem. 
Dotychczas rz d utrzymywa  liczne nieracjonalne ograniczenia zarówno nak adów 
inwestycyjnych w sektorze MSP, jak i w ogóle rozpocz cia przez prywatnych przed-
si biorców niektórych rodzajów dzia alno ci. Nale a o zwery kowa  zasadno  tego 
typu ogranicze , jako e zmniejsza y one wolumen eksportu produktów wielu ga -
zi, a tak e ogranicza y wytwórczo , co przy sta ym wzro cie popytu wewn trznego 
prowadzi o do zwi kszenia importu. Kwestia znoszenia tych ogranicze  by a kwesti  
wra liw  w Indiach, budzi a opór przedstawicieli tradycyjnej wytwórczo ci. Przyj to 
jednak sugestie tzw. Komitetu Abida Hussaina15, by znosi  je stopniowo, zaczynaj c 
od tych, które w najwi kszym stopniu ograniczaj  potencjalny eksport. 

FDI w uj ciu netto ros y z 74 mln w 1991 r. do 3,6 mld w roku 1997, w którym 
zanotowano najwi kszy poziom FDI. Wzrost ten by  zatem ogromny, jednak e od-
nosz c jego wielko  do Chin, które przyci gn y w 1997 r. inwestycje warte 44 mld 
USD, mo na go uzna  za wci  niewystarczaj cy. W okresie 1997�2002 sytuacja 
nie zmieni a si . Chiny skupia y ponad 10% wszystkich wiatowych zagranicznych 
inwestycji bezpo rednich (FDI), Indie za  nieca y 1%. Indie powinny na ladowa  
Chiny w umiej tno ci korzystania z globalizacji gospodarki, FDI bowiem zapew-
niaj  nap yw nowych technologii, know-how i po rednio zwi kszaj  wydajno . In-
die dotychczas w porównaniu z Chinami s  mniej zaawansowane w tworzeniu przy-
jaznych warunków dla FDI. Jest to kwestia rozbudowy infrastruktury, która sama 
w sobie nap dza gospodark , stworzenia przejrzystego i spójnego systemu prawne-
go, ograniczenie barier wej cia/wyj cia dla przedsi biorstw, a tak e podj cia walki 
z biurokracj  i korupcj .

Jednak e w Indiach decyzje dotycz ce reform opó niane s  przez brak stabilno ci 
politycznej. Z o one z wielu partii, niestabilne koalicje oraz ci g o  rz dów, podtrzy-
mywana przez polityczne targi i dora ne obietnice, nie stwarza klimatu dla uchwa-
lenia reform. W czasie rz dów, prowadzonej przez Bharatiya Janata Party (BJP), 
koalicji NDA (National Democratic Alliance) wprowadzenie nowych reform hamo-
wane by o przez przejmowanie rodków bud etowych na wybory. Od ko ca 2002 
r., jak równie  przy planowaniu i wykonywaniu bud etu na 2003 r., rz d rozpocz  
kampani  wyborcz  przed wyborami zaplanowanymi dopiero na prze om kwietnia 
i maja w 2004 r.. W po owie 2002 r. premier Atal Bihari Vajpayee, cytuj c eksperty-
z  Second National Commission on Labour, podkre li  konieczno  przeprowadze-

15 The Abid Hussain Committee to Komitet Ekspertów ds. Ma ych Przedsi biorstw przy rz dzie In-
dii (Expert Committee on Small Enterprises), którego celem jest opracowanie strategii dla sektora MSP. 
Wyniki ekspertyz Komitetu potwierdzaj , e likwidacja barier wej cia do sektora i wi ksza konkuren-
cja ma pozytywny wp yw na wyniki sektora MSP.



nia reform oraz mówi  o osi gni tym kompromisie w tym zakresie. W 2003 r., rok 
przed wyborami, podczas Indyjskiego Szczytu Gospodarczego, minister handlu In-
dii Arun Jaitley ponownie podkre li  konieczno  reform, ale sprzeciwi  si  zbyt po-
piesznym zmianom. 

Po wyborach w maju 2004 nadzieje na to, e koalicja UPA (United Progressive 
Alliance) b dzie kontynuowa  reformy pod przywództwem Partii Kongresowej, tyl-
ko nieco si  o ywi y. Wed ug Roba Jenkinsa, wspó autora pracy o charakterze in-
dyjskich reform gospodarczych, sprzeciwu wobec nowej generacji reform odno nie 
prawa pracy nie demonstruj  wy cznie zwi zki zawodowe i inne organizacje pracow-
nicze. Wiele mówi si  o mobilizacji Indusów w zwi zku z powszechn  wiadomo -
ci , e obecna szansa na rozwój mo e si  nie powtórzy . Jednak cytowane przez Jen-
kinsa opinie wiadcz  o tym, e nawet w ród wysokich urz dników s u by cywilnej 
przewa a opinia, e w obecnej sytuacji politycznej, przy rozdrobnionych koalicjach, 
nie ma nadziei na kontynuacj  reform16. Z drugiej strony, Kongres charakteryzuje si  
pragmatycznym podej ciem, zwa ywszy cho by na koalicj  z parti  komunistyczn . 
Ponadto polityka koalicji UPA potwierdza prognozy scenariuszy odno nie do reform 
II generacji. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zak ada, e reformy b d  kon-
tynuowane, wprawdzie nieco wolniej, ale za to bazuj c na zakumulowanej korzy ci 
ju  przeprowadzonych reform. To powoduje, e reformy gospodarcze b d  prowa-
dzone w wolniejszym tempie, ale zdaniem wielu pozwol  wyeliminowa  ryzyko nie-
pokojów spo ecznych. Polityczne niestabilno ci nie zniech caj  inwestorów w d u -
szym okresie. Po zamachach w Bombaju 12 lipca 2006 r. rupia spad a gwa townie, 
ale jeszcze tego samego dnia zacz a dro e . 

Najnowsze statystyki gospodarcze dotycz ce indyjskiej gospodarki s  nieco mniej 
optymistyczne ni  to zak adano w po owie lat 90. XX w. Wci  bowiem statystyki 
porównuj  Indie z dynamicznie rozwijaj cymi si  Chinami i nie pozwalaj  Indiom 
zapomnie  o tzw. kompleksie chi skim, którego ekonomiczny wymiar odzwiercied-
lony jest g ównie w liczbach, szczególnie statystyce wzrostu nominalnego PKB. 

Jaram Ramesh, ekonomista i cz onek parlamentu Indii, stworzy  poj cie �Chin-
dia�, opisane szerzej w jego ksi ce Making Sense of Chindia. W swojej pracy pró-
buje on zwery kowa  kilka hipotez, m.in. o podobnym charakterze wzrostu Chin 
i Indii, a w zwi zku z tym o mo liwo ci porównywania obu gospodarek, oraz tez  

16 Rob Jenkins and Sunil Khilnani (red.), The politics of India�s next generation of economic reforms, 
Special Issue of �India Review� (Washington, DC), Vol. 3, No. 2 (Listopad 2004). 



g osz c  wzajemne poszanowanie i wspó prac  obu pa stw w równoleg ym d eniu 
do mocarstwowo ci17. 

Najnowsze szerokie studium autorstwa Barry�ego Boswortha i Susan Collins, 
p.t. Rachunek wzrostu. Porównanie Chin i Indii18, zestawia wyniki obu gospodarek 
za okres 1978�2004, przy czym szczególny akcent po o ony jest na okres 1993�2004, 
a zatem nast puj cy bezpo rednio po strukturalnych reformach liberalizuj cych in-
dyjsk  gospodark .

Bior c pod uwag  ostatni wymieniony okres, wzrost gospodarczy Indii wyniós  
6,5%19, podczas gdy chi ski 9,7% rocznie. Nale y równie  analiz  t  pog bi  o dane 
demogra czne. Bior c pod uwag  wy szy przyrost naturalny w Indiach, wzrost real-
nego dochodu per capita by  tu 2 razy mniejszy. 

W obu krajach wzrost by  w niewielkim tylko stopniu tworzony przez wzrost 
w sektorze zatrudnienia � dla Indii wska nik ten wyniós  1,9, dla Chin za  1,2 punk-
tu procentowego.

O rozbie nym charakterze wzrostu obu krajów wiadczy dynamiczny wzrost pro-
dukcji. Miernik wzrostu produkcji w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w Indiach (ina-
czej ni  w Chinach) ro nie wolniej ni  PKB osi gaj c 4,6% per annum (w Chinach 
8,5). Rozk ad tego wzrostu wynika w po owie z dodatniej zmiany aktywów rzeczo-
wych, przypadaj cych na pojedynczego zatrudnionego, a druga po owa wynika ze 
wzrostu wydajno ci czynników produkcji, co jest pozytywnym zwiastunem dla dal-
szego wzrostu w kolejnych okresach.

Znamienne mo e okaza  si  porównanie do innych dynamicznie rozwijaj cych 
si  gospodarek Azji Po udniowo-Wschodniej: Tajlandii, Malezji, Indonezji, Singa-
puru, Filipin, a tak e Korei Po udniowej w Azji Pó nocno-Wschodniej oraz Tajwa-
nu. Indie w ostatnich latach cz sto okre lane s  mianem �potencjalnego kolejnego 
azjatyckiego tygrysa�, tym razem w Azji Po udniowej. Warto zwróci  jednak uwa-
g , e w okresie przy pieszenia wzrostu gospodarczego w Indiach, z poziomu tzw. 
The Hindu Growth of 3,5% do poziomu obecnego, ponad 7% per annum przypisuje 
si  temu zjawisku wielk  wag . Natomiast we wszystkich wy ej wspomnianych kra-
jach, �azjatyckich tygrysach�, w dowolnych d u szych okresach mi dzy 1960 a 1980 
r. produkcja, czyli podstawowy czynnik wzrostu PKB, ros a rednio w podobnym 
tempie lub tylko nieco wolniej ni  w Indiach, ale tylko w najnowszym, najbardziej 
dynamicznym okresie 1993�2004.

Istotna ró nica widoczna jest pod wzgl dem produktywno ci jako czynnika wzro-
stu. W tym samym okresie w Indiach wzrost produktywno ci czynników produk-

17 Peter Ghooi, recenzja ksi ki Jairama Ramesha, Making sense of Chindia, URL http://www.
chillibreeze.com/bookreviews/MakingSenseofChindia.asp, 16.09.2007.

18 Accounting for growth: Comparing China and India, Working Paper 12943, February 2007, Na-
tional Bureau of Economic Research, URL <http://www.nber.org>.

19 Wszystkie dane w tym rozdziale (o ile nie wskazano innych róde ) pochodz  ze studium Ac-
counting for growth: Comparing China and India, cyt. wyd., chyba, e opisane inaczej.



cji wyniós  2,3 punktu procentowego samego wzrostu per annum. A dla ca ej wy ej 
wspomnianej grupy krajów Azji Po udniowo-Wschodniej, Korei Po udniowej i Taj-
wanu wska nik ten wyniós  zaledwie 1,2 punktu procentowego per annum w latach 
1960�1980. W kolejnych latach liczba ta jeszcze mala a osi gaj c 1,4 punktu w okre-
sie 1980�1993 oraz jedyne 0,3 punktu w najnowszym okresie 1993�2003, a wi c sta-
tystycznie analogicznym dla okresu uj cia tego wska nika dla Indii.

Je eli chodzi o wyniki w poszczególnych sektorach gospodarki, to nale y pod-
kre li , e post powi towarzyszy przesuni cie punktu ci ko ci do kolejnych sekto-
rów, zw aszcza za  do III sektora (do us ug).

Odno nie do sektora rolnictwa, to rozwija  si  on w Indiach w tempie 2,2% rocz-
nie w analizowanym okresie, czyli mniej ni  inne gospodarki w regionie � np. Chiny 
zanotowa y wzrost 3,7%. Ponadto w Indiach wzrost by  w mniejszym stopniu efek-
tem zwi kszonej produktywno ci, w wi kszym za  procentowego przyrostu zatrud-
nienia w sektorze, co nie jest dobrym zwiastunem dla gospodarki, gdy  mo e obni-
a  jej konkurencyjno  w d u szym okresie. Przyrost zatrudnienia w rolnictwie nie 

jest wynikiem gry o sumie zerowej, nie powoduje bowiem odp ywu zasobów ludz-
kich z innych, cz sto dynamicznie rozwijaj cych si  bran . Jest najcz ciej efektem 
wzgl dnie wy szego przyrostu naturalnego na obszarach wiejskich.

W badanym okresie indyjski sektor przemys owy rós  redniorocznie o 7,7%, 
przy czym udzia  w tym wzro cie wzrostu efektywno ci to 1,1 punktu procentowe-
go na rok. Udzia  przyrostu zatrudnienia natomiast to ponad trzykrotnie wi cej (a  
3,6 punktu procentowego). Statystyki te nie wyró niaj  si  in plus w ród innych go-
spodarek regionu. Dynamika wzrostu wydaje si  by  znacz ca, jedynie gdy we -
mie si  pod uwag  nominalny potencja  gospodarczy. Ale i pod tym wzgl dem Indie 
ust puj  Chinom, które s  zarówno wi ksz  gospodark , jak i bardziej dynamiczn  
w wi kszo ci analizowanych przypadków. Wzrost sektora przemys owego wynosi 
tam np. redniorocznie11%20. 

Sektorem rynku, na którym Indie zgodnie z wcze niejszymi prognozami osi g-
n y w badanym okresie znaczny sukces, s  us ugi, uwa ane cz stokro  za najbar-
dziej przysz o ciowy sektor gospodarczy. Nale y by  jednak ostro nym w ocenie, 
poniewa  du y udzia  tzw. III sektora w uzyskiwanym dochodzie narodowym od-
notuje si  w pa stwach najwy ej rozwini tych, a cz sto w krajach rozwijaj cych si  
lub nawet w krajach najs abiej rozwini tych (least developed countries, LDC). Sek-
tor us ug jest bowiem niezwykle niejednorodny, obejmuj c us ugi wysoko wyspecja-
lizowane, gwarantuj ce wysokie mar e, jak i niezwykle proste rodzaje us ug. Kryte-
rium klasy kacji do III sektora jest zazwyczaj charakter produkcji, a nie uzyskiwany 
dochód lub mar a.

20 W przeliczeniu na 1 zatrudnionego chi ska produkcja ros a o 9.8 proc. p.a., z czego co najmniej 6,2 
punktów proc. przypada o na wzrost wydajno ci. ród o: Chiny i Indie nadal b d  si  szybko rozwija , 
�Gazeta Prawna�, �Financial Times�, 30 marca 2007.



W analizowanym okresie warto ciowo us ugi w Indiach ros y redniorocznie 
o 9,1%, w tym udzia  efektywno ci czynników produkcji wynosi  3,9 punktu pro-
centowego, znacznie wi cej ni  w Chinach, gdzie ogólny wzrost podyktowany by  
w pierwszej kolejno ci wzrostem zatrudnienia w us ugach21. 

Indie sta y si  w latach 90. jednym z kluczowych graczy w wiecie w zakresie 
handlu us ugami. Tylko przez lata 90. udzia  Indii w tej dziedzinie wzrós  dwukrotnie 
z 0,6 do 1,2%, co jest nies ychanym sukcesem New Delhi oraz analogi  dla wzrostu 
Chin w wytwórczo ci i eksporcie produktów22. 

Ogólnie w 2007 wzrost PKB w Indiach mo e przekroczy  nawet 10%, a wed ug 
prognoz OECD mo e by  on obok wzrostu PKB Chin g ówn  si  nap dow  global-
nej gospodarki w 2007 r.23 Natomiast pod wzgl dem konkurencyjno ci gospodarki, 
wed ug ocen wiatowego Forum Ekonomicznego w Davos, Indie podwy szy y swo-
j  pozycj  o dwa miejsca, a uzyskuj c 4,41 punktu zaj y 43 pozycj  i znalaz y si  
w grupie krajów Top 50, wyprzedzaj c Chiny (54 pozycja) oraz kilka krajów Unii 
Europejskiej, w tym Polsk  i Grecj 24.

Studium The Accounting for Growth twierdzi, e od strony poda owej perspektywy 
dalszego szybkiego wzrostu Indii s  bardzo pomy lne25, poniewa  inwestycje w rze-
czowe aktywa trwa e osi gaj  ju  poziom niemal 30% PKB. Warunkiem dla dalsze-
go wzrostu stopy inwestycji w Indiach jest dalsza poprawa ich bilansu p atniczego, 
ale co równie wa ne, wi kszy ni  obecnie strumie  d ugoterminowego kapita u zza 
granicy. Strumienie kapita u krótkoterminowego s  coraz wi ksze. Inwestorzy w go-
spodarkach wysokorozwini tych s  coraz bardziej zainteresowani w lokowanie rod-
ków na azjatyckich rynkach, najcz ciej poprzez fundusze. 

Poziom ycia Indusów to zaledwie 1/10 redniego poziomu pa stw wysokoroz-
wini tych26. Szanse na rozwój s  zatem ogromne. Dotychczas wzrost Indii opiera  si  
na relatywnie taniej, lecz wysoko wykwali kowanej i wykszta conej sile roboczej. 
Zachodnie  rmy przenosi y do Indii obs ug  rachunkow  lub biura obs ugi klien-
tów. Obecnie mo na ju  mówi  o przenoszeniu ca ej produkcji lub us ug. Powsta o 
kilka o rodków przemys u zaawansowanej technologii, które przeradzaj  si  w luk-
susowe centra przysz ych miast. Przy czym rz d jest wiadomy konieczno ci walki 
z ubóstwem, jako warunku koniecznego osi gni cia trwa ego wzrostu. Wed ug da-
nych z 2006 r. w Indiach 300 mln ludzi y o w n dzy27. 

W ród pa stw rozwijaj cych si  Indie wykazuj  jedno z najwy szych temp roz-
woju, zarówno pod wzgl dem ilo ciowym, mierzonym wzrostem nominalnego i re-

21 Tam e.
22 Vijay L. Kelkar, South Asia in 2020�, cyt. wyd., s. 96.
23 Dobre wie ci na nowy rok 2007: czas azjatyckich tygrysów, �Rzeczpospolita�, 2.01.2007.
24 Global competitiveness report 2006�2007, World Economic Forum Webpage, URL <http://www.

weforum.org/en/initiatives/gcp/Globalproc.20Competitivenessproc.20Report/index.htm>.
25 Chiny i Indie nadal b d  si  szybko rozwija , cyt. wyd.
26 Tam e.
27 Danuta Walewska, Hinduski tygrys ro nie w si , �Rzeczpospolita�, 14.08.2006 r.



alnego produktu krajowego brutto, jak i jako ciowo wyra anym wzrostem kapita u 
ludzkiego i zwi zanych z tym odpowiednich mierników. Z tego wzgl du, ale tak e 
z powodu rozmiaru terytorialnego, potencja u ludno ciowego i po o enia geostrate-
gicznego Indie sta y si  jednym z kilku modeli rozwojowych dla innych pa stw roz-
wijaj cych si  w Azji i Afryce, o podobnym wyj ciowym poziomie rozwoju gospo-
darczego. Po odzyskaniu niepodleg o ci Indie sta y si  poligonem dla ró nych idei 
wzrostu i rozwoju. Jednak e w 1991 r. Indie niejako zmuszone zosta y porzuci  wy-
pracowany przez siebie rodzimy model centralnego sterowania z elementami plano-
wania i demokratycznej regulacji na rzecz polityki liberalizacyjnej, prywatyzacji i ot-
warcia swej zamkni tej dotychczas gospodarki.

Pod wzgl dem ilo ciowym, takie wska niki jak urbanizacja, industrializacja, seku-
laryzacja, edukacja oraz dobrobyt, plasuj  Indie jako typowy kraj najs abiej rozwini ty 
(LDC), charakteryzuj cy si  nielicznymi jedynie atrybutami demokracji w sensie rze-
czywistym, czyli spo eczno-ekonomicznym (nie za  formalno-instytucjonalnym).

Z drugiej jednak strony, w aspekcie jako ciowym Indie osi gn y relatywnie naj-
wy szy w ród krajów rozwijaj cych si  poziom rozwoju instytucjonalnego, który 
w swoisty sposób umacnia demokratyczn  baz  instytucji spo ecznych i politycz-
nych (polity), tak rzadk  w krajach LDC.

Ponadto rozwój demokratycznych Indii nie rozk ada si  wed ug sta ej, z góry usta-
lonej sekwencji etapów. Nowoczesne struktury w procesie decyzyjnym w Indiach s  
dobrze zorganizowane i w znacznym stopniu zinstytucjonalizowane. Mimo to kultura 
polityczna pozostaje w wielu aspektach za ciankowa, a styl polityki wybitnie trady-
cjonalistyczny, spersonalizowany, natomiast, co wa ne, cz sto oparty na politycznym 
konsensusie. Wszelkie nierówno ci i problemy spo eczne, w tym ubóstwo, analfabe-
tyzm, korupcja czy biurokracja wynikaj  do pewnego stopnia z wewn trznego i mi -
dzynarodowego porz dku gospodarczego i procesu globalizacji, ale w co najmniej 
tym samym stopniu s  skutkiem indyjskiej ró norodno ci, tak e etnicznej.

W najbli szych kilku dziesi cioleciach mo e by  wr cz odwrotnie. To Indie z bo-
gatym do wiadczeniem w zakresie polityki rozwoju mog  sta  si  wyzwaniem dla 
dotychczasowego ortodoksyjnie liberalnego podej cia w mi dzynarodowych stosun-
kach gospodarczych. Procesy zachodz ce w Indiach, z racji specy ki i potencja u tej 
gospodarki, z oczywistych wzgl dów nie poddaj  si  zbyt prostym klasy kacjom li-
beralnych rynków wiatowych. 

Rezultatem reform II generacji, id cych w parze z korzystnymi przemianami de-
mogra cznymi, b dzie osi gni cie redniorocznego wzrostu gospodarczego na po-
ziomie 8�10% przez najbli sze 13 lat. Ma to pozwoli  na przynajmniej trzyipó krot-
ny wzrost PKB per capita w stosunku do roku prognozy (2002) i mie  bezpo rednie 



prze o enie na popraw  jako ci ycia Indusów. Walka z ubóstwem ma przynie  wy-
mierne efekty ju  w 2012 r., kiedy liczba ludno ci yj cej poni ej granicy ubóstwa 
ma wynie  10%. Celem reform jest nie tylko walka z ubóstwem i stworzenie po-
ka nego rynku wewn trznego, ale i przywrócenie nale nej pozycji Indii w handlu 
wiatowym. Przeciwnicy liberalizacji gospodarki w Indiach podkre laj , e udzia  

Indii w handlu wiatowym zmala  z 2% do 0,9% w latach 1947�198728, a w latach 
90. wzrós  zaledwie z 0,6 do 0,7%, a w 2005 r. wyniós  0,82%29. Wzrost stymulowa-
ny przez reformy, jak przyj to nazywa  postulowany model trwa ego zrównowa o-
nego wzrostu w Indiach, poprzez dynamiczny wzrost eksportu o oko o 15% rocznie 
ma zagwarantowa  wzrost znaczenia Indii w handlu mi dzynarodowym30. Reformom 
w tym zakresie sprzyja  powinna idea pobudzenia handlu w regionie Azji Po udnio-
wej. Udzia  Indii w handlu wiatowym w 2009 r., zdaniem ministra handlu i prze-
mys u Kamala Natha, ma wynie  1,5%31. Regionalna wymiana handlowa pozostaje 
jednak na bardzo niskim poziomie. 

Indie, jako dynamicznie rozwijaj ca si  gospodarka, z ka dym rokiem potrze-
buj  coraz wi cej surowców energetycznych. Tym samym Indie staj  si  coraz bar-
dziej zale ne od zewn trznych róde  energii. W 2002 r. udzia  surowców energetycz-
nych w ca kowitym imporcie wyniós  ok. 20%. Prognozy wskazuj  na to, e w ci gu 
najbli szych kilkunastu lat 90% indyjskiego zapotrzebowania na rop  naftow  po-
chodzi  b dzie z importu32, g ównie z krajów Zatoki Perskiej. Indie stan  si  przez 
to aktorem globalnym na rynku energii, pod warunkiem, e uda im si  ustali  strate-
giczne stosunki z pa stwami Zatoki. 

*   *   *

Bior c pod uwag  ca o ciow  si  pa stwa, nale y wzi  pod uwag  kombinacj  
wszystkich czynników mocarstwowo ci. Niew tpliwie, bior c pod uwag  czynnik 
demogra czny, Indie, które w XXI w. b d  najliczniejszym pa stwem wiata pod 
wzgl dem ludno ci, mog  pretendowa  do statusu mocarstwa w tym wzgl dzie. Po-
nadto ponadprzeci tny wzrost gospodarczy, nazywany wr cz indyjskim cudem, b -
dzie wspiera  te aspiracje. Kluczowe pozostan  jednak inne, jak dot d nierozwi za-
ne kwestie. Dopiero w a ciwe wykorzystanie wzrostu gospodarczego, dopasowanie 

28 W porównaniu z szybkim wzrostem eksportu us ug, produkcji i eksportu IT oraz eksportu wyro-
bów przemys owych w Chinach.

29 India�s share in global trade at 0.82proc., �Economic Times�, 29.04.2005. URL <http://www.
accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-6509332_ITM>, 16.09.2005.

30 W 2002 r. indyjski eksport wynosi  51 mld USD. Realny poziom eksportu w 2020 r. ma wynie  
wg prognoz ok. 800 mld USD. ród o: Vijay L. Kelkar, South Asia in 2020�, cyt. wyd., s. 95. 

31 India to double its share of global trade: Commerce and Industry Minister Kamal Nath, �India 
Daily� 7.02.2005, URL <http://www.indiadaily.com/editorial/1538.asp>, 16.09.2007.

32 Import za  b dzie równy ca ej obecnej produkcji ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej. Vijay L. 
Kelkar, South Asia in 2020�, cyt. wyd., s. 95. 



dzia a  modernizacyjnych armii do rzeczywistych potrzeb bezpiecze stwa, trafne 
koncepcje rozwoju stosunków regionalnych, kontynuacja reform i zwi kszenie roli 
Indii w wiecie poprzez fora wielostronne mo e rzeczywi cie prowadzi  do d ugo-
falowego zwi kszenia potencja u pa stwa. Nie nale y bowiem zapomina  o strate-
gicznych wyzwaniach Indii. Elementy sukcesu Indii ostatnich 16 lat cz  si  parami 
z kolejnymi wyzwaniami dla rozwoju i na ich drodze do mocarstwowo ci: powstanie 
ch onnego rynku wewn trznego i klasy redniej z walk  z ubóstwem, wysokie tempo 
wzrostu gospodarczego z nierównomiernym rozwojem stanów, demokratyczny sy-
stem rz dów z biurokracj , korupcj  i niestabilno ci  koalicji rz dowych.


