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1. Úvod 
 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila téma „Indie a její postavení ve světové 

ekonomice“. Indická republika se rozkládá na Indickém subkontinentu v Asii. Rozlohou 

území přes 3, 28 milionů km2 je sedmou největší zemí na světě. A 1,13 miliard obyvatel z ní 

dělá druhou nejlidnatější zemi na světě. Indie je země extrémů. Je zde k nalezení vše 

od zasněžených vrcholků nejvyššího pohoří světa přes džungle či úrodné nížiny 

až po vyprahlé pouště. Disponuje s oblastmi obsazené nejmenšími horskými osadami 

až po metropole s několika miliony obyvatel. Na jedné straně Indie nabízí nesmírné bohatství 

a blahobyt, na straně druhé extrémní bídu a utrpení. Střetávají se zde dva světy - absolventi 

elitních škol, tvořící světovou špičku v technicko-matematických oborech jsou v kontrastu 

proti velké části převážně venkovských obyvatel, kteří mnohdy jen těžko dosáhnou alespoň 

na základní vzdělání. Indové nejsou jednotným národem – jednotliví obyvatelé mají odlišné 

náboženství, kulturu, mentalitu. Je to země plná rozmanitostí. Nabízí prosperující a investičně 

přitažlivé pobřežní oblasti, ale má také svou „odvrácenou tvář“ -  chudé a zaostalé vnitrozemí. 

[Němec, 2007]. 

V současnosti „rozvojová“ země, která však disponuje velkým potenciálem obstát 

ve světové ekonomice po boku jiných vyspělých zemí. Ekonomické dějiny již byly několikrát 

svědky přerodu neproduktivních a nevyspělých zemí v tahouny světové ekonomiky 

(např. USA, Čína, Japonsko). Také Indie tento potenciál má a to je důvodem, proč jsem si 

vybrala právě tuto zemi. 

Cílem mé práce je zhodnotit aktuální postavení Indie ve světové ekonomice, 

analyzovat ekonomické ukazatele, odkrýt slabiny a silné stránky aktuálního ekonomického 

systému Indie a pokusit se o predikci dalšího vývoje a uplatnění na světovém trhu.  

V první kapitole definuji pojmy, které jsou pro práci klíčové a které budu během 

práce používat. Objasním výrazy jako světová ekonomika, ekonomický rozvoj, ekonomický 

růst, mezinárodní obchod. Dále dojde k seznámení se s modely ekonomického růstu 

a teoriemi mezinárodního obchodu.  

V druhé kapitole se zabývám rešerší dostupné literatury, dostupností používaných dat 

a stanovuji metody, které budu používat v empirické části práce. Také vysvětluji ekonomické 

ukazatele, které později použiji v empirické části, např. HDP, HDI, index 

konkurenceschopnosti atd. 



2 
 

Třetí kapitola se zabývá samotnou analýzou ekonomického rozvoje Indie a jejího 

postavení ve světové ekonomice, na základě dostupných ekonomických ukazatelů.  

Závěrem interpretuji výsledky dosažené vlastní analýzou, stanovuji predikce 

do budoucna dle současných tendencí a navrhuji směry, kterými by se indická ekonomika 

měla ubírat. Zároveň sumarizuji, jak se mi podařilo naplnit stanovený cíl práce.  



3 
 

2. Teorie ekonomického rozvoje a světové ekonomiky 
 

2.1. Světová ekonomika 

 

Vzhledem k samotnému tématu práce bude tento termín vůbec nejpoužívanějším. 

Světová ekonomika má dva rovinné významy: 

1) Světová ekonomika jako vědní obor vycházející ze znalostí obecné ekonomické teorie 

2) Světová ekonomika jako realita – předmět zkoumání vědního oboru. V tomto 

významu představuje vnitřně propojený souhrn národních ekonomik a vztahů 

vznikajících mezi nimi. (Kunešová, Cibulková, 2006) 

Cihelková (2009) světovou ekonomiku definuje jako reálný sociálně ekonomický 

systém, který je tvořen z různých prvků a vazeb vznikajících mezi jednotlivými prvky. 

Hlavními prvky neboli subjekty světové ekonomiky jsou: národní státy, mezinárodní 

organizace (vládní či nevládní), integrační seskupení a nadnárodní korporace. Nezval (2006) 

termín světová ekonomika vysvětluje jako jednotný sociální organismus, ve kterém dochází 

k integraci národních ekonomik prostřednictvím mezinárodní dělby práce a mezinárodních 

ekonomických vztahů. 

(Kunešová, Cibulková, 2006) Světová ekonomika se ustavovala ve 2. polovině 19. 

století. Byl to dlouhodobý proces determinovaný dvěma faktory. Prvním podmiňujícím 

faktorem byl vznik ekonomicky samostatných subjektů, které vznikaly převážně na národních 

principech. Za druhý faktor je považována dělba práce, která vyvrcholila právě v 19. století 

v mezinárodní dělbu práce. 

Jednotlivé ekonomiky (země) se do světové ekonomiky napojují na světovém trhu. 

Každá země může mít jinou míru napojení, některé mohou být do světové ekonomiky 

zapojené více, některé naopak méně. Toto zapojení se definuje jako míra otevřenosti. 

V dnešní době již neexistují zcela uzavřené země, tedy země, které by se vůbec do světové 

ekonomiky nezapojovaly. Pokud by totiž nedošlo k jejich zapojení na světovém trhu, nebylo 

by pro tyto země možné udržovat krok s technickým, ekonomickým ba dokonce ani kulturním 

vývojem světa.   
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Světová ekonomika má určitou strukturu, ve které jsou jednotlivé země klasifikovány 

do skupin. OSN (a také IMF do roku 2002) ve svých studiích používá strukturu, kde jsou 

země klasifikované do tří skupin: rozvinuté země, transformující se země a země rozvojové. 

Charakteristikou rozvinutých zemí je vysoký životní standard. Tyto ekonomiky se orientují 

na rozvoj služeb, podíl průmyslu má klesající trend a podíl zemědělství je trvale velice malý. 

Tyto ekonomiky disponují vysokou produktivitou práce, využitím vyspělých technologií 

a patří mezi centra vědecko-technického výzkumu. Do této skupiny řadíme: 

• největší ekonomiky světa (tzv. G7)  - USA, Japonsko, Německo, Francie, Itálie, Velká 

Británie, Kanada,  

• ostatní rozvinuté ekonomiky – zbývající země západní Evropy, Austrálie, Kypr, Izrael, 

Nový Zéland, 

• asijské nově industrializované země – tzv. „asijští tygři“ – Jižní Korea, Tchaj-wan, 

Singapur, Hongkong. 

Do skupiny transformujících se zemí jsou zahrnovány státy střední a východní Evropy, státy 

bývalého Sovětského svazu a Mongolsko. Prvkem, který tyto země spojuje, je přechod 

od centrálně plánované ekonomice k tržní ekonomice, tzv. proces ekonomické transformace. 

Tento proces v těchto zemí probíhá od přelomu 80. a 90. let. 20. století. Některé státy se již 

na  počátku transformace blížily rozvinutým ekonomikám, některé byly bližší spíše 

rozvojovým zemím. Do skupiny rozvojových zemí spadají všechny ostatní dosud 

nezmiňované země. Společným prvkem těchto zemí je hlavně nízký životní standard, 

závislost na dovozu moderních technologií a poznatků, silné zadlužení mnoha ze zemí. 

Rozvojové ekonomiky se člení na země Afriky, Asie, Středního východu a Latinské Ameriky.  

Ve studiích a zprávách Světové banky se však setkáme s odlišnou strukturou. 

Při klasifikaci zemí se vychází pouze z hrubého národního produktu připadajícího na jednoho 

obyvatele. Podle tohoto  ukazatele jsou země rozděleny do tří skupin: země s nízkým 

důchodem, země se středním důchodem a země s vysokým důchodem.  Tato klasifikace je 

velmi jednoduchá, její slabinou je však absence zahrnutí sociálních, kulturních, politických 

a dalších faktorů působících v dané zemi, (Cihelková, 2009). 

Do první skupiny řadíme většinu afrických zemí, asijské země (např. Afghánistán, Indie, 

Nepál, Pákistán aj.) a některé země, ve kterých probíhá proces ekonomické transformace 

(Ukrajina, Moldávie aj.). HNP v těchto zemích je do výše 975 USD/1 obyv. 

Druhá skupina obsahuje země s nižším středním důchodem, kde HNP na 1 obyvatele je 
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v rozmezí 976 USD – 3 855 USD (např. Čína, Thajsko, Lotyšsko, Turecko, Egypt, Kuba aj.) 

a země s vyšším středním důchodem, kde HNP/1 obyv. se pohybuje v rozmezí 3 856 USD -

11 905 USD. 

Poslední skupina v této klasifikaci je vymezena výší HNP na 1 obyvatele od 11 906 USD 

a spadají zde západoevropské státy, USA, Kanada, Austrálie, Japonsko, Nový Zéland, 

Spojené arabské emiráty a další. Kompletní výčet klasifikace zemí je uveden v příloze č. 1. 

Hranice výše důchodu pro klasifikaci zemí do skupin se průběžně navyšují. Pro vymezení 

jsem použila klasifikaci ze zprávy Světové banky z července 2009.  

 

2.2. Ekonomický rozvoj 

 

V obecné rovině významem slova rozvoj rozumíme proces, jehož cílem je zlepšování 

původního stavu nebo jeho přetvoření do lepší podoby. Rozvoj je tedy chápán jako proces 

zlepšování, který vede ke vzniku lepšího stavu než byl ten předchozí, ze kterého se vycházelo. 

Varadzin říká, že: „Pod pojmem ekonomický rozvoj rozumíme vývoj kvalitativních 

momentů a konkrétních historických forem ekonomického systému. Z teoretického hlediska 

jde o sledování změny vlastních ekonomických mechanizmů a jejich logického uspořádání. 

Také sem patří úvahy o tom, jak jednotlivé složky systému uspokojují společenské potřeby. 

Jde tedy o širší kategorii než je ekonomický růst, který se zabývá sledováním kvantitativních 

aspektů. Ekonomický rozvoj z hlediska teorie je aplikací obecných vývojových teorií 

na oblast ekonomického života.“ (Ekonomický rozvoj a růst, 2004, s. 37) 

Z výše uvedeného můžeme odvodit, že ekonomický rozvoj chápeme v širším 

kontextu. Nejedná se pouze o růst HDP, ale také rozvoj ostatních aspektů dané společnosti, 

např. zdravotnictví, školství, vládní instituce, sociální zabezpečení obyvatelstva, chudoba, 

životní prostředí aj. Ekonomický rozvoj nelze vyjádřit jedním ukazatelem. Pro vyjádření 

rozvoje se využívá množství ukazatelů, které vypovídají právě o aspektech zobrazující 

reálnou životní úroveň obyvatel, např. index kvality života, index lidského rozvoje, míra 

gramotnosti, očekávaná délka života, míra chudoby atd. 
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Rozdělujeme 2 skupiny ekonomického rozvoje. 

• Bezprostřední faktory: lidský kapitál, fyzický kapitál a technologický pokrok (tyto 

faktory využíváme v modelech ekonomického růstu) 

• Fundamentální faktory: historie, kultura, geografické podmínky, náboženství, politika, 

legislativa – právě tyto faktory významně podmiňují rozdíly v bohatství jednotlivých 

národů a životní úrovni obyvatel jednotlivých zemí.  

Jiné zdroje na ekonomický rozvoj nahlíží jako na změnu rozsahu a kvality bohatství země, 

ke které dochází tak, že část vyrobených statků je v ekonomice akumulována – v daném 

období nedochází ke spotřebě těchto statků. [Nezval, 2006] 

 

2.3. Ekonomický růst 

 

Z nejobecnějšího pohledu pod pojmem ekonomický růst rozumíme rozvoj výrobních 

faktorů ekonomiky, který vede k růstu produkce statků a služeb. Tento růst se projevuje 

zvyšováním reálného potenciálního produktu. Pro vyjádření ekonomického růstu bývá 

obvykle využíván růst hrubého domácího produktu za určité období. [Nezval, 2006] 

Jurečka a Jánošíková (2006, s. 208) se zabývají “ekonomickým růstem, který je 

výsledkem změn v dané zemi dostupných výrobních faktorů a změn v intenzitě využití 

(produktivitě) těchto výrobních faktorů“. 

Intenzivní ekonomický růst je představován růstem země díky intenzivnějšímu 

využívání práce, kapitálu a půdy bez změny množství výrobního faktoru. 

Extenzivní ekonomický růst je podmíněn zvyšováním množství výrobního faktoru, 

navyšováním počtu pracujících, akumulací kapitálu a využívání většího množství půdy 

(resp. surovinového bohatství). 

Ekonomický růst vypočítáváme jako změnu potenciálního produktu dané ekonomiky 

za určité období. Změnou je rozdíl potenciálního produktu dané ekonomiky za určité období. 

Rychlost s jakou ekonomika roste, vyjadřujeme zpravidla jako míru ekonomického růstu. 

Jedná se o změnu reálného produktu dané ekonomiky, během které došlo v určitém období 

(jeden rok) vyjádřenou v procentech. V případě, že je výsledek záporný, hovoříme 
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o negativním ekonomickém růstu. Pokud je výsledek roven nule, jedná se o nulový růst 

ekonomiky.  

2.3.1. Hranice produkčních možností PPF (Production-Possibility Frontier) 
 

Z mikroekonomického pohledu představuje hranice produkčních možností rozdílné 

kombinace dvou rozdílných statků, které může výrobce vyrábět při plném využití zdrojů 

a technologií, které jsou mu dostupné.  Vyjadřuje hranici mezi dosažitelnou a nedosažitelnou 

úrovní produkce.  Jakékoliv body pod hranicí PPF jsou dosažitelné, ale neefektivní, protože 

možnosti, resp. zdroje výrobce nejsou plně využity. Pokud výrobce produkuje na hranici PPF, 

pak je jeho výroba efektivní, tedy plně využívá všechny své dostupné zdroje. Všechny body 

na PPF jsou nedosažitelné při daných zdrojích a technologiích, kterými výrobce disponuje 

(Jurečka, Jánošíková, 2007). 

Obrázek 1. Hranice produkčních možností 

 

 

Zdroj: Jurečka, Jánošíková, 2007 

 

Z makroekonomického hlediska na hranici produkčních možností nahlížíme jako 

na takové kombinace dvou různých skupin statků, které lze v ekonomice dosáhnout 

při efektivním využívání všech výrobních faktorů, které jsou v této ekonomice dostupné. 

V případě posunu po křivce, je v ekonomice produkováno stále stejné množství reálného 

HDP. Pouze pokud v dané ekonomice dojde k navýšení objemu výrobních faktoru nebo jejich 

produktivity, dochází k posunu křivky PPF, a tedy ekonomickému růstu ekonomiky (Jurečka, 

Jánošíková, 2006). 
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Obrázek 2. Ekonomický růst a hranice produkčních možností 

 
Zdroj: Jurečka, Jánošíková, 2007 

Ekonomický růst je vyjadřován pomocí modelů růstu. Mezi 3 základní skupiny modelů růstu 

řadíme modely keynesiánské, neoklasické a modely nové teorie růstu. 

2.3.2. Keynesiánský model růstu 
 

Základním principem keynesiánských modelů růstu je orientace na stranu poptávky. 

V keynesiánském pojetí hrály roli 3 základní faktory: aktivní role peněz, efektivní poptávka 

a úspory (sklon k úsporám a přeměna úspor v investice). Mezi nejznámější modely růstu patří 

model růstu R. Harroda a E. Domara, kteří vycházeli právě z Keynesovy teorie1. 

Tato teorie vychází z předpokladu, že rozhodujícím stimulem pro hospodářský růst je 

rostoucí poptávka. Musí platit, že úspory se rovnají investicím. Sklon k úsporám je považován 

za stálou veličinu. Investice, které jsou v tomto pojetí považovány za součást efektivní 

poptávky, zvětšují prostřednictvím multiplikátoru důchod, zvyšuje se HDP a dochází tedy 

k ekonomickému růstu. Skutečné tempo růstu G nedává žádné informace o charakteru růstu. 

Proto jsou Harrodem zavedeny ještě zaručené tempo růstu Gw a přirozené tempo růstu Gn.  

G… skutečná míra růstu určena sklonem k úsporám (s) a sklonem ke spotřebě (c) 

 

                                                 
1 John Maynard Keynes – anglický ekonom, jeden z nejvýznamnějších ekonomů 20. století, stěžejní dílo Obecná 
teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, r. 1936 
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Gw… určeno úsporami (s) a kapitálem (k) 

 

GN… určeno růstem obyvatelstva (hledajícího si práci = n) a růstem technického pokroku (g) 

 

Ideálním stavem v ekonomice je vztah G = GW = GN. V případě, že tato rovnováha neplatí, 

vzniká v ekonomice nerovnováha. Mohou nastat 4 modelové situace: 

1. GW > G … investice převyšují úspory, nastává tendence k inflaci. 

2. GW < G … investice neodčerpávají úspory, vzniká zaměstnanost a výrobní kapacity nejsou 

využity. 

3. GW > GN … v ekonomice nelze nastolit rovnováhu, část úspor nemůže být přeměněna 

na investice, vzniká nedostatek pracovních sil a prostoru pro realizaci technického 

pokroku. 

4. GW < GN … nedostatek úspor, v ekonomice není dostatečně využíváno pracovních sil a 

technického pokroku. 

Z výše uvedeného vyplývá nutnost udržování určité míry investic, aby se předešlo 

nerovnováze, která se projevuje inflací nebo nezaměstnaností (Varadzin, 2004). 

 

2.3.3. Neoklasický model růstu 
 

Nejznámějším neoklasickým modelem je bezesporu Solowův-Swanův model2. 

Dle Varadzina (2004) je Solowův-Swanův model zaměřen na růstovou úlohu úspor, 

kapitálovou akumulaci a populační expanzi na jedné straně a na úlohu technického pokroku 

na druhé straně. Solowův model předpokládá, že ekonomika má neustále k dispozici určitý 

počet pracujícího obyvatelstva Lt a určitou kapitálovou zásobu Kt. S těmito dvěma zdroji 

ekonomika vyrábí ročně reálný důchod Yt. Dalším předpokladem je uzavřenost ekonomiky 

a neexistence vládního sektoru. Model není zaměřen na růst celkového reálného důchodu, 

                                                 
2 Robert Solow – americký ekononom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii 
  Trevor Swan – australský ekonom 
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nýbrž na růst reálného produktu na osobu, tedy řeší růst průměrné produktivity práce (Y/L). 

V modelu dále figuruje také úroveň technologie At. 

Základem modelu je neoklasická produkční funkce: Yt = F(Kt, At, Lt). 

Neoklasický model předpokládá, že každá tržní ekonomika směřuje do stálého stavu. 

To je stav ekonomiky, kdy se růst reálného HDP na obyvatele zastaví, dále se již nemění 

kapitál na hlavu ani výstup na hlavu. Neoklasický model tvrdí, že jediným faktorem, který 

umožňuje růst ekonomiky i po dosáhnutí stálého stavu, je technologický pokrok (Jurečka, 

Jánošíková, 2006). 

2.3.4. Nová teorie růstu 
 

Počátek nové teorie růstu je spjat s pracemi Paula M. Romera a Roberta. E. Lucase 

v 80. letech 20. století. K vývoji teorie došlo ve 2 fázích. Během první fáze byla cílem snaha 

modernizovat a doplnit neoklasický model růstu. Dochází k zaměření hlavně na pojetí 

a měření kapitálu. V druhé fázi se teorie zaměřuje na zahrnutí výzkumu a vývoje do modelu 

růstu (Varadzin, 2004). Primární roli v těchto modelech přebírá lidský kapitál.  

Lucasův model pracuje s akumulací lidského kapitálu. Jeho základem jsou investice 

do lidského kapitálu, které jsou alternativou technologického pokroku. Investice do  lidského 

kapitálu mají dva efekty. Interním efektem je růst produktivity daného pracovníka, 

souvztažným externím efektem je růst produktivity ostatních pracovníků. Lidský kapitál tedy 

zvyšuje produktivitu práce i fyzického kapitálu.  

Romerův model pracuje s tvorbou znalostí jako vedlejším produktem investic. 

Zvyšování zásoby kapitálu vede ke zvyšování zásoby znalostí – první předpoklad modelu. 

Druhým předpokladem modelu je tvrzení, že znalosti považujeme za veřejný statek. Znalosti 

jsou sice produkovány jednotlivými subjekty, ale nejsou zatajitelné a mají k nim přístup i 

ostatní subjekty. Vytvořené  znalosti se tedy projevují v celé ekonomice. Celková produktivita 

ekonomiky je dána úrovní technologií (technologickým pokrokem), která je ovlivňována 

rozsahem znalostí celé ekonomiky (Varadzin, 2004). 

OECD ve své zprávě z roku 2001 Education Policy Analysis definuje lidský kapitál 

jako znalosti, dovednosti, schopnosti a vlastnosti jedince, které usnadňují vytváření osobního, 

sociálního a ekonomického blaha. Je výsledkem vzdělávání, vrozených schopností, rodinného 

a sociálního prostředí. 
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2.4.  Mezinárodní obchod 
 

V posledních 20 letech dochází k růstu mezinárodního obchodu, tedy stále větší 

globalizaci světové ekonomiky. Rostly jak mezinárodní finanční toky, tak i mezinárodní 

obchod se zbožím a službami. Růst světového obchodu převýšil růst světového produktu. 

Mezinárodní obchod se stal důležitým faktorem světového ekonomického růstu.  

V současnosti v mezinárodním obchodu dominuje obchod se zbožím, avšak například 

obchod se službami má velmi vysoký stoupající trend. Bylo zaznamenáno zapojení stále více 

rozvojových zemí, které se zaměřují na export služeb v oblasti financí a informačních 

technologií.  

Existuje několik ukazatelů, které používáme pro měření významu mezinárodního 

obchodu pro jednotlivé země. Nejpoužívanějšími ukazateli jsou ty, které měří míru 

otevřenosti jednotlivých zemí. Tento pojem byl použit již na začátku této kapitoly 

při vysvětlování pojmu světová ekonomika. Míra otevřenosti je vypočítávána jako podíl 

exportu či importu k hrubému domácímu produktu dané ekonomiky.  Ukazatel říká, do jaké 

míry je daná ekonomika zapojená do světového obchodu, resp. do jaké míry je na něm 

závislá. Míra otevřenosti se zvyšuje společně s růstem její ekonomické úrovně.   

Dalším ukazatelem je podíl jednotlivých zemí na světovém obchodu, díky kterému 

jsou získávány informace o zapojení do světového obchodu. Tento ukazatel dává přehled o 

tom, do jaké míry mohou jednotlivé země ovlivnit světový obchod. Jedná se o procentuální 

vyjádření podílu exportu či importu dané země na celkovém světovém obchodu. 

Hlavními aktéry světového obchodu jsou rozvinuté země, které vytvářejí více 

než 75 % světového HDP a světového obchodu.  Z rozvojových zemí je významným hráčem 

na poli světového obchodu Čína. Obchod mezi rozvojovými zeměmi sice nedosahuje 

takových rozměrů jako u rozvinutých zemí, v poslední době však zaznamenává významný 

růst. (Kunešová, Cihelková, 2006). 

Jurečka a Jánošíková (2006) vymezují několik základních příčin vzniku 

mezinárodního obchodu. Hlavní příčinou jsou rozdílné klimatické, přírodní nebo výrobní 

podmínky v různých zemích. Na jedné straně vystupují země s nedostatkem výrobků 

či výrobních surovin, na straně druhé jsou země s přebytky vlastní produkce nebo surovin. 

Další příčinou jsou rozdílné preference spotřebitelů v různých zemích, tzn. země jsou schopny 
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vyrábět stejné nebo podobné produkty a směna je zapříčiněna právě odlišnými preferencemi 

„místních“ spotřebitelů. Třetím faktorem jsou úspory z rozsahu. Je to situace, kdy při 

velkovýrobě (resp. rozšíření objemu výroby) výrobce může dosáhnout vyššího zisku díky 

snižování průměrných nákladů výroby. Dalšími dvěma významnými faktory je existence 

komparativních a absolutních výhod. 

2.4.1. Teorie komparativní výhody 
 

Podstata teorie tkví v přínosu specializace. Díky specializaci mohou země 

spotřebovávat více než při neexistenci obchodu a země mohou obchodovat při výhodnějších 

cenových podmínkách. Pokud jsou obě země specializovány na výrobu zboží s komparativní 

výhodou, pak obě země ze společného obchodu získávají (Jeníček, 2007). 

Tuto teorii rozpracoval a rozvinul do nynější podoby David Ricardo ve svém díle 

Zásady politické ekonomie a zdanění, vydané v roce 1817. Pro určení komparativní výhody je 

zapotřebí stanovit alternativní náklady, tzn. náklady obětované příležitosti výroby každého 

statku v jednotlivých zemích. Výrobce, který má tyto náklady nižší, má při výrobě tohoto 

statku komparativní výhodu. Prospěch z obchodu je vytvářen právě rozdíly v alternativních 

nákladech a komparativních výhodách. Specializace umožňuje uspoření části zdrojů a zvýšení 

celkové produkce natolik, že převýší poptávku domácího trhu => možnost vývozu přebytků. 

Podstatným faktem je, že existence komparativních výhod umožňuje zapojení 

do mezinárodního obchodu také státům, které nemají ani u jednoho statku při výrobě 

absolutní výhodu (Jurečka, Jánošíková, 2006). 

 

2.4.2. Teorie absolutních výhod 
 

Země dosahuje absolutní výhody, pokud dokáže vyrábět daný statek s absolutně 

nejnižšími náklady než ostatní země, tzn. že při daném množství zdrojů je schopna vyrobit 

větší objem produkce než konkurenti. 

Při specializaci výroby a vzájemném obchodu se statky dochází ke zvýšení 

spotřebních možností u obou statků v obou zemích (Jurečka, Jánošíková, 2006). 
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3. Rešerše literatury, data, metodologie 
 

3.1. Rešerše literatury 
 

Pro tuto část bakalářské práce jsem vycházela z dostupných analýz zaměřených 

na aktuální situaci v indické ekonomice. Kunešová a Cibulková (2006) se zabývají současnou 

indickou ekonomikou. Souhrnná teritoriální informace za rok 2004 (pramen zveřejněný 

Zastupitelským úřadem České republiky v Díllí) signalizuje, že v indické ekonomice je 

příznivý vývoj. Ekonomický růst a míra inflace je stabilní a míra nezaměstnanosti klesá. Dále 

zpráva hovoří o poklesu výše zahraničního dluhu v poměru k HDP. V ekonomice se mění 

také struktura produktu. Indie se podílem jednotlivých sektorů blíží k moderním tržním 

ekonomikám. Podíl produktu sektoru služeb již přesáhl 50 %. Co se však týče podílu sektorů 

na zaměstnanosti, je zde stále okolo 65 % obyvatelstva zaměstnáno v zemědělství. (Kunešová, 

Cibulková, 2006). Sektor služeb byl v popředí prudkého růstu indické ekonomiky, tento 

sektor tvořil v roce 2007-2008 téměř 63 % celkového hrubého domácího produktu. Podle 

CSO (Central Statistical Organisation) pokračoval růst sektoru služeb i v druhém čtvrtletí 

finančního roku 2009-10. Obchod, hotelnictví, doprava a komunikace rostly v období 

červenec-září 2009 mírou 8,5 %. Ve stejném období byl zaznamenán růst o 7,7 % v oblastech 

finančnictví, pojišťovnictví, obchodních služeb a trhu s nemovitostmi. Společenské, sociální a 

osobní služby zaznamenaly v tomto období růst dokonce 12,7 %.  

Ve finančním roce 2006/2007 (do 31.3.2007) byl zaznamenán hospodářský růst 9,2 %. 

Dovoz dosáhl historického maxima 180 miliard amerických dolarů (tj. nárůst o 30 %). 

Nejrychlejší růst zaznamenal sektor služeb (o 11,2 %, zejména obor informační 

a telekomunikační technologie). Avšak také zpracovatelský průmysl zaznamenal silný 

meziroční nárůst o 11,3 %.  Indie se stále významněji zapojuje do automobilového, 

elektrotechnického a elektronického průmyslu. K progresivním oborům patří taktéž 

pojišťovnictví a bankovnictví. (Němec, 2007).  

Sektor zemědělství se na HDP podílí 15,8 %. Nejvýznamnějšími komoditami jsou: 

rýže, pšenice, olejniny, bavlna, juta, čaj, cukrová třtina, čočka, brambory, cibule, mléčné 

výrobky; ovce, kozy, drůbež, ryby. Sekundární sektor se na HDP podílí 25,8 %. Jedná se 

především o průmysl: textilní, chemický, potravinářský, ocelárenský, důlní, farmaceutický, 

strojírenský, ropný a oblast softwaru. Sektor služeb se  na vytvořeném HDP v roce 2009 

podílel 58 %. (India Brand Equity Foundation, 2010). 
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Sektor vzdělání má podle odborníků investiční potenciál ve výši 100 miliard USD 

v období příštích 5 let. Růstový potenciál tohoto sektoru je řízený rostoucí poptávkou po 

kvalifikovaných odbornících a potřebou rozvoje infrastruktury. Podle expertů se sektor 

vzdělání může proměnit v jednu z nejpreferovanějších investičních oblastí. (India Brand 

Equity Foundation, 2010).  

Indická různorodá ekonomika zahrnuje tradiční vesnické farmaření, moderní 

zemědělství, ruční práce (řemesla), široký rozsah moderního průmyslu a velké množství 

služeb. Indie využila její vzdělané anglicky mluvící pracovníky a stala se hlavním vývozcem 

služeb v oblasti informačních technologií a softwarů. Na začátku roku 2008 došlo 

ke zpomalení průmyslu, následovala globální finanční krize. V roce 2009 byl roční růst HDP 

6,1 %, což je druhý nejvyšší růst ve světě mezi nejvýznamnějšími ekonomikami. Indie unikla 

útoku (tlaku) finanční krize díky opatrnosti bankovní politiky a relativně nízké závislosti růstu 

ekonomiky na exportu. Domácí poptávka poháněná nákupy zboží dlouhodobé spotřeby 

a automobily, se znovu ukázala jako klíčový hnací prvek růstu. (Central Intelligence Agency, 

2009). 

Na podporu růstu ekonomiky vláda stimuluje příliv zahraničních investic. V Indii jsou 

vymezeny zvláštní zóny podnikání se zvláštním daňovým režimem a s možností 100% účastí 

zahraničního kapitálu. V roce 2004 v 8 těchto podnikatelských zónách působilo 711 firem. 

Příliv investic však zpomaluje nedostačující dopravní a energetická infrastruktura a příliš 

rozsáhlá byrokracie. (Kunešová, Cibulková, 2006). V současnosti roste atraktivita Indie jako 

cíle přímých zahraničních investic. Zpráva „Doing Business in 2006“ vydaná Světovou 

bankou zařadila Indii na 134. místo z celkově hodnocených 175. To znamenalo posun o 4 

místa kupředu z předcházejícího roku, kdy obsadila Indie místo 138. Tato studie hodnotí 

rámcové podmínky pro zahraniční investory.  Zpráva „Foreign Direct Investment Konfidence 

Index“ vydaná poradenskou firmou AT Kearny, zařadila Indii na druhé místo mezi Čínu 

a Spojené státy americké. (Němec, 2007). Zahraniční investoři „vlili“ na akciový trh během 

prvního obchodního týdne roku 2010 přes 816,69 mil. USD, toto číslo odráží pozitivní start 

pro rok následující po roce s rekordním přílivem kapitálu. FII3 investice v dluhopisech 

dosáhly dle SEBI4 973,22 mil. USD během prvního obchodního týdne roku. Bohatství FI 

investorů ve vedoucích indických společnostech je nyní na více než 2x vyšší úrovni než 
                                                 
3 Foreign Institutional Investor – instituce nebo jednotka, která investuje peníze na finančních trzích jiné země, 
než kde byla instituce nebo jednotka založena 
FII investice jsou často označovány jako „hot money“ (spekulativní kapitál) 
4 Securities and Exchange Board of India – vládní agentura zřízená pro registrování a regulaci investic plynoucí 
do země prostřednictvím FII 
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minulý rok, což potvrzuje obrázek Indie jako bezpečné a lukrativní destinace pro investování. 

(Němec, 2007). 

Dalším tématem, kterým se zabývají jednotlivé analýzy, jsou faktory indického 

úspěchu. Hned prvním je podpora ekonomických reforem ze strany vlády. Program reforem 

byl spuštěn roku 1991 a v rámci něj došlo k realizaci mnoha hospodářsko-politických opatření 

(Kunešová, Cibulková, 2006). Z ekonomického hlediska bylo posledních 20 let pro Indii 

významných. Dosud nevídaný program reforem dovedl Indii na cestu trvalého růstu. HDP 

rostl průměrnou roční mírou 6,2 % mezi lety 1991 a 2008. Toto ostře kontrastuje 

se 3 dekádami let po získání nezávislosti v roce 1947, kdy bylo v ekonomice aplikováno 

centrální plánování a byly prováděny státní zásahy. Tento systém měl za následek nevýrazný 

růst, v průměru 4 % za rok mezi roky 1960 až 1991. Rok 1990 je označován jako zlomový 

bod v indické historii. (World Economic Forum, 2009). Program reforem také posílil 

kompetence a pravomoce vlád unijních států
5. To jim umožnilo například samostatné 

rozhodování o využití zdrojů. Začalo se objevovat soutěžení mezi regiony ale také 

prohlubování nerovnováhy vývoje. Dnešní kapitál směřuje do regionů, kde jsou lepší 

podmínky zhodnocení, nikoliv tam, kde je tento kapitál potřebný. (Němec, 2007). Druhým 

významným faktorem indického úspěchu je zpomalení populačního růstu, který nastal během 

20. století, kdy se počet obyvatel z 200 milionů vyšplhal přes 1 miliardu. Tento obrovský 

nárůst obyvatel způsobil nemožnost investování dostatečných prostředků na zdravotní péči 

a vzdělání v dostatečné míře pro všechny děti. V tuto chvíli se zlepšuje gramotnost 

i zdravotnická péče, populační růst se zpomaluje, průměrná porodnost matek se snižuje, 

rodiny mají méně dětí a tyto děti mají větší šance na získání vzdělání. Za další krok úspěchu 

je považováno postupné odbourávání starých společenských překážek bránící dívkám (také 

dětem zařazeným v nižších kastách) získat vzdělání. Významným krokem indické ekonomiky 

je rozvoj moderních center informačních technologií. Je to důsledek rozsáhlých investic 

do vědy a výzkumu technologií. Nyní tyto investice nesou své „ovoce“ – informační 

technologie jsou v současnosti v Indii exportním odvětvím s nejprogresivnějším růstem. 

S tímto bodem souvisí také faktor rozvoje vzdělávacího systému. Celkově absolvuje v Indii 

každý rok 1 300 000 vysokoškolských studentů. (Kunešová, Cibulková, 2006).  

V roce 2007 každý třetí systémový inženýr pocházel z Indie. V Indii je sedm 

Indických institutů technologie (ITT) – elitní univerzity zaměřené hlavně na matematicko-

technické obory. Tyto univerzity jsou v mezinárodním ratingu ohodnoceny velmi vysoko 

                                                 
5 Celkem 28 států, výčet států včetně politické mapy Indie v příloze č. 2 a 3 
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a tomu odpovídá i přijímací řízení a samotné studium. Každý rok se na tyto instituty hlásí 

okolo 300 000 uchazečů, přijato je okolo 3 500 nejúspěšnějších. Absolventi, kteří projdou 

přijímacím řízením i studie, však nemusí mít obavy o uplatnění na pracovním trhu a již po 

dobu studia jsou jim nabízeny lukrativní pracovní smlouvy. Ti méně úspěšní, pro které není 

místo na těchto elitních univerzitách, mají šance na některé z dalších 200 vysokých školách.  

Každým rokem vychází ze škol 500 000 inženýrů a systémových inženýrů. Současně vysoké 

školy v Indii poskytují vzdělání přibližně 9 milionům studentů. (Němec, 2007). 

Vzdělaná a vyškolená pracovní síla společně s nízkými náklady je důvodem proč se 

Indie stala významnou lokalitou pro outsourcing6 mezinárodních firem, především v oblasti 

informačních technologií. (Kunešová, Cibulková, 2006). 

Analýzy se zabývají také problémy současné Indie. Nejvýznamnějšími jsou chudoba, 

znečištění vody, deficit státního rozpočtu a nízká míra investic. K boji s chudobou má vláda 

několik programů likvidace chudoby, které spočívají především ve zvyšování zaměstnanosti, 

výstavě obydlí pro nejchudší obyvatele, poskytování zdravotnické výchovy a zajištění vody 

a elektřiny. (Kunešová, Cibulková, 2006).  

Od zahájení reforem dochází k úbytku obyvatel žijících pod hranicí chudoby – žijících 

v bídě. V roce 1979 žila více než polovina populace pod hranicí chudoby (55 %). Ještě roku 

1993 pod hranicí bídy žilo oficiálně okolo 36 % obyvatel. Již o 7 let později se toto číslo 

zmenšilo o 10 p.b. – tedy 26 %. Odhady očekávaly, že do roku 2005 se sníží počet obyvatel 

žijící v bídných podmínkách na 20 % populace. Tato čísla se zdají pozitivní, ale je třeba  brát 

v úvahu, že indické statistiky mají jiné metody „měření chudoby“. Nezohledňují kvalitu 

života, ale pouze dostatečný přísun potravin. Například statistiky Světové banky ve své 

Zprávě z roku 2000 uvedly, že jeden ze tří Indů má příjem méně než 1 americký dolar na den. 

Čtyři z pěti Indů disponovali s méně než 2 americkými dolary na den. (Němec, 2007). 

Podle zprávy Světové banky z roku 2005 okolo 42 % Indů stále žilo pod hranicí extrémní 

chudoby (1,25 amerických dolarů na den). V posledním reportu Indexu lidského rozvoje se 

Indie umístila na 134. místě. Toto umístění  představuje zaostávání nejen za Čínou, ale 

například také za Filipínami nebo Indonésií. Průměrná délka života v Indii je pouze  64 let, 

což je o 8 let méně než v Číně. Míra dětské úmrtnosti je dokonce 3x vyšší než v Číně. (World 

Economic Forum, 2009). 

                                                 
6 je proces, při kterém společnost deleguje určitou část činností a práci na jinou organizaci specializovanou na 
provádění těchto činností. Hlavním cílem je snížení nákladů a zaměření se na jiné činnosti v rámci výrobního 
procesu, které souvisejí s konkurenceschopností. 
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Kapacity úpraven vod rostou pomaleji než množství odpadů vypuštěné do kanalizace, 

nároky na množství dodávek vody rostou a tak je jediným řešením navýšení hospodárnosti 

Indů. Dalším problémem je vysoký deficit státního rozpočtu, což zahraniční ratingové 

agentury spatřují jako rizikový faktor. (Kunešová, Cibulková, 2006). 

Fiskální deficit Indie značně narostl v roce 2008 kvůli subvencím na paliva a umělá 

hnojiva. Dále deficit prohloubily programy pro farmáře na prominutí dluhů, programy 

zajištující práci pro venkovské pracovníky a také programy zaměřené na stimulaci výdajů 

(navyšování nákladů). Vláda upustila od deficitního cíle a povolila deficit ve výši 6,8 % HDP 

ve finančním roce 2010. Vláda vyjádřila závazek ke stimulaci státního rozpočtu a k redukci 

deficitu během následujících 2 let. To navýšilo rychlost privatizace vládou vlastněných 

společností, zčásti pro vyrovnání rozpočtu. (Central Intelligence Agency, 2009). 

Indická ekonomika má další slabiny – daňový systém a stínovou ekonomiku. Daňový 

systém je neefektivní, daňové zatížení je obrovské (97% daňové zatížení kapitálových 

společností a až 78 % na příjmy fyzických osob) ale zároveň zůstává benevolentní prostor 

pro daňové úniky a podvody. Podle Olivera Müllera7 podává pravdivé daňové přiznání pouze 

okolo 35 miliónů Indů. Podle odhadů různých nezávislých institucí dosahuje šedá ekonomika 

až do výše 40 % hrubého domácího produktu. (Němec, 2007). 

Neméně závažným problémem je nízká míra investic do kvalitní infrastruktury, 

základního vzdělání a zdravotní péče – tyto finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou však 

omezené. (Kunešová, Cibulková, 2006). 

Pro trvalý ekonomický růst jsou požadovány investice do sociální oblasti. Indie má 

však tyto investice na tradičně nízké úrovni. Výdaje na zdravotnictví činí 1,3 % HDP (spojeny 

centrální i státní vlády). Výdaje na školství významně narostly z 0,8 % HDP v roce 1950 na 

dnešní 3,2 %, přesto výdaje stále nedosahují vládního cíle – 6 % HDP. Gramotnost v Indii je 

okolo 65 %, kojenecká úmrtnost 68 na 1000 narozených a dětská úmrtnost pod 5 let věku je 

96 na 1000 narozených. (UNDP, 2003). 

Stručně řečeno, Indie ušla dlouhou cestu, ale stále má významný prostor 

pro zdokonalení, aby zajistila silný a všeobecný ekonomický růst v nadcházejících letech. 

Země musí použít její konkurenční sílu a překonat překážky, aby zvýšila 

konkurenceschopnost a produktivitu. (World Economic Forum, 2009). 

                                                 
7 Znalec indických poměrů, autor knihy Wirtschaftsmacht Indien. Hanser verlag Mnichov, 2006 
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Další analýzou je SWOT analýza Ministerstva průmyslu a obchodu z roku 2009. 

Analýza zachycuje silné a slabé stránky a příležitosti a rizika Indie. Nutno podotknout, že 

k této analýze autoři přistupovali převážně z hlediska vstupu na indický trh.  

První částí SWOT analýzy bylo stanovení silných stránek indické ekonomiky. 

Nejsilnějším prvkem je dimenze a potenciál tamější ekonomiky – v současnosti se objemem 

vyprodukovaného HDP Indie drží na 11. místě, měřeno paritou kupní síly je celosvětově 

na 4. místě. Indie udržuje vysoká tempa růstu mezi 6-8 % ročně. Odborníci předpokládají 

udržitelnost 7% růstu i v příštích letech. Při stávajícím tempu růstu se indická ekonomika 

do roku 2050 stane 3. největší ekonomikou na světě. Indie je největší demokracií s tržní 

ekonomikou. Zdejší měna – indická rupie – je vnitřně stabilní a je vázána na americký dolar. 

V Indii je relativní politická stabilita. Politická a hospodářská síla Indie má rostoucí tendenci 

a země je schopná vytvářet účelové aliance. Vyznačuje se silným soukromým sektorem 

a malé a střední podniky mají významné postavení. Spotřební trh má obrovský potenciál – 

roste současná střední třída (již nyní více než 300 mil. obyvatel) a zvyšuje se životní úroveň. 

Vzniká spotřebitelská poptávka na chudém venkově díky realizaci programů vlády a dalších 

organizací. Pozitivem je zapojení Indie do globálních světových organizací (např. WTO). 

Silnou stránkou Indů je znalost anglického jazyka – angličtina se využívá ve školství, 

administrativě, obchodních i průmyslových oblastech.  

Mezi slabé stránky autoři zařazují vysokou ochranu domácího trhu, např. stále vysoká 

cla, dále příliš rozsáhlou byrokracii, korupci, značné rozdíly v rozvoji jednotlivých států 

a regionů. Dále váhavý postoj k privatizaci velkých státních podniků (především v oblasti 

těžkého průmyslu a energetiky).  

Mezi hlavní příležitosti autoři zahrnuli budování nové infrastruktury a modernizace té 

stávající (hlavně výstavba dálnic a modernizace železnic a letišť, městská hromadná doprava 

v rychle rostoucích městech), rozvoj průmyslu společně se zvyšováním jeho 

konkurenceschopnosti, modernizace strojírenských podniků, rychle rostoucí poptávka 

po spotřebním zboží, nevyhnutelnost zlepšování životního prostředí, budování zvláštních 

ekonomických zón a v neposlední řadě možnost využití rozsáhlé nabídky služeb a know-how 

v oblasti informačních služeb.  

Vypíchnutá rizika jsou přímo spojená s riziky při vstupu na indický trh. Jedná se 

hlavně o obchodní překážky (také složitá administrativa), konkurenční střety (indický trh láká 

všechny velké mezinárodní firmy), nestejná úroveň jednotlivých států (zaostávání některých 

oblastí) a případná rizika plynoucí z vnitřní situace a problémy se sousedními zeměmi. 
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Perspektivními obory jsou dopravní infrastruktura (silný význam železniční a letecké 

dopravy), energetika (silný nedostatek elektřiny jak pro obyvatelstvo, tak i pro průmysl), 

vodohospodářství (s příbytkem obyvatel narůstá potřeba pitné vody, roste množství 

potřebných zařízení pro její úpravu), automobilový průmysl (s růstem životní úrovně roste 

také spotřební poptávka), strojírenství (spojeno s modernizací průmyslu), potravinářský 

průmysl (opět spojeno s růstem spotřební poptávky, zvyšuje se spotřeba potravin a také 

nároky na kvalitu jejich úpravy pro prodej), technologie pro ochranu životního prostředí 

(zapojení Indie do ekologických projektů, podpora ze strany vlády). (Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, 2009). 

Indie má v ekonomickém růstu regionální výkyvy. V letech 1992-97 byl například 

v Biharu ekonomický růst 0,2 %. V Gujaratu však ekonomický růst v tomto období dosáhl 

7,8 %. Podobné rozdíly jsou i v dalších indikátorech lidského rozvoje, jako vzdělání a zdraví. 

Země stále čelí problémům jako šíření HIV/AIDS nebo dalších sexuálně přenosných nemocí 

doprovázejících zvýšenou pracovní migraci a mezinárodní obchod. Také se potřebuje zaměřit 

na distribuci finančních prostředků do regionů, komunit a etnických skupin, které zatím 

viděly jen zlomek benefitů z nové prosperity. Veřejné politiky by se měly zaměřit pro budoucí 

rozvoj na investice do zdraví, vzdělání a infrastruktury.  

V roce 1996 odstartovala kampaň a názvem „Kerala People´s Campaing“ na popud 

vládního rozhodnutí o přesunutí 35-40 % státních fondů do vesnic a obcí. Během prvních 2 let 

vedla kampaň k výstavbě 98 494 domů, 240 307 hygienických záchodů a 50 162 studen – vše 

v mnohem větším množství než v předchozích letech. Kampaň zmobilizovala místní 

dobrovolníky a odborníky v důchodu (inženýři, doktoři, profesoři a další odborníci), aby 

mohli být nápomocni v technickém nebo finančním hodnocení projektu. Dobrovolníci 

zhodnotili potřeby a zdroje obyvatel v každé lokalitě. Také prováděli trénink v projektovém 

plánování, implementaci a monitoringu. Místní poradní diskuze navýšily zdroje o 10 % 

na projekty díky dotacím na materiál a práci – a přinesly vyšší procento finančních prostředků 

z projektu kastám a kmenovým komunitám uvedeným na seznamu (oběma historicky 

utlačovaným sociálním skupinám). Více než 30 % prostředků z projektu bylo věnováno 

na poskytnutí bydlení těmto skupinám. 10 % z každého projektového rozpočtu bylo 

odevzdáno projektům prospívající ženám – např. založení veřejných center pro ženy. Díky 

novým programům ve veřejném sektoru na zdravotnickou péči a vzděláno, byly zaznamenány 

významné navýšení gramotnosti a zdraví. (UNDP, 2003). 
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V průběhu roku 2009 proběhl průzkum spokojenosti spotřebitelů „MasterCard 

Worldwide Index of Consumer Confidence“. Tato studie říká, že indičtí spotřebitelé jsou 

optimističtější než před 6 měsíci (68 bodů) a před rokem (63,9 bodů). Ve 4. čtvrtletí roku 

2009 byla ve spokojenosti spotřebitelů ohodnocena 117 body, což Indii vyneslo až na 2. místo 

žebříčku. Výsledky tohoto průzkumu ukazují, že zotavování z globálního ekonomického 

poklesu je v Indii v porovnání s ostatními světovými zeměmi rychlejší. (India Brand Equity 

Foundation, 2010). 

Společnost KPMG provedla průzkum v zemích BRIC.  Průzkum prozradil, že 31,3 % 

indických společností spatřuje, že se úroveň jejich činností zlepšuje. Okolo 37 %  dotázaných 

předvídá růst v období jednoho roku, zatímco 16 % předvídá pokles. Předpokládá se, že 

kapitálové výdaje indických firem působící v oblasti služeb porostou, 43 % společností říká, 

že plánuje navýšit výdaje vynaložené na fixní majetek (stálá aktiva). 

V analýzách byly zachyceny také potenciální scénáře budoucího vývoje. Report 

organizace ACMA odhaduje, že obrat v průmyslu s automobilovými komponenty dosáhne 

během let 2015 až 2016 v Indii 40 miliard USD. Poradenská firma Ernst and Young 

předpovídá, že trh s osobními automobily zaznamená 12% růst ročně během následujících 

5 let, ze současného počtu 1,89 milionů automobilů na 3,75 milionů jednotek v roce 2014. 

Podle průzkumu ASSOCHAM vyplývá, že malé a střední podniky pokryjí 22 % hrubého 

domácího produktu Indie v roce 2012. V současnosti tyto podniky vytvářejí okolo 17 %  

celkového produktu. Report se dále zmiňuje o ročním růstu 23 % v sektoru zdravotnictví 

až do dosažení 77 miliard USD v roce 2012 (nyní tento sektor dosahuje velikosti 35 miliard 

USD). Firma ICD India8 předpokládá nárůst trhu v oblasti outsorcingu roční mírou 33,3 %. 

V roce 2013 dosáhne výnosu 6,82 miliard USD (v roce 2008 dosáhl tento trh 1,62 miliard 

amerických dolarů). Indie směřuje k tomu, že roční zahraniční přímé investice budou mít 

hodnotu 50 miliard USD v roce 2012 a toky investic budou ještě zdvojnásobeny v roce 2017. 

(India Brand Equity Foundation, 2010). 

Výsledky indické ekonomiky jsou příznivé, Indie však stále nedokáže z aktuální 4. 

pozice největší ekonomiky světa dostihnout svého největšího rivala – Čínu. Prognózy 

předpokládají, že se Indii podaří během následujícího čtvrtstoletí překonat velikostí 

vytvořeného HDP Japonsko, a tak by se Indie stala třetím největším hospodářstvím světa. 

(Kunešová, Cibulková, 2006). 

                                                 
8 Firma působící v oblasti výzkumu informačních technologií 
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Pro empirickou analýzu ekonomického vývoje a postavení Indie ve světové 

ekonomice využiji především tři mezinárodně komparovatelné ukazatele: hrubý domácí 

produkt, index lidského rozvoje a  index globální konkurenceschopnosti. 

 

3.2.  Metodologie, data  

3.2.1. Hrubý domácí produkt – GDP (Gross domestic product) 

 

Jeden ze stěžejních makroekonomických agregátů, veličina pomocí které měříme 

rozsah hospodářské činnosti jednotlivých zemí. 

Hrubý domácí produkt představuje součet peněžních hodnot finálních statků a služeb, 

vyprodukovaných během jednoho roku faktory umístěnými v dané zemi. U HDP nejsou bráni 

v potaz vlastníci těchto výrobních faktorů. 

Tato hodnota v absolutním vyjádření dává přehled o ekonomické síle daného státu, 

po přepočtení na jednoho obyvatele hodnota zobrazuje údaje o ekonomické úrovni země 

(ekonomické vyspělosti a životní úrovně občanů) (Jurečka, Jánošíková, Makroekonomie).  

3.2.2. Parita kupní síly PPP ( Purchasing Power Parity) 
 

Pro objektivní komparaci ekonomik se ukazatele produkce (např. HDP) převádějí na 

společný měnový základ. Jedním ze způsobů převodu je převod pomocí parity kupní síly. 

Parita kupní síly vyjadřuje kurz, který je dán cenou koše komodit v jednotkách měny 

srovnávaných zemí.  Na základně kurzu PPP se pak makroekonomický agregát přepočítá na 

společný měnový  základ. Pro zjednodušení: pokud koš komodit (spotřební koš) stojí v České 

republice 2 000 Kč, a v USA stojí stejný koš komodit 100 USD, pak bude směnný kurz 

získaný na základě parity kupní síly 20 Kč/USD. (Kliková, Kotlán, 2003). 

Parita kupní síly jsou měnové konverzační míry, které konvertují běžnou měnu a 

vyrovnávají kupní sílu odlišných měn. Jinými slovy, eliminují rozdíly mezi cenovými 

úrovněmi mezi zeměmi. (OECD, 2010). 
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3.2.3. Index lidského rozvoje – HDI ( Human Development Index) 
 

Jeden z alternativních ukazatelů, který měří, jak hospodářská činnost přispívá 

k zdravému a dlouhému životu, obecné vzdělanosti a životní úrovni obyvatelstva.  

Index v intervalu 0 – 1 hodnotí jak blízko je země k dosažení 3 cílů:  

• průměrná délka života 85 let – střední délka života 

• přístup ke vzdělání (ze 2/3 hodnoty tvoří gramotnost populace nad 15 let a 1/3 hodnoty 

tvoří počet lidí studujících na základních, středních a vysokých školách) 

• dobrá životní úroveň každého občana (HDP na 1 obyvatele v paritě kupní síly, 

vyjádřeno v amerických dolarech) 

Tento ukazatel je od roku 1993 využíván Organizací spojených národů (OSN). V současné 

době maximální hodnoty 1 nedosahuje žádná země (Jurečka, Jánošíková, 2006). 

 

3.2.4. Index lidské chudoby – HPI ( Human Poverty Index) 
 

Další alternativní ukazatel ekonomického rozvoje vyvinutý a používaný OSN sleduje 

stejná hlediska jako Index lidského rozvoje, avšak z opačného pohledu. Poprvé byl tento 

index použit v roce 1990.  

HPI se podle stupně rozvinutosti zemí člení na HPI-1 a HPI-2.  

Index HPI-1 se používá pro rozvojové země. Při výpočtu se vychází z procentuálního 

vyjádření populace s očekávanou délkou života menší než 40 let. Dále je do výpočtu zahrnuto 

procento gramotných v populaci a poměr obyvatel, kteří trpí podvýživou, nemají přístup 

k nezávadné pitné vodě a zdravotní péči společně s poměrem podvyživených dětí (do věku 

5 let). 

Index HPI-2 se používá pro země OECD. Při výpočtu se vychází z procentuálního 

vyjádření populace s očekávanou délkou života menší než 60 let a procenta negramotných 

v populaci. Dále se při výpočtu používá poměr obyvatel žijící pod hranicí chudoby 

(dle příjmů domácnosti) a procento dlouhodobě nezaměstnané populace (12 a více měsíců). 

(Human development reports, 2009). 
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3.2.5. Index globální konkurenceschopnosti (GCI – Growth Competitiveness 
Index) 

 

Konkurenceschopnost země znamená schopnost být přitažlivou pro zahraniční 

investory v souladu s jejich vlastními kritérii. 

Měření je každoročně připravováno pro Světové ekonomické fórum a výsledky jsou 

publikovány ve Zprávě o globální konkurenceschopnosti. 

Globální index konkurenceschopnosti v podobě, kterou v práci použiji, byl poprvé 

publikován v roce 2006.  

Klvacová a Malý (2008) popisují princip hodnocení globální konkurenceschopnosti. 

Hodnocení je založeno částečně na statistických datech (tzv. tvrdá data), ale převážně 

na odpovědích respondentů (tzv. měkká data). Index globální konkurenceschopnosti se 

zjišťuje na základě 90 indikátorů, z toho 23 je statistických. Hodnoty 67 indikátorů jsou 

zjištovány jako míra souhlasu nebo nesouhlasu jednotlivých hodnotitelů s předem 

formulovanými výroky. Respondenti mají k vyjádření svého hodnocení k dispozici stupnici 

od 1 do 7 (přičemž 1 je nejhorší výsledek, 7 je naopak výsledek nejlepší). Všech 90 indikátorů 

je roztříděno do 12 hledisek, nazývaných také pilíře: 

1. Instituce 

2. Infrastruktura 

3. Makroekonomická stabilita 

4. Zdraví a základní vzdělání 

5. Vysokoškolské vzdělávání a odborné přípravy 

6. Tržní efektivnost  

7. Efektivnost trhu práce 

8. Sofistikovanost finančních trhů 

9. Technologická připravenost 

10. Velikost trhu 

11. Obchodní sofistikovanost 

12. Inovace  

Podrobnější členění Indexu globální konkurenceschopnosti jsem uvedla v příloze č. 4.  
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4. Empirická analýza ekonomického rozvoje Indie a jejího postavení 
ve světové ekonomice 

 

4.1. Hrubý domácí produkt 
 

Při analýze ukazatele ekonomické síly Indie prostřednictvím hrubého domácího 

produktu jsem vycházela z reportů Human Development reports a CIA World Factbooks. 

Vývoj ukazatele jsem sledovala od roku 1997 do roku 2007. Následující roky jsem 

nesledovala z důvodu nedostupnosti dat pro další mnou použité ukazatele (HDI a HPI-1) 

a tedy nemožnosti komparace vývoje dat. 

Během 11 sledovaných let se hodnota hrubého domácího produktu zvýšila ze 409,7 

miliard amerických dolarů na 1 176,9 miliard USD, což znamená nárůst o více než 180 %. 

Během sledovaného období nedošlo ani jednou ke snížení HDP, každým rokem byl 

zaznamenán růst. Do roku 2001 se hodnota produktu pohybovala do 500 mld. USD, v roce 

2002 překročila hranici 500 mld. USD. Hned následující rok produkt přesáhl 600 mld. 

amerických dolarů. V roce 2005 atakoval hranici 800 mld. USD, následující rok byla 

pokořena hranice 900 miliard a v posledním sledovaném roce 2007 se hodnota hrubého 

domácího produktu přiblížila k 1 200 miliardám amerických dolarů.  

Pro objektivnější posouzení ekonomické síly země jsem použila také hrubý domácí 

produkt vyjádřený v paritě kupní síly. Tato hodnota se zvýšila z 1 471,4 miliard amerických 

dolarů v roce 1997 na 3 096,9 amerických dolarů v roce 2007, tedy nárůst o 110 %. V roce 

1998 dosáhl HDP vyjádřený v PPP mírně pod 2 000 mld. USD (přesněji 1947,4 mld. USD). 

V letech 1999 až 2002 se produkt pohyboval pod hranicí 3 000 mld. USD. Během let 2003 až 

2005 byl zaznamenán produkt v pásmu mezi 3 000 a 4 000 mld. USD. V roce 2006 dosáhl 

hrubý domácí produkt v paritě kupní síly svého maxima ve sledovaném období, konkrétně 

4 164 miliard amerických dolarů. Následující rok nastal pokles o více než 1 000 mld. USD.  
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Graf 1:  Vývoj HDP a HDP vyjádřený v PPP v letech 1997-2007 (v mld. USD) 

 

Zdroj: Human Development reports a  CIA World Factbooks, vlastní zpracování 

Kromě absolutního vyjádření HDP dané země se používá také tento ukazatel 

přepočtený na hlavu. Takto upravený ukazatel má větší vypovídací hodnotu o ekonomické 

a životní úrovni obyvatel dané země. 

Během sledovaného období se hrubý domácí produkt na hlavu zvýšil o 125 %, 

z 465 amerických dolarů na 1 obyvatele na 1 046 USD na hlavu. V letech 1997 a 2002 se 

přepočtený HDP pohyboval do hranice 500 USD. V roce 2003 dosáhl přepočtený HDP 

564 USD/1 obyvatele. V roce 2004 činil produkt 640 amerických dolarů na osobu. Další rok 

dosáhl produkt na obyvatele 736 dolarů. V roce 2006 dosáhl produkt 816,6 USD na hlavu. 

V posledním sledovaném roce hrubý domácí produkt přepočtený na osobu atakoval hranici 

1 000 USD – konkrétně 1 046 amerických dolarů.  

Velmi důležitou úpravou hrubého domácího produktu je výpočet HDP na 1 obyvatele 

vyjádřen v paritě kupní síly. Rok 1997 přinesl výsledek 1 670 USD na hlavu. Do roku 2001 

byl zaznamenán silný ekonomický růst – v tomto roce na hlavu připadal produkt ekonomiky 

ve výši 2 840 USD. V roce 2002 produkt poklesl na 2670 USD na obyvatele. Následující 

2 roky byly pro ekonomiku pozitivní a v roce 2005 bylo dosaženo maxima sledovaného 

období, tedy 3 452 USD na hlavu. Následující rok přinesl pokles o téměř tisíc dolarů 

na obyvatele, v roce 2007 opět mírný nárůst na 2 753 USD na hlavu. Snad v žádné jiné oblasti 

nejsou takové výrazné rozdíly mezi pohlavími jako v této. Rozdíl mezi ženami a muži jsou 

i několikanásobné. V roce 1997 činil rozdíl téměř 1 500 USD, v průběhu času se však rozdíly 

ještě zvyšovaly. V roce 2007 už rozdíl dosáhl 2 800 amerických dolarů. 
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Graf 2: Vývoj HDP na 1 obyvatele a vývoj HDP na 1 obyvatele vyjádřený v PPP  
v letech 1997-2007 (v USD) 

 

Zdroj: Human Development reports a  CIA World Factbooks, vlastní zpracování 

 

Graf 3: Vývoj HDP na 1 obyvatele vyjádřený v PPP podle pohlaví (v USD) 

 

Zdroj: Human Development reports a  CIA World Factbooks, vlastní zpracování 
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Tabulka 1. Přehled vývoje HDP, HDP v PPP, HDP na jednoho obyvatele a HDP na jednoho 
obyvatele v PPP v letech 1997-2007 (v USD) 

Rok 
HDP v USD   

(v mld.) 

HDP v USD 
vyjádřeno 

PPP (v 
mld.) 

HDP/1 
ob. (v 
USD) 

HDP/1 ob. v 
PPP (v USD) 

1997 409,7 1 471,4 465,0 1 670,0 

1998 416,3 1 947,4 444,0 2 077,0 

1999 447,3 2 242,0 450,9 2 248,0 

2000 457,0 2 395,4 453,0 2 358,0 

2001 477,3 2 930,0 462,0 2 840,0 

2002 510,2 2 799,6 487,0 2 670,0 

2003 600,6 3 078,2 564,0 2 892,0 

2004 691,2 3 389,7 640,0 3 139,0 

2005 805,7 3 779,0 736,0 3 452,0 

2006 914,9 4 164,0 816,6 2 489,0 

2007 1 176,9 3 096,9 1 046,0 2 753,0 
Zdroj: Human Development reports a  CIA World Factbooks, vlastní zpracování 

 

4.2. Index lidského rozvoje 
 

Pro analýzu tohoto ukazatele jsem využila reporty „Human Development Report“ 

vydávané organizací UNDP – United Nations Development Programme. Tyto reporty se vždy 

v první části zabývají aktuálními globálními problémy, zaměřují se na ožehavá témata spojená 

s konkrétními zeměmi a osvětlují aktuální dění na světové ekonomické scéně. Druhá část je 

vymezena samotným datům a analýzám. 

Pro analýzu Indexu lidského rozvoje v Indii jsem použila údaje za posledních 11 let.  

Hned první částí HDI je očekávaná délka života při narození udávaná v letech. Jak 

můžeme vidět z tabulky uvedené níže, výchozí hranicí je věk 62,6. Trend v této oblasti je 

převážně rostoucí, to je dáno snahou o trvalé zlepšování hygienických, zdravotnických a také 

sociálních podmínek. Hned v roce 1998 se očekávaná délka života při narození zvýšila 

o 0,3 let. Další nárůst nastal o 2 roky později, kdy se věk zvýšil na 63,3 let a v této výši se 

držel do roku 2003 s výjimkou jednoročního nárůstu na 63,7 let v roce 2002. V roce 2004 byl 

zaznamenán další nárůst na 63,7 let, další rok se věk zvýšil o 0,1, poté další růst o 0,4 let 

a poslední zkoumaný rok došlo ke snížení střední délky života na hranici 63,4 let.  

Také v Indii se projevuje současný jev rozdílnosti věku mezi pohlavím. Ženy se dožívají 
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vyššího věku a je tedy vyšší také jejich očekávaná délka života při narození. Při porovnání 

obou pohlaví lze spatřit značné rozdíly, které jsou navíc v průběhu času velmi proměnlivé. 

Výchozí pozice v roce 1997 udávala střední délku života žen 62,9 let, zatímco u mužů to bylo 

62,3. V tomto roce byl ovšem tento rozdíl vůbec nejmenší mezi zkoumanými obdobími. 

Největší rozdíl mezi pohlavími nastal v letech 2003 a 2004, kdy činil dokonce 3,2 let. V roce 

2007 se rozdíl zastavil na 2,9 letech. Z tabulky lze vyčíst odlišný trend mezi ženami a muži. 

U žen byl až na rok 2007 silně rostoucí trend. Rozdíl mezi lety 1997 až 2006 činil 2,8 let. Jen 

v roce 2007 věk poklesl o 0,8 let, takže konečným číslem očekávané délky žen je 64,9 let. 

U mužů nebyl trend tak jednoznačný, z tabulky lze vyčíst časté výkyvy. Nárůst očekávané 

délky života při narození se střídal s poklesem. Nárůst v jednom roce následovalo hned 

snížení v roce následujícím. Do roku 2002 byl vývoj vcelku pozitivní, bylo dosáhnuto 

nejvyšší hranice 63,1 let, ale ihned následoval pád. Po snížení se dostavilo opět navýšení, 

znovu následováno poklesem v roce 2007 na vůbec nejnižší hranici ve sledovaném období 

62 let. 

Graf 4: Vývoj očekávané délky života při narození (v letech) 

 

Zdroj: Human Development Reports, vlastní zpracování 

 

Druhou částí Indexu lidského rozvoje je gramotnost populace nad 15 let vyjádřena 

v procentech. V tomto směru byl zaznamenán velmi výrazný pozitivní vývoj. Gramotnost se 

během sledovaného období navýšila o 13,5 procentních bodů. Výchozí pozicí v roce 1997 

bylo 53,5 % gramotné populace, roku 2007 již bylo gramotných 66 % celkové populace. 

Zajímavostí je, že rostoucí trend byl bez výjimky v každém roce, ani v jednom období 

nedošlo k poklesu. V této oblasti se tedy projevuje efektivnost jak vládních programů 

na podporu základního vzdělání, tak také činnosti různých nevládních organizací provádějící 
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osvětu a pomoc potřebnou a také účinnou převážně v periferních oblastech měst 

a na venkově, kde ani základní vzdělání stále není samozřejmostí.  

Také v této oblasti jsou stále propastné rozdíly mezi jednotlivými pohlavími. Jak už bývá 

v rozvojových oblastech tradicí, také zde panuje větší negramotnost mezi ženami. Řečí čísel 

se jedná o rozdíl více než 20 p.b. Například v roce 1997 bylo v ženské populaci pouze 39,4 % 

gramotných žen, mezi muži však bylo gramotných 66,7 % populace. V průběhu sledovaného 

období byly výraznější změny zaznamenány mezi ženami, což souvisí s realizací různých 

projektů zaměřených převážně na ženy, jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole. Růst 

gramotnosti mezi ženami byl stálý a rovnoměrný. V roce 2007 byla gramotná více 

než polovina žen, konkrétně 54,5 %. Také v mužské populaci byly změny pozitivní, kdy 

poměr gramotných rostl. Jedinou výjimkou byl rok 2006, kdy došlo k výraznému úbytku 

gramotných mezi muži, ze 73,4 % v roce 2005 na 64,3 %. O to výraznější však byla změna 

v roce 2007 o 13,6 p.b. na výsledné číslo 76,9 %. Celkové změny během sledovaného období 

byly tedy mezi ženami nárůst gramotnosti o 15,1 % a mezi muži 10,2 %.  

 

Graf 5: Poměr gramotných na celkové populaci (v %) 

 
Zdroj: Human Development Reports, vlastní zpracování 

 

S vývojem gramotnosti samozřejmě souvisí počet studujících na všech typech škol. 

Do tohoto dílčího ukazatele jsou zahrnutí všichni obyvatelé vzdělávající se na základních, 

středních nebo vysokých školách. Čísla stále odráží mnohdy těžkou životní a rodinnou situací 

dětí, které místo aby se věnovaly získávání vzdělání, jsou nuceny pracovat, aby uspokojily 

alespoň základní životní potřeby. Přesto lze vyčíst vývoj směrem kupředu za lepšími 

podmínkami v budoucnu, což zaručí právě získání vzdělání. V roce 1997 studovalo 55 % 
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dané populace, vývoj byl až do roku 2002 velmi nestálý, osciloval oběma směry převážně 

o 1 p.b. Roku 2003 však poměr studujících narostl dokonce o 5 p.b., další nárůst byl 2 p.b. 

a poté 1,8 p.b. V roce 2006 přišel pokles na 61 % studující populace a následná stagnace 

i během posledního zkoumaného roku. Při pohledu do některé ze škol se návštěvník opět 

setká s nevyrovnaným poměrem mezi pohlavími studujících. Nutno však podotknout, že tady 

nejsou tak markantní rozdíly jako v gramotnosti. Rok 1997 odhalil čísla 47 % studujících 

mezi ženami a 62 % mezi muži. Do roku 2005 poměr studujících mezi ženami dosáhl 60 %, 

následující roky činil 57,4 %. Vývoj mezi mužskými studenty byl opět kolísavý, maxima bylo 

dosáhnuto v roce 2005, kdy poměr studujících na celkovou populaci činil 68 %. Po tomto roce 

však opět došlo k poklesu na 64,3 %.  

Poslední částí ukazatele HDI je životní úroveň občanů, tedy hrubý domácí produkt 

na jednoho obyvatele vyjádřen v paritě kupní síly. Tento ukazatel už byl analyzován výše 

v rámci ukazatele HDP.  

Tabulka 2. Dílčí ukazatele Indexu lidského rozvoje 

Rok 

Očekávaná délka 
života při 

narození (v 
letech) 

Gramotnost 
populace nad 15 

let (v %) 

Počet studujících 
na ZŠ, SŠ a VŠ (v 

%) 

HDP/1 ob.  
v PPP (v 

USD) 

1997 62,6 53,5 55,0 1 670 

1998 62,9 55,7 54,0 2 077 

1999 62,9 56,5 56,0 2 248 

2000 63,3 57,2 55,0 2 358 

2001 63,3 58,0 56,0 2 840 

2002 63,7 61,3 55,0 2 670 

2003 63,3 61,0 60,0 2 892 

2004 63,6 61,0 62,0 3 139 

2005 63,7 61,0 63,8 3 452 

2006 64,1 65,2 61,0 2 489 

2007 63,4 66,0 61,0 2 753 
Zdroj: Human Development Reports, vlastní zpracování 
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Tabulka 3. Dílčí ukazatele HDI podle pohlaví 

Rok 

Očekávaná délka 
života při narození (v 

letech) 

Gramotnost 
populace nad 15 

let (v %) 

Počet studujících 
na ZŠ, SŠ a VŠ (v 

%) 

HDP/1 ob. v PPP     
(v USD) 

Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži 

1997 62,9 62,3 39,4 66,7 47,0 62,0 902 2 389 

1998 63,3 62,5 43,5 67,1 46,0 61,0 1 105 2 987 

1999 63,3 62,4 44,5 67,8 49,0 62,0 1 195 3 236 

2000 63,8 62,8 45,4 68,4 49,0 62,0 1 267 3 383 

2001 64,0 62,8 46,4 69,0 49,0 63,0 1 531 4 070 

2002 64,4 63,1 46,4 69,0 48,0 62,0 1 442 3 820 

2003 65,0 61,8 47,8 73,4 56,0 64,0 1 569 4 130 

2004 65,3 62,1 47,8 73,4 58,0 66,0 1 471 4 723 

2005 65,3 62,3 47,8 73,4 60,0 68,0 1 620 5 194 

2006 65,7 62,7 53,4 64,3 57,4 64,3 1 185 3 698 

2007 64,9 62,0 54,5 76,9 57,4 64,3 1 304 4 102 
Zdroj: Human Development Reports, vlastní zpracování 

Jak vyplývá z tabulky, samotná hodnota indexu a tedy i celkové umístění 

mezi hodnocenými zeměmi během sledovaného období procházela změnami. Výchozí 

hodnotou byl HDI 0,545, který Indii umístil na 132. místo. Následující 2 roky Indie svou 

pozici vylepšila a dostala se hodnotou indexu ve výši 0,571 až na 115. místo, což také 

představuje nejlepší výsledek ve sledovaném období. Následující léta už se nesla ve znamení 

postupného propadání v žebříčku. V roce 2006 se Indie dostala na výchozí pozici a následující 

rok se propadla až na 134. místo. Určitě je na místě však zmínka o tom, že i přes postupný 

propad v žebříčku hodnocených zemí, byl zaznamenán pozitivní vývoj v hodnotě samotného 

indexu. V roce 2007 byla jeho hodnota 0,612 což znamená posun kupředu oproti výchozí 

pozici v roce 1997. Přihlédnu-li k pozitivnímu vývoji indexu a přesto postupnému propadu 

umístění, vyplývá z toho, že vývoj indexu jde dobrým směrem a tedy dochází ke zlepšování 

životních podmínek obyvatel Indie, ale přesto jde Indie stále pouze ve stínu za ostatními 

zeměmi.  
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Tabulka 4. Přehled HDI a dílčích indexů v letech 1997-2007 

Rok 
Index očekávané 

délky života 
Index vzdělání 

Index HDP/1 ob.  
v PPP (USD) 

HDI 
HDI 

umístění 

1997 0,630 0,540 0,470 0,545 132. 

1998 0,630 0,550 0,510 0,563 128. 

1999 0,630 0,560 0,520 0,571 115. 

2000 0,640 0,570 0,530 0,577 124. 

2001 0,640 0,570 0,560 0,590 127. 

2002 0,640 0,590 0,550 0,595 127. 

2003 0,640 0,610 0,560 0,602 127. 

2004 0,640 0,610 0,580 0,611 126. 

2005 0,645 0,620 0,591 0,619 128. 

2006 0,652 0,638 0,537 0,609 132. 

2007 0,639 0,643 0,553 0,612 134. 
Zdroj: Human Development Reports, vlastní zpracování 

V následujícím grafu je graficky znázorněn vývoj jednotlivých dílčích indexů, tedy 

indexu očekávané délky života, indexu vzdělání a indexu hrubého domácího produktu 

na hlavu vyjádřeného v paritě kupní síly a také vývoj samotného Indexu lidského rozvoje.  

Graf 6: Vývoj HDI a jeho dílčích indexů v letech 1997-2007 

 

Zdroj: Human Development Reports, vlastní zpracování 
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4.3.  Index lidské chudoby 
 

Tento index je také společně s Indexem lidského rozvoje zahrnut v pravidelném 

reportu „Human Development Report“.  

První částí Indexu lidské chudoby je poměr populace s očekávanou délkou života 

menší než 40 let vyjádřen v poměru k celkové populaci. V této oblasti během sledovaného 

obdoby nebyly změny až tak zásadní. V prvním roce se vycházelo z hodnoty 16,1 %, v dalším 

roce nastal pokles na 15,8 %, poté došlo opět k nárůstu na 16,7 %. Od roku 2001 byly 

zaznamenány 2leté cykly. V té době byl zaznamenán pokles na 15,3 %. Další roky došlo 

k mírnému nárůstu hodnoty opět ve 2letém horizontu. V posledním analyzovaném roce nastal 

pozitivní obrat a poměr populace s očekávanou délkou života se snížil na 15,5 %. Tento vývoj 

je poznamenán snahou o zlepšování životních a sociálních podmínek obyvatelstva 

pod záštitou jak vládních tak i nevládních organizací zaměřených na podporu rozvojových 

zemí.  

Druhou částí indexu je poměr negramotných obyvatel v populaci vyjádřený 

v procentuálním poměru k celkové populaci. Tato část je inverzní k poměru gramotných – 

tedy částí výše zmiňovaného Indexu lidského rozvoje. Jak jsem již zmiňovala v oblasti 

gramotnosti, v tomto případě negramotnosti, byl zaznamenán silný pozitivní vývoj. Během 

sledovaného období mezi lety 1997 a 2007 se negramotnost snížila o 13,5 procentních bodů. 

V prvním roce poměr negramotných dosahoval hodnoty 46,5 %, do roku 2007 však došlo 

ke snížení této hodnoty o 12,5 %, výslednou hodnotou je tedy 34 % negramotných v poměru 

k celkové populaci. Zde má opět silný vliv hlavně osvěta prováděná příslušnými 

organizacemi. Tyto organizace se snaží poskytnout alespoň základní vzdělání co nejširší 

vrstvě obyvatelstva, popřípadě vyvíjejí snahu, aby přesvědčili jednotlivé rodiny o nutnosti 

a důležitosti vzdělání především pro jejich děti. V tomto směru byl zaznamenán velmi 

výrazný pozitivní vývoj. Gramotnost se během sledovaného období navýšila 

o 13,5 procentních bodů.  

Třetí částí indexu je podíl obyvatel, kteří nemají přístup k pitné a zdravotně nezávadné 

vodě vyjádřený v procentech. V této oblasti došlo k celkovému snížení o 8 procentních bodů. 

V prvních dvou analyzovaných letech bylo bez přístupu k pitné vodě 19 % celkové populace, 

v dalších 2 letech se podařilo toto číslo snížit na 12 % takto omezených obyvatel. Roku 2001 

došlo na 2 roky k opětovnému navýšení podílu obyvatel bez vody na 16 %. Následovalo 
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snížení na 14 % populace a v roce 2006 se podíl obyvatel bez vody ještě snížil, na výsledných 

11 % z celkové populace.  

Další dílčí část indexu se zabývá nejohroženější skupinou populace, malými dětmi 

do 5 let věku. Jak vyplývá z tabulky, podvýživou trpí stále okolo poloviny všech dětí 

mladších 5 let. I přes pozitivní vývoj jsou čísla stále alarmující. Po dobu prvních tří 

analyzovaných let trpělo podvýživou více než polovina dětí – 53 %. V roce 2000 se podařilo 

zlepšit podmínky a snížit tento poměr na 47 %, po dobu dalších 6 let nenastala žádná změna. 

Až v roce 2006 se podíl podvyživených dětí podařilo mírně snížit na konečných 46 %. 

I přes četné vládní programy a činnost nevládních organizací, se stále nedaří zlepšit životní 

podmínky malých dětí. Hlavním problémem zůstává vysoká porodnost. Rodiny jsou početné 

a ženy rodí další děti. Rodiny však disponují malým množstvím peněžních prostředků 

a nezvládají zabezpečit a uspokojit základní životní potřeby pro všechny členy. Děti trpí 

podvýživou a často jsou také nuceny už v nízkém věku pracovat a obstarat alespoň nějaké 

finanční prostředky na chod rodiny. Rodiče si v této situaci neuvědomí, že tímto jsou jejich 

děti souzeny žít v bludném kruhu. Místo aby se vzdělávaly, musí pracovat, aby přispěly 

do rodinného rozpočtu. Bez vzdělání mohou vykonávat pouze nekvalifikovanou práci za málo 

peněz. V této situaci nemají prostředky na uspokojení základních životních potřeb a tímto se 

bludný kruh uzavírá.  

Graf 7: Vývoj populace bez přístupu k vodě a podvyživených dětí v letech 1997-2007 

 

Zdroj: Human Development Reports, vlastní zpracování 

 
S předchozí částí úzce souvisí také poměr obyvatel žijící pod hranicí chudoby. 

Během prvních 3 let sledovaného období se v reportech objevoval pouze poměr obyvatel 

žijící za méně než 1 americký dolar na den. Přitom hranice extrémní chudoby je stanovena 
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na 1,25 USD/den. Do roku 2000 se pod hranicí dolaru na den pohybovalo okolo poloviny 

celkové populace, konkrétněji v roce 1997 to bylo 52,5 %, v dalších 3 letech 44,2 %. Rok 

2001 přinesl snížení poměru této populace o téměř 10 p.b. na 34,7 %. V roce 2006 se ale opět 

navýšil poměr populace žijící pod touto hranicí na 41,6 %. S počátkem nového milénia se 

začal sledovat také poměr obyvatel žijící pod hranicí 2 dolarů na den. Tímto se otevřela světu 

naprosto alarmující fakta. Průměrně okolo 80 % indické populace žije pod touto hranicí. Hned 

v prvním roce sledování se pod tuto hranici dostalo 86 % populace, v dalších letech mírně 

pod nebo nad 80 % a v letech 2006 a 2007 s tímto příjmem žilo ¾ populace (75,6 %).   

 
Tabulka 5. Dílčí části Indexu lidské chudoby v letech 1997-2007 

Rok 
Populace s očekávanou 

délkou života menší  
než 40 let (v %) 

Poměr 
negramotných     
v populaci (v 

%) 

Populace bez 
přístupu k pitné 

vodě (v %) 

Poměr 
podvýživených 
dětí do 5 let (v 

%) 

1997 16,1 46,5 19 53 

1998 15,8 44,3 19 53 

1999 16,7 43,5 12 53 

2000 16,7 42,8 12 47 

2001 15,3 42,0 16 47 

2002 15,3 38,7 16 47 

2003 16,6 39,0 14 47 

2004 16,6 39,0 14 47 

2005 16,8 39,0 14 47 

2006 16,8 34,8 11 46 

2007 15,5 34,0 11 46 
Zdroj: Human Development Reports, vlastní zpracování 
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Tabulka 6. Dílčí části Indexu lidské chudoby v letech 1997-2007 

 

Rok 

Poměr obyvatel žijící pod 
hranicí chudoby (v %) Hodnota HPI-1 

 

Umístění 
země 

  < 1 
USD/den 

< 2 USD/den 

1997 52,5 - 35,9 59. 

1998 44,2 - 34,6 58. 

1999 44,2 - 34,3 55. 

2000 44,2 86,2 33,1 55. 

2001 34,7 79,9 33,1 53. 

2002 34,7 79,9 31,4 48. 

2003 34,7 79,9 31,3 58. 

2004 34,7 79,9 31,3 55. 

2005 34,3 80,4 31,3 62. 

2006 41,6 75,6 28,5 87. 

2007 41,6 75,6 28,0 88. 
Zdroj: Human Development Reports, vlastní zpracování 
 
 
 
Graf 8: Hodnoty Indexu lidské chudoby a umístění Indie v žebříčku v letech 1997-2007 

 

 

Zdroj: Human Development Reports, vlastní zpracování 

Závěrem hodnocení Indexu lidské chudoby bych chtěla ještě podotknout, že tento 

index také vykazuje silné rozdíly v chudobě mezi jednotlivými státy Indie. Lidský nedostatek 
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je nejvyšší ve státě Bihar v severovýchodní Indii, kde je HPI-1 dokonce 54 %. Naopak stát 

Kerala v jižní Indii, má HPI-1 pouze 23 %.  

 

4.4.  Index globální konkurenceschopnosti 
 

Pro analýzu Indexu globální konkurenceschopnosti byly použity reporty, které jsou 

každoročně zveřejňovány organizací WEF (World economic forum). Sledovala jsem období 

posledních 4 let, protože Index globální konkurenceschopnosti se v dnešní podobě zpracovává 

teprve od roku 2006. Do té doby byla jeho struktura a výpočet jiný. Během sledovaných let se 

měnil počet zkoumaných zemí. V roce 2006 report zahrnoval 122 zemí. O rok později se 

v rámci reportu analyzovalo o 9 zemí více, tedy 131. V následujícím roce WEF opět navýšilo 

počet sledovaných zemí na 134. V posledním roce 2009 bylo v reportu zahrnuto 133 zemí.  

Jak již bylo řečeno, index v dnešní podobě je analyzován od roku 2006. V tomto roce 

však bylo v reportu zahrnuto pouze 9 pilířů. Pilíř efektivnosti trhu práce, sofistikovanosti 

finančních trhů a velikosti trhu a také subindex C byly přidány do reportu až následující rok.  

V prvním pilíři, který představuje institucionální rámec se Indie umístila v roce 2006 

na 34. místě s hodnotou indexu 4,55. Rok 2007 nastalo zhoršení o 14 příček (index 4,32). 

Další rok se Indie opět propadla o 5 příček s indexem 4,2 a poslední rok dosáhla hodnoty 4,2, 

která Indii umístila na 54. pozici z celkových 131 zemí. Tato oblast je velmi problematická. 

Hlavními příčinami je rozhodně výskyt organizovaného zločinu a terorismu (v indexu je 

zahrnut indikátor výdajů spojených s terorismem), proti kterému musí Indie neustále bojovat. 

Dále se na špatných výsledcích podepisuje stále velký objem vládních regulací a nedůvěra 

veřejnosti v indické politiky způsobená mimo jiné například plýtváním finančních prostředků 

na vládní výdaje. Ani policejní složky v Indii nemají důvěru lidu a také tento faktor negativně 

ovlivňuje celý institucionální rámec. (Viz příloha č. 5 a 6) 

Druhý pilíř hodnotí infrastrukturu. Již bylo zmiňováno v předchozí kapitole, že 

infrastruktura v Indii je velmi nedostačující a také v tomto indexu se tento fakt projevil. 

Hodnota této části indexu se ve sledovaném období neměnila, změny byly minimální – 

minimum 3,4 dosáhla Indie v roce 2008 (72. pozice v žebříčku) a maximum 3,5 v letech 2006 

(62. pozice) a 2009 (76. pozice). V roce 2007 bylo dosaženo hodnoty 3,45. 

Nejproblematičtější oblastí je v infrastruktuře především kvalita dodávky elektřiny. 

Během její distribuce ke konečným spotřebitelům dochází ke značným ztrátám, které mnohdy 
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dosahují až 55 %. Nutno podotknout, že tyto ztráty jsou převážně způsobeny lidským 

faktorem – krádeží. Dalším problémem je existence vesnic bez přístupu k elektřině, popř. 

vesnic, kde je pouze omezený počet přípojek. (Businessinfo, 2010). Dalším problémem je 

nedostatečný počet telefonních linek. K letošnímu roku je registrováno 36,76 milionů linek. 

V mezinárodním srovnání to sice Indii zařadilo na 7. místo avšak pokud je brán v potaz 

přepočet na celkový počet obyvatel, tak tento výsledek není příliš pozitivní. V Indii je také 

špatná kvalita cest, přístavů a dobře na tom není ani letecká doprava. Uspokojivým článkem 

je naopak železniční doprava, která je v Indii velmi důležitá a vzhledem k rozloze země 

značně rozsáhlá. Vyjádřeno čísly dosahují železnice v Indii 64 015 km, což je v celosvětovém 

srovnání 4. nejdelší železniční síť po USA, Rusku a Číně. (CIA, 2010). (Viz příloha č. 5 a 6). 

Třetí pilíř zahrnuje indikátory makroekonomické stability. Z výsledků vyplývá, že 

země je stále silně nestabilní v makroekonomické oblasti. Příčinou je každoroční deficit 

státního rozpočtu a celkový veřejný dluh. Řečí čísel v roce 2006 dosahoval veřejný dluh 59,6 

% HDP, předcházející rok 57,6 % HDP. V oblasti fiskálních deficitů se Indie pohybuje 

na pomyslném vrcholu všech zemí, resp. jejich výše. Samotná vláda sestavila pro rok 

2010/2011 vládní rozpočet s fiskálním deficitem 3,8 bilionů rupií9, vyjádřeno v poměru 

k HDP se jedná o 5,5 %. V roce 2006 dosažená hodnota 4,12 umístila Indii na 88. místo, další 

rok nastal propad o 20 pozic se skóre 4,21. V roce 2008 skóre 4,3 umisťuje Indii v žebříčku 

až na 109. pozici, což je vůbec nejhorší umístění této země. V roce 2009 nastal posun 

v žebříčku směrem nahoru o 10 míst s indexem 4,2. (Viz příloha č. 5 a 6).  

Ve čtvrtém pilíři jsou zahrnuty indikátory zdraví a základního vzdělání. Hned 

po makroekonomické stabilitě je tento pilíř druhým nejslabším v celém indexu.  Indie má 

stále potíže zajistit zdravotní péči všem potřebným a totéž platí i pro vzdělání. Problémy 

přetrvávají především na chudém venkově. Finanční prostředky do těchto míst neproudí 

v potřebném množství, do některých oblastí téměř vůbec. Velké většině venkovských 

obyvatel se nedostane ani základní zdravotní péče a pro většinu rodin je umožnění základního 

vzdělání jejich dětem „luxus“, který si nemohou z finančních důvodů dovolit. Převážně 

nestátní organizace se v této oblasti velmi angažují formou nadačních příspěvků, fondů 

pro rozvoj, prováděním osvět, komunikací s obyvateli. Všichni zúčastnění se však shodují 

na názorech, že výsledky zde nejsou nárazové. Zlepšení kvality této oblasti je dlouhodobý 

proces a vyžaduje nejen pomoc zvenčí ale také změnu vnitřní stránky tohoto problému. 

Je zapotřebí provést naprostou změnu zažitých poměrů, názorů a postojů v celé společnosti. 

                                                 
9 aktuální kurz k 23.4.2010 je 100 INR/42,9 CZK (ČNB, 2010) 
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Příkladem za všechny může být přístup k dětské práci, která je v této společnosti běžnou 

záležitostí. Řečí čísel se Indie v roce 2006 umístila na 93. místě (skóre 5,9) a v dalších letech 

se umisťuje na prvních příčkách druhé stovky zemí. V roce 2007 (index 4,92) a v roce 2009 

(index 4,8) obsadila 101. místo. V roce 2008 obsadila Indie 100. místo s hodnotou indexu 5. 

(Viz příloha č. 5 a 6). 

Pátý pilíř zahrnuje oblast vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy. V této oblasti 

dosahuje Indie celkově spíše průměrných výsledků, u kterých navíc v průběhu let dochází 

ke zhoršení. Kvalita této oblasti vzdělání je na velmi dobré úrovni. Matematické, vědecké 

a manažerské obory tvoří světovou špičku. Faktorem, který výsledky zhoršuje je počet 

zapsaných studentů ke studiu. V prvním zkoumaném roce se v žebříčku země umístila na 49. 

místě s indexem v hodnotě 4,35. Dalším rokem přichází propad o 6 příček s indexem 4,13. 

V roce 2008 následuje opět zhoršení, index se snižuje na 4,1 a země se umisťuje na 63. místě. 

Posledním rokem se Indie propadla o další 3 místa a hodnotou indexu 4. (Viz příloha č. 5 a 6).  

V šestém pilíři indexu GCI jsou zahrnuty indikátory tržní efektivnosti. Prvním rokem 

byl výsledek ohromující. Indie se umístila na skvělém 21. místě s hodnotou 5,07. Jenže hned 

v následujícím roce nastal propad o 15. pozic (4,66). Rok 2008 nastal další propad na 47. 

místo (4,5) a rok 2009 přinesl místo 48. s hodnotou 4,4. Tento pilíř negativně ovlivňuje 

především vysoké daňové zatížení. Daně z příjmů firem se pohybují okolo 40 %. U fyzických 

osob se daňové sazby liší podle příjmů, nejvyšší sazba je 30 %. Negativní vliv na tržní 

efektivnost má také proces zakládání podniků. Zájemce o rozjezd podnikatelské činnosti 

v Indii se musí připravit na nutnost absolvování nepřeberného množství procedur 

a byrokratických postupů. Indie navíc stále zaujímá ochranářský postoj k trhu prostřednictvím 

vysokých celních tarifů. (Viz příloha č. 5 a 6). 

Efektivnost trhu práce spadající do 7. pilíře se v reportech objevuje teprve od roku 

2007. Je to však jeden z mála pilířů, kde je pozitivní vývoj. Rok 2007 začínal na 96. pozici 

(4,07), dalším rokem si pilíř polepšil o 7 pozic v žebříčku (4,2) a posledním rokem se Indie 

umisťuje na 83. místě s hodnotou indexu 4,2. Efektivnost pracovního trhu negativně ovlivňuje 

především najímání a propouštění zaměstnanců a slabé zapojení žen do pracovního procesu. 

(Viz příloha č. 5 a 6).   

Ještě progresivnější vývoj byl zaznamenán v pilíři hodnotící sofistikovanost 

finančních trhů. Zde byl zaznamenán skok kupředu o 21 pozic. Výchozí pozicí bylo 37. místo 

(4,93),  následovalo místo 34. s hodnotou 5 a posledním výsledkem ve sledovaném reportu je 

optimistické 16. místo v žebříčku s hodnotou 5,1. V této oblasti bývá negativně hodnocena 
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restrikce kapitálových toků, zdraví bank a relativně obtížný přístup k půjčkám. (Viz příloha 

č. 5 a 6).  

Oblast technologické připravenosti bych zařadila spíše do horší poloviny žebříčku, 

tomuto zařazení odpovídají i výsledná čísla. Rok 2006 začíná na 55. pozici s indexem 3,52. 

Následuje 62. místo (3,17), poté 69. místo (3,3) a sledované období končí 83. místem (3,3). 

Problémovými indikátory technologické připravenosti je zejména nízký počet uživatelů 

mobilních telefonů, osobních počítačů a internetu. (Viz příloha č. 5 a 6).  

Naprosto nejlepších výsledků Indexu globální konkurenceschopnosti dosahuje Indie 

v pilíři zabývající se indikátory velikosti trhu. Do reportu byl pilíř zařazen až v roce 2007 

a hned se umístila země na 3. místě s hodnotou 6,16. V roce 2008 došlo k mírnému pohoršení 

indexu na 6 a to přineslo 5. místo. Poslední rok došlo ke zlepšení indexu na 6,1 a také 

k postupu na 4. příčku celkového žebříčku zemí. Tento výsledek je samozřejmě zapříčiněn 

rozlehlostí trhu, jakožto 2. nejlidnatější země na světě. (Viz příloha č. 5 a 6). 

Obchodní sofistikovanost je na celkový výsledek indexu nadprůměrná – důkazem je 

průměrné 25. místo v tomto pilíři. V roce 2006 Indie uzavírá první pětadvacítku zemí 

s indexem 5,06. Další rok nastal jen mírný pokles o 1 místo (index 4,81), následující 2 roky se 

Indie drží na 27. místě s hodnotou indexu 4,8. (Viz příloha č. 5 a 6). 

Také poslední pilíř Indexu globální konkurenceschopnosti je pozitivní a výrazně 

zlepšující celkový výsledek indexu. Indie se stabilně drží okolo 30. místa. Prvním rokem 

získala 26. místo s hodnotou 4,14, následovalo místo 28. (3,9). Další 2 roky vedla Indie 4. 

desítku zemí. V roce 2008 s hodnotou 3,7 obsadila 32. místo a rok 2009 přinesl posun o 2 

příčky nahoru s hodnotou 3,7. Silnou stránkou pilíře Inovace jsou vědečtí pracovníci 

a inženýři, kvalita vědeckých výzkumných zařízení a výdaje firem na vědu a výzkum. Naopak 

slabinou je nedostatečné zprostředkovávání pokročilých technologických výrobků 

prostřednictvím státu a oblast udělování a využívání patentů a licencí. (Viz příloha č. 5 a 6).  
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Tabulka 7. Přehled výsledků pilířů a celkového GCI v letech 2006-2010 

Pilíř 
Rok 

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 

  Pozice Skore Pozice Skore Pozice Skore Pozice Skore 

Subindex A: Základní požadavky 60 4,51 74 4,22 80 4,2 79 4,2 

1. pilíř: Instituce 34 4,55 48 4,32 53 4,2 54 4,2 

2. pilíř: Infrastruktura 62 3,50 67 3,45 72 3,4 76 3,5 

3. pilíř: Makroekonomická stabilita 88 4,12 108 4,21 109 4,3 96 4,2 

4. pilíř: Zdraví a základní vzdělání 93 5,90 101 4,92 100 5,0 101 4,8 

                  

Subindex B: Efektivnost, výkonnost 41 4,32 31 4,52 33 4,5 35 4,5 

5. pilíř: VŠ vzdělání a odborná příprava 49 4,35 55 4,13 63 4,1 66 4,0 

6. pilíř: Tržní efektivnost 21 5,07 36 4,66 47 4,5 48 4,4 

7. pilíř: Efektivnost trhu práce - - 96 4,07 89 4,2 83 4,2 

8. pilíř: Sofistikovanost finančních trhů - - 37 4,93 34 5,0 16 5,1 

9. pilíř: Technologická připravenost 55 3,52 62 3,17 69 3,3 83 3,3 

10. pilíř: Velikost trhu - - 3 6,16 5 6,0 4 6,1 

                  

Subindex C: Inovace a faktory 

sofistikace - - 26 4,36 27 4,3 28 4,2 

11. pilíř: Obchodní sofistikovanost 25 5,06 26 4,81 27 4,8 27 4,8 

12. pilíř: Inovace 26 4,14 28 3,90 32 3,7 30 3,7 

                  

Index globální konkurenceschopnosti 42 4,50 48 4,33 50 4,3 49 4,3 

Zdroj: Global competitiveness reports, World economic forum, vlastní zpracování 

 

Graf 9: Vývoj pilířů GCI v letech 1997-2010 

 

 

Zdroj: Global competitiveness reports, World economic forum, vlastní zpracování 
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Souběžně s tím, jak se vyvíjely jednotlivé pilíře, byly ovlivněny také výsledky Indexu 

globální konkurenceschopnosti. Je tedy Indie konkurenceschopná?  

Výsledky za poslední 4 období řadí Indii do 50. místa. Naprosto nejlepším výsledkem 

byl hned první rok, kdy se Indie umístila na 42. místě s hodnotou indexu 4,5. V následujícím 

roce došlo k propadu o 7 příček a index dosáhl hodnoty 4,33. V roce 2008 došlo opět 

ke zhoršení indexu na 4,3 a dalšímu posunu směrem dolů v žebříčku na 50. pozici. Rok 2009 

přinesl stejnou hodnotu indexu, avšak v žebříčku se Indie posouvá na 49. místo.  

Nejhorším umístěním Indie bylo 50. místo. Tuto pozici obhájila mezi 13 desítkami 

dalších zemí. V některých oblastech Indie dosahuje výborných výsledků (velikost trhu, 

obchodní sofistikovanost, inovace). Pak jsou oblasti spíše průměrné (instituce, vysokoškolské 

vzdělání a odborná příprava, tržní efektivnost). Index uzavírají oblasti podprůměrné 

(infrastruktura, makroekonomická stabilita, zdraví a základní vzdělání, efektivnost trhu práce, 

technologická připravenost). Právě tyto faktory negativně ovlivňují nejen Index globální 

konkurenceschopnosti ale také celou indickou ekonomiku včetně vnímání a utváření pohledu 

na Indii ze strany okolních zemí. 

 

Graf 10: Vývoj Indexu globální konkurenceschopnosti v letech 2006-2009 

 

Zdroj: Global competitiveness reports, World economic forum, vlastní zpracování 
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Graf 11: Umístění Indie v žebříčku GCI v letech 2006-2009 

 

Zdroj: Global competitiveness reports, World economic forum, vlastní zpracování 
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5. Závěr 
 

Cílem mé práce bylo zhodnotit současné postavení Indie ve světové ekonomice. Dále 

jsem si kladla za cíl analyzovat jednotlivé ekonomické ukazatele, najít slabiny a silné stránky 

ekonomického systému Indie a na základě těchto zjištění se pokusit o predikci dalšího vývoje 

Indie. 

Aktuální postavení Indie ve světové ekonomice je přívětivé. I přes globální krizi, která 

zasáhla celý svět si Indie udržuje trvalé tempo ekonomického růstu. V současnosti je navíc 

tento růst druhý nejrychlejší na světě, hned po Číně. V indickém ekonomickém systému 

přebírá stále větší úlohu sektor služeb, čímž se blíží vyspělým moderním ekonomikám. 

Strukturou tohoto sektoru se Indie trochu vymyká tradičnímu vývoji ve většině chudých zemí. 

Indie se specializuje na procesy, které jsou determinovány high-tech technologiemi a vysoce 

kvalifikovanou pracovní silou. Primárním a klíčovým zdrojem ekonomického růstu je právě 

export těchto služeb. Navíc Indie disponuje obrovským vnitřním trhem, takže důležitým 

motorem ekonomiky je také spotřeba, ať už spotřební nebo podnikatelská.  

Zdrojem ekonomického růstu jsou investice. Indická vláda si je toho samozřejmě 

vědoma a proto se snaží příliv investic stimulovat. Zřizování zvláštních zón však jako stimul 

nestačí. V praxi je stále praktikována protekcionistická politika. Je zapotřebí dokončit proces 

liberalizace, odbourat složitost byrokratického aparátu a všudypřítomnou korupci. Indie je 

sice známá jako investičně přitažlivé místo s téměř jistou návratností, ale právě výše zmíněné 

faktory vstup investorů značně odrazují.  

Klíčovým předpokladem pro příznivý sociální, ekonomický a kulturní vývoj jedinců je 

zdraví. Tato oblast je v Indii stále velmi problémová. Indie se musí zaměřit především 

na snížení dětské úmrtnosti a boj proti HIV/AIDS, malárii, tuberkulóze a dalším infekčním 

chorobám. Nutností je umožnění základní zdravotní péče všem občanům, tedy vybudování 

nových zdravotnických zařízení. V současnosti je například pro obyvatele žijící na venkově 

často nemožné dostat se ke vzdáleným zdravotnickým zařízením.  

Se zdravím přímo souvisí také extrémní chudoba a hlad. Obzvláště u dětí je 

nedostatečná nebo špatná výživa jednou z významných příčin onemocnění. Také je zapotřebí 

zajistit takové životní podmínky, které nebudou ohrožovat lidské zdraví. Jedná se hlavně 

o zajištění trvalého přístupu k pitné vodě a kanalizaci.  
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Vláda se musí také zaměřit na udržování makroekonomické stability, zprůhlednit 

byrokracii, zjednodušit postupy. Je nutná podpora problémových oblastí. Vláda nemůže tuto 

činnost přenechat pouze dobrovolným organizacím. Je zapotřebí, aby se přímo angažovala 

vytvářením fondů pro pomoc a rozvoj, dohlížením na jejich činnost, poskytováním finančních 

prostředků. Situace je o to horší, že v mnoha ohledech jenom „peníze“ nestačí. Mnohdy jsou 

jádrem problému naprosto jiné faktory. Lidé žijí v souladu s tradicemi a zvyky. A tady 

přichází na řadu nevládní organizace, jejichž činnost je silně zaměřená právě na osvětu 

a komunikaci s cílovou skupinou. Je zapotřebí, aby také prostí lidé pochopili, že cestou 

ze začarovaného kruhu chudoby je vzdělání. Lidský kapitál je totiž důležitým zdrojem 

ekonomického růstu. Na jednu stranu Indie disponuje vědeckými pracovníky a inženýry 

tvořícími světovou špičku. Na straně druhé se však stále potýká s problémem zajištění 

základního vzdělání pro své obyvatele. Je tak trochu paradoxem, že v zemi, které je 

předvídána pozice 3. největší a nejvýkonnější ekonomiky na světě, stále jedna třetina obyvatel 

není gramotná. S gramotností přímo souvisí životní úroveň. Čím vyšší kvalifikace obyvatelé 

dosáhnou, tím lépe bude jejich práce ohodnocena. Jejich životní úroveň poroste a poptávka 

stimuluje k vyšší spotřebě. A jak již bylo řečeno, vyšší spotřeba znamená růst ekonomiky. 

Pokud bude fungovat dobře vláda, budou vytvořena místa pro žáky ve školách. Pokud bude 

úspěšná osvěta mezi obyvateli Indie, budou tato místa zaplněna. A to je základ pro výchovu 

nové, vzdělané generace, která bude mít potenciál naplno využít možností, které indická 

ekonomika skýtá. 
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Příloha č. 1 - Klasifikace zemí podle Světové banky 

 
Země  s nízkým důchodem (Low income) 

Afghanistan 
Bangladesh 
Benin 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodia 
Central African Republic 
Chad 
Comoros 
Congo, Dem. Rep. 
Eritrea 
Ethiopia 
Gambia, The 
Ghana 
Guinea 

Guinea-Bissau 
Haiti 
Kenya 
Korea, Dem. Rep. 
Kyrgyz Republic 
Lao PDR 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mozambique 
Myanmar 
Nepal 
Niger 

Rwanda 
Senegal 
Sierra Leone 
Somalia 
Tajikistan 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Uzbekistan 
Vietnam 
Yemen, Rep. 
Zambia 
Zimbabwe 

 
 
Země s nižším středním důchodem (Lower middle income) 
 

Albania 
Angola 
Armenia 
Azerbaijan 
Belize 
Bhutan 
Bolivia 
Cameroon 
Cape Verde 
China 
Congo, Rep. 
Côte d'Ivoire 
Djibouti 
Ecuador 
Egypt, Arab Rep. 
El Salvador 
Georgia 
Guatemala 
Guyana 

Honduras 
India 
Indonesia 
Iran, Islamic Rep. 
Iraq 
Jordan 
Kiribati 
Kosovo 
Lesotho 
Maldives 
Marshall Islands 
Micronesia, Fed. Sts. 
Moldova 
Mongolia 
Morocco 
Nicaragua 
Nigeria 
Pakistan 
Papua New Guinea 

Paraguay 
Philippines 
Samoa 
São Tomé and Principe 
Solomon Islands 
Sri Lanka 
Sudan 
Swaziland 
Syrian Arab Republic 
Thailand 
Timor-Leste 
Tonga 
Tunisia 
Turkmenistan 
Ukraine 
Vanuatu 
West Bank and Gaza



 

Země s vyšším středním důchodem (Upper middle income) 
 
 
Algeria 
American Samoa 
Argentina 
Belarus 
Bosnia and Herzegovina 
Botswana 
Brazil 
Bulgaria 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Dominican Republic 
Fiji 
Gabon 

Grenada 
Jamaica 
Kazakhstan 
Latvia 
Lebanon 
Libya 
Lithuania 
Macedonia, FYR 
Malaysia 
Mauritius 
Mayotte 
Mexico 
Montenegro 
Namibia 
Palau 
Panama 

Peru 
Poland 
Romania 
Russian Federation 
Serbia 
Seychelles 
South Africa 
St. Kitts and Nevis 
St. Lucia 
St. Vincent and the 
Grenadines 
Suriname 
Turkey 
Uruguay 
Venezuela, RB

 
 
Země s vysokým důchodem, mimo OECD (High income: nonOECD) 
 
Andorra 
Antigua and Barbuda 
Aruba 
Bahamas, The 
Bahrain 
Barbados 
Bermuda 
Brunei Darussalam 
Cayman Islands 
Channel Islands 
Croatia 
Cyprus 
Equatorial Guinea 

Estonia 
Faeroe Islands 
French Polynesia 
Greenland 
Guam 
Hong Kong, China 
Isle of Man 
Israel 
Kuwait 
Liechtenstein 
Macao, China 
Malta 
Monaco 

Netherlands Antilles 
New Caledonia 
Northern Mariana Islands 
Oman 
Puerto Rico 
Qatar 
San Marino 
Saudi Arabia 
Singapore 
Slovenia 
Trinidad and Tobago 
United Arab Emirates 
Virgin Islands (U.S.)

 
 
Země s vysokým důchodem patřící do OECD (High income: OECD) 

Australia 
Austria 
Belgium 
Canada 
Czech Republic 
Denmark 
Finland 
France 
Germany 

Greece 
Hungary 
Iceland 
Ireland 
Italy 
Japan 
Korea, Rep. 
Luxembourg 
Netherlands 

New Zealand 
Norway 
Portugal 
Slovak Republic 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
United Kingdom 
United States 



 

Příloha č. 2 - Seznam indických států v českém a anglickém jazyce 

 

1. Ándhrapradéš  

2. Arunáčalpradéš  

3. Ásám  

4. Bihár  

5. Čhattísgarh  

6. Džammú a Kašmír  

7. Džhárkhand  

8. Goa  

9. Gudžarát  

10. Harijána  

11. Himáčalpradéš  

12. Karnátaka  

13. Kérala  

14. Madhjapradéš  

15. Maháráštra  

16. Manípur  

17. Méghálaj  

18. Mizóram  

19. Nágáland  

20. Paňdžáb  

21. Rádžasthán  

22. Sikkim  

23. Tamilnádu  

24. Tripura  

25. Urísa  

26. Uttarákhand  

27. Uttarpradéš  

28. Západní Bengálsko  

1. Andhra Pradesh  

2. Arunachal Pradesh 

3. Assam 

4. Bihar 

5. Chattisgarh  

6. Jammu and Kashmir  

7. Jharkhand 

8. Goa  

9. Gujarat  

10. Haryana 

11. Himachal Pradesh  

12. Karnataka  

13. Kerala  

14. Madhya Pradesh  

15. Maharashtra  

16. Manipur  

17. Meghalaya 

18. Mizoram  

19. Nagaland  

20. Punjab  

21. Rajasthan 

22. Sikkim  

23. Tamil Nadu  

24. Tripura  

25. Orissa 

26. Uttarakhand  

27. Uttar Pradesh 

28. West Bengal

 



 

 

Příloha č. 3 – Politická mapa Indie   



 

 

Příloha č. 4 - Popis jednotlivých pilířů Indexu globální konkurenceschopnosti 

 

Instituce 

A) Veřejné instituce 

1) Ochrana vlastnických práv a ochrana vlastnických práv včetně práv 

k finančním aktivům 

2) Etika a korupce – vliv korupčního jednání společností, jednotlivců a 

zájmových skupin na veřejné fondy, veřejná důvěra politiků 

3) Nepřípustné ovlivňování - nezávislost soudců a favoritismus při rozhodování 

státních úředníků 

4) Neefektivnost státu (úřední šiml, byrokracie, sklon vlády k plýtvání), břímě 

státní regulace 

5) Bezpečnost - náklady podnikové sféry související s terorismem, spolehlivost 

služeb policie při ochraně zájmu podnikatelů, náklady podnikové sféry 

související se zločiny a násilím, náklady podnikové sféry související s 

organizovaným zločinem 

B) Soukromé instituce 

1) Etika korporací – etické chování firem 

2) Odpovědnost korporací – způsobilost správních orgánů a ochrana zájmů 

minoritních vlastníků 

 

Infrastruktura 

V oblasti infrastruktury se zohledňuje celková kvalita infrastruktury, rozvoj silniční 

infrastruktury, kvalita přístavní infrastruktury, kvalita letecké dopravní infrastruktury, kvalita 

nabídky elektrické energie a počet telefonních linek na 100 obyvatel. 

Makroekonomická stabilita 

Zde jsou  zahrnuty následující indikátory: saldo veřejných financí v poměru k HDP, míra 

úspor, míra inflace, spread úrokové míry, dluh veřejných financí v poměru k HDP a reálný 

efektivní směnný kurz. 

 



 

 

Zdraví a základní vzdělání 

A) Zdraví: střednědobý vliv výskytu malárie/tuberkulózy a HIV(AIDS) na podnikání, 

kojenecká úmrtnost, naděje na dožití při narození a výskyt tuberkulózy/HIV (AIDS) 

B) Primární vzdělání - podíl dětí navštěvujících školu prvního stupně na počet dětí 

odpovídajícího věku 

Vysokoškolské vzdělávání a odborné přípravy 

A) Kvantita vzdělání: podíl dětí a studentů navštěvujících školy 2. stupně na počet 

obyvatel odpovídajícího věku, podíl studentů terciárního vzdělávání na počet obyvatel 

odpovídajícího věku 

B) Kvalita vzdělání: kvalita vzdělávacího systému, kvalita matematického 

a přírodovědného vzdělání, kvalita manažerských škol 

Celoživotní vzdělávání: místní dostupnost výzkumních a vzdělávacích služeb, přístup 

korporací k investicím do lidských zdrojů 

Tržní efektivnost 

A) Distorze: náklady zemědělské politiky, efektivnost právního rámce, rozsah 

a efektivnost zdanění, počet procedur potřebných ke startu podnikání, čas potřebný ke 

startu podnikání. 

B) Konkurence: intenzita místní konkurence, efektivnost antimonopolní politiky, podíl 

dovozu na HDP, výskyt obchodní bariér, omezení zahraničního vlastnictví. 

Efektivnost trhu práce 

A) Flexibilita: praxe najímání a propouštění pracovníků, flexibilita určování úrovně 

mezd, kooperace ve vztazích zaměstnavatel – zaměstnanec. 

B) Efektivnost: spolehlivost profesionálního managementu, relace mezd a produktivity, 

odchod talentovaných pracovníků ze země. 

Sofistikovanost finančních trhů 

V tomto pilíři vystupují následující agregáty: sofistikovanost finančního trhu, snadnost 

přístupu k půjčkám, disponibilita rizikového kapitálu, zdraví bank, možnost vydávat akcie 

a prodávat je na lokálním trhu.  

 



 

 

Technologická připravenost 

Zde se zahrnují následující indikátory: technologická připravenost země, úroveň absorpční 

schopnosti firem, zákony regulující informační a komunikační technologie, přímé zahraniční 

investice a transfer technologií, počet mobilních telefonů na 100 obyvatel, počet uživatelů 

internetu na 10 000 obyvatel, počet osobních počítačů na 100 000 obyvatel. 

Velikost trhu 

Zde se zahrnují informace o místních trzích (HDP – export + import) a zahraničních trzích 

(podíl vývozu na HDP). 

Obchodní sofistikovanost 

A) Sítě a podpůrná odvětví: počet a kvalita místních dodavatelů 

B) Sofistikovanost operací a strategie firem: sofistikovanost výrobního procesu, rozsah 

marketingu, mezinárodní distribuce a marketing (v rukou domácích nebo zahraničních 

firem), ochota delegovat pravomoci, povaha konkurenční výhody (levná pracovní síla, 

jedinečné produkty), přítomnost hodnotového řetězce (těžba surovin – design 

produktu – marketing – logistika – poprodejní služby) 

Inovace 

Zde jsou zahrnuty následující indikátory: kvalita vědeckovýzkumných institucí, výdaje firem 

na výzkum a vývoj, spolupráce mezi univerzitami a podnikovou sférou, státní zakázky 

na technicky pokrokové produkty, dostatek vědců a inženýrů, počet objevů 

patentovaných v USA na 1 mil. obyvatel, ochrana duševního vlastnictví, schopnost podnikové 

sféry uskutečňovat inovace (licence nebo imitace zahraničních vzorů, vlastní výzkum a vývoj 

i výroba).  

 



 

 

Příloha č. 5 – Podrobná analýza Indexu globální konkurenceschopnosti 2008-2009



 

 

 

Příloha č. 6 – Podrobná analýza Indexu globální konkurenceschopnosti 2009-2010 


