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Klemensits Péter 

A koronavírus járványt követő talpraállás során a világgazdaságot az elmúlt 
időszakban az orosz-ukrán háború következményei sokkolták, amelyek a globális 
szereplők közül India gazdasági fejlődésére is hatást gyakorolnak. A nyersanyagok 
árának emelkedése, a kereskedelmi láncok megtörése egy újabb válsághullámot 
váltott ki, ami azonban várhatóan nem jelent olyan súlyos megpróbáltatásokat az 
indiai gazdaság esetében, mint pl. a Covid-19. Az elemzés célja, hogy a legfrissebb 
gazdasági mutatók fényében rövid áttekintéssel szolgáljon az indiai gazdaság 
helyzetéről, perspektívájáról 2022 tavaszán. 

Kulcsszavak: India, gazdaság, koronavírus járvány, orosz-ukrán háború, válság 

Abstract 

While the world economy is recovering from the coronavirus outbreak, it has 
recently been shaken by the consequences of the Russian-Ukrainian war, which is 
also affecting the economic development of India, a global player. The rise in 
commodity prices and the disruption of trade chains have triggered a new wave of 
crises, which is not expected to be as severe as the Covid-19 crisis. The aim of this 
analysis is to provide a brief overview of the state of the Indian economy and its 
prospects in the spring of 2022 in light of recent economic indicators. 

Keywords: India, economy, coronavirus epidemic, Russia-Ukraine war, crisis 

Bevezetés  
A nemzetközi politikai események gyakran komoly hatást gyakorolnak a 
világgazdaság szereplőire, ez az orosz-ukrán háború esetében is igaz. Noha 
elsősorban a kisebb államok a legkiszolgáltatottabbak a kibontakozó válságok 
során, valójában a nagyhatalmakat is kényesen érintik a negatív folyamatok. A 
közvetlenül érintett országok mellett számos fontos ázsiai nemzetközi szereplő 
éppen csak talpra állt a Covid-19 okozta megrázkódtatást követően, amikor is a 
kelet-európai háborús helyzet ismét súlyos gazdasági következményekkel jár, nem 
is beszélve arról, hogy az eurázsiai kereskedelmi kapcsolatokra is súlyos csapást 
mér. Az Európai Unió, Oroszország, Kína és az Egyesült Államok mellett a Föld 
második legnépesebb országát, Indiát is érdemes közelebbről megvizsgálni, mint 
amely állam nem csupán politikai, de gazdasági súlyából fakadóan is fontos 
szerepet tölt be a 21. századi nemzetközi rendszerben. 
 

Az indiai gazdaság legfőbb jellemzői 

Az 1.406.631.776 fős népességgel rendelkező India a közepes jövedelmű fejlődő 
gazdaságok sorába tartozik. A nominális GDP-n számolva (ez 2020-ban 2,66 billió 
dollárt jelentett) az ország a világ hatodik legnagyobb gazdasága,1 de a vásárlóerő 

https://www.macrotrends.net/countries/IND/india/population
https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/#toc-6-india
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paritáson számítva a harmadik a listán. Ugyanakkor viszont nagyszámú 
népességének köszönhetően a vásárlóerő paritáson mért GDP per főt tekintve 
India a világban csupán a 128., míg Ázsiában a 31.2  
India gazdaságát a hagyományos falusi gazdálkodás és kézművesipar, valamint a 
virágzó modern ipar és a gépesített mezőgazdaság elegye alkotja. A technológiai 
szolgáltatások és az üzleti kiszervezés területén vezető hatalom, gazdasági 
teljesítményének nagy részét pedig a szolgáltató szektor adja. Megállapítható, 
hogy a szolgáltatási ágazat a GDP 50%-át teszi ki, és továbbra is a leggyorsabban 
növekvő szektor, míg az ipari és a mezőgazdasági ágazat foglalkoztatja a munkaerő 
többségét. 
A függetlenséget követő első évtizedekben India gazdaságát a protekcionista 
gazdaságpolitikai irányítás jellemezte, majd az 1990-es években elkezdődött a 
liberalizáció, amely fellendítette a gazdasági növekedést, de a rugalmatlan üzleti 
szabályozás, a széles körben elterjedt korrupció és a tartós szegénység ma is 
kihívást jelent az ország számára. Vitathatatlan azonban, hogy a 
deregularizációnak, a privatizációnak, valamint a külkereskedelem és a külföldi 
befektetések megélénkülésének köszönhetően India 1997 és 2017 között átlagosan 
évi 7%-os GDP növekedést produkált.3 Figyelemre méltó, hogy az ország 2013 és 
2018 között Kínát megelőzve a világ leggyorsabban növekvő gazdaságának 
számított.  
India fontos szereplője a globális kereskedelemnek, fő exportcikkei a finomított 
kőolaj, gyémántok, gyógyszerek, ékszerek, járművek. Azonban nyersanyagokban 
szegény országnak minősül, ezért szén, gáz, kőolaj, arany és gyémánt behozatalára 
szorul. Legfontosabb kereskedelmi partnerei az Egyesült Államok, Kína, az Egyesült 
Arab Emirátusok, Szaúd-Arábia és Irak. 
Bizonyos tekintetben Dél-Ázsia legnagyobb állama a szélsőségek országa. 
Hatalmas a vagyoni egyenlőtlenség: a nemzeti vagyon 73%-a a lakosság 1%-ának 
tulajdonában koncentrálódik.4 Érdekes adat, hogy India jelenleg a negyedik 
legnagyobb devizatartalékkal rendelkezik a világon (640,4 milliárd dollár), 
miközben az államadóssága magas, eléri a GDP 86%-át. 
Az indiai gazdaság hosszú távon a 21. század nagy nyertesei közé tartozhat, 
köszönhetően a fiatal népességnek, az egészséges megtakarítási és magas 
beruházási rátáknak és a világgazdaságba való integrációjának. Mindazonáltal 
komoly problémák is jelen vannak, mint pl. a nem megfelelő közlekedési és 
mezőgazdasági infrastruktúra, a nem hatékony energiatermelési és -elosztási 
rendszer, vagy a minőségi alap- és felsőoktatás nem megfelelő elérhetősége.  

A Covid-19 következményei 

Indiában 2022. április 20-ig összesen 43.047.594 koronavírusos esetet regisztráltak, 
a halottak száma elérte az 522.006-ot. A gazdaságban közvetlenül a járvány kitörése 
előtt már a lassulás jelei mutatkoztak, ezt a pandémia kitörése jelentősen 
súlyosbította. A 2020-as pénzügyi év5 negyedik negyedévben a GDP növekedés 
3,1%-ára csökkent. A Crisil indiai elemzőcég már a függetlenség utáni legrosszabb 
recessziós időszakkal számolt. 2020. április és június között 24%-os visszaesést 
regisztráltak, amely ugyan eltérő mértékben, de a gazdaság összes ágazatát 
érintette. A járvány terjedése, majd a bevezetett korlátozások miatt a gazdasági 
aktivitás lecsökkent, melynek során a háztartások 45%-ának csökkent a jövedelme, 
miközben 140 millió ember veszítette el a munkáját, így 2020 márciusában a 
munkanélküliség elérte a 26%-ot. A lezárások becslések szerint a gazdaságnak napi 

https://statisticstimes.com/economy/country/india-gdp-per-capita.php
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/india/
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/india/
https://www.ft.com/content/cb5a4668-1c84-11e8-956a-43db76e69936
https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/IND
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/india-has-4th-largest-foreign-exchange-reserves-in-world-mos-finance/articleshow/88122063.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/india-has-4th-largest-foreign-exchange-reserves-in-world-mos-finance/articleshow/88122063.cms
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/india-facing-its-worst-recession-in-current-fiscal-says-crisil/articleshow/76004775.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/india-facing-its-worst-recession-in-current-fiscal-says-crisil/articleshow/76004775.cms
https://www.thehindubusinessline.com/economy/covid-19-lockdown-estimated-to-cost-india-45-billion-a-day-acuit-ratings/article31235264.ece
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4,5 milliárd dolláros veszteséget jelentettek. 2020 májusában a kormány egy 260 
milliárd dollár értékű gazdasági ösztönző csomagot hirdetett meg, ami az év 
végére elérte a 390 milliárd dollárt, ezzel párhuzamosan a központi bank is 
intézkedéseket hozott a talpraállást megcélozva. 2021-ben a járvány második 
hulláma szintén komoly problémákat okozott, de ezzel együtt a nyitás irányába is 
fokozott lépéseket tettek, melyek következtében 2021 végére India mutatói újra 
elérték, vagy meghaladták a járvány előtti szintet.6 Az IMF ekkor 2021-re 
vonatkozóan 9,5%-os növekedéssel számolt. 

A fontosabb makrogazdasági mutatók alakulása az orosz-
ukrán háború előestéjén 

A pandémia negatív következményeinek nagy részét feledtetve India ma már 
ismét a leggyorsabban növekvő gazdaság, ami a pénzügyminiszter szerint azt 
bizonyítja, hogy a válság során „a kormány jól irányította a gazdaságot”. Amellett, 
hogy a 2021-es évben India 9%-os növekedést ért el, a következő pénzügyi évre 
Újdelhi szintén 9%-os GDP növekedést remél, amelyet a 2022 januárjában kiadott 
IMF előrejelzés is megerősített. A Covid-19-et követő fellendülés elején ez valóban 
kimagasló eredmény, főleg, hogy a 2020-21-es pénzügyi évben 7,3%-os volt a 
visszaesés. Ázsia harmadik legnagyobb gazdaságában 2021 decemberében 7,9%-
os volt a munkanélküliek aránya, ami körülbelül 35 millió főt jelent. 2022. január 
elején az infláció meghaladta a 6%-os, ami az Indiai Központi Bank szerint is 
kockázatokat jelent a gazdaságra nézve. A makroökonómiai mutatók közül szintén 
nem érdektelen, hogy India folyó fizetési mérlegének hiánya 9,6 milliárd dollár volt 
a 2021 szeptemberével zárult második pénzügyi negyedévben, ami az ország bruttó 
hazai termékének (GDP) 1,3%-át teszi ki, és a külkereskedelmi hiány növekedését és 
külföldi közvetlen tőkebefektetések profitjának fokozódó repatriálását tükrözi. A 
2021/22-es pénzügyi év első három hónapjában 168%-kal nőttek az Indiába irányuló 
közvetlen külföldi tőkebefektetések az egy évvel korábbi 6,56 milliárd dollárról 17,57 
milliárd dollárra. A legnagyobb befektetők Szingapúr, Mauritius, a Kajmán-szigetek, 
Hollandia és Japán voltak, a befektetések 27%-a pedig a gépjárműgyártásba 
irányult. 
A gazdaság talpraállását tekintve az elemzők az indiai lakosság magas 
átoltottságát – ami 2022. január végére elérte a felnőtt lakosság 75%-át – 
egyértelműen pozitív fejleménynek tartották és ezért nem is számítottak a 
korábbihoz hasonló gazdasági visszaesésre. 

Az orosz-ukrán háború hatásai 

India politikai értelemben ugyan semleges álláspontra helyezkedett, viszont 
gazdaságának összefonódása a nagyhatalmakkal azt a helyzetet idézi elő, hogy a 
globális trendek következményeit neki is viselnie kell. Oroszország és Ukrajna 
ugyan nem tartozik India legfontosabb kereskedelmi partnerei közé, de a nyugati 
szankciókból fakadó kereskedelmi bizonytalanságok és a nyersanyagok árának 
hullámzása India jövőjét is befolyásolja. Szakértők szerint a kibontakozó válság 
felpörgeti az inflációt, növeli a folyó fizetési mérleg hiányát, ezzel együtt csökkenti 
a GDP növekedési ütemét. Hosszabb távon az indiai export csökkenésével és a 
befektetések visszaesésével is számolni kell.  

https://www.thehindubusinessline.com/economy/covid-19-lockdown-estimated-to-cost-india-45-billion-a-day-acuit-ratings/article31235264.ece
https://www.hindustantimes.com/india-news/htls-2021-we-re-largely-back-to-pre-covid-growth-fm-101638641716838.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/htls-2021-we-re-largely-back-to-pre-covid-growth-fm-101638641716838.html
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/indias-recovery-fastest-economy-managed-well-says-nirmala-sitharaman/articleshow/89490802.cms
https://www.eastasiaforum.org/2022/02/10/will-india-become-the-worlds-fastest-growing-large-economy/
https://www.eastasiaforum.org/2022/02/10/will-india-become-the-worlds-fastest-growing-large-economy/
https://www.dw.com/en/covid-indias-economy-battles-widespread-unemployment-inflation/a-60612013
https://www.dw.com/en/covid-indias-economy-battles-widespread-unemployment-inflation/a-60612013
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-q2fy22-current-account-deficit-at-1-3-of-gdp-likely-to-widen-121123101161_1.html
https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/foreign-direct-investment-india
https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/foreign-direct-investment-india
https://qz.com/2141310/how-will-the-russia-ukraine-war-impact-the-indian-economy/
https://qz.com/2141310/how-will-the-russia-ukraine-war-impact-the-indian-economy/
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A Nemzetközi Valutaalap áprilisi jelentésében 80 bázisponttal 8,2%-ra csökkentette 
India 2022-23-as pénzügyi évre vonatkozó GDP-előrejelzését, a magas 
nyersolajárak miatt a makroszintű stabilitást fenyegető kockázatokra hivatkozva. 
Viszonyításképpen Kína és az USA esetében az IMF 4,4 ill. 3,7%-os növekedéssel 
számol. Azt követően, hogy a tagállamok jelentős részében a törvényhozó gyűlési 
választások miatt a kormány hosszú ideig befagyasztotta a benzinárakat, a háború 
miatt most ezek is emelkedni kezdtek,7 az élelmiszerárakkal egyetemben, így 
márciusban a kiskereskedelemben az infláció elérte a 6,95%-ot.8 A központi bank a 
pénzügyi évre vonatkozóan 5,7%-os inflációval számol. A magas olajárak miatt az 
import drágulása a folyó fizetési mérleg hiányt is a GDP 1,7%-ról 2,6%-ra növeli a 
japán Nomura Research Institute szerint. Nem meglepő, hogy a költségvetési hiány 
február végén elérte az egész évre vonatkozó cél 82,7%-át. Ami a külkereskedelmi 
adatokat illeti, India kereskedelmi deficitje 87,5%-kal 192,41 milliárd dollárra nőtt 
2021-22-ben az előző évi 102,63 milliárd dollárral szemben. A külkereskedelmi 
mérleg hiánya 2022 márciusában 18,69 milliárd dollár volt, míg 2021-22 egészében 
192,41 milliárd dollár. A korábbiakhoz képest pozitív változásokat is 
megfigyelhetünk, hiszen a Centre for Monitoring Indian Economy adatai szerint a 
munkanélküliségi ráta a februári 8,2%-ról márciusban 7,6%-ra csökkent, ami 
nagyrészt annak köszönhető, hogy a Covid-19 után kezd magára találni a 
munkaerőpiac. A legfrissebb adatok a befektetések esetében is pozitívak, hiszen a 
külföldi befektetők rekord nettó 13,7 milliárd dollárt vittek haza nyereségként az 
indiai befektetéseikből a decemberi negyedév során. A jelenlegi kilátások alapján 
az iparkamara a gazdasági reformok és az üzleti környezet javulása miatt a 2022-
23-as pénzügyi évben 100 milliárd dollár értékű FDI-nek az országba érkezésével 
számol.  

Konklúzió 

Amint az a fentiekből is látható, az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai Indiában 
is érezhetőek, annak ellenére, hogy az ország igyekszik távol tartani magát a 
konfliktustól. A gazdasági mutatókat elemezve megállapítható, hogy 2021 végére 
az ország talpraállt a Covid-19 okozta válságból, azonban a világgazdasági 
folyamatok 2022 februárját követően a háború hatására ismét negatív fordulatot 
vettek, rányomva a bélyegét az indiai gazdaság teljesítményére is. A koronavírus 
járvánnyal ellentétben az elemzők most rövidebb és kisebb válsággal számolnak, 
de miközben egyes adatok bizakodásra adnak okot, a kelet-európai konfliktus 
elhúzódása, eszkalációja India fejlődésének esélyeit is ronthatja, természetesen a 
globális gazdaság többi szereplőjével együtt. 
 

 
1 Az Egyesült Államok, Kína, Japán, Németország és az Egyesült Királyság után. 
2 Ez azt is jelenti, hogy India GDP per fő tekintetében csupán nyolcszor haladja meg a 
legszegényebb ország Dél-Szudán értékét. 
3 A GDP előállításában a hazai fogyasztás kulcsszerepet játszik, India a legnagyobb 
fogyasztói piacok közé tartozik. 
4 A különböző címen igényelt mentességek miatt csupán a lakosság 2%-a fizet adót. 
5 Indiában a kormányzat által számolt pénzügyi év április elsejétől a következő év március 
31-ig tart. 
6 2021 második negyedévben 8,4%-os növekedést mértek. 

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/imf-slashes-indias-gdp-forecast-to-8-2-for-fy23/articleshow/90939753.cms
https://asiatimes.com/2022/04/indias-retail-inflation-hits-a-17-month-high/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/fiscal-deficit-touched-82-7-pc-of-full-year-target-at-end-of-february-govt-data/articleshow/90568686.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/indias-trade-deficit-rises-88-pc-in-fy22-govt-data/articleshow/90645945.cms
https://indianexpress.com/article/india/unemployment-rate-decreasing-india-cmie-7850769/
https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/fiis-take-back-record-13-7-bn-from-india-investments-during-december-quarter/articleshow/90646275.cms?from=mdr
https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/india-expected-to-attract-100-billion-fdi-in-2022-23-phd-chamber-8363051.html
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7 A Nomura Holdings szerint 10%-os emelkedés a nyersolajáraknál 0,4%-kal emeli a 
fogyasztói inflációt. 
8 Az érintett vállalatok számára ugyan előnyös, de a lakosság számára komoly 
megpróbáltatásokat jelent, hogy az indiai kormány több mint kétszeresére emelte a 
belföldön termelt földgáz árát a világpiaci energiaárak emelkedése miatt. 

https://asiatimes.com/2022/04/india-increases-domestically-produced-gas-price/

