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Moldicz Csaba 

Az indiai gazdaság gyorsan talpra állt a Covid-19 koronavírus második hulláma után. 
2021 végén, az IMF az arra az érvre vonatkozó GDP növekedést 8,5%-ra tette és 
Moody’s hitelminősítő ügynökség 7,9%-os növekedést jelzett előre. Azóta a számok 
még jobban alakultak és a Moody’s 9,2%-ra változtatta az előrejelzését a 2021-2022-
es pénzügyi évre vonatkozóan, amely 2022. március 31-én ér véget. Miközben a GDP 
növekedési ráták pozitívok, India magas munkanélküliségi rátával néz szembe, mivel 
a személyes jelenlétet igénylő szolgáltatási ágazatokban a gazdasági helyreállás 
lassú volt eddig. Ez az elemzés az indiai gazdaság kulcsfontosságú 2021-2022-es 
gazdasági mutatóit és a 2022-2023-as évre vonatkozó előrejelzéseket tekinti át.  

Kulcsszavak: Indiai gazdaság, GDP növekedés, munkanélküliség, Covid-19, ukrán 
háború  

Abstract 

The Indian economy recovered quickly after the second wave of the COVID -19 
pandemic in 2021. Later in 2021, the IMF estimated GDP growth for that year at 8.5%, 
and Moody's rating agency expected 7.9%. Since then, the numbers have become 
more positive, and Moody's changed its forecast to 9.2 percent for the 2021-2022 
fiscal year, which ends March 31, 2022. While GDP growth rates are positive, India 
faces the challenge of rising unemployment as sectors with contact-intensive 
services are slow to recover. This briefing looks at key economic indicators for the 
Indian economy in 2021-2022 and forecasts for 2022-2023. 

Keywords: India’s economy, GDP growth, unemployment, COVID-19, the war in 
Ukraine 

Gazdasági növekedés a globális járvány után  
A 2021-2022-es évre vonatkozó becslések alapján , az indiai gazdaság elérte a COVID 
előtti kibocsátási szinteket. A járvány a többi ázsiai országhoz hasonlóan súlyosan 
érintette az indiai gazdaságot. A vírus terjedésére szigorú lezárásokkal reagáltak a 
hatóságok, ezek súlyosan korlátozták a nemzetgazdasági tevékenységeket 
Indiában. A gazdasági helyreállást támogatja a laza monetáris politika, mivel a 
központi bank (Reserve Bank of India) 4%-on tartotta a kamatrátát, miután két 
lépcsőben 5,15%-ról csökkentette. Hozzá kell tenni, hogy a globális áremelkedés, és 
az ehhez kapcsolódó hatások nem hagyták érintetlenül a kamatszintet. A Reserve 
Bank of India 4,40%-ra emelte a repo rátát  2022 május 22-én, miközben a fordított 
repo rátát változatlanul hagyta 3,35%-on. 2021-2022 során nem csak a monetáris 
politika, hanem a költségvetési politika is támogatta a GDP növekedést a, amikor is 
a GDP-arányos költségvetési hiány 7%-on volt. A közszféra által finanszírozott 
projektek legnagyobb része utak és vasutak rekonstrukciója volt.  

 

https://www.bofbulletin.fi/en/blogs/2022/india-s-economy-emerges-from-the-pandemic/
https://www.bankbazaar.com/finance-tools/emi-calculator/current-rbi-bank-interest-rates.html
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Az ilyen típusú foglalkoztatási lehetőségek iránti szükség nagyon erős Indiában. 
2021 januárjában Biharban és Utter Pradeshben a hatóságok kénytelenek voltak 
beszüntetni a meghirdetett vasúti állásokra való felvételt, amikor 10 millió ember 
jelentkezett a meghirdetett 36 ezer állásra és tiltakozásul blokkád alá vették az 
utakat, és vasútvonalakat. Ugyanakkor, a munkanélküliségi ráta lassan, de biztosan 
esik. A ráta csúcspontját tavaly márciusban érte el 11,84%-kal. Ez a rendkívül magas 
munkanélküliségi ráta 2022 februárjára 8,10%-ra csökkent, majd márciusban 7,60-
ra mérséklődött.  

A jövő növekedését illető korábbi előrejelzéseket viszont újra mérsékelték a 
nagyobb kutató intézek, amelynek legfőbb oka a geopolitikai 
bizonytalanságokban, illetve a COVID-19 járvány újabb kitöréseiben keresendő. 
Egyúttal érdemes hozzátenni azt is, hogy az Ázsiai Fejlesztési Bank hangsúlyozta 
regionális előrejelzésében, hogy a térség gazdasági növekedésének legfőbb 
motorjai India és Pakisztán. 

 2021-2022 2022-2023 

IMF 8,2% 6,9%  

Moody’s 9,2% 9,1% 

OECD 9,4% 8,1% 

Ázsiai Fejlesztési Bank  8,9% 7,5% 

Forrás: saját gyűjtés  

1. táblázat: GDP növekedési előrejelzések  

A jövőt illetően, az IMF a következő kihívásokat látja az indiai gazdaság egyes 
területein:  

• gazdasági reformok végrehajtása (privatizáció,  oktatás, befektetési 
liberalizáció); 

• infláció csökkentése, miközben a növekedést is támogatni kell; 

• a gazdasági helyreállás segítése, miközben a pénzügyi mutatókat is 
konszolidálni szükséges;  

• a rosszul kihelyezett hitelek volumenének csökkenése, a csődeljárások 
felgyorsítása.  

Infláció és az ukrán háború hatásai 
India többé-kevésbé semleges álláspontot foglalt el a háború kapcsán, hiszen az 
ország külpolitikai lépései mindkét irányba értelmezhetők, a külpolitika 
kétértelműsége tudatos, és egy semleges ország mélyen gyökerező reflexeit 
tükrözi.  

A gazdasági vonatkozásokat illetően, India Oroszországgal való kapcsolatai nem 
tekinthetők mélynek, mégis az Oroszországra kivetett szankciók negatívan érintik 
az ország gazdaságát. Ennek az az oka, hogy a gazdasági szankciók tovább tördelik 
a regionális ellátási láncokat, amelyek amúgy is rossz állapotban vannak a globális 
járvány következtében. 

https://www.dw.com/en/covid-indias-economy-battles-widespread-unemployment-inflation/a-60612013
https://www.thehindu.com/news/national/unemployment-rate-decreasing-in-india-cmie/article65286772.ece
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/india-to-grow-at-7-5-in-fy23-on-strong-investment-to-rise-to-8-next-fiscal-adb/articleshow/90687120.cms?from=mdr
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/11/02/na111121-indias-economy-to-rebound-as-pandemic-prompts-reforms
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A Kereskedelmi és Ipari Minisztérium szerint, az indiai gazdaság kitettsége a három 
háborúban érintett (Fehéroroszország-Oroszország-Ukrajna) országnak alacsony. A 
három országot egybe véve, a térség részedése India öszexportjában 1%, illetve az 
összimporton belül 2,1%. Bizonyos termékcsoportokon belül a három ország 
részesedése jelentős – lásd a 2. táblázatot – de India nem függ az orosz olajtól, hiszen 
Moszkva részesedése az indiai olajimporton belül csak 1%. Ugyanakkor hozzá kell 
tenni, hogy az átcsorduló hatásokat – azaz az olaj világpiaci árának emelkedését -
megérzik a gazdaság szereplői.  

 

Termékcsoportok Fehéroroszország-Oroszország-Ukrajna 
együttes részesedése India exportján 
belül (%) 

Projekt termékek *  32,5 

Étkezési olajok 11,5 

Műtrágyák 11,1 

Papír termékek 6,6 

Nyersolaj és szén 2,8 

Vegyi termékek 2,4 

Ékkövek 1,6 

Vas és acél 1,1 

Megjegyzés:  * projekt termékek olyan berendezések és gépek importját jelenti, 
amelyekre szükség van feldolgozóipar, termelői beruházások létrehozásához.   

2. táblázat: Fehéroroszország-Oroszország-Ukrajna együttes részesedése India 
exportján belül (%) 

Ikerdeficit és inflációs nyomás az indiai gazdaságban  
Anna ellenére, hogy India kevéssé függ az orosz olajtól, a világpiaci olajárak 
szárnyaltak az elmúlt hónapban. India is érzi a háború következményeit, hiszen az 
olaj 85%-a származik importból. Ez a trend nem csak az inflációt táplálja, de rontja 
az ország folyó fizetési mérlegét is. A Morgan Stanley múlt heti jelentése szerint, az 
indiai jegybank tartalékai 597 milliárd USD-ra csökkentek ez év áprilisában, ami 
2020 májusa óta a legalacsonyabb szint. Eszerint a 2022-2023-as pénzügyi évben a 
folyó fizetési mérleg a GDP 3,3%-ára rúghat, amely tíz éve a legmagasabb érték. 
Egyelőre nem a hiány mértéke ad aggódásra okot, hanem az az ütem, amellyel 
kitágult a rés az elmúlt hónapokban az export és az import között. 2021 
szeptemberében a folyó fizetési mérleg hiánya a GDP 1,3%-a volt csak, azonban 
gyorsan elérte a GDP 2,7%-át 2021 végére. 

Vannak olyan elemzők, akik intenek, hogy  India ugyanúgy végezheti, ahogy 
Pakisztán Srí Lanka,  amelyek jelenleg ikerdeficittel, azaz egyidejű költségvetési és 
folyó fizetési mérleg hiánnyal küzdenek. A keynesi közgazdászok szerint, a központi 

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/
https://qz.com/2141310/how-will-the-russia-ukraine-war-impact-the-indian-economy/
https://www.livemint.com/economy/indias-current-account-deficit-to-deteriorate-to-10-year-high-morgan-stanley-11652259821303.html
https://theprint.in/opinion/sri-lanka-pakistan-hold-lessons-for-india-from-fiscal-indiscipline-to-populist-measures/931834/
https://theprint.in/opinion/sri-lanka-pakistan-hold-lessons-for-india-from-fiscal-indiscipline-to-populist-measures/931834/
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költségvetés hiánya a folyó fizetési mérleg hiányának növekedését vonja maga 
után. Az indiai kormányzat 2022-2023-as költségvetésében a hiányt a GDP 6,99%-
ára tervezték  2021-2022 évre vonatkozóan és 6,4%-re 2022-2023-as tekintetében, 
mivel a kormányzat tervei szerint növelni fogják a közlekedésre, infrastruktúrára,  
építőipari projektekre szánt költéseket, miközben a javaslatok szerint a 
költségvetési hiányát a GDP 4,5%-ára fogják leszorítani 2025-2026-ra. 

A Covid-19 koronavírus terjedésére adott gazdaságpolitikai lépések 
mellékhatásaként, a 2020-2021-es költségvetési hiánya a GDP 9,4%-a volt. Ennek 
ellenére Indai képes volt arra, hogy a járvány kitörését követő évben leszorítsa a 
költségvetési hiány mértéket és közel volt ahhoz, hogy egy fenntartható 
költségvetési mérleget alakítson ki, amikor a geopolitikai feszültségek növekedése 
megállította ezt a folyamatot.  

Ugyanakkor, a Srí Lankával és Pakisztánnal kapcsolatos analógia hibás, hiszen a 
hiány növekedését nem a kormányzati lépések váltották ki ezzel rontva a folyó 
fizetési mérleget. A hatásmechanizmus sokkal inkább fordítottnak tűnik, hiszen a 
kereskedelmi mérleg hiánya 20 milliárd dollárt ért el 2020 áprilisában, ami éves 
összevetésben 30%-os növekedést jelent. Miközben az áruexport és import 
összértéke növekedett 2022 áprilisában éves összevetésben, a havi változást jelző 
mutató már csökkent. Elemzők úgy vélik, hogy mind az ukrán háborút mind pedig 
a FED kamatemeléseit lehet megjelölni a romló kereskedelmi és folyó fizetési 
mérleg okaként.  

Az ikerdeficit lehetséges gazdaságpolitikai következménye – az elemzők szerint – 
az lehet, hogy India felgyorsítja a privatizációs folyamatot és így szerez forrásokat a 
gazdasági projektjeinek finanszírozásához és betölti a költségvetési hiányt. Az S&P 
Global Market Intelligence APAC vezető közgazdásza, Rajiv Biswas hangsúlyozta a 
sajtónak, hogy a legnagyobb indiai biztosító cég (Life Insurance Corporation of 
India) privatizációja kapcsán, hogy „Az indiai kormányzat  a középtávú gazdasági 
terveinek fontos részeként jelölte meg az állami eszközök további kormányzati 
privatizációját, … A célok magukban foglalják a költségvetési hiány csökkentését, 
valamint a kormányzati infrastruktúra projektek finanszírozásának pótlólagos 
biztosítását.”  

 2004-
2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(előrej
elzése
k) 

Infláci
ó 

8.2 5,8 4,9 4,5 3,6 3,4 4,8 6,2 5,5 6,1 

Folyó 
fizetés
i 
mérle
g 
hiány 

- -1,3 -1,0 -0,6 -1,8 -2,1 -0,9 0,9 -1,6 -3,1 

3. táblázat: Fogyasztói érindex és GDP-arányos folyó fizetési mérleg hiánya (%) 

https://tradingeconomics.com/india/government-budget
https://www.financialexpress.com/economy/trade-deficit-widens-in-april-where-are-indias-trade-deficit-rupee-headed-in-fy23-experts-answer/2512208/
https://www.financialexpress.com/economy/trade-deficit-widens-in-april-where-are-indias-trade-deficit-rupee-headed-in-fy23-experts-answer/2512208/
https://www.dw.com/en/india-will-lic-stake-sale-trigger-a-big-privatization-push/a-61821831
https://www.dw.com/en/india-will-lic-stake-sale-trigger-a-big-privatization-push/a-61821831
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
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A privatizációs folyamat az 1990-es években indult el Indiában, majd új lendületet 
nyert a 2000 évek első felében, ugyanakkor a gazdaság nagy részeiben továbbra is 
meghatározók az állami vállalatok.  Annak  az oka, hogy a privatizációs folyamat 
ilyen lassú volt, és a döntéshozók sokszor haboztak ezekben az évtizedekben, az 
volt, hogy a folyamatot mindig is erős politikai vita övezte, és a hatalomban lévő 
politikai erős úgy tűntek, hogy addig támogatják a privatizációt, amíg a gazdasági 
előnyökre tudtak hivatkozni, míg az ellenzékben lévők arra a meggyőzödésre 
jutottak, hogy a magánosítási folyamat munkahelyek elvesztéséhez vezet és 
csökkenő választói támogatást eredményez. Ez alkalommal a gazdasági 
szempontok felülírhatják a  politikaikat és a folyamat új lendületet nyerhet.  

Összegzés  
Annak a jele, hogy India elkezdte az infláció megtörését, a kamatláb emelése volt, 
a Reserve Bank of India növelte a kereskedelmi bankok készpénz tartalékolási 
rátáját is. A hazai lépések felerősítették a FED kamatemeléséi politikájának hatását. 
Az infláció megtörésének ára a növekedési ráták hanyatlása lesz a legtöbb 
gazdaságban a világban, beleértve Indiát is, ahol a legutolsó előrejelzések már a 
GDP növekedési ütem csökkenését jelzik a 2022-2023-as évre. (Lásd 1. táblázatot!) 
Ugyanakkor a legfőbb gazdaságok között az indiai gazdaság növekedése lesz 
leggyorsabb 2022-ben. A gazdasági ügyekért felelős minisztérium így foglalta össze 
az indai gazdaság kihívásait, trendjeit:  

• Hosszú távon, az inflációt nem látja a legfőbb kihívásnak, mivel  a Reserve 
Bank of India és a kormányzat már tett lépéseket a tartós infláció 
enyhítésére. Az alacsonyabb  globális kereslet szintén csökkenti az 
áremelkedéssel kapcsolatos várakozásokat.  

• A megfelelő szintűnek ítélt víztartalékok és átlagosnak várt csapadék miatt 
jó terméseket várnak az indiai mezőgazdaságban.  

• A feldolgozóipari beszerzési menedzser index  54,7-re emelkedett 2022 
áprilisában a márciusban mért 54-ről.  

• 2022 áprilisa volt a 14. egymás  után következő hónap, amelyben az áruexport 
növekedése kétszemjegyű volt, miközben a szolgáltatások exportja szintén 
domináns volt.   

 Az IMF sokkal pesszimistább volt 2022 áprilisi előrejelzésében, mint korábban. Az 
elemzésben jelentősen lejjebb vitte Japánra és Indiára vonatkozó növekedésre 
vonatkozó becslését és így fogalmazott: „[a gyengébb előrejelzések] részben a 
gyengébb hazai keresletet tükrözik, mivel a vártnál magasabb olajárak vissza fogják 
fogni a háztartások fogyasztását és befektetéseit, illetve az alacsonyabb nettó 
exportot mutatják.”    

A legnagyobb valószínűséggel bekövetkező szcenárió a gazdasági ügyekért felelős 
minisztérium optimizmusa és az IMF pesszimizmusa között van, mivel India 
gazdaságilag nyerhet a változó geopolitikai helyzettől, amennyiben képes India 
folytatni a szuperhatalmak közötti egyensúlyozást és nem lép egyetlen egy féllel 
sem szövetségre a jelenlegi viszonyok között.  
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Országok, régiók 2022 2023 

Fejlett gazdaságok   

Egyesült Államok 3,7 2,3 

Euróövezet 2,8 2,3 

Németország 2,1 2,7 

Franciaország 2,9 1,4 

Japán 2,4 2,3 

Egyesült Királyság ,7 1,2 

Feltörekvő és fejlődő 
országok  

  

Kína  4,4 5,1 

India  8,2 6,9 

Oroszország -8,5 -2,3 

Brazília 0,2 1,4 

Mexikó 2,0 2,5 

Dél-Afrika 1,9 1,4 

4. táblázat: Reál GDP növekedési előrejelzések  (százalékban)  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022

