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Abstrakt:
Diplomová práca bude pojednávať o vzťahu Indie a Európskej Únie (EU) po veľkom
rozšírení.

Po nevyhnutnom

vytýčení

historického

pozadia

medzi

oboma

zoskupeniami zo 60. rokov 20. storočia sa sústredíme na obdobie o temer pol storočia
neskôr, kde došlo medzi Indiou a EU k vzniku pevnejšej vzťahovej štruktúry. Okrem
kultúrneho a spoločenského spoznávania sa vzájomne úplne odlišných kultúr, ide
hlavne o politický a ekonomický aspekt. Upevnenie tejto štruktúry sa dodnes vytvára
predovšetkým pomocou pravidelného usporadúvania summitov. Súčasť plodov
summitov je samozrejme aj spoločný obchod medzi Indiou a EU, ktorému bude
ponechaný určitý priestor. Ten bude doplnený o ekonomicko-politický náhľad
bilaterálneho obchodu Indie a troch vybraných členských štátov, Veľkej Británie,
Francúzska a Nemecka. Protekcionizmus, dnes ešte stále neoddeliteľná súčasť
väčšiny zahraničnoobchodných vzťahov vo svete, bude predposlednou témou, ktorá
vytvára zároveň úvod do poslednej, kľúčovej časti mojej práce, a to kritického
pohľadu na vzťah Indie a EU.

Abstract:
The thesis will be discussing the relation between India and the European Union (EU)
after the biggest enlargement. After the inevitable setting of the historic background
of these two entities in the 60-ties of the 20. century, we will focus on the period
almost half of the century after, where India and the EU started working on stronger
relational structure. Besides the cultural and social familiarity of two mutually
completely different cultures, the stress is essentially put on the political and
economic aspect. Till today, strengthening of this structure is created mainly by the
organization of regular meetings. The part of summits´ work undoubtedly consists in
the common trade between India and EU, that will also obtain the opportunity to be
mentioned. That one will be supplemented with the economic and political view of
the Indian bilateral trade with three selected member states, United Kingdom, France
and Germany. Protectionism, nowadays still very integral to the majority of foreign
commerce relations in the world, will be the last but one topic that makes at the same
time the introduction to the final one, key part of my work, critical perspective on the
India – EU relation.
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Úvod
Európska Únia (EU) a India sa v poslednej dobe nachádzajú vo veľmi
zaujímavom vzťahu. Na jednej strane majú medzi sebou veľa spoločných rysov
a na druhej sú si vo veľa aspektoch diametrálne odlišné. „Unity in diversity“, heslo
ktoré sa spája predovšetkým s Indiou, sa výborne hodí aj k európskej integrácii,
pretože rovnako ako India, spája rôzne kultúry, náboženstvá, jazyky a zvyky.
Spoločnými rysmi týchto dvoch geopolitických celkov je demokratické politické
zoskupenie s federatívnymi prvkami a dalo by sa povedať, že sú obe mladé a stále sa
vyvíjajúce krajiny. Ich hlavný cieľ je jednoznačný: Jasne stanoviť svoju funkciu
v rozvíjajúcom sa multipolárnom svete a zároveň si ju dlhodobo dokázať obhájiť.1
Obe krajiny majú veľké množstvo oficiálnych jazykov, pričom spájajúci
dorozumievací prostriedok je angličtina. Na druhej strane majú tieto dva celky
množstvo rozdielov, ako objem populácie, vek aktívneho obyvateľstva, úplne odlišné
životné prostredie, historické pozadie, či vyspelosť. (Tabuľka č. 1) Všetky tieto
spájajúce a rozchádzajúce sa prvky oboch krajín tvoria hlavnú esenciu mojej práce.
Táto diplomová práca sa zaoberá predovšetkým problematikou spoločného
vzťahu Indie a EU od roku 2004, ktorý bol jeho oficiálnym spúšťačom. Zároveň ide
o kritickú

úvahu

medzi

nastolenými

cieľmi

a hmatateľnými

výsledkami

trinásťročného vzťahu. Práca je rozdelená do štyroch navzájom nadväzujúcich častí.
Prvá kapitola sa bude venovať počiatočnému diplomatickému zblíženiu sa, ktoré je
potvrdené vytvorením spoločného Strategického partnerstva. Pristavíme sa
pri najdôležitejších summitoch a tiež si priblížime hlavné multilaterálne dohody,
ktorých sú súčasťou obe krajiny. Druhá kapitola predstaví vzájomný obchod
sledovaných krajín a konkrétne bilaterálne vzťahy medzi Indiou a vybranými členmi
EU. Celá tretia kapitola bude venovaná opatreniam, ktoré stoja bezprecedentne
v opozícii k uskutočneniu najvyššej ambície Strategického partnerstva, vytvorením
1

VON MUENCHOW-POHL, Bernd. India and Europe in a Multipolar World. Carnegie Endowment for
International Peace, 2012, str. 9-10.
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voľného obchodu. Ide o protekcionistické prekážky, ktoré využíva ako India, tak aj
členské štáty EU. Štvrtá a zároveň posledná kapitola sa bude snažiť kriticky zhodnotiť
celý doterajší vzťah Indie a EU a zároveň triezvo nastoliť kroky a možnosti spoločnej
kooperácie v blízkej budúcnosti.
Keďže obsah mojej práce spadá hlavne do súčasnosti, výber väčšiny použitých
zdrojov je dostupný prevažne v elektronickej podobe. Mojimi základnými zdrojmi
ekonomických dát sú predovšetkým webové stránky World Bank, WTO, UN, CIA.
Zo strany EU som využívala oficiálne stránky European Commission, či Eurostat
a zo strany Indie svoju prácu opieram o dokumenty vydané indickými ministerstvami,
napríklad Ministerstvom zahraničných vecí, alebo Ministerstvom financií. Summity
sú podložené oficiálnymi zápismi z jednotlivých stretnutí, ktoré vydala Európska
Únia. Kritika a analýza Strategického partnerstva sa inšpiruje výkladmi viacerých
odborníkov z odboru politológie a ekonómie, venujúcich sa tejto problematike. Ide
napríklad o Bernd von Muenchow-Pohla, Gauri Khandekar, Patryka Kugiela, či
Gulschan Sachdevu. Z internetových novín boli použité hlavne BBC, The Economic
Times, The Financial Express a The Hindu.
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1. Historické míľniky Indie a EU
1.1 Začiatky spolupráce
Diagram č. 1: Základná časová os medzi EU a Indiou

60. roky:
nadviazanie
diplomatických
vzťahov medzi EU
a Indiou

70. roky: Operation
Flood, GSP,
1. bilaterálna
dohoda o obchodnej
spolupráci

80. roky: Zmiešaná
komisia,
kooperačné dohody
na zníženie cla

90. roky: Dohoda
o spolupráci medzi
Európskym
spoločenstvom a
Indickou republikou
o partnerstve a
rozvoji

rok 2004: Vznik
Strategického
partnerstva medzi
EU a Indiou

Vlastné spracovanie diagramu.

60. roky 20. storočia sú znamením nadviazania prvých diplomatických stykov
medzi Indiou a niektorými európskymi krajinami, ktoré boli v danej dobe sformované
do Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EEC). Šlo v podstate o položenie
základného diplomatického kameňa, ktorý spočíval predovšetkým na spoločnom
obchode a rozvoji.
Začiatok 70. rokov 20. storočia bol pre Indiu veľmi náročný a to hneď
z viacerých dôvodov. Rozmáhajúca sa chudoba umocnená dlhodobými suchami a tým
pádom neúrodou, neudržateľné problémy s Východným Pakistanom a tiež ropné šoky.
Všetky tieto dopady spôsobili potravinovú krízu. Jedným z opatrení, ktoré
v konečnom dôsledku zmiernili celkový výsledok, bol vznik rozvojového projektu
„Operation flood“, spustený v roku 1970, kde EEC zohrávala dôležitú úlohu
podporovateľa a spolufinancovateľa pomocou programu Svetový potravinový
program (WFP),2 vďaka ktorému vznikla neskôr tzv. „Biela revolúcia“ zameraná
na podporu

mliečnych

produktov. Tá

nasledovala

po viac-menej

úspešnej

poľnohospodárskej „Zelenej revolúcii“. Vďaka pomoci „Operation flood“ sa tak India
2

THE WORLD BANK. Ending Poverty in India: Ideas that work. 2007, str. 44.
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stala najväčším producentom mlieka a mliečnych výrobkov na svete.3
70. a 80. roky boli medzi Indiou a EEC v znamení kooperačných dohôd, ktoré
sa týkali predovšetkým znižovania cla. V roku 1971 EEC zaviedla voči rozvojovým
krajinám tzv. Systém všeobecných preferencií (GSP), vďaka ktorému začali krajiny
z tretieho sveta získavať určité obchodné výhody v oblasti exportu. Colné sadzby
sa pri obchodovaní s týmito štátmi znížili niekedy až na nulu.
V roku 1973 došlo medzi budúcou EU a Indiou k podpisu prvej bilaterálnej
dohody o obchodnej spolupráci, na ktorú nadväzovalo na začiatku 80. rokov
vytvorenie tzv. Zmiešanej komisie (JC). Prvé stretnutie JC medzi EEC a Indiou
sa uskutočnilo v roku 1988 a až v roku 1999 JC vyhlásila 5 základných bodov, ktorých
cieľom bolo posilnenie kvality vzťahu medzi EU a Indiou. Hoci sa nepodarilo všetky
body naplno presadiť, dodnes sú súčasťou spoločného programu. Ide o:
1. Pravidelné stretnutia vysokých štátnych úradníkov
2. Stretnutia komisie a indických plánovacích úradníkov
3. Bilaterálne stretnutia na báze multilaterálneho fóra
4. Pracovné skupiny špecialistov
5. Sieť think-tankov4
Ďalším dôležitým míľnikom v spolupráci medzi EU a Indiou je rok 1994, keď
bola podpísaná EU-India Cooperation Agreement, tzv. Dohoda o spolupráci. Šlo
v podstate o zmluvný základ vzťahov medzi EU a Indiou. Na základe tejto dohody
EU finančne pomáhala projektom, ktoré sa snažili znižovať chudobu a negramotnosť
v Indii. V roku 2007 vznikol tzv. 2007-2013 Country Strategy Paper (CSP) z pera EU,
ktorý podrobnejšie analyzuje danú indickú situáciu a následne ponúka riešenia
s finančnou podporou. Tento dokument si priblížime na konci prvej časti. Spolu
3

Dairy production and products. Food and Agriculture organization of the United Nations [online]. [cit.
2015-10-11]. Dostupné z: http://www.fao.org/agriculture/dairy-gateway/milk-production/en/#.V2V-lu3h5z0.
4
India. EUROPSKAUNIA [online]. [cit. 2015-10-11]. Dostupné z: http://www.europskaunia.sk/india0.
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s Dohodou o spolupráci bolo podpísané aj tzv. „Spoločné politické vyhlásenie, ktoré
je inštitucionálnou základňou medzi Indiou a EU.“ (Europskaunia) O štyri roky
neskôr narušili pozitívnu atmosféru medzi krajinami ďalšie indické testy jadrových
zbraní. Veľmociam ako USA a EU bolo jasné, že sa India, vzhľadom na vlastnenie
nukleárnych zbraní, stáva vyrovnaným partnerom. Rok 1998 bol teda počiatkom
apelu na povýšenie vzťahu s Indiou na Strategické partnerstvo (SP), ktoré bolo
úspešne prijaté na 5. summite v Haagu v roku 2004.

1.2 Summity
Ako sme si spomenuli, vzťahy medzi EU a Indiou majú počiatky už
v 60. rokoch, ale markantnejších výsledkov nadobudli až v novom tisícročí. Vďaka
tomu, že sa vytvorila tradícia v pravidelnom rokovaní, obe strany sú schopné medzi
sebou diskutovať na výrazne kvalitnejšej úrovni. Jedným z najfrekventovanejších
stretnutí medzi týmito dvomi krajinami je Summit India-EU, ktorý sa od roku 2000
odohráva takmer každý rok. Jeho hlavnou náplňou je zhrnúť úspechy a nové výzvy
Indie a EU.5
Tabuľka č. 2 nám v skratke predstavuje každý jeden summit, ktorý sa doteraz
medzi dvoma spomínanými krajinami odohral. Miesto summitu sa strieda
s významnými mestami členských štátov EU a hlavným mestom Indie, Novým Dillí.
Každý jeden summit má svoju písomnú správu, ktorá je nepriamo rozdelená na dve
časti. Prvá popisuje úspechy predošlého stretnutia a druhá sa zameriava na nové
projekty, ktoré sa buď pripravujú, alebo sú v priebehu realizácie. Na najbližších
riadkoch si zhrnieme najdôležitejšie časti summitov počnúc rokom 2004, ktorý bol
pre obe krajiny určitým spôsobom prelomový.

5

Fifth India-EU Summit: Joint Press Statement [online]. The Hague, 2004 [cit. 2015-10-11]. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/82635.pdf.
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1.2.1 Strategické partnerstvo
Rok 2004 bol významný hneď z viacerých dôvodov. EU sa rozšírila najviac
v celej svojej histórii, o 10 nových členov: Slovinsko, Maltu, Cyprus, Estónsko, Litvu,
Lotyšsko a Vyšehradskú štvorku (V4): Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko. Ďalšou
významnou udalosťou bolo výraznejšie nadviazanie spolupráce práve medzi EU a
Indiou, ktorá započala v roku 2000 a na 5. summit 8. novembra 2004 v Haagu
sa vysokí predstavitelia oboch strán, Európskej komisie (EC) a indických ministrov,
zhodli na prehĺbení vzájomných vzťahov tým, že vytvorili medzi sebou
tzv. Strategické partnerstvo (SP). Ten bol počiatkom rovnocenného dialógu medzi
rozvojovou a rozvinutou krajinou. Z toho dôvodu sa o tomto summite hovorí ako
o „landmark Summit“.6 Na strane EU stáli prezidenti EC, Sekretár zahraničnej
politiky, Komisár obchodných vzťahov, holandský Minister zahraničných vecí, a na
indickej strane indický premiér, Minister zahraničných vecí a Minister obchodu a
priemyslu. Počas tohto stretnutia sa preberalo viacero dôležitých projektov, ktoré
medzi Indiou a EU dodnes pokračujú. Z výskumnej sféry môžeme uviesť príklad
v podobe návrhu Dohody o spolupráci na projekte satelitnej navigácie GALILEO
(GNSS). Debaty sa samozrejme nevzťahujú len na vzájomné projekty, ale taktiež
utváranie si spoločného názoru na svetovú politiku. (Fifth India-EU Summit, 2004)

1.2.2 Spoločný akčný plán
Hmotným svedectvom SP sa stal tzv. Spoločný akčný plán (JAP), podpísaný
o rok neskôr v Novom Dillí. „JAP definuje konkrétne oblasti, kde by sa EU a India
mali stať aktívnymi a navzájom ovplyvňujúcimi sa spolupracovníkmi v globálnom
politickom, ekonomickom a sociálnom rozvoji.“7 V tomto pláne je vytýčených päť

6

The India-EU Strategic Partnership: Joint Action Plan [online]. New Delhi, 2005 [cit. 2016-07-16]. str. 1.
Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/86130.pdf.
7
India: Country Strategy Paper 2007 - 2013 [online]. [cit. 2015-11-12]. str. 7. Dostupné z:
https://eeas.europa.eu/india/csp/07_13_en.pdf.
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kľúčových oblastí, podľa ktorých sa dodnes obe krajiny snažia skvalitňovať vzťahy
medzi sebou. V skratke si teraz popíšeme JAP bod po bode.

i. Upevnenie dialógu a konzultačných mechanizmov.
Prvý bod je nevyhnutnou súčasťou všetkých ostatných bodov, pretože ide
v podstate o zefektívnenie komunikácie medzi oboma krajinami. Spoločný dialóg má
prebiehať na ministerskej úrovni a má sa venovať, tak ako regionálnym témam, tak aj
vytváraním spoločných postojov vzhľadom k medzinárodným. Neoddeliteľnou
súčasťou tohto bodu je aj revízia nadobudnutých uznesení, aby nedošlo
ku komunikačnej stagnácii.

ii. Prehĺbenie politického dialógu a spolupráce.
Dôležitým stavebným prvkom spolupráce je spoločná myšlienka. Názory
vysokých predstaviteľov Indie a EU by sa mali zhodovať v sledovaní ideí Svetovej
obchodnej organizácie (WTO) a Organizácie spojených národov (UN), ktorých sú obe
krajiny členmi. Ide predovšetkým o základné ľudské hodnoty ako udržiavanie a
budovanie mieru, boj proti terorizmu a eliminácia zbraní hromadného ničenia, či
pracovanie na liberalizácii medzinárodného obchodu. (JAP, 2005, str. 3-7)

iii. Zbližovanie ľudí a ich kultúr.
Tretí bod sa venuje vzájomnému obohateniu dvoch natoľko odlišných kultúr,
ktoré sú už samy o sebe dosť diverzifikované. Okrem vopred spomínaného dialógu
na parlamentnej úrovni, sa obe krajiny dohodli aj na postupnom zbližovaní
na lokálnej rovine. Ide o študentské a akademické výmeny - štipendijný program
„Erasmus Mundus“, alebo „Civil society exchanges“. Dôležitým bodom kultúrnej
spolupráce je pracovanie na vytvorení tzv. kultúrnej deklarácie. Obe strany si zároveň
7

sľúbili, že prevezmú dohodu UNESCO: Dohoda na ochranu a propagáciu
rôznorodosti kultúrnych prejavov. (Ibid., str. 10) Okrem výmenných študijných
programov sa konajú rôzne semináre a konferencie, ktorých cieľom je podnietiť
prehlbovanie kultúrnych vzťahov medzi Indiou a EU. Rozširovanie kultúrnych
podujatí je ďalšou neoddeliteľnou súčasťou zbližovania sa. V neposlednom rade
by sa mal podľa JAP klásť väčší dôraz na informovanosť médií v rámci jednej
i druhej, demograficky tak odlišnej entity, a tak na oboch stranách nepriamo
podnecovať turizmus. (Ibid.)

iv. Zlepšovanie spolupráce a dialógu v rámci ekonomickej politiky.
Tak ako v predošlých bodoch, aj v tomto ide o motivovanie a vylepšovanie už
začatej spolupráce. Týka sa nasledujúcich politík: priemyselná politika, veda
a technológia, finančná a monetárna politika, životné prostredie, rozvoj čistoty
a zmeny ovzdušia, energia, informačné a komunikačné technológie, doprava,
vesmírna technológia, farmaceutiká, biotechnológia, atď. V rámci energie ide
napríklad o projekt Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER),
ktorý má byť spolovice financovaný EU a z druhej sa má finančne podieľať okrem
Indie aj Čína, Rusko, USA, Japonsko a Južná Kórea. Projekt situovaný
vo francúzskom juhovýchodnom mestečku Cadarache je zatiaľ vo výstavbe a jeho
očakávané spustenie sa predpokladá v roku 2025.8
Čo sa týka informačných a komunikačných technológií, dá sa povedať, že India
a EU sú si vyrovnaní partneri. Na oboch stranách sa nachádza špičková kvalita IT
špecialistov a z toho vyplývajúce kvalitné zázemie na rozvoj a výskum v tomto obore.
Hneď na druhom Summite v Dillí z roku 2001 došlo k presadeniu vzájomnej
spolupráce. (Ibid., str. 16) Hlavným cieľom vo vesmírnej technológii je prehĺbiť
kooperáciu a vzájomne si pomáhať, či už po informačnej, alebo technickej stránke.
8

Iter [online]. [cit. 2016-07-16]. Dostupné z: http://www.iter.org/faq#When_will_ITER_be_operational.
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Mala by fungovať predovšetkým kvalitná spolupráca medzi organizáciami ako sú
Indická vesmírna výskumná organizácia (ISRO), Vesmírne oddelenie (DOS), ktoré
sa nachádza pod oddelením indickej vlády, Európska kozmická agentúra (ESA) a EC.
(Ibid., str. 18) Na úrovni farmaceutík a biotechnológie sa skúmajú ájurvédske
produkty a ich prípadne postupné začlenenie na európsky trh. Spolupráca prebieha aj
ohľadom globálnych výziev, ako eliminácia ochorenia AIDS, malárie, či tuberkulózy.
(Ibid.)

v. Rozvoj obchodu a investícií.
Keďže sa v súčasnej dobe WTO skladá zo 162 členov,9 je takmer
nepredstaviteľné, aby sa všetky tieto krajiny dohodli na spoločných zásadách. Preto
často dochádza k opačnému postupu a to k bilaterálnym dohodám vychádzajúcich
z ambícií WTO. Z toho dôvodu sa EU a India zhodli v rámci JAP na založení
tzv. Obchodnej skupiny na vysokej úrovni (HLTG), ktorá by sa mala vysporiadať
s bariérami v rámci investovania a obchodovania a tak postupne smerovať k zóne
voľného obchodu (FTA). (Ibid., str. 22) Najslabším článkom v tomto bilaterálnom
zväzku je jednoznačne poľnohospodárstvo. Obe krajiny sa v roku 2005 dohodli
na zmenách, ktoré v sebe zahŕňajú otvorenejší prístup, ale bohužiaľ, na oboch
stranách stále pretrváva v značnom rozsahu používanie ochranárskych praktík.
Na zefektívnenie a skvalitnenie verejných služieb, napríklad infraštruktúry,
obidve krajiny taktiež odsúhlasili dialóg ohľadom Partnerstva verejného a
súkromného sektoru (PPP).10 Ďalšou z diskutovaných tém z roku 2005 boli práva
duševného vlastníctva (IPR) a s nimi spojené geografické známky (GI) chrániace
originalitu produktov v danej krajine, ktoré vstúpili pod taktovkou WTO do platnosti

9

Members and Observers. WTO [online]. [cit. 2015-10-25]. Dostupné z:
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm.
10
Dotace, financování: Public Private Partnership. BusinessInfo [online]. [cit. 2015-10-27]. Dostupné z:
http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/public-private-partnership-ppp.html.
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v roku 2003. India a EU sa zhodli na vzájomnom prehľade príslušných GI v oboch
krajinách. Rovnako tak sa uzniesli aj na odštartovaní dialógu týkajúcich sa
technických bariér v obchode (TBT) a sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS).
Mali by byť vytvorené špeciálne pozorovacie skupiny zamerané na zníženie
prítomnosti bariér a tak zjednodušiť obchod medzi EU a Indiou.
Po základnom vytýčení rozsahu kooperácie medzi EU a Indiou pomocou JAP,
nasledujúce summity z rokov 2006 – 2016 komentujú aktuálny stav bilaterálneho
vzťahu a zároveň sa ho snažia zlepšiť. Ako je možné vidieť v Tabuľke č. 2, od roku
2006 sa do popredia dostávajú viaceré globálne témy ohľadom terorizmu a zbraní
hromadného ničenia (WMD) (Eu-India Security Dialogue), ktoré boli síce zmienené
už na summite z roku 200111, neboli však podniknuté žiadne konkrétne kroky, ako
proti nim bojovať. Od akčného plánu z roku 2005 prebehlo ešte ďalších 7 summitov
a my si z nich rozoberieme tie najzaujímavejšie.

1.2.3 Summity v priebehu posledného desaťročia (2006 – 2016)
Summit z roku 2006 nám predstavuje širokú škálu predsavzatí v rámci
viacerých projektov. Okrem dôležitosti ľudských práv, boja proti terorizmu a
udržiavania efektívneho multilateralizmu, vznikla už vopred zmienená skupina HLTG
a začala sa otvárať myšlienka ohľadom vytvorenia dohody, ktorá by zjednodušila
obchod a investovanie medzi Indiou a EU (BTIA). Summit v Helsinkách pozitívne
reaguje aj na uskutočnenie EU-India Business Summit a EU-India CEO Round Table,
ktoré by mali napomáhať obom zaangažovaným stranám v konštruktívnej spolupráci
v rámci podnikania. Tieto stretnutia sa uskutočnili v Helsinkách, deň pred samotným
Summitom.12
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Z dôvodu teroristického útoku na dvojičky v USA.
EU-India Summit: Joint Statement [online]. Helsinki, 2006 [cit. 2015-10-27]. str. 3. Dostupné z:
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/er/91306.pdf.
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EU-India Summit: Global partners for global challenges: The EU-India Joint Action Plan (JAP) [online].
12

10

Na summite z Marseille v roku 2008 došlo k revízii plánu JAP. Išlo
predovšetkým o doplnenie pôvodného plánu z roku 2005 o nanovo vyvstané témy, ale
taktiež o pripomenutie projektov dlhodobejšieho charakteru, akými sú vopred
spomínané ITER, GALILEO, osvedčenie ájurvédskych produktov, či vzájomné
prehlbovanie študentských aktivít, ktoré by mali byť v budúcnosti ešte kvalitnejšie.13
V tomto roku taktiež došlo k vytvoreniu spoločného programu: EU-India Cooperation
on Energy, Clean Development and Climate Change, na ktorý nadviazala deklarácia
z roku 2012 ohľadom zefektívnenia energetickej produkcie.
V roku 2010 India a EU podpísali deklaráciu proti medzinárodnému terorizmu,
kde sa krajiny oficiálne zhodli na odsúdení tohto javu 21. storočia a obe si sľúbili
vynaložiť všetky možné efektívne prostriedky na to, aby medzinárodný terorizmus
v čo najväčšej miere eliminovali.14
V roku 2012 sa odohral predposledný summit, na ktorom sa zúčastnil aj prvý
prezident Európskej rady, Herman van Rompuy. Tento summit predstavil úspechy
z minulých dvoch rokov ohľadom boja proti terorizmu a kybernetickému pirátstvu.
Preberali sa bilaterálne, regionálne a multilaterálne úspechy a nové výzvy. Obe krajiny
sa zhodli na dôležitosti tzv. Counter Terrorism Commitee (CTC) pod taktovkou UN,
ktorú okrem iného viedla v roku 2012 práve India. Táto komisia má špeciálne
pracovné metódy, podľa ktorých sa snaží eliminovať rastúci terorizmus vo svete. Ide
napríklad o návštevy krajín, ktoré chcú monitorovať zlepšenie vo svojej krajine,
technickú asistenciu na zabezpečenie efektívnych programov proti terorizmu a tým
následne aj vzájomnú pomoc medzi krajinami, podávanie správ o stave v jednotlivých
oblastiach, realizáciu najefektívnejších a najnovších praktík, ako aj zahajovanie

Marseille, 2008 [cit. 2015-10-27]. Dostupné z:
http://eeas.europa.eu/india/sum09_08/joint_action_plan_2008_en.pdf.
13
EU-India Summit: Global partners for global challenges: The EU-India Joint Action Plan (JAP) [online].
Marseille, 2008 [cit. 2015-10-27]. Dostupné z:
http://eeas.europa.eu/india/sum09_08/joint_action_plan_2008_en.pdf.
14
EU-India: Joint Declaration on International Terrorism [online]. Brussels, 2010 [cit. 2015-10-27].
Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118405.pdf.
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špeciálnych mítingov, ktoré majú dopomôcť k lepšej koordinácii v boji proti
terorizmu.15 Medzi Indiou a EU sa taktiež čoraz viac diskutuje o kybernetickej
bezpečnosti a zločine, ktorého dialóg bude v ďalších rokoch pokračovať.16
Rok 2012 bol dôležitým rokom aj v rámci podpísania viacerých deklarácií,
akými sú Joint Declaration for Enhanced Cooperation on Energy between the
European Union and the Government of India, či India – EU Joint Declaration
on Research and Innovation Cooperation. Cieľom prvého vyhlásenia je predovšetkým
produkcia energie, ktorá bude mať nižší dopad na znečistenie životného prostredia
bez poklesu výroby. V rámci efektívnej výroby energie je samozrejme zahrnutý
aj projekt obnoviteľných zdrojov.17 Druhé vyhlásenie sa týka podpory vzájomnej
spolupráce ohľadom výskumu a inovácií, ktoré vďaka vzájomnej spolupráci
rýchlejšie napredujú.
Po summite z roku 2012 došlo k viac ako trojročnej pauze. Posledný summit
sa uskutočnil na konci marca 2016 v Bruseli, kde sa na oboch stranách vymenili hlavní
predstavitelia. Za Európsku radu vystupoval D. Tusk, za EC J. C. Juncker a Indiu
reprezentoval premiér zvolený v roku 2014, Nárendra Módí. Okrem dlhodobo
nastolených tém, akými sú realizácia FTA, boj proti terorizmu18 a za ľudské práva,
sa ukázalo aj pár nových projektov. Ide napríklad o novinku v podobe hesiel, ktoré
sa začali rozširovať po nástupe nového indického premiéra. Spomenieme si tri
najhlavnejšie. Cieľom „Make in India“ by malo byť vytvorenie kvalitného
obchodného a investičného prostredia v Indii,19 má za úlohu podporovať projekty PPP

15

Security Council: Counter-Terrorism Committee. United Nations [online]. 2013 [cit. 2015-10-27].
Dostupné z: http://www.un.org/en/sc/ctc/index.html.
16
India-European Union Summit: Joint Statement [online]. New Delhi, 2012 [cit. 2015-10-27]. str. 1.
Dostupné z: http://eeas.europa.eu/delegations/india/documents/press_corner/20120210_indiaeu_joint_statement.pdf.
17
India - EU Joint Declaration for Enhanced Cooperation on Energy. Europa: Delegation of the European
Union to India [online]. New Delhi, 2012 [cit. 2015-10-27]. Dostupné z:
http://eeas.europa.eu/delegations/india/press_corner/all_news/news/2012/20120213_2_en.htm.
18
Riešili sa protiteroristické opatrenia, predovšetkým kvôli nedávnemu teroristickému útoku v Bruseli z 22.
marca 2016, kde na letisku zomreli desiatky ľudí.
19
13th EU-India Summit: Joint Statement. Brussels, 2016, str. 4, ďalej ako (JS, 2016).
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a tiež sa snaží poukázať na dôležitosť spolupráce malých a stredných podnikov
(SME).20 Ďalší projekt sa volá „sabká sáth sabká vikas“, čo vo voľnom preklade
znamená Všetci spolu, k spoločnému rozvoju. Ide predovšetkým o podporu
vzájomnej spolupráce na oboch stranách, ako medzi jednotlivcami, tak aj v podnikaní.
(JS 2016, str. 1) Kampaň „Skill India“, má za úlohu podnietiť nadanie v 400 miliónoch
ľudí21 po celej Indii v rámci rôznych oblastí do roku 2022. Samotná EU by sa v tomto
projekte veľmi rada angažovala a dokonca sa chystá realizácia tzv. „G20 Skills
Strategy“ s analogickou myšlienkou. (Ibid., str. 4)
India tiež uvítala záväzok zo strany EU, presnejšie zo strany Európskej
investičnej banky (EIB), a to podporu dlhodobých investícií v Indii, týkajúcich sa
indickej infraštruktúry. Celková poskytnutá pôžička sa bude pohybovať vo výške 450
miliónov eur, ktorá má poslúžiť na pomoc pri výstavbe prvej metrovej linky
v Laknaú, v hlavnom meste zväzového štátu Uttarpradéš. Zároveň sa obe strany tešia
skorému otvoreniu pobočky EIB v samotnom Dillí. Taktiež sa riešili dva nedoriešené
súdne spory: prvý sa týkal arbitrárneho konania ohľadom talianskych námorníkov
a druhý 20 obyvateľov EU z Estónska a GB, odsúdených do väzenia indickým súdom.
(Ibid., str. 2) Dialóg sa presunul smerom k snahe riešiť nielen dlhodobé problémy
v Afghanistane, ale aj nedávnu prírodnú katastrofu v Nepále, ktorá sa udiala v roku
2015. Obe krajiny prejavili určité znepokojenie vzhľadom na udalosti súvisiace
s Blízkym východom, ako aj na Ukrajine, či v Afrike. Lídri sa na oboch stranách
zhodli, že Parížska dohoda z roku 2015, je veľkým úspechom a návratom
k ozajstnému riešeniu klimatických zmien vo svete, nadviazanie na Kjótsky protokol.
Ide o rámcovú zmluvu UN, ktorá bola nakoniec podpísaná 22. apríla 2016 a mala by
začať platiť od roku 2020. Summit sa tiež začal viac zaoberať migračnou politikou
a to vytvorením tzv. Spoločnej agendy ohľadom migrácie a mobility (CAMM), ktorá

20

EU-India Agenda for Action-2020: EU-India Summit. Brussels, 2016, str. 2, ďalej ako (Agenda for Action2020).
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Ide o veľmi štedré číslo, keď si vezmeme, že približne 400 miliónov ľudí je 33 % indickej populácie, alebo
vzhľadom na počet ľudí asi 40 Českých republík.
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vznikla deň pred samotným summitom. Jej hlavným cieľom je lepšia organizovanosť
migrácie, zefektívnenie vybavovania víz a zároveň zachovávania bezpečnosti, ako
napríklad zákaz obchodu s ľuďmi, či akejkoľvek neštandardnej migrácie.22 Celé
stretnutie bolo zakončené s dôrazom na pravidelné stretnutia, a to nielen pomocou
summitov, ale aj na lokálnych úrovniach, ktoré rozvádza EU-India Agenda for Action2020, agenda schválená na tomto summite, obsahujúca konkrétne kroky
na dosiahnutie pevného a kvalitného strategického partnerstva medzi EU a Indiou
na najbližších päť rokov. V rámci mestského rozvoja podporuje spoluprácu medzi tzv.
indickým programom „100 smart cities“ a mestskou politikou EU. Ide o vylepšenie
a zjednodušenie dostupnosti základných potrieb pre život, akými sú energia, voda,
hygienické opatrenia a infraštruktúra. Základom riešenia problémov by mal byť
pravidelný dialóg medzi jednotlivými menšími, či väčšími entitami. (Agenda
for Action-2020, str. 3) Neposledným bodom je predstavenie plánu do budúcnosti,
ktorý sa volá: „2030 Agenda dlhodobo udržateľného rozvoja,“ ktorej úloha je
s najväčšou pravdepodobnosťou motivovať obe strany, aby sa stretávali a pokračovali
v práci na spoločnom partnerstve aj naďalej. Okrem summitov je ďalším spojivom
medzi EU a Indiou tzv. „Okrúhly stôl občianskej spoločnosti EU-India,“ kde
prebiehajú ministerské stretnutia Indie a trojky EU. Existuje dokonca delegácia
Európskeho parlamentu pre vzťahy s Indiou, ktorá sa raz za mesiac stretáva
s prítomnými predstaviteľmi indického veľvyslanectva.
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Joint Declaration on a Common Agenda on Migration and Mobility between India and the European Union
and its Member States. Government of India: Ministry of External Affairs [online]. Brussels, 2016 [cit. 201607-17]. str. 2. Dostupné z:
https://www.mea.gov.in/Images/attach/Migration_and_Mobility_between_India_and_the_European_Union.p
df.
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1.3 Country Strategy Paper
CSP predstavuje dokument, ktorý na jednej strane analyzuje rozvojovú agendu
EU voči Indii a na druhej sa zaoberá realizáciou JAP. Napriek tomu, že rozoberáme
približne 6 rokov staré informácie, spoločné ciele oboch krajín sa v podstate
nezmenili.
CSP sa delí na tri základné časti. Ide o i. Hlavné zhrnutie, ii. Medzi
vyhodnotenie CSP 2007-2013 a iii. Orientačný program v rozmedzí 2011-2013. Podľa
štatistík Svetovej banky (WB) sa India vymanila postupne zo skupiny krajín nízkeho
príjmu, do skupiny krajín nižšieho stredného príjmu. Vychádza tak z hrubého
národného príjmu na osobu z roku 2008. Napriek tomu je stále potrebné mať
na pamäti viaceré problematické záležitosti, akými sú rastúce sociálne rozdiely medzi
bohatými a chudobnými, ale taktiež pokles dôležitých prírodných zdrojov, napríklad
vody.23 Toto sú v podstate dve základné výzvy, ktorým by sa India mala v blízkej
budúcnosti venovať s oveľa väčším nasadením. Prvé tri roky spolupráce (2007-2010)
priniesli

pozitíva

v oblasti

podpory

sociálnych

sektorov,

vyplývajúce

z tzv. Rozvojových cieľov desaťročia (MDGs), ktoré vznikli v roku 2000
pod taktovkou UN, a naopak, realizácia dokumentu JAP v tomto období jednoznačne
stagnovala. CSP predkladá približné rozmiestnenie peňazí do spoločných projektov
Indie a EU. Celková výška použitých financií bola 210 miliónov eur. Zatiaľ čo
na podporu sociálnych sektorov bolo použitých v priemere 165 miliónov eur,
na realizáciu JAP len 45. (CSP, 2010, str. 2) Podľa CSP by sa mal smer budúcej
spolupráce medzi EU a Indiou naďalej zameriavať najprv na sociálne sektory
a až na druhom mieste na uskutočňovanie obsahu dokumentu JAP. Čo sa týka MDGs,
ide o 8 základných úloh na zabezpečenie zníženia chudoby, úmrtnosti, či rovnosti
oboch pohlaví a znižovanie sociálnej disparity medzi obyvateľstvom. Postupná

23

India: Country Strategy Paper 2007-2013 - Mid-Term Review. European Union External Action: India
[online]. 2010 [cit. 2016-07-17]. str. 2. Dostupné z: http://eeas.europa.eu/india/csp/11_13_mtr_en.pdf. ďalej
ako (CSP, 2010).

15

realizácia dokumentu JAP by sa mala venovať hlavne tým sektorom, ktoré už dosiahli
určité pozitívne výsledky. Ide o vyššie vzdelanie, energiu, či životné prostredie. Tieto
sektory sú zároveň relevantné aj vzhľadom na samotné MDGs. (Ibid., str. 3) Napriek
faktu, že táto štúdia prezentuje JAP len okrajovo, o to relevantnejšia je jej výpovedná
hodnota. Ako sme si mohli všimnúť na predchádzajúcich stránkach, dokument JAP,
prípadne jeho revízia z roku 2008, je veľmi komplexná a ťažko uskutočniteľná
v krátkom časovom úseku. Jej kvality sú neodškriepiteľné, ale je potrebné
si uvedomiť, že India má ešte stále štatút rozvojovej krajiny.

1.4 Multilaterálne dohody
Po krátkom predstavení spolupráce medzi EU a Indiou sa pristavíme
pri spoločnom členstve v mnohých organizáciách na multilaterálnej úrovni, ktoré sú
dnes neoddeliteľnou súčasťou globalizujúcej sa spoločnosti. Obe krajiny sú členmi
viacerých medzinárodných organizácií, my si spomenieme tie najvýznamnejšie.
Svetová obchodná organizácia (WTO) je následníkom Všeobecnej dohody o clách
a obchode (GATT), ktorá vznikla v roku 1948, a v roku 1995 bola prirodzene
nahradená WTO. Dnes má dokopy 162 členov, spomedzi ktorých sa nachádzajú
aj naše dve sledované krajiny. V rámci WTO sa posledných 15 rokov rieši
liberalizácia svetového obchodu členských krajín. Ide o tzv. Rozvojovú agendu
z Dauhá (DDA), známu aj pod názvom Katarské kolo. Hlavným problémom
realizácie DDA tkvie predovšetkým v sporoch medzi rozvojovými a rozvinutými
krajinami, kde má ako EU, tak aj India veľmi silné slovo. Ide o odstraňovanie rôznych
protekcionistických bariér, ktorými sa krajiny snažia ochrániť svoj trh.
Najproblémovejšími

témami

sú

poľnohospodárstvo,

prístup

na

trh

nepoľnohospodárskych výrobkov (NAMA), služby, či duševné vlastníctvo. India
a EU v rámci WTO iniciujú každý rok pomerne vysoký počet antidumpingových
konaní. Ich dôvodom je ochrana domáceho tovaru pred lacnejšími importmi
16

zo zahraničia.
8. mája 2016 sa odohralo neformálne stretnutie krajín pod taktovkou
novozélandského diplomata Vangelisa Vitalisa, predsedu vyjednávaní ohľadom
poľnohospodárstva, kde došlo k pozitívnemu kroku a to k rozhodnutiu o obmedzení
domácich dotácií bavlny v Nairobi z roku 2015. Zúčastnení sa zhodli, že ide o malý
krôčik vzhľadom na to, čo všetko je ešte potrebné spraviť, preto sa budú realizovať
ďalšie neformálne stretnutia, na ktoré bude nakoniec nadväzovať jedenásta
ministerská konferencia WTO naplánovaná na rok 2017.24
Organizácia spojených národov (UN) je ďalšou dôležitou medzinárodnou
organizáciou združujúcou celkovo 193 štátov, medzi ktorými sú tiež India a všetky
členské štáty EU. UN bola založená niekoľko mesiacov po ukončení 2. sv. vojny,
v októbri roku 1945. Dôvod vzniku tejto organizácie bol veľmi prostý. Robiť všetko
pre udržanie mieru, aby sa už neopakovali fatálne chyby smerujúce k vzniku
svetových vojen. Hlavné rozhodovacie právo v UN má Bezpečnostná rada
Organizácie Spojených národov (UNSC), ktorá je zložená z 15 členov. 5 hlavných
členov, Čína, Francúzsko, Rusko, Spojené štáty americké (USA) a Veľká Británia
(UK), je nemenné jadro UN a zvyšní desiati sú nestáli členovia, volení každé dva roky
Valným zhromaždením UN. Na rozdiel od WTO, kde si India vydobyla dôležité
postavenie, v UN je jej vplyv výrazne nižší. Napriek snahe získať v rade stále členstvo
sa jej to dodnes nepodarilo.
Skupina dvadsiatky (G20) bola zahájená v roku 1999 s cieľom diskutovať
o medzinárodnej finančnej a monetárnej politike, ale tiež o reforme medzinárodných
finančných inštitúcií a svetového ekonomického rozvoja.25 Prítomní boli ministri
financií a guvernéri centrálnych bánk jednotlivých členských krajín. Po kríze sa
stretnutia zmenili na summity, kde sa kládol dôraz na medzinárodnú ekonomickú
24

WTO Members look at way forward in agriculture talks. WTO: 2016 News Items [online]. 2016 [cit. 201604-11]. Dostupné z: https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/agng_09mar16_e.htm.
25
About G20. G20 [online]. 2015 [cit. 2016-07-17]. Dostupné z:
http://www.g20.org/English/aboutg20/AboutG20/201511/t20151127_1609.html.
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spoluprácu. Často sú prizývané aj iné krajiny mimo G20 a rovnako tak viaceré
medzinárodné organizácie, ako už spomínané WTO, UN, ale tiež Svetová banka
(WB), Medzinárodná organizácia práce (ILO) a Organizácia pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD) a iné.
Spomenieme si ešte dve regionálne organizácie, ktoré pomáhajú spájať
európsky a ázijský svet. Ide o Míting Európy a Ázie (ASEM) a Juhoázijské združenie
pre regionálnu spoluprácu (SAARC). ASEM bol vytvorený v roku 1996 a dnes
sa v ňom nachádza 51 štátov, v rámci ktorých sú 2 významné regionálne celky
z európskej a ázijskej strany – EU a Združenie národov juhovýchodnej Ázie
(ASEAN). ASEM spočíva na troch základných pilieroch – politickom, ekonomickom
a sociálne-kultúrnom.26 Stretnutie sa usporadúva každý druhý rok. Posledný míting,
tzv. ASEM11 sa odohral 15-16. júla 2016 v hlavnom meste Mongolska, v Ulanbátare,
kde zoskupenie oslávilo 20 rokov svojej existencie.27 Organizácia SAARC je
regionálna a medzivládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1985 a združuje južné
štáty Ázie. Sú to Bangladéš, Bhután, India, Maledivy, Nepál, Pakistan, Šrí Lanka
a Afghanistan. V roku 201128 vošla do platnosti tzv. Juhoázijská zóna voľného
obchodu (SAFTA), ktorá vznikla na princípe postupného znižovania colných sadzieb
medzi členskými krajinami, v závislosti od stavu daného štátu. Napriek tomu, že
členovia tejto organizácie vychádzajú zo svojej geografickej polohy, v roku 2006
získala EU status pozorovateľa, tým pádom sa môže zúčastňovať na stretnutiach
SAARC.
Je teda možné pozorovať, ako sa z Indie a EU, dvoch dôležitých politických
aktérov na globálnej scéne, stali postupom času blízki spolupracovníci. Užšia
26

ASEM/ASEF: Asia Europe Meeting. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky [online]. [cit. 20160717]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/cr_v_mezinarodnich_organizacich/asem_asef/i
ndex.html.
27
11th ASEM Summit. Asia-Europe Meeting: Info Board [online]. [cit. 2016-07-17]. Dostupné z:
http://www.aseminfoboard.org/events/11th-asem-summit-asem11.
28
SAFTA Protocol. SAARC [online]. [cit. 2016-07-17]. Dostupné z: http://www.saarcsec.org/areaofcooperation/detail.php?activity_id=36.
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kooperácia je viditeľná od 90. rokov, ale ozajstným spúšťačom bol až príchod nového
milénia, keď EU a India vytvorili medzi sebou Strategické partnerstvo. Dalo by
sa povedať, že väčšina summitov medzi Indiou a EU má predovšetkým informačný,
reprezentatívny a sumarizujúci charakter, ide o normatívne stanovisko, ktoré je
ideálom dokonalého partnerstva. Prierez summitov nám dáva príležitosť nahliadnuť
na hlavné témy, ktoré obe tieto krajiny posledných 12 rokov riešia, lenže vzhľadom
na závažnosť a komplikovanosť diskutovaných tém je veľmi náročné dospieť
k úspešným a zároveň rýchlym výsledkom. Až v poslednom roku sa začína prihliadať
aj na témy, ktoré sa javia oproti tým veľkým ako malicherné,29 zato ich pozitívne
výsledky môžu v budúcnosti kladne ovplyvniť aj také veľké témy ako napríklad
chudobu v Indii. Okrem summitov tieto dve krajiny vyjednávajú aj na multilaterálnej
úrovni, čo tiež nemalým spôsobom ovplyvňuje ich vzájomný vzťah.

29

Na lokálnej úrovni.
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2. Zahraničný obchod
2.1 Zahraničný obchod medzi Indiou a EU
Zatiaľ čo zakladajúce štáty EU30 boli v 90. rokoch minulého storočia
ekonomicky veľmi vyspelé, v Indii v tejto dobe hrozil reálne bankrot. Našťastie,
pod taktovkou vtedajšieho premiéra Narasinha Ráa31 a Ministra financií Manmóhana
Singha bola spustená séria dôležitých ekonomických reforiem. Tieto reformy sa týkali
hlavne liberalizácie zahraničného obchodu a do určitej miery aj privatizácie verejného
sektoru. Ráova dôležitosť v odštartovaní ekonomických reforiem je nepopierateľná
a bola pre Indiu nevyhnutným krokom.
Po historickom úvode a základnej charakteristike SP medzi Indiou a EU
z predchádzajúcej kapitoly sa môžeme presunúť smerom k ich súčasnej ekonomickej
spolupráci a stručnej analýze niektorých ekonomických ukazovateľov, čím si zároveň
konkrétnejšie priblížime ich vzájomné, ale aj celkové postavenie vo svete. V prvej
časti tejto kapitoly sa teda bližšie pozrieme na hrubý domáci produkt (GDP) a jeho
podiel na jednotlivé sektory. Následne sa pristavíme pri súčasnom stave obchodu
s tovarom, službami, priamymi zahraničnými investíciami (FDI) a remitenciami.
V druhej časti zanalyzujeme dnešnú situáciu zahraničného obchodu s vybranými
členskými štátmi EU a Indie.

2.1.1 Hrubý domáci produkt
Jeden z hlavných ukazovateľov krajín je hrubý domáci produkt. V rámci
ukazovateľa hrubého domáceho produktu (GDP) v parite kúpnej sily (PPP) sa vo svete
India radí na neuveriteľné štvrté, a EU, po sčítaní všetkých 28 štátov, na druhé
miesto.32 Dá sa povedať, že podľa GDP sa India od polovice 90. rokov minulého
30

Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Taliansko a Západné Nemecko.
P. V. Narasinha Ráo bol indickým premiérom v rokoch 1991 – 1996.
32
Central Intelligence Agency: The World Factbook [online]. [cit. 2016-09-23]. Dostupné z:
31
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storočia postupne dostala na úroveň najväčších svetových hráčov. Na druhej strane,
ak GDP v parite kúpnej sily prerozdelíme na každého obyvateľa, India sa podľa
údajov CIA radí až na nelichotivú 158. priečku. Na lepšie objasnenie tohto javu
porovnáme percentuálny podiel jednotlivých sektorov – poľnohospodárstva,
priemyslu a služieb na GDP, vzhľadom na percentuálne rozloženie pracovnej sily,
podľa vopred zmienených sektorov.

Graf č. 3
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html#in.
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EU
3.c Podiel sektorov na GDP
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Dostupné z: https://www.cia.gov/index.html.

Na prvý pohľad je zrejmé, že zatiaľ čo grafy EU (3.c a 3.d), sú približne
porovnateľné, grafy Indie (3.a a 3.b) sa od seba výrazne líšia. Vyplýva to z faktu
nerovnomerného pomeru medzi podielom jednotlivých sektorov na GDP a deľby
práce. Takmer polovica indického obyvateľstva (49 %) pracuje v primárnom sektore.
Na druhej strane, podiel poľnohospodárstva na GDP je len 16,1 %. Čo sa týka
priemyslu, jeho dôležitosť oproti minulým rokom mierne vzrástla na 20 %.
V súčasnosti India najviac profituje zo sektoru služieb, ktorý tvorí viac ako polovicu
GDP (54,4 %) a venuje sa mu približne tretina Indov (31 %). V EU tvoria služby
na podiel GDP viac ako 70 % a rovnako je na tom aj podiel pracovnej sily. Priemysel
je približne na 20 % a poľnohospodárstvo tvorí najmenšiu časť, a to 1,6 % podielu
z GDP na 5 % pracovnej sily. Okrem nerovnovážne alokovaných sektorov, nesmieme
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Služby

zabudnúť ani na objem indickej populácie, ktorý je od tej európskej33 2,5 krát väčší.
Ak počet aktívne pracujúcich ľudí v Indii bol v roku 2015 502,1 miliónov,34 tak
približne 250 miliónov ľudí sa živilo v poľnohospodárskom odvetví. Toto číslo,
vzhľadom na nízke percento podielu poľnohospodárskeho odvetvia na GDP do veľkej
miery vysvetľuje stále prítomnú chudobu v Indii. V nasledujúcom grafe si porovnáme
ročný rast GDP v Indii a EU.

Graf č. 4: Ročný rast GDP v Indii a EU v rokoch 2004-2015 (v %)
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V grafe č. 4 je možné pozorovať do akej miery sa dotkli oboch krajín krízy
z rokov 2008 a 2012. Zatiaľ čo EU sa dostala oba razy do záporných hodnôt vo výške
-4,4 % a následne -0,5 %, najhlbší pád Indie bol na úrovni 3,9 %. Napriek istému
spomaleniu indického rastu v roku 2008, o rok neskôr došlo k úplnému
33

Myslí sa tým EU.
Central Intelligence Agency: The World Factbook [online]. [cit. 2016-09-23]. Dostupné z:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html.
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ekonomickému zotaveniu. Dôvod rýchlejšieho ozdravného procesu z ekonomickej
krízy na indickom trhu spočíval predovšetkým v nižších exportoch a zároveň v raste
priemyselnej výroby.35 Na druhej strane pokles rastu EU je zapríčinený predovšetkým
rastúcim dlhom v eurozóne, ktorý bol spôsobený krajinami ako je Grécko,
Portugalsko, či Španielsko. Ako môžeme usúdiť, GDP je veľmi dôležitý a bohatý
informačný zdroj, ktorý v sebe ukrýva veľa cenných dát. Zároveň s ním ale treba
narábať s určitou opatrnosťou, pretože môže navodiť obraz, ktorý je od skutočnosti
dosť vzdialený.
Čo sa týka všeobecne obchodu, India prešla od 90. rokov neuveriteľným
posunom. V grafe č. 5 môžeme pozorovať posledné desaťročie vývoja indického
obchodu tovaru. Zatiaľ čo v roku 2005 bol dovoz vo výške 112 miliárd eur, v roku
2015 ide o viac ako trojnásobok. Vývoz bol pred desiatimi rokmi okolo 96 miliárd eur
a v roku 2015 na úrovni 240 miliárd eur. Export sa teda zvýšil takmer 2,5 krát.
Z dôvodu vyšších dovozov než vývozov sa bilancia krajiny nachádza dlhodobo
v miernom schodku, aj keď podľa súčasných informácií sa deficit postupne zmenšuje.
Podľa Economic Times z mája 2016 je tento znižujúci sa import spôsobený
predovšetkým prudko zníženým dovozom zlata, z dôvodu štrajku indických
klenotníkov proti navrhovanej spotrebnej dani vo výške 1 %, a zároveň znížením
dodávky ropy. Čo sa týka exportov, podľa indického Ministerstva financií ide
o celosvetový pokles vývozu.36

35

An astonishing rebound. The Economist [online]. [cit. 2017-02-01]. Dostupné z:
http://www.economist.com/node/14214001.
36
India´s trade deficit hits five year low of $4,8 billion. The Economic Times: Indicators [online]. [cit. 201610-12]. Dostupné z: http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/indias-trade-deficit-hitsfive-year-low-of-4-8-billion/articleshow/52262323.cms.
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Graf č. 5: Indický obchod v rokoch 2005 – 2015 (v miliónoch eur)
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Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf.

2.1.2 Zahraničný obchod s tovarom
Po základnej charakteristike pozitívnych zmien indického obchodu môžeme
pristúpiť k jej zahraničnému obchodu s EU. Zatiaľ čo pre Indiu činil výsledný obchod
s EU 80,7 miliárd eur, teda 13,3 % z celkového objemu obchodov, pre EU s Indiou
77,6 miliárd eur, čo činí iba 2,2 % z celkového objemu obchodov (Tabuľka č. 6).37
Ak si vezmeme objem obchodu EU so Spojenými štátmi americkými, výsledné číslo
je vyššie než objem celkového obchodu Indie vo svete. Tento fakt jasne ukazuje
na značné indické obchodné rezervy, ktoré sú do veľkej miery následkami Studenej
vojny a pretrvávajúcimi protekcionistickými opatreniami. Obchodný vzťah EU
a Indie je teda ešte stále do veľkej miery nevyrovnaný. Zatiaľ čo EU je v súčasnosti
pre Indiu najväčším obchodným partnerom, India je pre EU až na 9. mieste,
za Japonskom a Južnou Kóreou.

37

European Union, Trade in goods with India. European Commission: Trade [online]. 2016 [cit. 2016-07-17].
str. 8-9. Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf.
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Tabuľka č. 6: Najväčší obchodní partneri EU a Indie za rok 2015
EU

India

krajina

Hodnota
Percentuáln Krajina
(v mil. eur) a hodnota
(v %)

Hodnota
(v mil.
eur)

Percentuálna
hodnota (v %)

svet

3 516 830

100

Svet

605 078

100

1. USA

620 306

17,6

1. EU 28

80 693

13,3

2. Čína

520 812

14,8

2. Čína

65 091

10,8

3. Švajčiarsko 253 190

7,2

3. USA

55 168

9,1

4. Rusko

209 481

6,0

4. UAE

47 255

7,8

5. Turecko

140 732

4,0

5. S. Arábia

26 001

4,3

6. Nórsko

123 105

3,5

6. Švajčiarsko 20 110

3,3

7. Japonsko

116 355

3,3

7. Hong Kong 17 526

2,9

8. J. Kórea

90 240

2,6

8. J. Kórea

15 133

2,5

9. India

77 626

2,2

9. Indonézia

14 855

2,5

Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf.

Napriek prítomným rezervám, zahraničný obchod sa medzi Indiou a EU
od konca 90. rokov začal rozvíjať v plnom prúde a do roku 2011, s výnimkou jedného
roku, neustále rástol. V nasledujúcom Grafe č. 7 je možné sledovať hneď viacero
zaujímavých skutočností. V prvom rade, dvakrát výrazný pokles vzájomného
obchodu. V prvom prípade ide o rok 2009 z dôvodu americkej hypotekárnej krízy.
V druhom prípade ide o európsku (cyperskú) krízu, ktorá odštartovala lavínu kríz
členských štátov nachádzajúcich sa v eurozóne. Od roku 2013 je EU voči Indii
v miernom deficite, ktorý v roku 2015 dosiahol výšky 1,3 miliardy eur.
Okrem krízových spúšťačov, ktoré viditeľne ovplyvnili vzájomný obchod EU
a Indie, je potrebné spomenúť aj pomalý, znižujúci sa vplyv EU na indickom obchode.
Podľa Economic Survey 2015-2016, spracovaný indickým Ministerstvom financií,
sa podiel EU na indickom obchode znížil z 23,6 % v rokoch 2004-2005 na 18,1 %
26

z 2014-2015.38,39 Podľa prieskumu sa India postupne presúva smerom k vlastným
susedom, teda na ázijské trhy, ktoré začínajú byť pre Indiu z cenového hľadiska, ale
aj z dôvodu dostupnosti prístupnejšie oveľa viac než tie európske.40 Európa sa tak
dostáva postupne pod určitý tlak. Nenápadné, ale isté znižovanie vplyvu EU vo svete
si ešte podrobnejšie spomenieme v poslednej kapitole tejto práce.

Graf č. 7: Zahraničný obchod tovaru Indie s EU (v miliónoch eur)
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Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf.

Na záver podkapitoly spomenieme ešte hlavné druhy obchodovaného tovaru.
India je samozrejme známa vývozom textílií, ale tiež strojov a zariadení, obyčajných
kovov a výrobkov z nich vyrobených, či perál a drahých kovov. Na druhej strane, jej
dovoz z EU je zameraný predovšetkým na stroje, chemický priemysel a súčiastky
38

Rovnako aj v Amerike bol zaznamenaný pokles, ale nie až taký markantný ako v EU. Obchod sa znížil za
vopred spomenuté roky o 1,1 %.
39
Economic Survey 2015 - 2016 - Volume II: External Sector. Ministry of Finance: Union Budget [online].
[cit. 2016-09-23]. str. 68. Dostupné z: http://indiabudget.nic.in/es2015-16/echapvol2-04.pdf.
40
Ibid.
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pre dopravné prostriedky. Základné vývozné a dovozné artikly s percentuálnym
vyjadrením je možné nájsť v prílohe pod Tabuľkami č. 8.a, 8.b.

2.1.3 Zahraničný obchod so službami
Už z predošlých koláčových grafov č. 3 je vzhľadom na pokračujúcu
globalizáciu a digitalizáciu zreteľné, že sa význam služieb bude v blízkej budúcnosti
zvyšovať. Podľa dát WTO z roku 2012, sa obe skúmané krajiny angažovali
na celosvetovom obchodnom vývoze so službami nasledovne: India exportovala
99 miliárd eur, teda približne 4 %, zatiaľ čo EU asi 592 miliárd eur, v prepočte 25 %.
Na celosvetových dovozoch India v tom istom roku participovala 4 %, približne 90
miliárd eur, a EU 21 %, takmer 109 miliárd eur.41 Tak ako pri obchode s tovarom,
aj pri službách je zo strany Indie vidieť ešte určité rezervy. Vždy je ale potrebné
vnímať číselné vyjadrenia v porovnaní so začiatkom 90. rokov minulého storočia.
Najvýznamnejšími službami medzi Indiou a EU sú predovšetkým cestovanie,
komunikačné, počítačové a informačné služby.42 Zahraničný obchod so službami
medzi našimi dvoma celkami môžeme sledovať v grafe č. 9. Ide o spoločný vývoj
Indie a EU za posledné tri roky. Celkový obchod z roku 2012 sa zvýšil z 24,8 miliárd
eur na 27,8 miliárd eur v roku 2015.43 V grafe je opäť možné vidieť vplyv kríz, ktorý
spoločný obchod so službami do určitej, ale nie až tak výraznej miery, oslabil.

41

Statistics database. WTO: Home [online]. [cit. 2016-10-08]. Dostupné z:
http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E.
42
SACHDEVA, Gulschan a Aysegul UNAL. Evaluation of the EU-India Strategic Partnership and the
Potential for its Revitalisation [online]. Belgium, 2015, s. 16 [cit. 2016-08-07]. ISBN 978-92-823-7239-5.
Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534987/EXPO_STU(2015)534987_EN.pdf.
43
EU – India Summit: EU Trade in goods with India in slight deficit in 2015 for a third consecutive year.
European Commission: Eurostat [online]. 2016 [cit. 2016-07-17]. Dostupné z:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7217202/6-30032016-AP-EN.pdf/e3a633e7-955b-45a79eb8-2577110e03e1.
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Graf č. 9: Bilaterálny obchod so službami Indie s EU v období 2012-2014
(v mld. eur)
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Dostupné z: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/india/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111515.pdf.

2.1.4 Priame zahraničné investície (FDI)
Zahraničné investície tvoria nezanedbateľnú zložku GDP Indie. Tento trend sa
začal rozširovať vznikom nadnárodných spoločností zo strany rozvinutých krajín, čím
sa začal svet postupne globalizovať. Dnes už samozrejme, nielen rozvinuté, ale
aj rozvojové krajiny využívajú cezhraničné aktivity v podobe korporátnych
spoločností, zameraných hlavne na automobilový a technologický priemysel,
a postupne si v zahraničí získavajú pozitívne ohlasy a úspechy. Z celkového prílivu
priamych zahraničných investícií do Indie, sa EU podieľa približne z 25 %.44 Výška
FDI v štatistických údajoch je ale do veľkej miery skreslená ostrovným štátom

44

RANJAN MOHAPATRA, Dipti. Trade and Investment Flows between India and the European Union:
Issues and Challenges. Romania: Bridge Center, 2015. str. 137, ISBN 978-606-93502-8-7.
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v Indickom oceáne, Mauríciom. India má s touto krajinou uzatvorené bilaterálne
dohody, vďaka ktorým sa obe krajiny oslobodzujú od platenia daní. Túto výhodu
následne využívajú vo svoj prospech zahraničné krajiny, teda aj európske,
a obchodujú tak s Indiou výhodnejším spôsobom. Oficiálne tým pádom viac ako 35 %
celkového prílevu FDI do Indie za posledných 15 rokov prichádza práve z Maurícia,
zo štátu s menším počtom obyvateľov než Praha.45 Z toho vyplýva, že štáty EU sa
v konečnom dôsledku podieľajú na príleve FDI ešte oveľa viac. V Tabuľke č. 10
môžeme pozorovať hlavných investorov účastniacich sa na indickom trhu.
Z európskej strany ide hlavne o UK, ale tiež Cyprus, Nemecko, Holandsko
a Francúzsko.

Tabuľka č. 10: Prílev FDI do Indie 2000 – 2014 (v miliónoch USD)
Krajina

Príliv FDI

celkový príliv (v %)

Maurícius

81,911

35,8

Singapur

27,114

11,8

Japonsko

17,102

7,5

USA

12,727

5,6

EU

58,907

25,7

UK

21,587

9,46

Holandsko

12,727

5,57

Cyprus

77,16

3,38

Nemecko

6,832

2,99

Francúzsko

3,993

1,75

Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534987/EXPO_STU(2015)534987_
EN.pdf.

45

Op. cit. SACHDEVA, str. 16.
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Na krátke zmapovanie prílivu zahraničných investícií z EU do Indie
za posledných desať rokov môžeme pristúpiť k nasledujúcemu Grafu č. 11.
Najúspešnejšie obdobie sa nachádza medzi americkou a európskou krízou, kde prílev
dosiahol až 13,83 miliardy eur. Tento rast pravdepodobne spôsobil čiastočný presun
investícií z USA do ekonomicky stabilnejšieho ázijského prostredia, ktoré
nezaznamenalo na rozdiel od iných po kríze z roku 2008 dlhodobú ekonomickú
recesiu.

Graf č. 11: Príliv zahraničných investícií z EU do Indie v rokoch 2004 – 2013
(v mld. eur)
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Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/534987/EXPO_STU(2015)534987_
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2.1.5 Remitencie
Posledným, zato nemenej dôležitým finančným prínosom do Indie sú
remitencie. Tie v roku 2014 tvorili približne 3,4 % GDP Indie.46 Napriek faktu, že
v roku 2015 došlo k ich miernemu zníženiu objemu, podľa WB je India v súčasnosti
ich najväčším príjemcom na svete.47 Od roku 2013 sa každoročne číslo pohybuje
okolo 70 miliárd amerických dolárov. Ďalšími významnými príjemcami sú napríklad
Čína, Filipíny, Mexiko, či Nigéria.
Obchod medzi Indiou a EU je teda dôležitým spojivom, je to hlavný bod, ktorý
vzťah vyživuje. Na druhej strane je možné vidieť, že ich vzájomný obchod vykazuje
pár viditeľných nedostatkov. Zo strany Indie ide ešte o určitú nevyspelosť
a prítomnosť vysokého nerovnomerného rozdelenia hrubého domáceho produktu,
ktorý síce pri celkovom súčte vykazuje známky vyspelej krajiny, ale v skutočnosti
tomu tak ešte nie je. Okrem iného využíva stále vysoký počet protekcionistických
opatrení, ktoré si priblížime v 3. kapitole práce. Na druhej strane sa nachádza vyspelá
EU, ktorej ale reálne môže hroziť, že ak nebude brať Indiu ako silného, a dnes už
v niektorých sférach rovnocenného partnera, jej svetový vplyv bude s veľkou
pravdepodobnosťou ohrozený. Na najbližších stránkach si priblížime tri hlavné
partnerstvá, ktoré si rast indického vplyvu vo svete uvedomujú, vzájomne sa
obohacujú a profitujú zo spoločných projektov.

46
Personal Remittances, received (% of GDP): India. The World Bank: Data [online]. [cit. 2016-08-07].
Dostupné z: http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=IN.
47
Remittances to Developing Countries Edge Up Slightly in 2015. The World Bank: News [online]. 2016 [cit.
2016-08-07]. Dostupné z: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/04/13/remittances-todeveloping-countries-edge-up-slightly-in-2015.
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„Europe appears to be playing a diminishing role in India's strategic thinking, despite
its strong relations with individual countries: Britain, France and Germany,
in particular.“48

2.2 Porovnanie zahraničného obchodu Indie s vybranými členskými štátmi
2.2.1 Veľká Británia
Vzťah medzi Indiou a Veľkou Britániou je historicky jeden z najcitlivejších
a najprepojenejších, aké kedy India mala. Počiatky môžeme pozorovať od roku 1600,
pri vzniku Východoindickej spoločnosti (EIC) a o 250 rokov neskôr (1858 - 1947),
pri následnom podmanení si Indie Britským rádžom. Od roku 1947 sa India nakoniec
vymanila spod britského vplyvu a vzťahy do určitej miery ochladli. Okrem
nezabudnuteľnej minulosti, ktorú v sebe India istým spôsobom nosí dodnes, dôležitú
rolu hrala aj ich rozdielna orientácia v rámci politického rozloženia sveta. Počas
Studenej vojny, približne do polovice 60. rokov minulého storočia bola India súčasťou
medzinárodnej organizácie tzv. Hnutia nezúčastnených krajín (NAM) a následne sa
stala prívržencom ZSSR, zatiaľ čo UK patrilo do Západneho bloku pod záštitou
Severoatlantickej aliancie (NATO). Dnes, približne štvrť storočia po ukončení
Studenej vojny, sa v UK nachádza približne 1,5 miliónová indická diaspora a jej počet
stále rastie. Aj vďaka tomuto číslu nie je prekvapivé, že počet indických spoločností
v UK je pomerne veľký.
V roku 2004, India a UK podpísali medzi sebou SP s predstavou opätovného
prepojenia historických a kultúrnych väzieb. Dôraz je kladený predovšetkým
na vytváraní spoločnej obrannej politiky a boja proti terorizmu. Čo sa týka nukleárnej
politiky, UK, tak ako USA, stojí za Indiou, a od roku 2005 voči nej zmiernila sankcie
48

JAISHANKAR, Dhruva, VENKATSHAMY, Krishnappa a Princy GEORGE (eds.). Grand Strategy for
India 2020 and Beyond: Europe in Indian Strategy [online]. New Delhi: Pentagon Security International,
2012 [cit. 2016-09-25]. ISBN ISBN 978-81-8274-657-2. Dostupné z:
http://www.idsa.in/system/files/book/book_GrantStrategyIndia.pdf.
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na civilné (mierové) využitie jadrovej energie, uvalené v roku 1998.49 Okrem
budovania spoločnej obrannej politiky, UK Indii sľúbila svoju plnú podporu ohľadom
stáleho členstva v rámci UNSC.
Indický vplyv v rámci UK je vzhľadom na objemnú prítomnosť diaspory
neodškriepiteľný. S tým samozrejme súvisí aj množstvo vplyvných indických
spoločností v UK, ktorých počet každým rokom rastie a rozširuje sa rýchlym tempom.
Ide o približne 30 malých a stredne veľkých podnikov, 27 stredneveľkých a 5 veľkých
korporátnych spoločností. Podľa štúdie „Tracking the UK´s top Indian Companies“
z roku 2016 sem patria spoločnosti zamerané na technológiu a telekomunikácie,
farmaceutiká a chemikálie. Pre predstavu môžeme uviesť zopár zaujímavých
prípadov. Na úplne prvom mieste sa nachádza telekomunikačná spoločnosť Bharti
Airtel (UK) Ltd., ktorá dosiahla neuveriteľného rastu 886 %. Výrazná časť
zákazníkov, na ktorú sa zameriava, je práve indická diaspora. Úspech
farmaceutického priemyslu je možné pozorovať pri spoločnostiach Emcure Pharma
na 3. priečke so 666 % rastom, či Wockhardt UK Holdings na 5. priečke s rastom
147 %. Softvérová spoločnosť Cyient Ltd. na 8. priečke s rastom 97 %, sa darí veľmi
dobre nielen v UK, ale aj v samotnej Európe. Rast zaznamenali dokonca aj finančné
služby a to napríklad Axis banka na 32. mieste, ktorá od minulého roku dosiahla v UK
30 % zvýšenie.50 Je potrebné dodať, že rast každej spoločnosti nie je priamo úmerne
prepojený s počtom ponúkaných pracovných pozícií. Najväčší zamestnávatelia
sa orientujú samozrejme v Londýne. Napríklad Tata Group, najznámejší indický
konglomerát, ktorý odkúpil v roku 2008 Jaguar Land Rover, sa v súčasnosti podieľa
na 21,8 miliardovom obrate indických spoločností v UK z viac ako 83 % (minulý rok
z 90 %).51 Britský sociológ Anthony Giddens hovorí v tejto súvislosti o „reverse
49

KUMAR, Satish, S.D. PRADHAN, Kanwal SIBAL, Rahul BEDI a Bidisha GANGULY. India´s Strategic
Partners: A Comparative Assessment [online]. New Delhi: Foundation for National Security Research, 2011
[cit. 2016-10-15]. Dostupné z: http://fnsr.org/files/Indias_Strategic.pdf.
50
India Meets Britain: Tracking the UK´s top Indian companies. Grant Thornton India Tracker 2016 [online].
2016 [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://www.grantthornton.co.uk/globalassets/1.-member-firms/unitedkingdom/pdf/publication/2016/india-meets-britain-2016-report.pdf.
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colonisation“, kde tzv. nezápadné krajiny zvyšujú na západe svoj vplyv.52 Príkladom
môže poslúžiť práve Tata Group, ktorý zamestnáva viac ako 69 000 ľudí. Celkovo
automobilový sektor je v UK kľúčovým odvetvím, keďže vytvára viac ako tretinu
pracovných miest (36 %). Po Tata Group, sú najväčšími zamestnávateľmi logistické
(TVS Logistics Services) a technologické služby (Hinduja Global Solutions).
Treba mať na pamäti, že vývoj spomenutých spoločností sa mení veľmi rýchlo.
Už len za minulý rok došlo k nemalým zmenám v ich poradí na britskom trhu.
Hlavným dôvodom tejto premenlivosti je pravdepodobne vysoká koncentrácia
a konkurencieschopnosť spoločností. Každopádne ich prísun financií do UK je
očividný už len minimálne z platenia kombinovanej korporátnej dane, ktorá sa oproti
minulému roku zvýšila z 500 na 600 miliónov libier. Nakoniec si je potrebné
uvedomiť, že UK vo vzťahu k Indii sa od ostatných členov EU53 líši tým, že má
s Indiou oveľa intenzívnejší vzťah, kde obe strany získali nemalé klenoty. Napriek
britským ekonomickým ziskom počas existencie EIC a neskoršiemu tvrdému
britskému rádžu, budúca India získala pre svojich potomkov významné dedičstvo
v podobe nového materinského jazyka (angličtiny), ktorý dnes zohráva kľúčovú rolu
v dorozumievaní sa na celom svete, základu infraštruktúry, či výraznejšieho
uvedomovania si dôležitosti svojej vlastnej identity.

2.2.2 Francúzsko
Vzťah Indie s Francúzskom (FR) začal tiež kolonizovaním, ale neprerástol až
do takej miery ako v prípade britskej koruny. Spoločná ekonomická spolupráca medzi
FR a Indiou sa naplno prejavila koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Ich
vzájomná spolupatričnosť bola potvrdená v roku 1998, keď došlo k vzniku prvého
2016 [cit. 2016-10-24]. Dostupné z: http://www.grantthornton.co.uk/globalassets/1.-member-firms/unitedkingdom/pdf/publication/2016/india-meets-britain-2016-report.pdf.
52
Globalisation. BBC: Online Network [online]. [cit. 2016-10-19]. Dostupné z:
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/week1/week1.htm.
53
Napriek platnému referendu o Brexite, je UK ešte stále oficiálne súčasťou EU.
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indického Strategického partnerstva vôbec, na čele s vtedajším prezidentom
Jacquesom Chiracom. Ich partnerstvo je založené predovšetkým na jadrovej
spolupráci, zabezpečení kvalitnej obrany štátov a vesmírnom výskume. Dalo by
sa povedať, že prienikom spomenutých odvetví sú teda technológie a ich rozvoj. Ide
napríklad o robotiku či kontrolné systémy v oboch krajinách.54 Vzhľadom na typ
spoločných záujmov, FR je jedna z tých krajín, ktorá v roku 1998 neodsúdila ďalšie
indické pokusy ohľadom jadrových zbraní, ale naopak Indiu nekompromisne
podporovala. Navyše FR ako stály člen rady bezpečnosti UN (UNSC), rovnako ako
UK, dlhodobo prejavuje plnú podporu vstupu Indie do užšieho kruhu UNSC.
Nepriame spojivo medzi FR a Indiou vytvára aj ich geografická blízkosť, vďaka
francúzskym zámorským regiónom v Indickom oceáne – Réunion a Mayotte, kde sa
nachádza určité percento indického obyvateľstva.
Spoločnou témou medzi Indiou a FR je v súčasnej dobe aviatika. Presnejšie
ide o indický nákup 36 francúzskych stíhačiek, tzv. „Rafale fighter jets“ za cenu 7,87
miliardy eur. V piatok 23.9.2016 prebehlo medzi Indiou a FR podpísanie tzv. vnútrovládnej dohody (IGA), ktorá zároveň musí spĺňať základné podmienky stanovené EC.
Keďže posledná kúpa stíhačiek prebehla naposledy s Ruskom, koncom 90. rokov,55
dalo by sa povedať, že zo strany FR a nepriamo aj EU, ide o významný krok
strategického charakteru, na ktorom by sa dalo budúcnosti prepájať iné vzájomné
projekty a tým posilňovať spoločné obchodné záujmy.
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2.2.3 Nemecko
Nemecko nebolo ani kolonizátorom Indie a ani nikdy nenadobudlo výrazný
politický vplyv v oblasti Južnej Ázie, z toho dôvodu má s Indiou diametrálne odlišnú
minulosť než UK, či FR. Vzťah Indie a Nemecka sa prelína predovšetkým
v obchodnej rovine a to hlavne po skončení Studenej vojny začiatkom 90. rokov.
V roku 2001 vzniklo medzi týmito dvoma krajinami SP, ktoré sa primárne venuje
obchodu, investíciám a technológiám. Preto neprekvapí, že Nemecko je zároveň
v rámci EU najväčším obchodným partnerom Indie. India exportuje do Nemecka
hlavne textílie, kovové produkty, elektroniku, kožené výrobky a kožu, farmaceutiká,
súčiastky do auta, ale aj šperky a z Nemecka dováža stroje, elektroniku, kovové
produkty, chemikálie, či meracie a kontrolné prístroje. V roku 2015 ich spoločný
obchod dosiahol 17,33 miliárd eur, čo je viac ako 40% celkového obchodu medzi
Indiou a EU (Tabuľka/Graf č. 7). Indický export do Nemecka tvoril čiastku vo výške
7,56 miliardy eur a import 9,77 miliardy eur.
Okrem SP, India s Nemeckom vytvorili medzi sebou tzv. Medzivládne
konzultácie (IGC), ktoré sú jedinečným spojením s dôrazom posilniť SP. Posledná
tretia IGC sa odohrala 5. októbra 2015 v Indii, kde sa stretla nemecká kancelárka
A. Merkelová s indickým premiérom N. Módím a podpísali dohodu o zjednodušení
podnikania nemeckých firiem v Indii. Dohoda by mala eliminovať zbytočné
byrokratické prekážky. Zároveň sa Nemecko rozhodlo poskytnúť 2 miliardy eur
ohľadom boja proti klimatickým zmenám, napríklad na budovanie solárnych
panelov.56
Nemecko a India sú zároveň veľmi silno prepojené z hľadiska vzdelania
a kultúrneho spoznávania sa. Tento trend vznikol už začiatkom 19. storočia, keď bola
v roku 1818 založená prvá katedra Indológie na Univerzite v Bone. Dodnes existuje
31 katedier, podporovaných z indickej strany, ktoré svoje pôsobisko v rámci
56

Angela Merkel signs key business deal with India's Narendra Modi. BBC: News [online]. [cit. 2017-02-11].
Dostupné z: http://www.bbc.com/news/world-asia-india-34441027.
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Nemeckej republiky obmieňajú. V súčasnosti školy v Nemecku navštevuje viac než
12 000 indických študentov a približne 800 nemeckých študentov naopak, využíva
možnosti študovania, prípadne rozmanitých stáží v Indii.57
Záverom tejto kapitoly by sa dalo vyvodiť, že vzťah Indie a EU spočíva
na ekonomických princípoch, a to predovšetkým s najväčšími európskymi trhmi,
akými sú UK, FR, či Nemecko. Uvidíme v blízkej budúcnosti, ako sa táto vzájomná
kooperácia bude vyvíjať. Predsa len, po tohtoročnom britskom referende o vystúpení
z únie, EU prechádza úplne novým obdobím, ktorému za celú svoju históriu zatiaľ
nikdy nemusela čeliť. Preto je veľmi ťažké vôbec predvídať, aká cesta čaká Britániu
a akú EU. Každopádne, partnerstvo je potrebné vnímať ako vzťah, do ktorého treba
investovať a stále ho udržiavať. Už od summitu v Helsinkách z roku 2007 sa otvorila
nová téma, ktorá by mohla obchod EU a Indie stmeliť a oveľa viac zjednodušiť.
Hovoríme o už spomínanej zóne voľného obchodu, teda postupné oslobodzovanie
obchodu od obchodných bariér akými sú napríklad clá, dane, kvantitatívne reštrikcie
a ďalšie. V nasledujúcej časti si preto konkrétnejšie rozoberieme (ne)možnú realizáciu
FTA, s dôrazom na jej súčasné slabiny, v podobe protekcionistických bariér, ktorými
dodnes disponujú obe krajiny.

57
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3. Protekcionistické opatrenia
Podľa obsahu SP, ktorý sme si priblížili v prvej kapitole tejto práce by sa dalo
povedať, že obe krajiny majú pomerne ambicióznu víziu vytvoriť medzi sebou voľný
obchod. Na budovaní FTA sa krajiny oficiálne spoločne dohodli na summite z roku
2007, v Novom Dillí. Napriek dokumentom plných cieľavedomých správ je potrebné
zároveň reflektovať realitu, ktorej výsledky už viac ako dekádu zaostávajú. Stagnácia
ambiciózneho plánu spočíva predovšetkým z dôvodu prítomnosti množstva
protekcionistických opatrení z oboch strán. Tým, že EU a India sú krajiny z pohľadu
vyspelosti, ale aj kultúrne na rôznej úrovni, ich používanie ochranárskych praktík
sa vo viacerých prípadoch výrazne líši. Na najbližších stránkach si predstavíme
najzaujímavejšie príklady protekcionistických opatrení ako v Indii, tak v EU.

3.1 Protekcionizmus v Indii
V každej krajine treba brať veľký ohľad na prekážky pri vstupe na zahraničný
trh. Vzhľadom na silný byrokratický aparát, platí táto veta pre Indiu dvojnásobne.
Už len keď si vezmeme ekonomický rebríček ohľadom regulačného prostredia
krajiny, India sa nachádza až na 130. mieste, za Kambodžou, Maldivami, Západným
brehom a Gazou.58 Tieto obmedzenia dokážu až niekoľkonásobne navýšiť výsledné
náklady obchodu. Ide o početné dane, tarifné prekážky v podobe colných poplatkov,
ale aj netarifné, ako napríklad kvantitatívne reštrikcie a antidumpingové opatrenia.
Problém ale môže spočívať aj v nadmernej byrokracii, ktorá následne prechádza
do korupčných prípadov. Nepriamymi obchodnými obmedzeniami sú samozrejme
aj kultúrne odlišnosti. Postupne si popíšeme jednotlivé prekážky na indickom trhu.
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Doing Business: Economy Rankings. World Bank [online]. [cit. 2016-06-15]. Dostupné z:
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3.1.1 Náročný daňový systém
Daňový systém v Indii sa rovnako ako v Európe delí na priame a nepriame
dane. Na najbližších stránkach sa budeme venovať predovšetkým nepriamym daniam,
ktoré ovplyvňujú okrem fyzických a právnických osôb, aj podnikateľské subjekty.
Predstavíme si 3 typy nepriamych daní. Od roku 1957 sa začala používať
tzv. Centrálna predajná daň (CST), ktorá sa odvádza pri pohybe tovaru z jedného
indického štátu do druhého. Do roku 2005 šlo o výšku 4 % a následne po zavedení
dane z pridanej hodnoty sa znížila na 2 %. Na rozdiel od CST, sa daň z pridanej
hodnoty v jednotlivých zväzových štátoch líši. To následne prispieva k väčšej
byrokracii, chaosu a výsledkom býva korupcia. Daň zo služieb sa pod taktovkou
Ministra financií Aruna Džajtliho v priebehu krátkeho času zvýšila z 12,36 %
až na rovných 15 %. Výška dane je platná od 1. júna 2016. Dôvod jej postupného
rastu spočíva v dvoch poplatkoch, ktoré boli postupne zahrnuté do dane zo služieb.
Ide o tzv. poplatok Svačch Bhárat a Kriši Kaliján.59 Prvý poplatok je zameraný
na vládnu kampaň za čistú Indiu a druhý je určený na podporu konkrétnych
poľnohospodárskych aktivít, prípadne farmárov obecne.60
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V pôvodnom znení ide o: „Swachh Bharat Cess“ a „Krishi Kalyan Cess“.
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Tabuľka č. 12: Nepriame dane v Indii (v %)
Názov

Výška dane

Daň z pridanej hodnoty

0-20

CST

2

Daň zo služieb

15

Dostupné z: Doing Business in India [online]. SKP Business Consulting LLP, 2015, str. 86 [cit. 2016-12-05].
Dostupné z: http://china-traderesearch.hktdc.com/resources/MI_Portal/Article/obor/2015/10/471648/1468305190434_Indiaguide.pdf.

Hlavný rozdiel daňového systému v Indii teda spočíva v tom, že neexistuje
jeho ucelenosť medzi jednotlivými zväzovými štátmi, čo následne prispieva
k neprehľadnosti a chaosu. Z toho dôvodu sa od roku 2009 oficiálne začalo pracovať
na vytvorení tzv. dane z tovaru a služieb (GST), ktorá by mala celý daňový systém
zjednotiť a dokonca zrušiť niektoré čiastkové dane, ako napríklad vopred zmienenú
CST. V roku 2016 bol návrh predstavený Džajtlim v indickom parlamente a čaká sa
ešte na schválenie v Rádžja a Lók sabhá. V súčasnej dobe sa zavedenie GST očakáva
v júli

2017.61

Dôvod

celkového

zdĺhavého

procesu

vyplýva

paradoxne

z komplexnosti reformy. Ide o prvý prípad zjednodušenia nepriameho daňového
systému v indickej histórii. Ku zdĺhavému procesu samozrejme prispievajú aj ďalšie
skutočnosti a to výmena vlády v roku 2014, ale tiež boj medzi jednotlivými štátmi
a Radou GST kvôli stratám z príjmov, ktoré pravdepodobne nastanú. Rada
pod taktovkou Ministra financií odsúhlasila zákon, ktorý by mal štátom zabezpečiť
kompenzáciu nadobudnutých strát.62 Už o pár mesiacov sa dozvieme, či sa podarí
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o ds ú hl asi ť c el ý pr oj e kt.
P o z á kl a d n o m p o pis e n e pri a m y c h d a ní s a prist a ví m e ešt e pri j e d n ej pri a m ej,
kt or á o v pl y v ň uj e aj z a hr a ni č n ý c h p o d ni k at e ľ o v v I n dii. I d e o t z v. k or p or át n u d a ň ,
n e o d m yslit e ľ n á s ú č as ť p o pl at k o v v o fir m á c h v I n d ii.

V ýš k a k or p or át n ej d a n e

s a urč uj e p o d ľ a d v o c h z á kl a d n ý c h f a kt or o v: o d v ýš k y príj m u d a n ej fir m y
z a pr e d c h á d z aj ú ci fi n a n č n ý r o k a o d j ej p ô v o d u. K or p or át n a d a ň j e zl o ž e n á z tr o c h
č i ast o k: z o z á kl a d n ej s a d z b y 3 0/ 4 0 %, z prir á ž k y, kt or ej v ýš k a z á visí o d príj m u d a n ej
fir m y z a r o k a n a k o ni e c v z d el á v a ci a d aň v o v ýš k e 3 %. V n asl e d uj ú c ej t a b uľ k e s ú
p er c e nt á v yj a dr e n é u ž p o s č ít a ní vš et k ý c h tr o c h zl o ži e k. A k o m ô ž e m e sl e d o v ať ,
v I n dii d o c h á d z a k v ýr a z n é m u r o z di e l u z d a n e ni a d o m á c ej a z a hr a nič n ej fir m y.
I d e pri bli ž n e o r o z di el v o v ýš k e 1 0 %. Z t o h o d ô v o d u s a v ä č ši n a z a hr a nič n ý c h firi e m
r e gistr uj e v I n dii, a b y n a n e pl atil a r o v na k á v ýš k a k or p or át n ej d a n e a k o pr e d o m á c e
fir m y. 6 3

T a b u ľ k a č . 1 3: Štr u kt úr a k or p or át n ej d a n e z a fi n a nč n ý r o k 2 0 1 5/ 2 0 1 6 ( v %)
Fi r m a

TI

64

100

mil.

1 0 mil. I N R

I N R

TI I n é p rí p a d y

1 0 0 mil. I N R

d o m á c a fir m a

3 4, 6 0 8

3 3, 0 6 3

3 0, 9

z a hr a ni č n á fir m a

4 3, 2 6

4 2, 0 2

4 1, 2

I bi d, O p. cit., S K P B usi n ess C o ns ulti n g L L P, 2 0 1 5, str. 5 9.

3. 1. 2 C ol n ý s yst é m v I n dii
I n di a s a o pi er a o C ol n ý z ák o n z r o k u 1 9 6 2 ( C ust o m A ct) a C ol n ý s a d z o b ní k
z r o k u 1 9 7 5 ( C ust o ms Tariff A ct), kt or ý b o l n a p osl e d y u pr a v e n ý pre d d esi ati mi r o k mi
63
64

K or p or át n a d aň n a Sl o v e ns k u s a v s úč as n osti p o h y b uj e v o v ýš k e 2 2 %.
TI = Ta x a bl e i n c o m e, z d a nit eľ n ý príj e m.
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(2006).65 V Indii existujú 3 typy cla: základné, dodatočné a antidumpingové. Základné
clo sa pohybuje do 10 % a v špecifických prípadoch, napríklad pri dovozoch
informačných technológií je tarif dokonca nulový. (Businessinfo.cz, str. 18). Úloha
dodatočného cla spočíva v snahe chrániť domáci tovar pred podobným tovarom
zo zahraničia, to znamená, že sa navýši o určitý počet percent, aby domáci produkt
nebol znevýhodnený. Výška sa pohybuje medzi 4 % až 48 %. Cieľom
antidumpingového cla je ochrana krajiny pred prichádzajúcim dumpingovým
výrobkom. Ide v podstate o výrobok, ktorého hodnota je nižšia než normálna hodnota
výrobku pri bežnom obchode v krajine vývozu.66 Je potrebné spomenúť, že jednotlivé
clá sa ešte môžu sčítavať, na základe čoho dochádza v danom systéme k oveľa väčšej
neprehľadnosti. To znamená, že napriek 10 % základnému zdaneniu sa môže stať, že
sa clo navýši rádovo o desiatky percent. Napriek badateľnému zlepšeniu colnej
politiky si ukážeme príklad, ktorý odhalí indické rezervy. Podľa oficiálnej indickej
stránky o clách a zdanení v Indii si predstavíme IV. časť, kapitolu 22 a 24, ktoré
sa zaoberajú dovozom nápojov, destilátov, octu a tabakových výrobkov. Ako vidieť
v Tabuľke č. 14, clá dovážaných nápojov a tabakových výrobkov do Indie
sa pohybujú medzi 30 % až 150 %. Neuveriteľná výška uvalených ciel len potvrdzuje
fakt, že India je veľmi rezervovaná v otváraní svojho trhu. Okrem iného sa táto
neprístupnosť

dotýka

tiež

automobilového

sektoru,

liberalizácie

financií,

maloobchodu, bankových sektorov a verejných zákaziek (Kugiel 2015, str. 2).
Napriek výslednej výške dnešného cla v Indii je ale treba pripomenúť, že ešte
pred ekonomickými reformami z 90. rokov, clo dosahovalo neuveriteľných 300 %,67
takže percento sa v každom prípade viditeľne znížilo.
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Tariff 2015-2016: General Notes. Central Board of Excise and Customs: Department of Revenue, Ministry
of Finance, Government of India [online]. [cit. 2016-07-19]. Dostupné z: http://www.cbec.gov.in/htdocscbec/customs/cs-tariff2015-16/cst2015-16-idx.
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Indie: Největší byrokracie na světě. Euro: Byznys [online]. 2012 [cit. 2016-04-15]. Dostupné z:
http://www.euro.cz/byznys/indie-nejvetsi-byrokracie-na-svete-859898.
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Tabuľka č. 14: Clá na dovážané nápoje a tabakové výrobky
Nápoje
nealkoholické

Ocot
alkoholické

minerálne
vody

pivo

ľad

destilovaný
etanol

Clo (v %)
limonády

100

30

30

ovocné
džúsy
sójové
nápoje..

Tabakové
výrobky

vína a destiláty
(džin, rum,
150
tekila..)

cigary

60

30
ostatné
30

Informácie sú dostuné z: http://www.cbec.gov.in/.

3.1.3 Silný byrokratický aparát
Väčšina indických obchodníkov má obchodné spôsoby, ktoré cudzinec nie
vždy dokáže pochopiť. Následne sa často stáva, že práve napríklad európsky
obchodník nakoniec vzdá svoje úsilie na úspešné dokončenie obchodu s Indiou
a opustí indický trh. Dalo by sa preto povedať, že indický trh je chránený „určitou
bariérou zvyklostí,“68 ktorými sú rozšírenosť byrokracie, diverzifikovaný a veľký trh,
vysoká korupcia, dlhé časové obdobie pred podpísaním samotného kontraktu,
problém s vývozom alkoholu, problematika ochrany duševného vlastníctva v Indii
a uzavretosť Indie. Z dôvodu všetkých týchto vplyvov sa India vzhľadom na rýchlosť
zahraničného podnikania nachádza až na 130. priečke. Táto analýza vytvorená WB
zahŕňa celkovo 190 krajín a 10 rôznych oblastí súvisiacich s podnikaním a časovým
intervalom ich úspešného vybavenia. V nasledujúcej tabuľke, rozdelenej na dve časti,
68

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/indie-zakladni-podminky-pro-uplatneni-ceskeho18279.html.
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je možné na jednej strane pozorovať základné štáty juhoázijského geopolitického
regiónu a na druhej výber krajín EU. Ten bol vytvorený na základe ich dôležitosti
v rámci EU (UK, FR, SRN), nedávnej krízovej ekonomickej situácie (Grécko),
úspešnosti v rámci umiestnenia sa (Dánsko, Fínsko) a vlastného výberu (Slovensko a
Česko).

Tabuľka č. 15: „Doing Business“ v južnej Ázii a v EU (2017)
Južná Ázia

Priečka

Vybrané štáty EU

Priečka

Bhután

73

Dánsko

3

Nepál

107

Veľká Británia

7

Šrí Lanka

110

Fínsko

13

India

130

Nemecko

17

Maledivy

135

Česko

27

Pakistan

144

Francúzsko

29

Bangladéš

176

Slovensko

33

Afghanistan

183

Grécko

61

Dostupné z: Doing Business: Economy Rankings. The World Bank [online]. [cit. 2017-01-03]. Dostupné z:
http://www.doingbusiness.org/rankings.

Je miernym prekvapením, že v oblasti južnej Ázie sa v porovnaní s ostatnými
krajinami nachádza India až za Bhutánom, Nepálom, či Šrí Lankou. Nízke
umiestnenie len potvrdzuje stále silný zbyrokratizovaný indický aparát, ktorého kým
sa India nezbaví, zahraniční podnikatelia nebudú ochotní investovať do tak zdĺhavého
a zároveň neistého procesu. Čo sa týka EU, najlepšie podnikateľské prostredie
45

ponúkajú severské krajiny, UK a SRN. Okrem Grécka sa celý výber krajín nachádza
pod 40. priečkou, čo oproti krajinám Južnej Ázie stále vytvára neporovnateľné
prostredie medzi podnikaním v rozvinutej a rozvojovej krajine. Niekoľkonásobná
strata v umiestnení len potvrdzuje fakt, že južná Ázia a teda aj India, majú ešte dlhú
cestu pred sebou v zjednodušovaní a otváraní svojho trhu oproti tým európskym,
z ktorých drtivá väčšina sa nachádza v prvej tretine zo všetkých štátov sveta.
Dalo by sa teda povedať, že vzhľadom na poslednú dekádu minulého storočia
sa liberalizácia indickej ekonomiky jednoznačne posunula pozitívnym smerom. Týka
sa to predovšetkým znižovania colných poplatkov, ktoré síce majú svoje rezervy, ale
postupne ich negatívny vplyv klesá. Tento reformačný a otvorenejší trend vychádza
z Ráovej garnitúry z prvej polovice 90. rokov, ktorá vplyv tzv. „Licence
Raj“ pretrvávajúci v Indii viac ako 40 rokov (1947-1990), začal znižovať a Indiu
naopak otvárať zahraničiu. Došlo k zníženiu štátnych regulácií, k redukcii viacerých
tarifov, daní a cla a k otvoreniu sa zahraničným investíciám a obchodu.
Na druhej strane je India ešte stále výrazne závislá na viacerých
pretrvávajúcich protekcionistických opatreniach a postupné zmeny k otváraniu
svojho trhu vznikajú iba pozvoľna, čo sa preukazuje práve napríklad v obsadení
priečky v druhej tretine v rámci podnikania. Zbyrokratizovaný aparát, neucelenosť
daňových systémov, to sú témy, ktorým by sa mala India v súčasnej dobe naplno
venovať a zjednodušovať ich. Od roku 2014 Módiho vláda presadzuje
tzv. „Modinomics“, model, ktorý zaviedol Módí počas svojho vládnutia v Gudžaráte
(2001-2014), kde došlo v tejto severozápadnej oblasti k rýchlemu ekonomickému
rastu. Po dvoch rokoch vlády celej Indii sa Módimu podarilo prilákať do krajiny
predovšetkým priame zahraničné investície na vytváranie nových projektov napríklad
v rámci infraštruktúry. Na druhej strane, väčšina jeho používaných hesiel počas
predvolebnej kampane ako napríklad: „The government has no busines being
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in business“ nebola ani po dvoch rokoch naozaj uskutočnená,69 pretože k privatizácii
takých stratových spoločností ako indické aerolínie Air India, či telekomunikácie
BSNL, zatiaľ nedošlo.
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Banter #223: Sadanand Dhume on Modinomics at two [online]. [cit. 2017-04-09]. Dostupné z:
http://www.aei.org/multimedia/banter-223-sadanand-dhume-on-modinomics-at-two/.
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3.2 Ochranárska politika EU
EU je regionálny celok, ktorého hlavným cieľom bolo a je spájať európske
štáty, zabezpečovať voľný pohyb tovaru, služieb a osôb a zároveň má za úlohu chrániť
práva všetkých jej členov. Z toho dôvodu tak ako India, aj EU disponuje viacerými
protekcionistickými opatreniami voči tretím krajinám. Pri niektorých z nich ide
o opodstatnenú opatrnosť, pri väčšine ale o určitý stereotyp, ktorý po istom období
stráca svoje opodstatnenie. Na nasledujúcich stránkach si spomenieme najčastejšie
používané európske ochranárske praktiky, akými sú prísnejšia kontrola kvality tovaru,
či poľnohospodársky protekcionizmus, ktorý má negatívny vplyv predovšetkým
na krajiny, žijúce z primárneho sektoru, teda rozvojové krajiny.

3.2.1 Kontrola akosti tovaru
Každý tovar importovaný do EU musí spĺňať presne vymedzené parametre
z dôvodu zachovania bezpečnostných podmienok v danej oblasti. Tým pádom celý
proces dovozu vyžaduje dodatočné finančné poplatky, ktoré môžu pre jednotlivca
podnikateľa, či menšiu spoločnosť výrazne zvýšiť náklady vynaložené na uchytenie
sa na európskom trhu. Ide o nevyhnutné výskumy potvrdzujúce dostačujúcu kvalitu,
hygienické normy, certifikáty a s tým spojenú časovo náročnú administratívu. EU
si na tieto pravidlá uplatňuje nárok dokonca aj v tom prípade, keď nie je konečným
spotrebiteľom, ale len tranzitnou krajinou, čo pre Indiu a ďalšie krajiny tretieho sveta
značne komplikuje samotný obchod. Jedným zo známych prípadov je preprava
indických generík cez územie EU. V roku 2015 EC pozastavila predaj 700
generických liečiv z dôvodu údajného zmanipulovania dát zo strany GVK
Biosciences, vedeckej organizácie z Hajderabádu, ktorú si India najala na klinické
testovanie generík. Od 28.08.2015 vstúpilo do platnosti nariadenie o zákaze predaja
týchto liečiv vo všetkých štátoch EU. Spoločnosť GVK sa k údajnej manipulácii dát
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vyjadrila odmietavo a ponúkla vytvorenie nových analýz na vlastné náklady.70
Európska lieková agentúra (EMA), ktorá má na starosti regulovanie európskych liečiv
vyhlásila, že napriek žiadnemu dôkazu o škodlivosti alebo neúčinnosti spomínaných
generík, odporúča ich predaj pozastaviť a počkať si na nové a nezávislé merania.
Dodnes sa problém nevyriešil a nejasnosť celej situácie vytvára akúsi izolujúcu
bublinu medzi Indiou a EU.
Okrem problému osvedčenia kvality indických generík, India rovnako čelí
kritike porušovania ochrany duševných práv. K tejto situácii sa vyjadrila Nezisková
organizácia Lekári bez hraníc (MSF), ktorá vníma nové nariadenie EU ohľadom
ochrany práv v súvislosti s importom generík z tretích štátov vstupujúce v platnosť
v marci 2016 veľmi negatívne. Dr. Joanne Liu, medzinárodná prezidentka MSF,
sa nakoniec vyjadrila k samotným

indickým liečivám

a ich

nevyhnutnosti

v rozvojových krajinách: „MSF je výrazne závislá od generických liečiv z Indie; dve
tretiny všetkých liekov, ktoré kupujeme na liečenie HIV, tuberkulózy a malárie sú
indické generiká. Keby neboli dostupné liečivá z Indie, neboli by sme schopní liečiť
toľko ľudí.“71 Je samozrejme nevyhnutné, aby EU kontrolovala dovoz všetkého
tovaru, ktorý príde zo zahraničia. Ale v tomto prípade vyzerá, že nejde len o dôkladnú
kontrolu indických generík, ako skôr o snahu bojkotovať lacnejší tovar z obavy
znižovania ceny liekov a následne tlaku na ceny samotného európskeho
farmaceutického priemyslu. Indické generiká sú evidentne vo svete, práve aj vďaka
svojej cene a dostupnosti, dnes už nevyhnutné pre takmer celý rozvojový svet.

70

European Union bans 700 generic drugs for manipulation of trials by GVK Biosciences. The Financial
Express [online]. 2015 [cit. 2017-01-08]. Dostupné z: http://www.financialexpress.com/industry/europeanunion-bans-700-generic-drugs-for-manipulation-of-trials-by-gvk-biosciences/107418/.
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At EU-India Summit, India must defend its ‘pharmacy of the developing world’. Medicins sans
Frontieres [online]. [cit. 2017-01-14]. Dostupné z: http://www.msf.org/en/article/eu-india-summit-india-mustdefend-its-%E2%80%98pharmacy-developing-world%E2%80%99.
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3.2.2 Protekcionizmus primárneho sektora
Okrem protekcionistických opatrení kvality dovážaného tovaru je EU ďalej
kritizovaná za jednu zo svojich politík, Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP),
ktorá je najstaršou politikou európskeho zoskupenia. Bola vytvorená v roku 1962, ale
motívy jej založenia spadajú už do 50. rokov minulého storočia. Členské štáty
ju založili predovšetkým z dôvodu povojnového stavu po 2. svetovej vojne.
Tá zanechala európske krajiny vo vysokom deficite, ktorého príčinou bola práve aj
nízka poľnohospodárska produkcia. Preto sa krajiny zhodli na vytvorení spoločnej
politiky, ktorá by poľnohospodárstvo, ako chránila, tak aj finančne podporovala.
Spoločná poľnohospodárska politika EU bola teda na rozdiel od ostatných výrazne
ochranársky založená a jej základné princípy poľnohospodárskej regulácie fungujú až
dodnes. Ide o zjednotenie jednotlivých trhov členských krajín, zavedenie
prohibitívneho cla, to znamená taká výška sadzby na niektoré produkty, ktorá
prakticky znemožní obchodný styk s treťou krajinou. Toto clo sa používa
pred výrazne lacnejším tovarom dovážaným zo zahraničia, napríklad z Číny, či Indie.
Táto politika rovnako podporuje menej konkurencieschopných domácich výrobcov
oproti ostatným.72 Nie je prekvapivé, že podiel primárneho sektora ES sa nachádzal
do začiatku 80. rokov na úrovni neskutočných 73 %. Zároveň sa dá povedať, že
dodnes tvorí nezanedbateľnú časť každoročného rozpočtu EU, pretože k roku 2014
šlo o viac ako tretinu celého rozpočtu, 39 %.73
Spočiatku bola práca CAP hodnotená veľmi pozitívne, pretože sa členské štáty
stali do 80. rokov minulého storočia potravinovo úplne sebestačnými. Postupne ale
začali vyvstávať viaceré negatívne aspekty ochranárskej politiky ako napríklad
nadprodukcia plodín, s ktorou ES naopak musela začať bojovať. Časť výrobkov bola
pomocou štátnych subvencií predávaná do zahraničia a druhá vytvárala pre krajiny
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Prednáška z roku 2011, Pavel Hnát, Svetová ekonomika, 10, prednáška, Rozpočet a politiky Evropské Unie.
CAP expenditure in the total EU expenditure. European Commission [online]. 2016 [cit. 2017-01-15].
Dostupné z: http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/cap-post-2013/graphs/graph1_en.pdf.
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zásoby. V druhom prípade často dochádzalo k následnej absurdnosti, likvidácii zásob.
Poľnohospodárskou problematikou sa dlhodobo zaoberá aj WTO. Už počas
Uruguajského

kola

v roku

1986

GATT74

otvorila

tému

liberalizácie

poľnohospodárstva, o osem rokov neskôr, v roku 1994, bola nakoniec podpísaná
Dohoda

o poľnohospodárstve,

ktorá

spočívala

v

postupnej

liberalizácii

poľnohospodárskeho odvetvia vo svete. Bohužiaľ, ako sme si spomenuli v 1. časti,
agenda DDA, ktorej dôležitou súčasťou je práve riešenie poľnohospodárskej
problematiky, stagnuje od svojho vzniku (2001). Čiastková pozitívna správa bola
predložená na summite WTO koncom roka 2015 v Keni, kde sa rozvinuté krajiny
zhodli na okamžitom ukončení vývozných dotácií s tým, že do konca roku 2018 ich
musia nasledovať aj rozvojové krajiny.75 Otázkou zostáva, do akej miery a kedy
presne sa zrealizuje tento krok.
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WTO od roku 1995.
World Trade Organization strikes 'historic' farming subsidy deal. BBC [online]. [cit. 2017-01-14]. Dostupné
z: http://www.bbc.com/news/business-35145377.
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3.3 Urovnávanie sporov medzi EU a Indiou v rámci WTO
Súčasťou snahy odstraňovania protekcionistických bariér je v rámci WTO
okrem summitov aj tzv. urovnávanie sporov (DS). V porovnaní s 80. rokmi minulého
storočia, riešenie obchodných sporov od vzniku WTO nadobudlo výrazne serióznejší
charakter, a to z dôvodu prítomnosti stanoveného harmonogramu. Systém funguje
nasledovne. V situácii, keď je jedna členská krajina WTO presvedčená, že druhá voči
nej porušuje práva, nespokojná strana môže automaticky požiadať o riešenie prípadu
diskusiou. V prípade, že vzájomná konzultácia nevyrieši problém, žalujúca strana má
právo požiadať orgán DS o zostavenie tzv. panelu a vymenovania expertov. Experti
následne preskúmajú danú skutočnosť a vypracujú návrh na vyriešenie celej
záležitosti. Ak sa ani jedna strana neodvolá, podaný návrh nadobudne platnosť
v podobe uznesenia alebo odporúčania. Pri prípadnom odvolaní sa jednej zo strán,
záležitosť prechádza na tzv. Odvolací orgán, ktorý predchádzajúci návrh expertov buď
potvrdí, zmení, alebo zamietne. Výsledná správa Odvolacieho orgánu je záväzná,
s výnimkou konsenzu oboch strán. V prípade, že jedna strana musí zmeniť svoje
súčasné stanovisko v obchodnej politike, dostáva primerane dlhú dobu na to, aby
zmenu stihla uskutočniť. Ak toho nie je schopná, musí zabezpečiť kompenzáciu
druhej strane, napríklad práve v podobe zníženia cla v odvetví, ktoré je
pre žalovaného kľúčové. V prípade nespolupráce obžalovaného, žalujúca strana môže
pristúpiť k dočasným obchodným sankciám. Pri námietkach zo strany obžalovaného
prichádza na rad arbitráž, na základe ktorej sa posúdi primeranosť vopred zmienených
sankcií.76 Celkový počet riešených sporov od vzniku WTO je 519, z toho 17 vzniklo
medzi EU a Indiou.77 Tabuľka č. 16, vychádzajúca z oficiálnej stránky WTO,
v skratke poskytuje prehľad všetkých prípadov a tiež ich súčasný stav.
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Systém riešenia sporov. Ministerstvo Hospodárstva SR: Multilaterálna obchodná spolupráca medzinárodné organizácie [online]. 2005 [cit. 2017-01-22]. Dostupné z: http://www.economy.gov.sk/rieseniesporov-6647/128332s.
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https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm.
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Tabuľka č. 16a: Urovnávanie sporov – India v roli žalobcu (1995 – 2017)
DS číslo Názov prípadu

Výsledok78

DS408

Zabavenie generík z dôvodu porušenia patentu (2010)

K

DS385

Uvalenie daní na PET z dôvodu štátnych dotácií na i. export

K

DS313

Antidumpingové opatrenia na kov (2008)

V

DS246

Podmienky na poskytnutie tarifných výhod pre Rozvojové A
krajiny

DS141

Antidumpingové clo na dovoz bavlny určenej na výrobu O
posteľných obliečok z Indie (1998)

DS140

Antidumpingové

vyšetrovanie

ohľadom

nebielených K

bavlnových tkanív z Indie (1998)
DS134

Obmedzenia na dovoz niektorých druhov ryže (1998)

K

Dostupné z: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm.

India bola v roli žalobcu voči EU celkom 7 krát. Spory sa týkali predovšetkým
údajného porušenia patentu, antidumpingových opatrení na konkrétny tovar, či
obmedzenia dovozu niektorých druhov ryže. Ako je možné pozorovať, 4 spory zo 7
sú stále otvorené a iba jeden sa vyriešil vďaka konzultáciám. Zvyšné dva museli byť
presunuté na Odvolací orgán, alebo arbitráž.

78

K – prebiehajú konzultácie, V – spor je vyriešený, A – arbitráž, O – správa Odvolacieho orgánu, E – správa
expertov.
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Tabuľka č. 16b.: Urovnávanie sporov – EU v roli žalobcu (1995 – 2017)
DS číslo

Názov prípadu

Výsledok

DS380

Dane a iné opatrenia na dovoz alkoholu z EU (2008)

K

DS352

Alkohol (2006)

K

DS304

Antidumpingové opatrenia na dovoz určitého tovaru z EU K
(2003)

DS279

Dovozné reštrikcie (2002)

K

DS150

Colné poplatky (1998)

K

DS149

Dovozné reštrikcie (1998)

K

DS146

Opatrenia zasahujúce do automobilového sektoru (1998)

O

DS120

Opatrenia zasahujúce do exportu určitého tovaru (1998)

K

DS96

Kvantitatívne reštrikcie na dovozy poľnohospodárskych, V
textilných a priemyselných produktov (1997)

DS79

Patentová ochrana na farmaceutické a poľnohospodárske E
chemické výrobky (1997)

Dostupné z: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm.

EU žalovala Indiu celkom 10 krát. Spory sa pre zmenu týkali neúmerného zdanenia
alkoholických nápojov, antidumpingových opatrení na dovoz určitého tovaru z EU,
dovozných reštrikcií, vysokých colných poplatkov, opatrení zasahujúcich do
automobilového sektoru, kvantitatívnych reštrikcií na dovozy poľnohospodárskych,
textilných a priemyselných produktov, či absencie patentovej ochrany na
farmaceutické a poľnohospodárske chemické výrobky. Nadpolovičná väčšina
prípadov (7) sa nachádza v stave konzultácií a iba jeden bol úspešne vyriešený. Dalo
by sa teda povedať, že efektivita urovnávacích sporov a ich úspešnosť medzi EU
54

a Indiou je pomerne slabá. Naopak pozitívom je oproti minulosti určite skvalitnenie
konzultačných mechanizmov, ktoré je síce časovo náročné, ale nedá sa tak ľahko
zablokovať, ako za existencie GATT.
Ako je možné pozorovať, protekcionistické opatrenia tvoria nezanedbateľnú
súčasť obchodnej politiky Indie a EU. Sú umelo vytvorenou ochranou, na základe
ktorej sa obe snažia brániť, ochraňovať svoj trh, ale aj získavať určitú výhodu oproti
druhej krajine. Hlavným negatívnym aspektom akéhokoľvek protekcionistického
opatrenia spočíva v jeho umelom zvyšovaní cien na trhu, to znamená, že v každom
prípade je v nevýhode konečný spotrebiteľ. Hlavným charakterovým rysom
ochranárskej praktiky je jej dlhodobé používanie, buď z dôvodu určitého zvyku, alebo
z obavy následného znevýhodnenia sa na trhu oproti obchodovanej krajine, ktorá
svoje opatrenia udržiava. Ako sme si už spomínali, riešením by bolo vytvorenie
voľného obchodu na oboch stranách, teda postupné zrušenie všetkých obchodných
bariér. Lenže vzhľadom na to, že ani EU, ani India sa nedokážu svojich opatrení
vzdať, nie je prekvapením, že realizácia FTA ustrnula už 10. rok v čisto teoretickej
rovine. Ani výsledky urovnávania sporov cez WTO zatiaľ nie sú do takej miery
efektívne, ako sa od nich očakávalo.
Otázkou teda zostáva, do akej miery bolo nastolenie témy vzniku FTA medzi
Indiou a EU seriózne. Ďalšia a zároveň posledná kapitola sa preto bude zaoberať
kritickým pohľadom na vzájomné postavenie medzi EU a Indiou a taktiež
na negatívne a pozitívne aspekty priebehu ich strategického partnerstva, ktorého
hlavnou súčasťou je vytvorenie voľného obchodu.
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„Until now we had strategic partners. Now we also need strategy.“79 H.V.Rompuy

4. Kritický náhľad na vzťah medzi Indiou a EU
V predchádzajúcich podkapitolách sme si načrtli vznik a rozvíjajúci sa
vzájomný vzťah medzi dvoma geopolitickými celkami, EU a Indiou. Významné
summity a deklarácie z rokov 2004, 2005, 2008, 2012 a 2016 sme si popísali v prvej
kapitole na základe dôležitosti ich významu, a otázkou zostáva, do akej miery bol
obsah ich cieľov v skutočnosti naplnený. Posledná kapitola mojej práce sa preto bude
venovať kritickému náhľadu Strategického partnerstva Indie a EU.
To, že sa medzi EU a Indiou zatiaľ nepodarilo vytvoriť strategické partnerstvo
v pravom zmysle slova tkvie vo viacerých dôvodoch. Na začiatku sme si stručne
popísali spoločné rysy oboch krajín a ich smerovanie. Treba si ale všimnúť aj rozdiely,
ktorých je hneď viacero. Nesúrodosť týchto dvoch celkov spočíva predovšetkým
v odlišnom kultúrnom, politickom, spoločenskom, ekonomickom a historickom
základe. Dalo by sa hovoriť o dvoch rôznorodých geopolitických zoskupeniach, kde
má každé svoj vlastný súbor hodnôt a tým pádom spôsobuje nemalé rozdiely
v myslení a následnom konaní jednotlivca, či celých štátov. EU, ktorá sa berie
ako najstaršia demokracia sveta, má pocit zaslúženého práva udávať smer demokracie
a bezpečnosti aj v ostatných krajinách. Postavenie najstaršej jej samozrejme nie je
upierané, ale stále je viac a viac viditeľnejšie, že vplyv Európy postupne slabne. Jej
názor je dôležitý, ale nie je vôbec isté ako si túto pozíciu bude vedieť udržať
aj naďalej. EU berie Indiu ako partnera, ktorý sa bude na všetky diskutované body
pozerať rovnakým spôsobom ako samotná EU a zároveň ju bude brať
ako tzv. „ozajstného strategického hráča“ (Pohl, 2012, str. 16) Avšak ani jedna
z týchto dvoch hypotéz nie je uskutočnená. Ako sme už vyššie spomínali, tieto dve
79

EU External Relations. European Council: Consilium [online]. Brussels, 2010 [cit. 2016-07-19]. Dostupné
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demokracie sveta vychádzajú z úplne odlišných základov a prostredia. V nasledujúcej
kapitole si uvedieme niektoré významné faktory, ktoré v ich vzťahu treba brať
do úvahy.

4.1 India verzus EU
4.1.1 Vnútorné záležitosti Indie a EU
Rozdiel medzi európskym a indickým vnímaním sveta môžeme pozorovať
už od dávnych dôb. EU sa snaží pretlačiť do zvyšku sveta tzv. západné videnie,
ktorého hlavnou predstavou je šírenie európskych demokratických noriem a hodnôt,
zatiaľ čo India má oproti Európe rezervovanejší postoj a nemá v úmysle, aby sa do jej
interných vecí niekto miešal. (Ibid.) Táto rezervovanosť môže vychádzať z celkovej
indickej konzervatívnej spoločenskej a náboženskej tradície. Navyše, po druhej
svetovej vojne sa India pridala k hnutiu nezúčastnených krajín, ako reakciu
na Studenú vojnu. India bola pod taktovkou Néhrúa80 zároveň jedným z hlavných
iniciátorov tohto hnutia. Keďže India trpela v druhej polovici minulého storočia
viacerými ekonomickými, či politickými krízami, svoju nezúčastnenosť si neudržala,
ale napriek tomu táto filozofia dodnes pretrvala v rétorike a chytajú sa jej viacerí
politici. Napríklad Manmóhan Singh, bývalý indický premiér, na „Conference of
combined Commanders“ z roku 2010 poznamenal: „India is too large a country to be
boxed into any alliance or regional or sub-regional arrangements, whether trade,
economic or political.“81 Konkrétnym príkladom indickej rezervovanosti môže
poslúžiť časový nepomer medzi vybudovaním indického obchodného centra v Európe
(1973) a Európskeho obchodného a technologického centra v Indii (2008). Táto
indická rezervovanosť samozrejme vplýva nepriaznivo aj na samotnú efektivitu

80

Džaváharlál Néhrú pôsobil ako indický premiér v rokoch 1947-1964.
Excerpt of PM's speech at Combined Commanders' Conference. NDTV [online]. New Delhi, 2010 [cit.
2016-02-20]. Dostupné z: http://www.ndtv.com/india-news/excerpt-of-pms-speech-at-combinedcommanders-conference-431264?browserpush=true.
81

57

fungovania SP medzi Indiou a EU. Často sa stáva, že napriek určitým spoločným
bodom sa EU a India nakoniec nedohodnú ani na čiastkovom spoločnom smerovaní.
Príkladom môže poslúžiť EU Partnership and Cooperation Agreement (PCA), kde
po odmietnutí viacerých klauzúl zo strany Indie, zahŕňajúce napr. ľudské práva,
Holandsko vyslovilo v rámci EC svoju nespokojnosť. Napriek tomu, že dohoda
obsahovala témy, na ktorých by sa obe krajiny zhodli, došlo k patovej situácii celej
zmluvy a podpísaná nakoniec nebola.82 Ak trochu preženieme, tak neschopnosť EU
jednať unisono spôsobuje nemožnosť sa vyrovnať takému konkurentovi ako je
napríklad USA. Navyše, EU je v podstate od konca kolonializmu na Indickom
subkontinente vojensky neprítomná. Ak nerátame činnosť v Afghanistane
pod taktovkou NATO. Z tohto dôvodu India nevníma EU ako úplne silného
politického hráča. (Ibid., str. 21)
Vnútorné záležitosti sú v dnešnej dobe citlivou témou nielen v Indii, ale tiež
v Európe. Súčasným problémom EU je neschopnosť prezentovať jednotné názory
a myšlienky ohľadom zahraničnej politiky.83 Táto nejednotnosť začala byť viditeľná
pri migračných tokoch z vojnových oblastí Blízkeho východu a Afriky, konkrétne
Sýrie, Iraku, Afganistanu, Eritrei, či Somálska, ktorá kulminovala v lete roku 2015.
Dôkazom určitej neschopnosti zjednotenia sa, je výsledok referenda za vznik
tzv. Brexitu, kde sa nadpolovičná väčšina občanov UK zhodla po viac ako 40 rokoch,
že sa rozhodne opustiť EU napriek tomu, že 18.2.2016 na summite EU v Bruseli
David Cameron vybojoval pre UK viaceré lákavé benefity, ako doživotné oslobodenie
sa od eura, či konkrétne migračné obmedzenia. Jeho ľahkovážne rozhodnutie
uskutočnením referenda evidentne narušilo nie veľmi pevnú kostru európskeho
zoskupenia. Európska integrácia sa musí najprv skonsolidovať ako taká. Potrebuje
politickú jednotu, aby nevystupovala len ako súčet 28 krajín, čo sa jej zatiaľ veľmi
82
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nedarí. V podstate samotná migračná problematika v priebehu niekoľkých mesiacov
stihla rozhádať medzi sebou všetky členské štáty.

4.1.2 Bilaterálne dohody
Už viackrát sme sa v práci pristavili pri jednom na prvý pohľad paradoxnom
jave. Po takmer 13 rokoch existencie SP dochádza medzi EU a Indiou v prevažnej
väčšine prípadov k bilaterálnym dohodám s jednotlivými členskými štátmi. (Kugiel,
2015, str. 1) Nielen obchod, ale taktiež ochrana a bezpečnosť sa aktívne riešia
predovšetkým s každým štátom zvlášť. Je to z dôvodu „extrémne obmedzených
kompetencií,“ ktoré EU ako celok v oblasti bezpečnosti dosahuje (Ibid., str. 2).
Pri týchto bilaterálnych dohodách ide obvykle o dohody s ekonomicky
silnejším partnerom, ako napríklad Nemeckom, FR, či UK, ktorých vzájomný obchod
sme si priblížili už v 2. kapitole. Neprekvapí, že jednou z vecí, ktoré spôsobujú
neefektívne fungovanie JAP, sú práve dohody na bilaterálnej úrovni, pretože často sa
stáva, ako bolo spomenuté už vyššie, na čom sa India dohodne s jednotlivými
členskými krajinami, celok môže zamietnuť. (Pohl, 2012, str. 2) Príkladom môže
poslúžiť otázka stáleho členstva Indie v UN. EU ako taká nepodporuje indický vstup,
zatiaľ čo niektoré jednotlivé štáty ako UK a FR, naopak áno. (Khandekar 2011, str. 3)
Z toho vyplýva, že keďže rozhodovacia činnosť EC je do veľkej miery obmedzená
na politický dialóg, India radšej spolupracuje s jednotlivými členskými štátmi než
s nerozhodným celkom. Ako sme už spomínali v 2. časti, jedným z najväčších
partnerov Indie je práve jej bývalý najväčší kolonizátor – UK. Keďže nie je isté, ako
trhy EU zareagujú na skutočný odchod UK, je celkom pravdepodobné, že po vzniku
Brexitu sa spolupráca Indie a UK ešte viac posilní. Britský Minister financií Phillip
Hammond prišiel pred pár dňami s heslom: „Vyrábať v Indii, financovať v UK“. Šlo
by o podporu obchodovania a investícií zameraných predovšetkým na technológie
a infraštruktúru v Indii s tým, že prípadné zmluvy je možné podpísať až po skutočnom
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odchode z EU, čo potrvá ešte takmer dva roky.84 Jedným z prostriedkov ako dostať
kapitál do Indie sú tzv. „dlhopisy masala“. Tento spôsob podpory prílevu financií
do Indie začala WB už v roku 2014 predovšetkým na financovanie lokálneho rozvoja.

4.1.3 Demografia
Jeden z hlavných a najviditeľnejších faktorov je demografia. Ako je možné
pozorovať v nasledujúcom grafe, predpokladaný priemerný vek človeka v Indii a EU
k roku 2015 hrá jednoznačne v prospech Indie. Podľa mediánových hodnôt v Grafe
č. 17, bude vek aktívneho obyvateľstva v Indii o viac ako 10 rokov nižší, zatiaľ čo
Európa bude stále viac a viac starnúť. Síce nie je jasné, ako sa India v blízkej
budúcnosti vysporiada so svojimi vnútornými problémami v krajine, medzi ktorými
hrá veľkú rolu vysoký nepomer počtu chudobných a bohatých, všetko nasvedčuje
tomu, že po stránke mladého aktívneho obyvateľstva bude silným hráčom.
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Graf č. 17: Komparácia mediánových hodnôt obyvateľstva EU a Indie
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The world Factbook: India. Central Intelligence Agency: Library [online]. [cit. 2016-02-20]. Dostupné z:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2177.html.

Graf č. 18 nám pre zmenu ukazuje reálne výsledky (obdobie 1950-2015) a predpoklad
(2050 – 2100), ako sa ďalej bude pohybovať celkový počet obyvateľstva v Indii a EU.
Hodnoty v grafe jasne naznačujú, že zatiaľ čo v roku 1950 bola výška populácie
súčasných a budúcich členských štátov EU85 a Indie na približne rovnakej úrovni,
dnes je India oproti EU dvojnásobne vyššia. Po európskom baby boome v 50. rokoch
minulého storočia sa postupne tento jav začal znižovať. Naopak, populácia EU by
mala v blízkej budúcnosti ešte viditeľnejšie klesnúť. Podľa analýz je napríklad
Nemecko krajina s najnižším počtom detí v Európe. Tento fakt je pravdepodobne
ovplyvnený liberalizáciou potratového zákona z roku 1972.86 Zmenu európskej
demografie môžeme teda prisudzovať predovšetkým poklesom plodnosti, ktorý
vyplýva zo zmeny spoločenského správania sa. Starnutie obyvateľstva má
85
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pre európsku ekonomiku veľmi výrazné dopady. Čím je populácia staršia, tým
sa znižuje počet mladších ľudí v produktívnom veku a naopak, počet starších,
závislých od štátu, rastie. Okrem populačného starnutia EU čelí zároveň neschopnosti
sa zreformovať. Naopak, krajiny začínajú prejavovať stále väčšiu nespokojnosť
a nedôveru voči celému systému, čo prispieva minimálne k nepriaznivej atmosfére.
Tá môže vyeskalovať k postupnému oslabeniu celej Európy. Je možné, že práve kvôli
týmto nepriaznivým situáciám bude geostrategická váha presunutá z Európy smerom
k Ázii a Afrike.87

Graf č. 18: Predpoklad počtu obyvateľstva v EÚ a Indii v štyroch rôznych obdobiach
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4.1.4 India – rozvojová krajina
Zásadnou slabinou oboch krajín je vzájomná neochota a nevôľa pochopiť
druhú stranu. Zo všetkých summitov a stretnutí vychádza, že EU berie Indiu ako
ekonomicky sebestačnú a prosperujúcu krajinu, zatiaľ čo tomu ešte tak nie je.
Viditeľnú chudobu je síce veľmi náročné presne zmerať, napriek tomu Výskumný
inštitút medzinárodnej potravinovej politiky (IFPRI) vytvoril tzv. globálny index
hladu (GHI), ktorý sa snaží pomocou 4 hlavných ukazovateľov, čo najpresnejšie
vyjadriť číselnými hodnotami hlad v pozorovanej krajine. Aplikovaný index tvoria
tieto 4 hlavné položky: percento obyvateľstva, ktoré trpí podvýživou, percento detí
pod 5 rokov, ktoré trpí nízkou váhou vzhľadom na svoju výšku, percento detí
pod 5 rokov, ktoré trpí nedostatočnou výškou vzhľadom na svoj vek a deti
pod 5 rokov, ktoré umrú na následky podvýživy.88 Čím je index číselne vyšší, tým má
krajina závažnejší problém s hladom. Slovensko má napríklad z roku 2015 index 5,2,
Čína 8,6, ale India až 29. Ide o 25. krajinu s najhorším GHI na svete. (ifpri.org) Podľa
indexu sú na tom podobne rovnako a niekedy dokonca lepšie africké krajiny, alebo
susedný Bangladéš a Nepál.
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Graf č. 19: GHI vybraných krajín
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Graf vytvorený podľa hodnôt: The Global Hunger Index Interactive Map, Dostupné z: ifpri.org.

Dá sa teda povedať, že napriek spájajúcemu demokratickému zoskupeniu,
medzi Indiou a EU existuje veľké množstvo rozdielov, ktoré často vytvárajú akúsi
bariéru pred vzájomným porozumením. Nejde len o odlišné vnútorné záležitosti, ktoré
každá krajina rieši po svojom, ale aj miera vyspelosti, kvalitné zabezpečenie
potrebných podmienok na život, či rozmanitosť v jednotlivých štátoch. Po základnom
vyčlenení viacerých odlišností medzi EU a Indiou môžeme konečne pristúpiť
ku zhodnoteniu SP a s ním úzko súvisiaceho dokumentu JAP.
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4.2 Pozitívne a negatívne aspekty Strategického partnerstva Indie a EU
4.2.1 Prínosy Strategického partnerstva
To, že má India a EU na jednej strane určité podobné znaky a na druhej strane
si protirečia, vytvára veľmi dobré zázemie pre obojstrannú atraktívnosť druhej
krajiny. Obe si majú čo ponúknuť a navzájom sa obohacovať. Preto neprekvapí, že
spolupráca medzi EU a Indiou je viditeľná predovšetkým na poli vzdelania, vedy
a kultúry.

4.2.1.1 Vzdelanie
Jedným z najznámejších vzdelávacích projektov, ktorý EU ponúka
zahraničným študentom mimo členských štátov je Erasmus Mundus scholarship
program. Ide o kvalitnú úroveň vzdelania, ktorá sa vo väčšine prípadoch následne
spája s hodnotnou pracovnou skúsenosťou. Jeden z projektov Erasmus Mundus,
India4EU II, je program financovaný EC, ktorý je určený pre vysokoškolských
študentov, doktorandov, výskumníkov, ale tiež akademických, či administratívnych
pracovníkov. Tento projekt ponúkal celkovo 126 štipendií, ktoré hradili cestovné
náklady, poistenie, či školské poplatky.89 Štipendií síce nie je tak veľa, ale je viac ako
pravdepodobné, že náborové číslo sa bude v budúcnosti zvyšovať. Ďalším
zaujímavým projektom je tzv. India-EU Study Centres Programme, ktorý ponúka
širokú paletu možností zapojiť sa do študijných a výskumných projektov.
Všetky tieto projekty vytvárajú istú konkurenciu voči USA, ktoré sú síce ešte
stále najlákavejšou ponukou pre mladú indickú inteligenciu, ale zároveň finančne
veľmi náročnou a ťažšie dostupnou. V roku 2015, počas môjho osemmesačného
pôsobenia v Paríži, som sa stretla s veľkým počtom nádejných indických študentov

89

India 4 EU II. ERASMUS MUNDUS ACTION 2 [online]. [cit. 2016-07-19]. Dostupné z:
http://www.india4eu.eu/.

65

a čerstvých absolventov doktorských štúdií zameraných prevažne na technické,
prírodovedné a IT obory, ktorí sa rozhodli študovať, alebo pracovať v EU kvôli lepšej
dostupnosti, z finančného hľadiska, ale aj z možnosti spoznávať okolité európske
mestá a ich kultúru. Každopádne tým, že je v Indii konkurencia na školách veľmi
vysoká, do USA alebo Európy sa dostanú len tí najlepší. Prvým predpokladom je
samozrejme pochádzať z finančne dobre zabezpečenej rodiny, ktorá je schopná
poskytnúť svojmu dieťaťu od útleho veku kvalitné štúdium na súkromnej škole,
vedené v anglickom jazyku. Tento základ poskytuje vysokú pridanú hodnotu a to
v znalosti dvoch a viac jazykov na úrovni materinského, navyše jeden z nich je
angličtina, nevyhnutný spájajúci komunikačný prostriedok dnešnej doby. Napriek
viacerým spomenutým výmenám, spolupráca v rámci vzdelávania má ešte stále svoje
rezervy, ktoré by sa dali odstraňovať. Bolo by veľmi dobré pokračovať v začatom
a zjednodušiť napríklad akademické výmeny, podporiť spoločné výskumy, ale
aj prehĺbiť kultúrnu spoluprácu. Kugiel navrhuje založiť v Indii Európske kultúrne
centrum, ktoré by zviditeľnilo a efektívnejšie šírilo atraktivitu Európy. (Kugiel 2015,
str. 6)
Rovnako aj India ponúka postupne viac príležitostí pre zahraničných
študentov. Obory sú zamerané predovšetkým na predmety s dôrazom na vedu
a technológiu. Najviac možností sa nachádza v Dillí, Bombaji a Bangalúre.90

4.2.1.2 Výskum a veda
Výskum a veda sú dôležitou súčasťou vzájomného obohacovania sa a zároveň
logickým pokračovaním vzdelávacích projektov. Prierezom jednotlivých summitov
sme sa stretli s viacerými výskumnými plánmi EU, ako napríklad ITER, či GALILEO,
ku ktorým bola India prizvaná na spoločnú kooperáciu. ITER by mal byť oproti
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súčasným jadrovým elektrárňam ekologickou alternatívou, na získanie energie
pomocou magnetických polí a vodíka. Pod veľkým tlakom a zároveň pri vysokej
teplote, jadrá izotopov deuteria a tritia vytvoria hélium a zároveň sa uvoľní obrovské
množstvo energie. Celý proces má prebiehať v tzv. tokamaku, experimentálnom
prístroji, ktorý by mal byť dosiaľ najväčším na svete. (ITER) Samotný projekt vyzerá
veľmi sľubne, otázkou ale zostáva, či sa podarí dodržať časový harmonogram, ktorý
sa už niekoľkokrát posúval.
Globálny družicový polohový systém GNSS, respektíve GNSS.asia je ďalším
projektom, kde sa India, spolu s Čínou, Taiwanom, Južnou Kóreou a Japonskom
podieľajú na spolupráci s EU. Ide o vytváranie nových aplikácií pre satelitnú
navigáciu, ktorá zahŕňa cestnú a lodnú dopravu, aviatiku, poľnohospodárstvo, ale
dôležitá je aj pri civilnej obrane. India by sa mohla v budúcnosti stať v určitých
sférach najväčším užívateľom GNSS.91 Ide o päť základných oblastí, pre ktoré sa
vytvárajú

jednotlivé

geografických

dát,

užitočné

aplikácie:

1.

navigácia,

3. služby

založené

na

polohe,

2. zhromažďovanie
4. poľnohospodárstvo

a tzv. 5. „disaster management“. Prvá sa týka predovšetkým navigácie dopravy ako
vo vesmíre, tak na Zemi. Tretia aplikácia je zameraná na služby pre mobily,
alebo na podnietenie turizmu. Cieľom štvrtej aplikácie je zdokonalenie farmárčenia.
Ide o vyhľadávanie úžitkovej pôdy na poľnohospodárske účely pomocou GPS,
zhromažďovania údajov pre farmárov, ale aj podpory marketingu. Na juhu Indie
sa zrealizovalo niekoľko pilotných projektov a v budúcnosti sa očakáva využívanie
aplikácie na dennej báze.92 Keďže je India prototypom krajiny závislej
od poľnohospodárskej obživy, v blízkom čase sa táto aplikácia môže stať veľmi
žiadanou a nápomocnou obrovskému počtu ľudí. Posledná aplikácia má na starosti
lokalizovanie potenciálneho, alebo nevyhnutného nebezpečia a tak rýchlejší zásah
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záchranných jednotiek na pomoc ľuďom v núdzi, prípadne predídenie danému druhu
nebezpečia.93
V roku 2015 India spustila tzv. GAGAN, jeden z rozširujúcich systémov
GNSS, ktorý je určený na poskytovanie navigačných služieb nad Bengálskym
zálivom, Indickým oceánom, Blízkym východom a africkými regiónmi. Systém má
na starosti vylepšenie systému GNSS a to opravovaním chýb pri odchýlkach
v súradniciach, zadáva presnú trasu a pomáha pri leteckých navigáciách.94
Podobnými systémami operujú už USA, EU a Japonsko.

4.2.2 Neefektívnosť spolupráce a slabiny JAP
i. Upevnenie dialógu a konzultačných mechanizmov
Samotný vývoj JAP nám v podstate predstavuje slabiny nesúrodého vzťahu
medzi EU a Indiou. Prvým defektom je problém realizácie úvodného bodu
i. Upevnenie dialógu a konzultačných mechanizmov (viď 1. kapitola). Diskusie
sa podľa organizovania summitov po roku 2012 výrazne oslabili a k oživeniu došlo
až pred rokom v marci. Ďalšou príležitosťou na stretnutie býval od roku 2001 okrúhly
stôl medzi EU a Indiou, aby sa diskutovalo o ekonomických, sociálnych,
či politických témach. Ten sa v počiatkoch partnerstva odohrával dvakrát do roka.
Zámerom bolo vytvorenie siete viacerých nevládnych organizácií, ktoré by si medzi
sebou vytvárali kontakty a komunikovali spolu. Lenže tieto mítingy nakoniec tiež
začali postupne stagnovať. Posledných desať rokov sa vážnejšie hovorilo
aj o priblížení parlamentov z oboch strán, ale doposiaľ vyvinula viditeľné kroky iba
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európska strana. Od roku 2009 vzájomné parlamentné výmeny nepokračovali,
predovšetkým kvôli dillíjskej strane. (Pohl 2012, str. 27-29).
Rovnako, zo samotného vývoja JAP plánu sa dá vyrozumieť jeho určité
zacyklenie sa. Napriek viac či menej pokračujúcej diskusii medzi Indiou a EU, témy
zostávajú príliš všeobecné. Ak napríklad porovnáme JAP plán z roku 2005 s jeho
upravenou verziou z roku 2008, okrem drobných úprav zostal plán doposiaľ
na teoretickej úrovni. (Ibid., str. 13) S problémom úspešného zavŕšenia vopred
zmienených bodov priamo súvisí opakované vyhýbanie sa stanovenia presného
časového harmonogramu, plneniu stanovených plánov a konkrétnym krokom ako
postupne problémy riešiť.
Viditeľný nedostatok dokumentu JAP spočíva tiež v samotnom výbere lexiky,
ktorá len potvrdzuje predošlý odstavec zovšeobecňovania súčasnej situácie, či už
vo vzťahu EU India, alebo ohľadom zahraničnej politiky. Ide o vyčerpávajúce
a statické slovné spojenia, ktoré skôr opisujú neurčitý plán, bez akejkoľvek
zrozumiteľnej akcie. Napríklad: „to discuss,“ „to consult,“ „to exchange views,“
„to identify,“ „to seek to,“ „to look for“. (Ibid., str. 23)

ii. Prehĺbenie politického dialógu a spolupráce
Častou témou summitov je tiež tzv. „effective multilateralism,“ ktorý by mal
odzrkadľovať pozitívne výsledky v organizáciách ako sú UN, či WTO. Bohužiaľ,
ani tu nie je vidieť hmatateľné výsledky. Okrem neúspešného DDA, ide o nekonečné
dialógy o klimatických zmenách, či o programoch rozvojovej spolupráce. (Ibid.) Obe
krajiny sa viac zameriavajú na bilaterálne dohody s jednotlivými členskými štátmi,
ktoré sú z dôvodu menšieho počtu zúčastnených, oveľa viac efektívnejšie.
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iv. Zlepšovanie spolupráce a dialógu v rámci ekonomickej politiky.
Ďalej je podstatné zmieniť, že JAP sa prekvapivo najmenej venuje
ekonomickým vzťahom. Síce už v roku 2007 EU s Indiou načali oficiálne tému
voľného obchodu, žiadne konkrétne kroky zatiaľ neboli podniknuté. Dôvodom bola
pravdepodobne vtedajšia nádej úspešného ukončenia katarského kola v roku 2005.
Keďže sa tak nestalo, o 2 roky neskôr (2007) India a EU načali oficiálne tému vzniku
FTA. Bohužiaľ tým, že v rámci budúcej dohody o voľnom obchode EU
zakomponovala viaceré, i keď okrajové, zato pre Indiu kontroverzné body,95 nakoniec
sa stali hlavnými prekážkami vzniku voľného obchodu. Pohl sa k téme vyjadruje
nasledovne: Zatiaľ čo EU žiada od Indie zníženie protekcionistických opatrení, India
sa na druhej strane snaží ochrániť značné zahraničné investície, ktoré prilákal
vzmáhajúci sa indický trh. (Ibid., str. 26) Obe zoskupenia čelia tak paradoxne
problémom, ktoré by mohli vznik FTA ešte viac oddialiť. EU postupne stráca svoju
konkurencieschopnosť voči tzv. „emerging economies“, zatiaľ čo India stagnuje kvôli
zakonzervovanej politickej scéne. (Ibid.) Absencia aktivity z oboch strán súvisí
s neochotou sa viazať na agendu s presne stanovenými bodmi. Čo sa týka EU, nedá
sa povedať, že by došlo k dokonalej integrácii všetkých členských štátov, je stále
vo vývoji a indická, predovšetkým vnútorná politika, je na rozdiel od EU stále veľmi
uzavretá (Ibid., str. 13). Na druhej strane je pravda, že pred dvomi rokmi (2014) došlo
v Indii k výmene vládnej garnitúry, ktorá prišla s novými reformačnými sľubmi
spomenutými už v 1. časti. Časom sa uvidí, či sa ich realizácia aspoň sčasti naplní.
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Ako napríklad verejné zákazky, posilnenie práv na duševné vlastníctvo, konkurenčná politika, otázky
životného prostredia a pracovných štandardov.
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Záver
EU pre Indiu zohráva veľmi dôležitú rolu predovšetkým v obchode,
technológiách, know-how, infraštruktúre, energii, či v rámci životného prostredia.
V takomto type vzťahu je dôležité hlavne budovanie spoločných výskumov a tým
pádom aj samotného vzdelania na kvalitnej úrovni. Pre Indiu by bola jednoznačná
výhra, keby sa zjednodušili podmienky obchodu, prípadne krátkodobej práce v EU,
to znamená zrušenie vízového styku a zjednodušenie pracovného povolenia na území
členských štátov pre indické obyvateľstvo. (Pohl 2012, str. 22) Uvidíme, ako sa
vzhľadom na dnešnú situáciu, migráciu obyvateľstva do Európy z Blízkeho Východu
a Afriky, a celkovú napätú atmosféru zjednodušenie podarí.
Okrem vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu, obchodu,
alebo podnikania by sa obe krajiny mohli podieľať na spoločných geopolitických
projektoch, akými je napríklad rozvojová spolupráca voči tretím krajinám v oblasti
Mjanmaru, či Afghanistanu. EU by si tak mohla zabezpečiť postupne prístup
ku krajinám, akými je napríklad Irán, na ktorý nemá inak dosah. Obe krajiny by sa tak
mohli angažovať na zabezpečení lepšej prepojenosti medzi regiónmi v Južnej Ázii.
(Kugiel 2015, str. 5) EU by mohla byť zároveň popredným dodávateľom špičkových
vojenských technológií do Indie a tak zároveň dosiahnuť nižšiu závislosť od Ruska.
(Ibid., str. 6)
Väčšina spoločností, ktorá pochádza z EU má kvalitatívnu výhodu oproti tým
indickým. Ide o životné prostredie, zelené technológie, využitie atómovej energie,
tvorbu tzv. smart cities, atď. Práve v tomto smere by sa Módiho vláda, ktorá mala
vo svojom

politickom

programe

veľké

množstvo

ekonomických

reforiem

na vytvorenie vhodných podmienok na podnikanie, mohla inšpirovať. Navyše, EU
by podľa Kugiela mala zvážiť zníženie netarifných bariér na zjednodušenie
spolupráce s Indiou a taktiež jej poskytnúť technickú podporu v oblasti obchodu,
(Ibid., str. 5) ako sa spomínalo už v tretej časti mojej práce.
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Napriek výrazným rozdielom medzi EU a Indiou, je stále veľa možností
ako nadviazať efektívnu spoluprácu, ktorej súčasťou by mala byť šanca
pre profesionálov z Indie. EU by sa ale musela jednoznačne zjednotiť a reagovať
jednohlasne, čo v tejto chvíli nevyzerá veľmi reálne, predovšetkým nie v migračnej
téme. Zároveň je veľmi dôležité, aby EU začala viac spoznávať Indiu ako takú,
pretože sa môže stať, že si India nájde v dohľadnom čase iné krajiny, s ktorými začne
užšie spolupracovať a EU stratí svoju šancu podieľať sa na ozajstnom strategickom
partnerstve s Indiou. Ako Kugiel spomína: „India cannot be simply co-opted into
existing institutions, but is willing to reformulate global norms, regulations
and institutions with the EU.“ (Ibid.)
Vo svojej diplomovej práci som sa snažila priblížiť vzájomný vzťah Indie
a EU, ktorý oficiálne funguje už viac ako desaťročie. Spúšťačom jeho vzniku bol rok
2004, keď obe krajiny medzi sebou vytvorili Strategické partnerstvo, zahŕňajúce
stretávania a spoločnú komunikáciu na politickej a ekonomickej úrovni. Táto práca
sa na jednej strane snaží objasniť hlavné spoločné ambície oboch krajín a zároveň
chce podať určitý kritický náhľad na vzájomné nezrovnalosti a rezervy, ktoré sú
medzi týmito krajinami dodnes prítomné. Už od konca 2. svetovej vojny sa medzi
Indiou a budúcimi členmi EU začali vytvárať prvé diplomatické a obchodné styky,
ktoré prerástli v kľúčový vzťah. Ako sme spomínali, v súčasnosti je EU pre Indiu
najväčším obchodným partnerom. Toto partnerstvo funguje predovšetkým
na bilaterálnych dohodách s jednotlivými členmi EU, ako napríklad bývalými
kolonizátormi, UK a FR, ale aj Nemeckom, ktoré si s Indiou vytváralo vzťah až
následne. Okrem čisto obchodných sfér, sa krajiny obohacujú aj na úrovni vzdelania,
kultúry, vedy a technológie.
Vzhľadom na ekonomickú situáciu, výška celkového GDP oboch krajín
sa nachádza v prvej svetovej päťke, s tým rozdielom, že India zahŕňa približne 2,5
krát viac obyvateľstva než celá EU. Tento nepomer zvýrazňuje rozdelenie aktívneho
obyvateľstva v jednej a druhej krajine. Zatiaľ čo v EU sú vo výraznej prevahe služby,
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v Indii ešte stále prevláda poľnohospodárstvo. Na druhej strane, vďaka
globalizačnému procesu je tiež potrebné vyzdvihnúť prudký nárast služieb aj v Indii,
vďaka ktorým sa v spojení s pomerne lacnou pracovnou silou stáva atraktívnou
pre západné krajiny.
V roku 2007 sa EU a India oficiálne rozhodli spečatiť svoj vzťah
ďalekosiahlou ambíciou a to pracovaním na vytvorení zóny voľného obchodu.
Vzhľadom na výrazný vplyv protekcionistických opatrení z jednej aj druhej strany,
ide o veľmi odvážny počin, ktorého realizácia v blízkej budúcnosti nevyzerá zatiaľ
veľmi pravdepodobne. Navyše, jedna aj druhá krajina čelí viacerým prirodzeným,
či umelo vytvoreným prekážkam. Ide predovšetkým o demografiu, vnútornú
celistvosť, ale aj vývojový stupeň. EU vyzerá navonok ako synchrónny celok, ale
vnútorne čelí nevyrovnanosti a nesúrodosti. Dá sa povedať, že v súčasnej dobe
viditeľne stratila svoju popularitu. Už len fakt, že migrácia ju dokázala za posledný
rok natoľko nalomiť, že sa rieši odchod takého dôležitého člena a prispievateľa ako
UK, poukazuje na nebezpečnú krehkosť európskeho zoskupenia. Nejednotnosť celej
EU a postupný rast extrémizmu a populizmu v jednotlivých štátoch ešte viac sťažuje
racionálne a efektívne riešenie problémov, ktorými teraz EU čelí. India prešla
za posledných dvadsať rokov neuveriteľnou premenou, ktorá je ešte stále v procese
a má svoje rezervy. Chudoba, negramotnosť, uzavretosť štátu a korupcia, to všetko
sú slabé stránky Indie, ktorých spôsob riešenia ovplyvní jej blízku ekonomickú
a spoločenskú budúcnosť.
Obidve krajiny si nesú svoje bremeno, výzvu, s ktorou sa snažia vysporiadať,
viac či menej efektívne. Majú mnoho spoločných projektov, ktorými sa navzájom
obohacujú a spoznávajú, napriek tomu ale stále chýba snaha reflektovať špecifickosti
druhej strany. Táto indiferentnosť sa odzrkadľuje v samotných záznamoch
zo summitov, obsahujúcich značné množstvo nejasných a zovšeobecňujúcich prvkov.
Bolo by na čase si konečne klásť síce menšie, zato konkrétnejšie otázky. Tie by mohli
byť účinným nástrojom na získanie stratégie, z ktorej by obe krajiny čerpali výhody.
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Dodanie konkrétnejších kontúr a pokračovanie v úspešných projektoch by mohlo
napomôcť k zjednodušeniu celého chaotického systému Strategického partnerstva,
ktorý sa po toľkých rokoch stal určitým stereotypom. „Both sides must reset
cooperation and base it on a more realistic footing centred on common interests.“
(Kugiel 2015, str. 1).
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Prílohy:
Tabuľka č. 1: Základné rysy EU a Indie
EÚ

India

počiatok zoskupení

1951 (vznik ECSC)

1947

počet štátov

28

29

typ zoskupenia

demokracie

federatívna demokracia

vnútorná politika

otvorená

uzavretá

populácia (mil.)

509,7

1.311 (WB)

rozloha (km2)

4 325 000

3 288 000

spájajúci jazyk
používané jazyky
člen WTO a UN
hlavný cieľ

angličtina
29 jazykov z indoeurópskej,
alebo ugrofínskej rodiny

28 jazykov z indoeurópskej,
alebo drávidskej rodiny
áno

jasne stanovená funkcia v dnešnom svete a váha slova

Vlastné spracovanie tabuľky.
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Tabuľka č. 2: Prehľad summitov Indie a EU
mesiac, rok a miesto summitu

cieľ summitu

06/2000, Lisabon

zahájenie summitov

11/2001, Nové Dillí

Dohoda o spolupráci vo vede a technológii;
nastolenie problému terorizmus

10/2002, Kodaň

- podpora projektov UN a WTO
- spolupráca medzi Europolom a indickými
agentúrami ohľadom terorizmu vo svete
- Agenda for Action (2002), predchodca JAP

11/2003, Nové Dillí

záväzok obohacovania sa na kultúrnej
a akademickej úrovni

11/2004, Haag

vznik SP

09/2005, Nové Dillí

realizácia JAP

10/2006, Helsinki

nové dialógy ohľadom bezpečnosti, migrácie
vízovej politiky, HLTG, komisia JAP

11/2007, Nové Dillí

počiatok jednaní o FTA, pokračovanie
v Dohode o vede a technológii z roku 2001

09/2008, Marseille

revízia JAP

11/2009, Nové Dillí

rozšírenie spolupráce vo vede a technike

09/2010, Brusel

boj proti medzinárodnému terorizmu – jedna
z kľúčových politických priorít SP

02/2012, Nové Dillí

napredovanie dialógu ohľadom FTA,
bezpečnostná spolupráca, výskum a inovácia

03/2016, Brusel

rokovanie o realizácii FTA

Vlastné spracovanie tabuľky podľa jednotlivých summitov.
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Tabuľka č. 5: Indický obchod v rokoch 2005 – 2015 (v miliónoch eur)
Rok

Importy

Exporty

Celkový
obchod

Bilancia

2005

112 333

78 934

191 267

-33 999

2006

140 651

95 996

236 647

-44 656

2007

171 482

112 199

283 681

-59 284

2008

191 369

120 818

312 187

-70 551

2009

184 728

118 429

303 156

-66 299

2010

264 602

168 154

432 756

-96 448

2011

334 106

220 608

554 714

-113 498

2012

381 704

231 368

613 072

-150 336

2013

352 346

237 277

589 622

-115 069

2014

346 641

239 167

585 808

-107 474

2015

365 177

239 900

605 078

-125 277

Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf.
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Tabuľka č. 7: Zahraničný obchod tovaru Indie s EU (v miliónoch eur)
Rok

Importy

Exporty

Bilancia

2005

21 250

19 114

-2 136

2006

24 241

22 637

-1 604

2007

29 181

26 666

-2 515

2008

31 356

29 632

-1 724

2009

27 499

25 503

-1 996

2010

34 891

33 464

-1 427

2011

40 582

39 927

-655

2012

38 593

37 528

-1 066

2013

35 959

36 843

884

2014

35 625

37 147

1 522

2015

38 179

39 446

1 267

Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf.
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Tabuľka č. 8.a Vývoz tovaru z Indie do EU za rok 2015
SITC96 Výrobok

Hodnota v mil. eur %

XI

Textílie

7 737

19,6

VI

Produkty z chemického
a príbuzných odvetví

5 885

14,9

XVI

Stroje a zariadenia

4 805

12,2

XV

Základné kovy a
výrobky z nich

3 460

8,8

XIV

Perly, vzácne kovy a
výrobky z nich

2 763

7,0

Tabuľka č. 8.b Dovoz tovaru do Indie z EU za rok 2015
SITC

Výrobok

Hodnota v mil. eur

%

XVI

Stroje a zariadenia

11 502

30,1

XIV

Perly, vzácne kovy a
výrobky z nich

7 831

20,5

VI

Produkty z chemického
a príbuzných odvetví

3 834

10,0

XV

Základné kovy a
výrobky z nich

3 394

8,9

XVII

Vybavenie na dopravné
prostriedky

2 927

7,7

Dostupné z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113390.pdf.
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Ide o tzv. Štandardnú klasifikáciu medzinárodného obchodu (SITC) podľa UN.
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Tabuľka č. 9: Bilaterálny obchod so službami Indie s EU v období 2012-2014 (v mld.
eur)
Rok

Vývozy Dovozy Bilancia
Indie

2012

13

11,8

1,2

2013

12,7

11,7

1

2014

12,1

12,3

-0,2

2015

13,7

14,0

-0,397

Dostupné z: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/india/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_111515.pdf.
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Ak predpokladáme, že v štúdii, z ktorej som vychádzala, je dovoz a vývoz správne zapísaný, tak v bilancii za
posledné dva roky došlo pravdepodobne k numerickej chybe s rozdielom jednej desatiny.
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