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Indie

Největší demokracie světa s tržním hospodářstvím

Druhá nejrychleji rostoucí významná ekonomika se

značně negativní obchodní bilancí (-144 mld. EUR, r.

2019).

1,4 mld. obyvatel s rostoucí kupní silou

• Rostoucí střední třída o velikosti 350 mil. obyvatel

• 759 000 USD milionářů (13. místo na světovém žebříčku)

• 102 USD miliardářů (4. místo na světovém žebříčku)

→ 5 největší spotřebitelský trh světa

Mladá populace (polovina pod 29 let) nositelem změn →

urbanizace & modernizace země
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Indie & pandemie Covid 19

Celkový počet registrovaných případů: 10 690 279 2.

Celkový počet úmrtí: 153 751 3.

Celkový počet testů: 191 766 871 2.

Aktuálních případů: 178 200 13.

Data k 23.1.2021



Indie & pandemie Covid 19

Opatření Dopady

• 24.3.2020 – kompletní lockdown země (zastavení 
ekonomiky)

• Prudký nárůst nezaměstnanosti (04/2020 nárůst z 
6,7% na 26%) 

• Pozastavení platnosti víz, mezinárodní letecké 
přepravy a uzavření hranic

• „Uvěznění“ lidí na místě → exodus námezdních 
dělníků

• Omezení vnitrostátní přepravy • Kolaps turistického ruchu a pohostinství

• Zákaz vycházení • Problémy v oblasti dodavatelských řetězců

• Uzavření veřejných institucí i soukromých 
podniků

• Napjaté obchodní vztahy s Čínou

• 8.6.2020 – Unlock – postupné rozvolňování • Propad příjmů do státního rozpočtu

• 16.1.2021 – Zahájení očkování • Propad ekonomiky za r. 2020 o 7 - 10%



Obnova ekonomiky

Atmanirbhar Bharat - Self-reliant India Mission

• Tři vládní záchranné balíčky v celkové hodnotě 420 mld. USD (12% HDP)

• Reformy a přímá i nepřímá podpora jednotlivců i indických firem s cílem oživení ekonomiky a 

zvýšení soběstačnosti a konkurenceschopnosti Indie.

• Hesla: Vocal for Local a Local for Global

• Dopady:

! Žádné veřejné tendry pro zahraniční firmy (global tenders) do 26 mil. USD.

! Do 5 let embargo na dovoz vybraných 101 druhů zboží v oblasti obranného průmyslu.

! Limit přímých zahraničních investic do výroby v obranném sektoru se zvýší ze 49% na 74%.

• Podrobněji:

• Zdroj 1 • Zdroj 2 • Zdroj 3

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/india-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
https://www.mondaq.com/india/financing/951030/covid-19-economic-relief-package--8-significant-announcements
https://en.wikipedia.org/wiki/Atmanirbhar_Bharat


Charakteristika indické ekonomie

Zdroj: www.statisticstimes.com

Pátá největší ekonomika světla podle 

nominálního HDP (třetí podle PPP) s 

dlouhodobým růstem HDP kolem 7%

Tahounem domácí spotřeba a státní výdaje

Mix tradičního farmářství, ruční výroby,

mechanizovaného zemědělství a moderních

technologií

Extrémní nerovnoměrnost v rozdělení bohatství

http://statisticstimes.com/economy/country/india-gdp-sectorwise.php


Indie z pohledu mezinárodního obchodu

(mld. eur) 2015 2016 2017 2018 2019

Dovoz 353,5 321,9 392,1 431 431,7

Vývoz 239,9 236,6 262,2 273,7 287,6

Obchod. bilance -113,6 -85,3 -129,9 -157,3 -144,1

Největší obchodní partneři Indie (2019):

1. EU 79,6 mld. EUR

2. USA 79,5 mld. EUR

3. Čína 77,2 mld. EUR

? ČR 1,3 mld. EUR

Největší exportéři do Indie (2019):

1. Čína 61,7 mld. EUR

2. EU 38,1 mld. EUR

3. USA 31,7 mld. EUR

? ČR 0,5 mld. EUR



Komoditní struktura indického importu

Import ze světa:

• Ropa a ropné produkty

• Uhlí

• Drahé kameny

• Strojírenské výrobky

• Elektronika a PC

• Chemické výrobky a hnojiva

• Potraviny (jedlé oleje)

• Železo a ocel

Import z ČR:

• Autokomponenty 

• Chemické výrobky  

• Obráběcí stroje

• Zařízení pro energetiku

• Ložiska

• Zdravotnické a lab. přístroje 

• Telekomunikační zařízení

• Optická vlákna, sklo



Perspektivní obory

Železniční doprava

Letecký průmysl

Sklo & luxusní zboží

Odpadové hospodářství & OZE

Infrastruktura

Automobilový průmysl

Potravinářské technologie

Strojírenství

Zdravotnické zařízení & přístroje

Hlavní určující trendy:

• Růst spotřeby

• Růst životní úrovně

• Celkový rozvoj země & urbanizace → potřeba rozsáhlých investic

• E-commerce



Perspektivní obory

Automobilový průmysl

• Indie je 5. největší výrobce automobilů (4 mil. ks / 2019) a největší výrobce motocyklů (25 mil. ks / 2019).

• Snížení poptávky v roce 2019 → snížení GST z 28% na 18%, legislativní omezení životnosti vozidel

• Příležitosti pro české firmy zejména v oblasti výrobních technologií.

• Více podrobností: https://www.investindia.gov.in/sector/automobile

Energetika & OZE

• Celková instalovaná kapacita 372 GW, z toho obnovitelné zdroje vč. hydroelektráren 34%

• Rostoucí spotřeba elektrické energie (do roku 2040 vzroste 3x oproti současnosti) 

• Nyní závislost na uhlí (příležitosti v těžařském sektoru)

• OZE (bez hydro) nyní 87 GW → do konce 2022 cíl 175 GW → do roku 2030 cíl 450 GW

• Příležitost pro české firmy v oblasti těžby uhlí, solárních technologií a ukládání a úspory energie

• Více podrobností: https://www.investindia.gov.in/sector/renewable-energy

https://www.investindia.gov.in/sector/automobile
https://www.investindia.gov.in/sector/renewable-energy


Perspektivní obory

Letecký průmysl

• Indie je třetí největší a nejrychleji rostoucí trh z pohledu prodaných letenek (+18% v r. 2018)

• Rostoucí poptávka znamená:

• Potřebu investic do infrastruktury – 100 „nových“ letišť do roku 2024

• Potřebu výcviku pilotů – 28.000 pilotů během příštích 2 dekád

• Potřebu nových letadel a zvýšené nároky na údržbu – 1.750 nových letadel do roku 2037

• Více podrobností: https://www.ibef.org/industry/indian-airports-analysis-presentation

Odpadové hospodářství

• Dlouhodobé problémy s životním prostředím → nutné řešit

• Příležitosti pro české firmy v oblasti dekontaminace půdy, rekultivace, úpravy vody

• CzechTrade připravuje misi českých firem spojenou s účastí na veletrhu IFAT India (září 2021)

https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/airlines-/-aviation/mission-2024-develop-100-new-airports/articleshow/73863343.cms?from=mdr
https://www.businessinsider.in/careers/news/india-has-made-commercial-pilot-licences-faster-and-easier-to-beat-the-shortage-in-airlines-most-expensive-asset/articleshow/73032441.cms
https://www.investindia.gov.in/sector/aviation
https://www.ibef.org/industry/indian-airports-analysis-presentation
https://ifat-worldwide.com/india/
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