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Podsumowanie 

 

Niniejszy raport próbuje ustalić źródła przydatne do monitorowania gospodarki stanów 

Republiki Indii i części gospodarki całego państwa, a także zidentyfikować użyteczne 

metody raportowania tej tematyki tak, aby mogły być one użyteczne dla polskich firm 

rozważających zaangażowanie się na rynku indyjskim. 

 

Tematykę raportu można także opisać poprzez zadeklarowanie, czego niniejszy raport nie 

obejmuje. Po pierwsze, nie jest to raport o gospodarce jako takiej. Jego celem jest 

odtworzenie przedstawienie kompetencji rządów instytucji centralnych i stanowych  

w sprawach gospodarczych, poszukiwanie metod śledzenia ich działań względem 

gospodarki i poszukiwanie źródeł przydatnych w ustalaniu przełożenia ich polityki na 

sytuację gospodarczą stanów. W mniemaniu autora napisanie raportu, który zarówno 

opisywałby reformy jak i opisywałby sytuację gospodarczą i do tego próbował pełnić rolę 

przewodnika dla firm jest celem zbyt szeroko zakrojonym, a tematyka jest zbyt 

wielowątkowa, by cel ten była w stanie zrealizować jedna osoba. Ponadto próba opisania 

tak szerokiej tematyki oznacza duże ryzyko popadania w uogólnienia. Pierwszym etapem 

powinno być ustalenie źródeł i metod monitorowania polityki gospodarczej; następnie 

można rozpocząć to monitorowanie, osobno także zlokalizować lub stworzyć raporty na 

temat gospodarek stanowych i dopiero wówczas przejść do analiz sektorowych.  

 

Po drugie, nie jest to raport o polityce gospodarczej rządu centralnego Republiki Indii. Na 

temat ten powstaje dużo publikacji. Znacznie mniej badanym tematem – szczególnie  

w Polsce – jest gospodarka na poziomie stanów. Republika Indii jest państwem ogromnie 

zróżnicowanym, a część stanów swoją populacją, a nawet rozmiarem jest porównywalna do 

Polski. Stąd z perspektywy naszego państwa i jego firm należy w pewnych wypadkach 

więcej uwagi poświęcić rynkom i politykom gospodarczym poszczególnych stanów. Należy 

tak czynić zarówno ze względu i na nasz poziom wiedzy o gospodarkach stanowy i ze 

względu na efekt skali (rynek danego stanu czy regionu może być wystarczającym celem dla 

danej firmy). Na wybranych stanach skupiają się zresztą także firmy z państw rozwiniętych. 

Rajiv Kumar, dyrektor indyjskiego rządowego think tanku Niti Aayog zwraca uwagę, że 
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firmy koreańskie często wybierają kilka indyjskich stanów i ustalają osobne strategie na 

każdy z nich. Oczywiście to podejście zależy od produktu, usługi i skali zaangażowania 

firmy. W wielu wypadkach forma zaangażowania firmy może sprawiać, że analizowanie 

różnic regionalnych będzie nieprzydatna. Niezależnie od tego, część raportu odwołuje się 

do polityki gospodarczej na poziomie centralnym – tym bardziej, że polityka na poziomie 

stanowym jest z nią nierozerwalnie związana. Rząd stanowy buduje np. drogi lokalne na 

swoim terytorium, ale rząd centralny odpowiada m.in. za autostrady międzystanowe czy za 

lotniska leżące w stanach. Rząd centralny decyduje do jakiego stopnia, na jakich warunkach 

i w jakie sektory dopuszcza się Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne, ale rządy stanowe 

decydują m.in. o tym, jakich inwestorów preferują (i w jakim stopniu) m.in. poprzez system 

zachęt i reguły prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Po trzecie, niniejszy raport nie jest zbiorem rekomendacji dla polskich instytucji jeśli chodzi 

o dyplomację czy dla polskich firm jeśli chodzi o działania gospodarcze. Raport skupia się na 

źródłach i metodach monitorowania, stąd jego rekomendacje odnoszą się do tego, z jakich 

źródeł korzystać i jak się do nich odnosić, a nie co czynić po przeanalizowaniu tych źródeł. 

Asumptem do napisania raportu była obserwacja, że w Indiach i USA istnieją instytucje, 

które w sposób ciekawy i przekrojowy śledzą politykę gospodarczą stanów Indii. Stąd 

główną rekomendacją jest przekonanie, że inspirując się pracą tych instytucji, wzorując się 

na nich i korzystając z ich wiedzy warto prowadzić system monitoringu dopasowany do 

potrzeb informacyjnych polskich firm. Bardziej pragmatyczne wnioski – np. co sprzedawać 

czy w jaką dziedzinę inwestować – wymagałyby dokładniejszej i sektorowej analizy. 

 



 

| 11 

Podziękowania 

 

Realizację raportu umożliwiło po części sfinansowanie przez Akademię Sztuki Wojennej 

wyjazdu służbowego do Nowego Delhi (w dniach 5 maja-13 maja 2018 r.), w ramach którego 

założenia raportu skonsultowano z rozmaitymi ekspertami indyjskimi. Autor dziękuje w tym 

miejscu Akademii Sztuki Wojennej za sfinansowanie tej podróży, a Ambasadzie RP  

w Nowym Delhi za ułatwienie organizacji części spotkań. Za udzielone rady autor 

niniejszego raportu dziękuje następującym instytucjom i osobom: 

- Centre for Policy Research (CPR): pani Avani Kapur (dyrektor sekcji Accountability 

Initiative), pan Kashyap Arora (Research Associate) i pan Ritwik Shukla (Research Associate, 

Accountability Initiative). 

- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI): pani Pragati 

Shrivastava (Additional Director, Economic Affairs and Research) i pan Anshuman Khanna 

(Assistant Secretary General, Economic Affairs & Financial Services). 

- Delhi School of Economics: dziekan wydziału ekonomii profesor T.C.A. Anant i profesor 

Dibyendu Maiti. 

- The Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM): pan 

Siddharth Sawhney (Assistant Director, International Affairs Division) i pan Arvind Kumar 

(doradca). 

- Ambasada RP w Nowym Delhi: JE ambasador RP w Nowym Delhi p. Adam Burakowski, p. 

Andrzej Stuczyński (trzeci sekretarz sekcji gospodarczej ambasady), p. Paweł Skoczylas 

(drugi sekretarz, sekcja polityczna) i kmdr. por. Andrzej Rajszczak (zastępca attaché 

obrony). 

- Autor dziękuje także dr. Sebastianowi Domżalskiemu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

RP za cenne wskazówki. 
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Sposób organizacji raportu 

 

Poniższy raport podzielony jest na dwie zasadnicze części: opis źródeł według ich tematyki  

i samą listę źródeł według instytucji. Większość niniejszego tekstu opisuje źródła odnoszące 

się do poszczególnych dziedzin i tematów (jak np. rolnictwo, ale np. też łatwość 

prowadzenia działalności gospodarczej), ale odnosi się do źródeł w nawiasach, nie  

w przypisach, podając numer źródła na końcowej liście. Dopiero na tej liście znajdują się 

adresy internetowe poszczególnych raportów i innych źródeł. 

 

O źródłach i sposobie ich używania 

 

Większość indyjskich ekspertów, z którymi odbyto rozmowy, zgadzało się, że w kwestiach 

gospodarki stanów indyjskich dwa najważniejsze źródła to coroczny przegląd szykowany 

przez Ministerstwo Finansów i coroczne raporty Banku Rezerw Indii (Reserve Bank of India), 

w tym raporty dotyczące gospodarki stanów. 

Dla zagranicznego badacza lektura większości wspomnianych tu indyjskich źródeł nie 

nastręcza kłopotów, gdyż pisane są w języku angielskim. Wyjątek stanowią niektóre 

budżety rządów stanowych, ale i one są podsumowywane i analizowane również w języku 

angielskim. 

Należy zwrócić uwagę, że wiele „raportów” publikowanych przez rządowe instytucje 

publiczne lub izby przemysłowe to tak naprawdę broszury reklamowe: kolorowe, 

zawierające wiele zdjęć, uprawiające propagandę sukcesu i używające bardziej języka 

reklamowego niż analitycznego. Tego typu raporty będą tu zazwyczaj pomijane. 

Przeprowadzając wywiady autor niniejszego raportu zadawał ekspertom pytanie  

o wiarygodność źródeł. Ogromna ich większość pochodzi bowiem od rządu i stąd istnieje 

obawa, że w niektórych przypadkach propaganda sukcesu może przesłonić lub zniekształcić 

dane lub analizy. Część ekspertów stwierdziła, że w niektórych wypadkach pomóc mogą: 

- (1) Wyżej wspomniane raporty ministerstwa finansów nt. gospodarki stanów. Źródło to 

służy do „dyscyplinowania” rządów stanowych przez rząd centralny, stąd w tym wypadku 

istnieje szansa, że dane nie są zniekształcone przez propagandę sukcesu. 
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- (2) Eksperci FICCI zwrócili uwagę, że do źródeł, które można porównywać z rządowymi 

zaliczyć można np. raporty opisujące doświadczenia zagranicznych przedsiębiorstw  

w Indiach. FICCI opublikowało np. raporty o współpracy firm indyjskich z japońskimi, 

niemieckimi czy koreańskimi. Przy lekturze takich raportów poznaje się perspektywę osób 

zaangażowanych w indyjską gospodarkę, ale mniej zależnych od rządu. 

Do powyższych punktów autor niniejszego raportu może dodać pięć własnych: 

- (1) W 2005 r. w Indiach weszła w życia Ustawa o Prawie Dostępu do Informacji (Right to 

Information Act), na podstawie której obywatele mogą uzyskiwać od ciał rządowych różne 

wiadomości. Można zatem monitorować indyjskie media i strony internetowe instytucji 

publicznych, by sprawdzać, jakie informacje ujawniano na podstawie tego aktu i czy nie 

stoją one w sprzeczności z tym, co rząd twierdził wcześniej. Na przykład w maju 2018  

r. ujawniono, że liczba oszustw dokonywanych przy udzielaniu pożyczek przez banki 

wzrosła kilkakrotnie za rządu tej kadencji (2014-2018) w porównaniu do poprzedniego 

rządu1. Przy powstawaniu niniejszego raportu media były używane w niewielkim stopniu, 

ale na końcu listy źródeł podawano częściową listę głównych indyjskich mediów 

drukowanych i internetowych. 

- (2) Urząd Comptroller and Auditor General (CAG) to publiczna, ale w zamierzeniu 

rządowa, niezależna od rządu i władzy ustawodawczej instytucja dokonująca kontroli  

i audytów innych instytucji publicznych. W swojej historii wyjawiła szereg przykładów złego 

zarządzania, niegospodarności i korupcji w ciałach państwowych. Raporty CAG, z których 

część jest dostępna w Internecie, mogą i powinny być użyte do sprawdzania narracji innych 

instytucji takich jak ministerstwa. Co do tematyki niniejszego raportu CAG dokonywał  

w przeszłości na przykład audytów działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych [por.  

1.18.]. 

- (3) Komisje parlamentarne nierzadko krytykują decyzje rządowe. Komisje te składają się 

parlamentarzystów reprezentujących różne partie (rządzących, ale i opozycyjnych), a także 

ekspertów od danej tematyki. Komisje te publikują bardzo obszerne raporty, które są 

dostępne w Internecie i które stanowią nierzadko bardzo szerokie i głębokie przeglądy 

problemów i braków finansowych. Raporty są wydawane m.in. po ogłoszeniu przez rząd 

                                                           
1
 RBI admits loan frauds under Modi Govt three times higher than UPA-II, National Herald, 26.05.2018 
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corocznego budżetu i m.in. krytykują brak alokacji funduszy na określone cele. Komisje 

zajmują się sprawami ogólnokrajowymi, ale nierzadko przedstawiają dane interesujące  

z punktu widzenia także gospodarek stanowych. Odniesienia do raportów wybranych 

komisji czytelnik znajdzie na liście źródeł na końcu raportu [por. 1.17.] 

- (4) Również raporty i dane Banku Rezerw Indii (Reserve Bank of India, RBI; por. 1.3.2. na 

liście źródeł) należy konfrontować z danymi prezentowanymi przez inne źródła, a indyjscy 

eksperci od gospodarki uważają, że w wypadku niespójności zazwyczaj to RBI prezentuje 

bardziej wiarygodne informacje. Bank ten przedstawił na przykład znacznie wyższy 

szacunek deficytu budżetowego stanu Gudźarat niż ów stan zadeklarował to w swoim 

budżecie. Podobnie w kwestii nieprzystawalności danych dotyczących handlu 

prezentowanych przez indyjskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu z danymi Banku Rezerw 

Indii eksperci ASSOCHAM stwierdzili, że bardziej wiarygodne są te drugie. 

- (5) Także publikacje Infrastructure and Project Monitoring Division w ramach Ministry of 

Statistics and Programme Implementation (MOSPI) służą raportowaniu z postępów 

poszczególnych inicjatyw gospodarczych [por. 1.2.6. na liście źródeł]. 

Wspomniane wcześniej izby przemysłowe są związane z polityką gospodarczą rządu, ale  

z drugiej reprezentują interesy biznesmenów, czyli niemal wyłącznie wielkich prywatnych 

firm, a nie rządu lub firm rządowych. Chociaż ich publikacje to często broszury reklamowe 

dla programów rządowych, można znaleźć jednak w tej grupie wartościowe raporty, w tym 

takie, które jednoznacznie krytykują rząd i rządowe programy2. 

 

                                                                                                                                                                                     
https://www.nationalheraldindia.com/india/rbi-admits-loan-frauds-under-modi-govt-three-times-higher-
than-upa-ii [dostęp: 26.05.2018]. 
2
 W marcu 2018 r. ASSOCHAM opublikowało raport jednoznacznie stwierdzający, że na prowincji indyjskiej 

wzrasta problem zadłużenia, a rządowe programy mające zwalczać to zjawisko są nieskuteczne. Temat tego 
raportu nie odnosi się do tematu niniejszego tekstu i nie jest on wymieniony na liście źródeł, ale podany jest tu 
jako przykład wyraźnej krytyki rządu.  
Por. Associated Chambers of Commerce and Industry of India, Ensnared in Poverty. A Study of Rural 
Indebtedness in India, marzec 2018, Delhi. 

https://www.nationalheraldindia.com/india/rbi-admits-loan-frauds-under-modi-govt-three-times-higher-than-upa-ii
https://www.nationalheraldindia.com/india/rbi-admits-loan-frauds-under-modi-govt-three-times-higher-than-upa-ii
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Rozgraniczenie kompetencji rządów w polityce gospodarczej 

 

Indie są republiką federalną składająca się obecnie z 29 stanów i 7 terytoriów związkowych. 

Stany mają swoje rządy i zgromadzenia ustawodawcze. Terytoria związkowe podlegają 

bezpośrednio rządowi centralnemu i mają w związku z tym mniejszą samodzielność. 

Szczególny przypadek stanowi obszar Stołecznego Narodowego Terytorium Delhi 

(National Capital Territory of Delhi), które jest osobną jednostką administracyjną  

z poziomem autonomii pomiędzy stanem a terytorium związkowym: nie jest stanem, ale 

ma swój rząd i zgromadzenie ustawodawcze. 

 

Konstytucja Republiki Indii określa kompetencje rządu centralnego, rządów stanowych  

i kompetencje pokrywające się. Te pierwsze określa część konstytucji znaną jako Union List, 

te drugie – State List, a te trzecie – Concurrent List (Lista Wspólna). W razie konfliktu 

prawnego dotyczącego kompetencji wymienionych na Concurrent List, prymat oddaje się 

rządowi centralnemu. Ma on też ostateczny głos we wszystkich sprawach niewymienionych 

na tych trzech listach. Stany mają istotne kompetencje w zakresie polityki gospodarczej. 

Tym samym, to konstytucja Republiki Indii – dostępna w Internecie – stanowi pierwsze 

źródło do ustalenia kompetencji stanów Republiki Indii w zakresie polityki gospodarczej. 

Podział ten opisany jest w Seventh Schedule [por. I na liście źródeł]. 

 

Rozdział tych kompetencji prezentowany po części jest w poniższych tabelkach.  
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Kluczowe kompetencje rządów stanowych i rządu centralnego 

 

Union List (kompetencja 

rządu centralnego) 

Concurrent List 

(kompetencje wspólne) 

State List (kompetencje 

rządów stanowych) 

Obronność, w tym kontrola 

nad służbami zbrojnymi  

i wywiadem 

Energia jądrowa i potrzebne 

do jej produkcji zasoby 

Polityka zagraniczna 

Obywatelstwo, imigranci, 

emigranci 

Waluta, bankowość, 

ubezpieczenia, stosunki 

między przedsiębiorstwami 

Komunikacja między 

stanami, trasy morskie  

i powietrzne, 

Telekomunikacja 

 i wszystkie inne kwestie 

niewymienione na żadnej  

z list. 

Edukacja (w znaczeniu 

edukacji poniżej poziomu 

uczelnianego; edukacja na 

poziomie uczelnianym 

podlega pod rząd centralny) 

Prawo karne 

Prawo cywilne 

Przenoszenie praw do 

nieruchomości innych niż 

rolne 

Umowy, bankructwo itd. 

W razie konfliktu dotyczących 

kwestii na tej liście ostatni 

głos ma rząd centralny. 

 

Utrzymanie porządku,  

w tym kontrola nad policją 

Własność ziemi 

Rolnictwo 

Zdrowie 

Handel międzystanowy 

Infrastruktura wewnątrz 

stanu [patrz również 

następna tabelka w kwestii 

bardziej szczegółowych 

kompetencji dotyczących 

infrastruktury i podatków] 
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Podział kompetencji w kwestii infrastruktury węzłowo podsumował think tank National 

Institute of Public Finance and Policy w swoim raporcie na temat regulowania rozwoju 

infrastruktury w Indiach [por. 1.20.1. na liście źródeł]. 

 

Rozdział kompetencji w kwestii infrastruktury 

Rząd centralny Rządy stanowe 

Ogólnopaństwowe autostrady (national 

Highways) 

Główne porty 

Koleje 

Połączenia lotnicze 

Telekomunikacja 

Inne drogi i mosty 

Kontrola nad budową i zarządzaniem 

budynkami 

Kontrola nad zarządzeniem  

i dostarczaniem wody 

Planowanie rozwoju miast 

Budowa budynków na wsiach 

Dostarczanie elektryczności na wsiach 

 

Tabelka za: Sanhita Sapatnekar, Ila Patnaik and Kamal Kishore, Regulating Infrastructure 

Development in India, 15.05.2018,  

http://nipfp.org.in/media/medialibrary/2018/05/WP_230.pdf. 

 

Rozdział kompetencji w kwestii pobierania podatków 

Rząd centralny Rządy stanowe Ciała lokalne 

Podatek od dochodu 

Cła krajowe 

Podatek akcyzowy na 

wytwarzanie towarów 

[Excise duty on 

manufacturing of goods] 

Podatek od usług 

Podatek od sprzedaży 

Podatek od konsumpcji 

energii elektrycznej 

Akcyza na alkohol 

Podatek od opłat za pisma 

urzędowe  

Podatek od dochodów  

z uprawy roli [Agricultural 

income] 

Podatek od nieruchomości 

Cła stanowe 

Podatek od pojazdów 

Opłaty za przejazd 

autostradami 

Podatek od rozrywki 

Tabelka za: Aravind Gayam, Vatsam Khullar, State of State Finances, 2016 
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http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552550~~State%20Finances%2

0Report.pdf, s. 5. 

 

Warto jednak zwrócić uwagę, że zarówno kwestia poboru ceł stanowych jak i ceł od 

towarów importowanych do Indii zmienia się teraz ze względu na wprowadzenie w Indiach 

jednolitego podatku WAT (Good and Services Tax, GST). Cła dalej będą pobierane przez 

rządy stanowe, ale będą stanowić część stanowego GST. Stanowe GST nie będzie 

obejmować jedynie podatku od konsumpcji alkoholu.  

 

Ponieważ gospodarka stanowa wiąże się z polityką stanową, należy brać pod uwagę, że 

wybory do parlamentu związkowego Indii jak i do zgromadzeń stanowych odbywają się co 5 

lat. Nie są one skoordynowane, to jest każdy stan podąża swoim własnym, pięcioletnim 

cyklem kadencji i niemal co roku organizowane są wybory w pewnych stanach (obecnie 

rozważana jest reforma, która skoordynuje wybory centralne i stanowe tak, by wszystkie 

odbywały się w tym samym czasie co 5 lat, ale losy tego rozwiązania są na razie niepewne). 

Stąd analizując politykę gospodarczą danego stanu należy również sprawdzać, kiedy 

dojdzie w nim do wyborów i analizować, czy zmiana rządu spowodować może istotne dla 

danej firmy zmiany polityki gospodarczej. Strona internetowa Komisji Wyborczej Indii 

(Election Commission of India) pozwala sprawdzić, kiedy odbędą się najbliższe wybory 

(mniej więcej z dwuletnim wyprzedzeniem) i w których stanach. Informacje dostępne są na 

stronie https://eci.gov.in/ w zakładce „Current elections” (kliknąwszy w tę zakładkę w lewym 

dolnym rogu, a następnie przechodząc do „Upcoming Elections” (po lewej stroni, bliżej dołu 

stronu). Tak naprawdę jednak łatwo jest sprawdzić w mediach, kiedy ostatnio odbyły się 

wybory w danym stanie i w ten sposób określić z kilkumiesięcznym przybliżeniem kiedy 

(jeśli rząd nie upadnie wcześniej) dojdzie do następnych. 

 

 

 

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552550~~State%20Finances%20Report.pdf
http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552550~~State%20Finances%20Report.pdf
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Budżety stanowe 

 

Tak jak rząd centralny, każdy rząd stanowy Republiki Indii powinien przygotować roczny 

budżet w okresie lutego-marca (rok finansowy zamyka się w Indiach 1 kwietnia). Analiza 

budżetu powinna oczywiście brać pod uwagę, że fundusze niekoniecznie zostaną wydane  

w ten sposób i zapewne nie będą wystarczające. Wskazane w budżecie planowane wydatki 

każdego stanu stanowią zatem raczej mapę drogową priorytetów danego stanu; pozwalają 

na określenie, które obszary będą zagospodarowane w mniejszym, a które w większym 

stopniu. 

 

Budżety poszczególnych stanów dostępne są zazwyczaj na stronach internetowych ich 

rządów. Linki do większości z nich zostały zgromadzone na liście źródeł na końcu tego 

raportu [por. 2.1.]. Indyjscy eksperci, z którym przeprowadziłem wywiady zwrócili także 

uwagę, że część budżetów stanowych może być w całości dostępna tylko w urzędowych 

językach stanowych. Wydaje się jednak, że jeśli chodzi o ostatnie budżety (na rok 2018-

2019) tylko te rządów Uttar Pradeś i Uttarakhand zostało opublikowane jedynie w hindi. 

Ponadto mowa budżetowa (budget speech) i główne punkty podsumowujące budżet (budget 

highlights) powinny być zawsze dostępne w języku angielskim. Eksperci zwrócili także 

uwagę, że budżety stanowe mają różny stopień szczegółowości, a zatem nie są w pełni 

porównywalne. Warto też zauważyć, że PRS Legislative Research szykuje coroczne raporty 

(a tak naprawdę bardziej przeglądy) wszystkich budżetów stanowych w Indiach [por. 3.1.1.1. 

na liście źródeł]. Po ogłoszeniu budżetu różne instytucje i rządy stanowe mają prawo 

domagać się od rządu centralnego dofinansowania (to rozwiązanie nosi nazwę demands for 

grants). Stany mają zatem jeszcze w następnych miesiącach po ogłoszeniu budżetu szansę 

na otrzymanie dodatkowych środków np. na edukację lub zdrowie. Raporty z demands for 

grants publikuje w sieci również PRS Legislative Research3. 

 

W 2016 r. PRS opublikowało także raport na temat sytuacji finansowej 17 największych 

indyjskich stanów [por. 3.1.1.2. na liście źródeł]. Raport ten wskazuje na pewne 
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powtarzające się w różnych stanach tendencje w priorytetyzowaniu wydatków w budżetach 

stanowych. Jednym z jego wniosków jest, że w latach 2012-2017 stany te dawały priorytet 

następującym dziedzinom: rolnictwu, energetyce, edukacji (czyli szkolnictwo na każdym 

poziomie poza wyższym), rozwojowi obszarów wiejskich (dwukrotny wzrost wydatków  

w ciągu 5 lat). Jednakże jeśli chodzi o podkategorie w ramach tych generalnych kategorii 

spadły wydatki na irygację, drogi i mosty. W podobny sposób w Internecie dostępny jest 

budżet całej Republiki Indii, a także dyskusja o nim. 

                                                                                                                                                                                     
3
 PRS Legislative Service, Parliament Updates, http://www.prsindia.org/parliamenttrack/parliament-updates/. 

http://www.prsindia.org/parliamenttrack/parliament-updates/
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Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej 

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w Indiach jest niezmiennie związane ze zmaganiem 

się z rozbudowanym systemem biurokracji. Część rządów stanowych prowadzi strony 

internetowe informujące o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy 

zagraniczne na ich terenie. Lista źródeł zawiera przegląd portali tych rządów stanowych, 

które według wiedzy autora podają takie informacje [por. 2.2. na liście źródeł]. 

 

Amerykańskie Center for Strategic and International Studies (CSIS) prowadzi monitoring 

reform związanych z prowadzeniem biznesu wprowadzanych w indyjskich stanach. Think 

tank ten wydaje kwartalne raporty na ten temat [por. 3.1.5.2. na liście źródeł]. 

Podsumowanie na ten temat publikuje również indyjskie ministerstwo finansów, ale 

dotyczy ono całego kraju (z przykładami regionalnymi) i jest dość ogólne [por. 1.4.2. na 

liście źródeł; ten raport dotyczy łatwości prowadzenia działalności w aspekcie prawnym]. 

Bank Światowy przygotowuje rankingi łatwości prowadzenia działalności gospodarczej 

(Ease of Doing Business) w skali całych państw, w tym również Indii [por. 3.4.1.1 na liście 

źródeł], ale niniejszy raport nie skupia się na tym poziomie ogólności. Rząd indyjski 

przygotowuje również we współpracy z Bankiem Światowym rankingi łatwości prowadzenia 

działalności gospodarczej w indyjskich stanach. Noszą one nazwę Business Reforms Action 

Plan, mają charakter sprawdzania postępów stanów we wprowadzaniu ułatwień dla dla 

prowadzenia biznesu i są publikowane co rok [por. 1.5.2. na liście źródeł]. Źródło to pozwala 

również przeglądać informacje o każdym stanie indyjskim pod kątem łatwości prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

 

Warto jednak odnotować, że w ramach swojego zestawienia państw pod względem 

łatwości prowadzenia działalności gospodarczej Bank Światowy ocenia ją również  

kilkunastu indyjskich miastach; większość z nich to stolice stanów lub miasta o charakterze 

centrów gospodarczych [por. 3.4.1.1. na liście źródeł]. Część danych z tego rankingu miast 

zestawiono i zaprezentowano poglądowo w poniższej tabelce. Rozpiętość różnic w czasie 

potrzebnym na zrealizowanie poszczególnych działań (szczególnie rejestrowaniu 
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nieruchomości i uzyskiwaniu zgody na budowę) w różnych miast mogą być dość 

zaskakujące. Poza elementami poniższej tabelki ranking BŚ zawiera jeszcze trzy kategorie: 

płacenie podatków, handel przez granice, wymuszanie realizacji umów i rozwiązywanie 

problemów związanych z niewypłacalnością, a także koszty tych działań. 

 

Zakładanie działalności gospodarczej w głównych miastach Indii 

 zakładanie 

działalności 

gospodarczej 

uzyskiwanie zgody  

na budowę 

rejestrowanie  

nieruchomości 

 Czas liczba 

procedur 

Czas liczba 

procedur 

czas liczba 

procedur 

Delhi 32 dni 11 144 dni 19 55 dni 5 

Mumbaj 30 dni 13 200 dni 37 44 dni 5 

Ćennaj 34 dni 13 143 dni 15 48 dni 7 

Kolkata 36 dni 13 258 dni 27 107 dni 5 

Bengaluru 40 dni 13 97 dni 15 28 dni 5 

Ahmedabad 35 dni 13 144 dni 15 42 dni 5 

Bhubaneśwar 37 dni 12 149 dni 18  126 dni 6 

Gurgaon 33 dni 12 110 dni 19 26 dni 4 

Guwahati 38 dni 13 179 dni 16 84 dni 4 

Hajdarabad 33 dni 12 80 dni 16 37 dni 5 

Indaur 32 dni 13 163 dni 21 39 dni 5 

Dźajpur 31 dni 12 151 dni 19 24 dni 5 

Koćin 41 dni 13 224 dni 12 27 dni 4 

Ludhiana 33 dni 12 143 dni 17 67 dni 4 

Noida 30 dni 12 139 dni 19 37 dni 5 

Patna 37 dni 11 185 dni 19 87 dni 5 

Ranći 38 dni 12 170 dni 19 56 dni 5 

Źródło: Ease of doing business in India,  

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/india. 

 

http://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/india


Szukając mikroskopów. Źródła i metody monitorowania gospodarki stanów Indii | 23 

Poniżej porównuję kategorie oceny łatwości prowadzenia działalności gospodarczej 

stosowane przez Bank Światowy w swoim rankingu dla całych krajów (a także miast Indii) z 

kategoriami stosowanymi do oceny tego samego w indyjskich stanach przez rząd indyjski (i 

rządy stanowe). Samo zestawienie tych kategorii daje wyobrażenie o poziomie 

biurokratyzacji Indii i o wyzwaniach czekających w związku z tym biznesmenów. 

 

Badanie łatwości prowadzenia działalności gospodarczej przez BŚ i rząd Indii 

Bank Światowy: ranking dla całych państw ( 

w tym Indii) i niektórych miast Indii 

Rząd Indii i Bank Światowy: ranking dla 

indyjskich stanów 

zakładanie działalności gospodarczej  

 

- 

rozwiązywanie sprawy zgód na budowę 

 

Czynniki ułatwiające inspekcje (Inspection 

Enablers) 

- czynniki ułatwiające uzyskanie zgody na 

budowę (Construction Permit Enablers) 

- uzyskiwanie zgody dla planu budowy 

- uzyskiwanie zgody na wycinkę 

- uzyskiwanie zgody od straży pożarnej 

 

Czynniki ułatwiające uzyskanie zgody na 

budowę (Construction Permit Enablers) 

- uzyskiwane podłączenia do elektryczności 

- uzyskiwanie podłączenia do wody 

 

Inspekcje stwierdzające spełnianie zasad  

z różnych aktami prawnymi (Obtaining 

Utility Permits) 

rejestrowanie własności rejestrowanie własności 

- dostępność ziemi 

- dysponowanie ziemią 

- czynniki ułatwiające rejestrowanie własności 
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(Property Registration Enablers) 

- rejestrowanie własności 

 

Dostępność ziemi i dysponowanie ziemią 

- czynniki ułatwiające regulowanie pracy 

(Labour Regulation Enablers) 

- rejestracja, uzyskiwanie i odnawianie licencji 

w zgodzie z Ustawą o Fabrykach 

- uzyskiwanie zgody i zatwierdzenie planu na 

budowę lub rozbudowę budynku jako fabryki 

w zgodzie z Ustawą o Fabrykach 

- uzyskiwanie i odnawianie licencji w zgodzie  

z Ustawą o Kotłowniach 

- uzyskiwanie i odnawianie licencji w zgodzie  

z Ustawą o Pracownikach Kontraktowych 

- zarejestrowanie i przedłużanie działalności  

w zgodzie z Ustawą o Sklepach i innych 

Instytucjach [takich jak kina, restauracja, 

hotele itp.] 

- zarejestrowanie działalności w zgodzie  

z Ustawą o Ustawie o Pracownikach na 

Budowach 

 

- System jednego okna 

- czynniki ułatwiające uzyskanie zgody na 

działalność wpływającą na środowisko 

naturalne 

- uzyskiwanie zgody na prowadzenie 

działalności w zgodzie z ustaw o zapobieganiu 

zanieczyszczania wody 

- uzyskiwanie zgody na prowadzenie 
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działalności w zgodzie z ustaw o zapobieganiu 

zanieczyszczania powietrza 

- uzyskiwanie zgody na działalność w zgodzie 

z zasadami zarządzania niebezpiecznymi 

odpadami 

 

uzyskiwanie kredytów - 

ochrona inwestorów mniejszościowych - 

płacenie podatków - wypełnianie deklaracji podatkowej online 

- opłacanie podatku online 

- czynniki ułatwiające spłatę podatków 

- rejestracja do płacenia WAT 

- rejestracja do płacenia Centralnego Podatku 

od Sprzedaży (CST) 

- rejestracja do płacenia podatku od 

zawodów, pobieranego przez rządy stanowe 

(Professional Tax) 

- rejestracja do płacenia podatku od rozrywki 

(Entertainment Tax) 

- rejestracja do płacenia podatku od luksusu 

(Luxury Tax) 

- rejestracja do płacenia ceł stanowych (Entry 

Tax) 

- czynniki ułatwiające rozstrzyganie sporów 

handlowych 

- sądy bez dokumentów (Paper-less Courts) 

handel przez granice - 

wymuszanie realizacji umów  

i rozwiązywanie problemów związanych  

z niewypłacalnością 

wymuszanie realizacji umów 

- Czynniki ułatwiające regulację pracy 
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- Czynniki ułatwiające dostęp do informacji  

i podnoszące transparentność 

Szczegółowy opis części składowych kategorii Banku Światowego i jego metodologii można 

znaleźć tu: 

http://www.doingbusiness.org/methodology 

Klikając na każdą kategorię można przejść do jej opisu. 

Podobnie opisy kategorii używanych w rankingu indyjskich stanów można odnaleźć klikając na 

każdą z tych kategorii na tej stronie: 

http://eodb.dipp.gov.in/ 

Angielskie nazwy wspomnianych w tych podkategoriach aktów prawnych dostępne w liście 

źródeł wraz z linkami do tekstów tych aktów. 

 

Bardzo wartościowym źródłem może okazać się Ease of Doing Business Watch: cykliczne, 

wydawane co dwa miesiące pismo indyjskiej izby gospodarczej CII [por. 3.3.3.1. na liście 

źródeł]. Odwołuje się ono do wyżej wspomnianych badań Banku Światowego i rządu Indii 

nad łatwością prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach, ale oferuje uaktualnienia, 

informujące czytelnika, jakie udogodnienia biurokratyczne dla firm wprowadza się obecnie 

w poszczególnych indyjskich stanach. Wszystkie dotychczasowe numery Ease of Doing 

Business Watch dostępne są w Internecie. 

 

Można dodać, że izba przemysłowa PHD opublikowała w 2016 r. swoje badanie opinii na 

temat łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach (Survey on Ease of Doing 

Business in India, por. 3.3.4.9. na liście źródeł). Jest to zatem badanie percepcji, nie praktyk. 

Skupia się ono na gospodarce ogólnokrajowej, nie zaś stanowych. Z kolei indyjski think tank 

NCAER wydał w 2018 r. na zlecenie Brytyjskiej Wysokiej Komisji raport pt. Building 

Synergies: Matching Business Reforms to Improved 'Ease of Doing Business. Został on oparty 

na wywiadach z urzędnikami i reprezentantami firm w 12 indyjskich stanach, a na celu ma 

ocenę stopień wprowadzania rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności 

gospodarczej (np. wprowadzanie możliwości rejestracji działalności w jednym okienku)[por. 

3.1.8.2. na liście źródeł]. 

 

http://www.doingbusiness.org/methodology
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Podczas wywiadów przeprowadzonych w toku powstawania tego raportu kilku ekspertów 

powtórzyło opinię, że kwestia własności ziemi i jej ceny jest kluczową do zbadania przed 

podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w Indiach. Kwestia posiadania 

ziemi znajduje się na Concurrent List, to jest mogą o niej decydować zarówno rządy 

stanowe, jak i rząd centralny. W 2014 r. wprowadzono nowy akt prawny na poziomie 

centralnym: Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation, and 

Resettlement Act (LARR Act). Miał on w większym stopniu brać pod uwagę interesy z osób, 

od których przejmowana jest ziemia (między innymi wymuszając uzyskanie ich zgody, kiedy 

ich ziemia przejmowana jest na rzecz firm, zmieniając zasady kompensacji itp.), choć tym 

samym te zasady mogły działać mitygująco na potencjalnych inwestorów inwestycji 

zagranicznych. Następnie jednak legislację tę zmodyfikowano, znosząc część restrykcji tak, 

by ułatwić działania firmom. I tak na przykład zlikwidowano konieczność uzyskania 

właściciela przy przejmowaniu ziemi w wypadku pięciu typów projektów: związanych  

z obronnością, infrastrukturą wiejską, tanich mieszkań, projektów infrastrukturalnych  

(w tym PPP) i korytarzy przemysłowych4. Land Rights Initative, inicjatywa stanowiąca część 

think tanku Center for Policy Research, opublikowała raport będący przeglądem spraw 

sądowych związanych z przejmowaniem ziemi w Indiach [por. 3.1.3.1. na liście źródeł]. 

Obejmuje on okres do 2016 r., a zatem z uwzględnieniem nowej legislacji. Poza tym jednak 

istotne są rozwiązanie prawne stosowane w poszczególnych stanach, które mogą różnić się 

od ogólnoindyjskich (w razie konfliktu prawnego dotyczącego legislacji na Concurrent List 

końcowy głos ma rząd centralny, ale niekoniecznie musiało w tych kwestiach dochodzić do 

konfliktów). Nie istnieje najwyraźniej jedno źródło, które zbierałoby w całość prawa 

dotyczące nabywania i przejmowania ziemi w poszczególnych stanach indyjskich. Ponieważ 

mogą występować tu istotne różnice, zalecane jest wyszukiwanie w Internecie lub na 

miejscu stanowych aktów prawnych. 

                                                           
4
 Namita Wahi, How Central and state governments have diluted the historic land legislation of 2013, 

Economic Times, 14.04.2018, 
//economictimes.indiatimes.com/articleshow/63764378.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=t
ext&utm_campaign=cppst [dostęp: 14.4.2018]. 
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Inwestowanie w Indiach 

 

Zasady dla inwestorów; Make in India 

 

Zasady dla inwestorów zagranicznych prezentuje Department of Industrial Policy and 

Promotion (DIPP) Ministerstwa Handlu i Przemysłu (Ministry of Trade and Commerce). Na 

stronie internetowej tej instytucji [por. 1.5.1 na liście źródeł] można odnaleźć przewodniki 

dla inwestorów, opisy polityki rządowej względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

(BIZ), listy branż otwarte na BIZ (wraz z biurokratyczną ścieżką, którą musi przejść 

inwestycja), akty prawne, formularze i aplikacje dla inwestorów, a także informacje o 

strefach przemysłowych.  

 

Od 2014 r. obecny rząd prowadzi kampanię Make in India (Produkuj w Indiach), która 

obiecuje inwestorom ułatwienia i większą otwartość w rozmaitych branżach. Kluczowe 

zmiany dokonane przez rząd w ramach tej kampanii to zwiększenie możliwości wykupu 

udziałów przez zagraniczne firmy w różnych branżach do różnego poziomu (w tym np. 

nawet w obronności do poziomu 100% udziałów) i rozszerzenie „ścieżki automatycznej” 

(automatic route) rejestracji inwestycji w Indiach na szereg branż. Ścieżka ta ma oznaczać 

znaczne ograniczenie biurokracji poprzez zarejestrowanie inwestycji jedynie w Banku 

Rezerw Indii bez uzyskiwania zgód od rozmaitych instytucji. Portal Invest India (prowadzony 

przez National Investment Promotion and Facilitation Agency) podaje kluczowe informacje 

co do tego, które branże otwarte są w jakim stopniu na wykup udziałów przez 

zagranicznych inwestorów, w których ma obowiązywać „ścieżka automatyczna” i które są 

zamknięte dla BIZ [por. 1.14.1. na liście źródeł]. 

 

Lista branż otwartych w ramach Make in India jest bardzo długa – obejmowała ona 

oryginalnie 25 obszarów5. W 2018 r. listę tę poszerzono i zmieniono tak, że zaczęła 

                                                           
5
 Por. http://www.makeinindia.com/sectors. 
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obejmować 27 branż: (1) eksplorację Kosmosu i bezpieczeństwo; (2) produkcję 

komponentów do pojazdów; (3) farmaceutykę i sprzęt medyczny; (4); biotechnologię; (5) 

dobra kapitałowe; (6) tekstylia; (7) produkty chemiczne i petrochemiczne; (8) produkcję  

i projektowanie systemów elektronicznych; (9) wyroby ze skóry i obuwie; (10) przetwórstwo 

żywności; (11) klejnoty i biżuterię; (12) transport morski; (13) koleje6; (14) branżę budowlaną; 

(15) nowe źródła energii i energię odnawialną; (16) technologię informacyjną i oparte na niej 

usługi (IT i IteS); (17) turystykę; (18) turystyką medyczną; (19) transport i usługi logistyczne; 

(20) księgowość; (21) usługi audiowizualne; (22) usługi prawne; (23) usługi komunikacyjne; 

(24) usługi inżynieryjne związane z branżą budowlaną; (25) usługi związane ze 

środowiskiem; (26) usługi finansowe i (27) usługi edukacyjne7. 

Make in India mimo różnorodności otwartych branż miało zapewne skupiać się przede 

wszystkim na wytwarzającym więcej miejsc pracy sektorze przemysłowym. Dotychczasowe 

dane DIPP sugerują jednak, że BIZ napływają bardziej w sektor usług8. Dane na temat BIZ 

pozostawiają jednak wiele do życzenia (patrz dalej).  

 

Portale informacyjne stanów dla inwestorów zagranicznych 

 

Część stanów zachęca firmy zagraniczne do inwestowania na ich terenie i prowadzi w tym 

celu portale informacyjne i promocyjne (czyni tak np. Bengal Zachodni), choć ich wartość 

bywa różna. Lista tych portali stanowi część listy źródeł na końcu niniejszego raportu [por. 

2.9. na liście źródeł]. Należy jednak podkreślić, że owe deklaracje o otwartości na 

inwestorów zagranicznych trzeba zawsze kontrastować z dotychczasowymi 

doświadczeniami firm w danym stanie na podstawie doniesień medialnych i raportów firm 

prywatnych. 

 

                                                           
6
 Nie chodzi jednak o całą branżę kolejową, ale jej wybrane elementy, por. 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=160691. 
7
 Por. http://dipp.nic.in/sites/default/files/ru58.pdf . 

8
 FDI is rising, but not visibly in core ‘Make in India’ sectors, LiveMint, 17.08.2016, 

https://www.livemint.com/Industry/HLs0hF0SjFEWgPrFW80iFM/FDI-is-rising-but-not-visibly-in-core-Make-
in-India-secto.html. 
Artykuł ten podaje dane z 2016 r., ale kwartalne przeglądy BIZ z lat 2016-2018 publkowane przez DIPP nie 
sugerują zmiany tej sytuacji. 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=160691
http://dipp.nic.in/sites/default/files/ru58.pdf
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Potencjał inwestycyjny stanów Indii 

 

National Council for Applied Economic Research wydaje coroczny, przekrojowy raport 

porównujący potencjał inwestycyjny indyjskich stanów (NCAER State Investment Potential 

Index)[por. 3.1.8.1. na liście źródeł]. Indeks porównuje atrakcyjność indyjskich stanów dla 

inwestorów pod względem sześciu kategorii: ziemia (możliwość nabywania gruntów pod 

działalność gospodarczą), praca (możliwość zatrudnia pracowników), infrastruktura (w tym 

również finansowa i energetyczna, środowisko gospodarcze, stabilność polityczna  

i zarządzanie (governance, w tym również sądownictwo) i percepcje środowiska 

biznesowego. To ostatnie oparte jest na wywiadach z biznesmenami, który pytano  

o ocenianie poprzednich pięciu kategorii. Raport przedstawia ranking stanów, ale także 

podsumowuje sytuację w każdym stanie pod względem tych kategorii. Raport przedstawia 

również, na jakich działach gospodarki skupia się rząd stanowy pod względem przyciągania 

inwestycji i jakie oferuje zachęty dla inwestorów (używając w tym celu oficjalnych 

dokumentów tych rządów o polityce gospodarczej), a także jak kształtował się wzrost 

wybranych działów w ostatnich latach. Również niniejszy raport przedstawia w ramach listy 

źródeł odnośniki do dokumentów o polityce przemysłowej (w tym otwarciu na inwestycje) 

w niektórych stanach [por. 2.11. na liście źródeł]. 

 

Źródła świadczące o obawach wobec BIZ 

 

Choć zarówno rząd centralny, jak i rządy stanowe twierdzą, że są w pełni otwarte na 

inwestorów zagranicznych, w rzeczywistości muszą się oni mierzyć ze skomplikowaną 

biurokracją i obawami krajowych firm (a te drugie biorą też pod uwagę rządy indyjskie). 

Nierzadko – tak jak w wypadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handel detaliczny 

– możliwości inwestycyjne są obwarowywane dodatkowymi zasadami, mającymi do 

pewnego stopnia chronić miejscowy rynek lub zapewnić mu zyski. I tak na przykład izba 

przemysłowa PHD Chamber opublikowała raport o rozwoju makro, małych i średnich 

przedsiębiorstw w Indiach względem inicjatywy Make in India [por. 3.3.4.7. na liście źródeł]. 

Jako że Make in India zakłada przede wszystkim ściągnięcie kapitału zagranicznego, 

inicjatywę można uznać za zagrażającą małym i średnim firmom w Indiach w pewnych 
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dziedzinach. Stąd ten i podobne raporty należy traktować jako zbiór obaw (wyrażonych 

jako rekomendacje działań) i należy brać pod uwagę, że obawy te dzieli nie tylko część 

biznesu, ale społeczeństwa i polityków. 

 

Monitorowanie BIZ w Indiach 

 

Wydaje się, że nie ma jednego, bardzo rzetelnego źródła pozwalającego monitorować 

inwestycje zagraniczne w poszczególnych indyjskich stanach ani w Indiach w ogóle.  

W przeszłości (do ok. 2016 r.) Bank Rezerw Indii publikował informacje o tych inwestycjach, 

która zostały zaakceptowane poprzez „ścieżkę automatyczną”. Obecnie tego nie czyni, 

choć zainteresowani tym tematem powinni oczywiście sprawdzać, czy nie zacznie 

publikować ich znowu. 

 

Portal Invest India (prowadzony przez National Investment Promotion and Facilitation 

Agency) publikuje na swojej stronie cykliczny monitor BIZ o nazwie Invest India Atlas [por. 

1.14.2. na liście źródeł]. W większości powtarza on i kompiluje dane DIPP, wraz z ich wadami 

i poziomem ogólności (patrz niżej). Jego przewagą nad raportami DIPP jest jednak 

dodawanie nazw największych inwestycji w danym okresie, z nazwami firm, a także 

wartością i typem inwestycji. Tych elementów nie uwzględnia DIPP i o tyle Invest India Atlas 

jest lepszym źródłem. Nadal jednak są to dane dość ogólne, które pozwalają wyrobić sobie 

pewne rozeznanie w stanie BIZ w Indiach, ale jest to poziom zbyt ogólny, by pomóc 

przedsiębiorstwom podejmować ostateczne decyzje. 

 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne rejestruje wspomniany wcześniej Department of 

Industrial Policy and Promotion. Także i te raporty dostępne są w Internecie [por. 1.5.3. na 

liście źródeł]. Ich użyteczność dla planującej inwestycje firmy jest jednak bardzo 

ograniczona. Podsumowują one bowiem ogólną sytuację: sumaryczną wartość inwestycji  

w ostatnich latach i kwartałach, wartość inwestycji z poszczególnych państw i ile inwestycji 

napłynęło do poszczególnych branży i stanów Indii (a w zasadzie w jakich stanach zostały 

zarejestrowane, patrz niżej). Nie ma jednak np. listy konkretnych inwestujących firm ani 

informacji o poszczególnych inwestycjach. Dane te kształtują bardzo ogólne wyobrażenia o 
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stanie BIZ w Indiach i zapewne w niewielkim stopniu pomogą budować strategie firm. 

Amerykański ekspert od gospodarki Indii, Richard Rossow, zwraca uwagę na kolejne wady 

tych zestawień. Jeśli chodzi o źródło inwestycji, dominują Mauritius i Singapur, gdzie 

indyjskie firmy cieszą się ulgami podatkowymi (szczególnie Mauritius jest rajem 

podatkowym dla firm indyjskich), zatem pierwsze miejsce Mauritiusu na tej liście może być 

w dużej mierze kształtowane przez inwestycje firm indyjskich, które mieszczą się za granicą. 

Rossow użył zatem (również mocno niepełnych) danych sumujących inwestycje 

zarejestrowanych przez Foreign Investment Promotion Board9. Dały one znacznie inny 

obraz – głównym źródłem inwestycji okazała się Wielka Brytania – ale Foreign Investment 

Promotion Board została rozwiązana, a część jej kompetencji przejęły inne instytucje (np. 

ministerstwo górnictwa w sprawie inwestycji w górnictwo itp.)10. W efekcie śledzenie BIZ 

stało się jeszcze trudniejsze. Po drugie, dane DIPP za miejsce, gdzie dokonano inwestycji 

uznają miejsce, gdzie inwestor uzyskał zgodę w lokalnym oddziale Banku Rezerw Indii 

(Reserve Bank of India), co wcale nie musi być tożsame z dokładnym miejscem inwestycji. 

Dane te nie tylko w niewielkim stopniu pomogą w obserwowaniu inwestycji w indyjskich 

stanach, ale mogą nawet, według Rossowa, zniekształcać faktyczny obraz BIZ. 

 

Portale promujące możliwości inwestycyjne w poszczególnych indyjskich stanach [por. 2.9. 

na liście źródeł] będą także informować o Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Warto 

jednak zapoznać się także z krytyką funkcjonowania tych stref, np. mającym już cztery lata 

raportem CAG na ten temat [por. 1.18.1. na liście źródeł], a także artykułem badawczym 

podanym w przypisie11. 

 

 

                                                           
9
 Richard Rossow, Where Is All The FDI Into India Really Coming From And Going To?, Bloomberg Quint, 18 maja 

2018, 
https://www.bloombergquint.com/opinion/where-is-all-the-fdi-into-india-really-coming-from-and-going-
to#gs.dwvpUiE [dostęp: 18.05.2018]. 
10

 Por. http://www.fifp.gov.in/Forms/OMabolitionFIPB.pdf. Strony 1-2 tego dokumentu zawierają listę 
instytucji, którym przekazano te kompetencje. 
Po rozwiązaniu FIPB powstał natomiast portal FIFP, który jednak jak dotąd wydaje się umiarkowanie użyteczn. 
Por. 
http://www.fifp.gov.in/Default.aspx. 
11

 Meir Alkon, Do Special Economic Zones Induce Developmental Spillovers? Evidence from India's States, 
Princenton University, 2 marca 2018, 

https://www.bloombergquint.com/opinion/where-is-all-the-fdi-into-india-really-coming-from-and-going-to#gs.dwvpUiE
https://www.bloombergquint.com/opinion/where-is-all-the-fdi-into-india-really-coming-from-and-going-to#gs.dwvpUiE
http://www.fifp.gov.in/Forms/OMabolitionFIPB.pdf
http://www.fifp.gov.in/Default.aspx
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Monitorowanie działalności indyjskich firm w dziedzinie inwestycji 

 

Jak wspomniano wyżej, dane i stanowiska rządowe dotyczące inwestycji stanowią niestety 

źródła o ograniczonej przydatności: ich wadą jest poziom ogólności i deklaratywności. Przy 

rozważaniu poważnej inwestycji może okazać się, że najprawdopodobniej potrzebne będzie 

skorzystanie z płatnych produktów, cyklicznych bądź zamawianych na tę okazję. Jeśli 

chodzi o zdobywanie informacji o indyjskich firmach jako potencjalnych partnerach lub 

rywalach lub o intencjach inwestycyjnych przedsiębiorstw na rynku indyjskim, a także  

o sytuacji gospodarczej indyjskich stanów można np. korzystać z produktów Center for 

Monitoring of Indian Economy (CMIE) [por. 3.2.3. na liście źródeł]. 

 

                                                                                                                                                                                     
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3127280 [dostęp: 3.03.2018]. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3127280
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Informacje o przetargach  

 

Informacje o przetargach publicznych zbiera w całość rządowy portal 

https://eprocure.gov.in/. Poszczególne rządy stanowe mają swoje stronny internetowe  

i winny ogłaszać na nich przetargi dla poszczególnych ministerstw [por. pozycję 2.3. na liście 

źródeł, która zbiera w całość podstrony dotyczące przetargów na stronach internetowych 

rządów stanowych]. Większość przetargów ogłaszanych na stronach rządów stanowych 

dotyczy jednak drobniejszych prac i jest poza orbitą zainteresowań firm polskich. Inne 

instytucje, np. stanowe rady ds. elektryczności [por. 2.4.] mogą również ogłaszać informacje 

o przetargach. Na przykład stanowe przedsiębiorstwo Radźasthanu – Rajasthan Renewable 

Energy Limited – informuje o przetargach na baterie słoneczne i innych12. O przetargach 

informują także czasem izby przemysłowe, np. PHD13. 

 

 

                                                           
12

 Por. http://energy.rajasthan.gov.in/content/raj/energy-department/rrecl/en/home.html  
[dostęp: 24.05.2018]. 
13

 PHD Chamber, Tenders Detail [sic!], http://www.phdcci.in/index.php?route=tender/alltender#176 [dostęp: 
6.05.2018]. 

https://eprocure.gov.in/
http://energy.rajasthan.gov.in/content/raj/energy-department/rrecl/en/home.html
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Dane demograficzne 

 

Populację miast i wsi, a także stopień urbanizacji stanu można ustalić na podstawie spisu 

powszechnego Indii. Dane takie jak stosunek kobiet do mężczyzn, rozkład grup wiekowych 

w populacji Indii itp., poziom wykształcenia itp. można ustalić na podstawie spisu 

powszechnego Indii [por. 1.1. na liście źródeł]. Tego typu informacje mogą być potencjalnie 

przydatne dla określenia potencjalnych odbiorców danego produktu. Skala klasy średniej  

w Indiach czy poszczególnych miastach lub regionach nie może być jednak zbadana 

poprzez spis powszechny, który takiej kategorii nie stosuje. Kategoria klasy średniej jest 

zresztą w Indiach bardzo sporna i w zależności od przyjętej definicji może się w wielkim 

stopniu zmieniać. Spis powszechny Indii w ogóle nie zestawia obywateli kraju pod 

względem dochodu. Ogólnoindyjskie badania i szacunki publikuje natomiast Bank 

Światowy, ale nie są one przydatne do określenia grup dochodowych w poszczególnych 

regionach. Firma, której zależy na ustaleniu skali klasy średniej w danym regionie powinna 

być zatem ostrożna z podejściem do dostępnych szacunków. Tego typu kwestiami zajmuje 

się jednak India Human Development Survey14, który np. w jednej ze swojej publikacji 

podawał medianę dochodu poszczególnych stanów Indii, ale tylko w odniesieniu do całych 

społeczeństw stanowych15. 

 

Jeśli chodzi np. o proporcję mężczyzn do kobiet warto zwrócić uwagę, że ze względu na 

patriarchalny charakter społeczeństwa i praktyki takie jak (nielegalny, ale powszechny) 

posag, dokonuje się w Indiach aborcji na skalę, która w wielu regionach zaburza proporcje 

między populacją mężczyzn i kobiet. Jedna z najgorszych proporcji występuje w takich 

istotnych stanach jak Radźasthan, Gudźarat, Bihar, Uttar Pradeś, Dżammu i Kaszmir, 

Harijana i Pendżab. Najlepsze proporcje – w sensie większej liczby kobiet względem 

                                                           
14

 Strona tej instytucji: https://ihds.umd.edu/contacts. 
Lista części jej publikacji: 
https://ihds.umd.edu/working-papers 
https://ihds.umd.edu/published-articles. 
15

 Por. India Human Development Survey, Human Development in India, 

https://ihds.umd.edu/contacts
https://ihds.umd.edu/working-papers
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mężczyzn – występują w stanach na południu Indii: Kerali, Puduććeri, Andhra Pradeś16  

i Tamilnadu. Aby zobrazować skalę kontrastu, można wykazać, że na przykład według spisu 

z 2011 r. w Tamilnadu na 1000 mężczyzn przypada 996 kobiet, zaś w Harijanie – 879 kobiet. 

Proporcja kobiet do mężczyzn w społeczeństwie danego stanu jest również pewnym 

probierzem konserwatyzmu społecznego w tym stanie, co również może kształtować 

pewne zachowania konsumenckie, choć przełożenie jednego czynnika na drugi nie musi być 

takie proste i jest związane z wieloma innymi aspektami. Warto zwrócić uwagę, że fabryka 

produktów higienicznych polskiej firmy TZMO (poprzez Bella India) znajduje się właśnie  

w Tamilnadu (w miejscowości Dindigulu), czyli stanie o wyższym poziomie urbanizacji  

i znacznie lepszej proporcji kobiet do mężczyzn niż w wielu innych regionach Indii. 

                                                                                                                                                                                     
https://ihds.umd.edu/sites/ihds.umd.edu/files/publications/pdf-files/02HDinIndia.pdf, s. 13. 
16

 Dane dotyczą okresu sprzed podziału na Andhra Pradeś i Telanganę. 

https://ihds.umd.edu/sites/ihds.umd.edu/files/publications/pdf-files/02HDinIndia.pdf
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Energetyka 

 

Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Indiach otwiera przed firmami zagranicznymi 

ogromne szanse. Nie tylko pełna elektryfikacja wsi nie została osiągnięta – w rzeczywistości 

w chwili pisania tych słów ok. 31 milionów domów w Indiach nie ma prądu – ale poziom 

konsumpcji elektryczności stale rośnie i wykracza poza możliwości państwa. Oznacza to 

konieczność poszukiwania nowych źródeł energii i wprowadzanie rozwiązań zwiększających 

oszczędzanie energii. Rozważając szanse dla polskich firm w tym zakresie należy jednak 

brać pod uwagę ogromne zróżnicowanie klimatyczne Indii. Raport Ministerstwa Statystyki 

(EnviStats, por. 1.2.3. na liście źródeł) prezentuje statystyki odnośnie klimatu Indii. I tak na 

przykład stan Radźasthan, leżący po części na pustyni i półpustyni, charakteryzuje się 

największym nasłonecznieniem i otwiera największe możliwości dla sprzedaży, instalacji, 

modernizacji i utrzymania baterii słonecznych. Widać to chociażby w spisie powszechnym 

dotyczących źródeł elektryczności. Owe już teraz wskazują na duże zastosowanie baterii 

słonecznych w Radźasthanie, ale rynek ten z pewnością jest dalej chłonny. 

 

Ministerstwo energii (Power Ministry) Indii [por. 1.11.] publikuje m.in. przegłosowane 

ustawy i proponowane reformy z dziedziny energetyki, przetargi, projekty energetyczne, 

raporty roczne własne i podległych mu instytucji, itp. Raporty roczne w małym jednak 

stopniu dotyczą poziomu stanowego, choć zawierają m.in. informacje o poszczególnych 

projektach energetycznych i dane co do energii wytwarzanej przez poszczególne stany. 

Prezentują także źródła tej energii i na ile jest ona wytwarzana przez sektor państwowy,  

a na ile prywatny. Ministerstwo publikuje również notatki (minutes), które stanowią głównie 

przegląd deklaratywnych projektów rządowych, ale stanowią także zapisy ze spotkań  

z reprezentantami rządów stanowych. Wówczas pozwalają się one także przyjrzeć krytyce 

ministerstwa energii wobec poszczególnych stanów co do stopnia zaawansowania ich 

projektów energetycznych. W tych sytuacjach udaje się zatem spojrzeć poza warstwę 

propagandy sukcesu. 
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Warto również śledzić działalność amerykańskiego think tanku CSIS (Centre for Strategic 

and International Studies)[por. 3.1.5.]. Sposób, w jaki instytucja ta monitoruje gospodarkę 

indyjskich stanów stanowił pierwotną inspirację dla napisania niniejszego raportu. CSIS 

śledzi decyzje podejmowane przez rządy stanowe tyczące się gospodarki, a także dyskusje 

tyczące się gospodarki i gospodarcze osiągnięcia stanów. Jak dotąd główną dziedziną, jaka 

jest w ten sposób monitorowana przez CSIS jest właśnie energetyka. Drugą najczęściej 

pojawiająca się w tych monitorach dziedziną jest rolnictwo. 

 

Cotygodniowa publikacja tego think tanku (Update on Indian States) opiera się na mediach 

indyjskich i publikacjach rządowych. Podzielona jest na sekcje dotyczące poszczególnych 

stanów i przekazuje m.in. następujące informacje:  

– jakie umowy podpisały rządy stanowe z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; 

– o poszukiwaniu wykonawców pod nowe projekty, o ogłoszeniu przetargów i wynikach 

przetargów na projekty energetyczne; 

– jakie nowe projekty energetyczne (np. elektrownie) zostały uruchomione  

w poszczególnych stanach lub w jaką fazę weszły poszczególne projekty; 

– jakie nowe projekty energetyczne zapowiedziały rządy stanowe; 

– o obniżeniu lub zwiększeniu stanowych podatków; 

– jakie nowe rozwiązania i zachęty finansowe dla firm (w tym start-upów) wprowadziły 

rządy stanowe; 

– jakie nowe rozwiązania dotyczące zarządzania (w tym elektronicznego) wprowadziły 

rządy stanowe; 

– jakie nowe dokumenty opublikowały rządy stanowe; 

– dane dotyczące poszczególnych stanów, np. co do zużycia energii; 

– jakich nowych odkryć zasobów naturalnych dokonano w poszczególnych stanach; 

– na temat dyskusji między rządami stanowymi a instytucjami centralnymi w różnych 

sprawach, m.in. energii. 

 

Pracę CSIS należy ocenić jako bardzo rzetelną, ale jedyna uwagę, jaką należy do niej mieć to 

fakt, że think tank skupia się na deklaracjach rządów stanowych, a nie na porównywaniu ich 

do rzeczywistości (poza sytuacją, w której raportowane są np. krytyki wygłaszane przez 
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instytucje centralne względem rządów stanowych). Jednakże biorąc pod uwagę skalę 

badanego zjawiska i mały zespół odpowiedzialny za to zadanie jest to sytuacja zapewne 

nieunikniona. Wynika z tego zapewne wniosek, że z perspektywy polskiej warto zarówno 

śledzić takie instytucje jak CSIS uzupełniając je własną pracą właśnie tam, gdzie istnieją luki, 

ale także odnajdywać sobie jeszcze mniejsze nisze, także dlatego, by móc więcej czasu 

poświęcać na porównywanie deklaracji rządów z rzeczywistością. 

 

Poziom elektryfikacji gospodarstw można ustalić na podstawie spisu powszechnego. Spis 

pozwala także na ustalenie źródła pochodzenia elektryczności w gospodarstwach do 

poziomu pod-dystryktu17 [por. 1.1.2.2 na liście źródeł]. Poziom konsumpcji energii i cen 

energii można ustalić na podstawie danych stanowych przedsiębiorstw ds. elektryczności 

(state electricity boards / discoms)[por. 2.4. na liście źródeł].  

 

Należy jednak – jak zawsze – brać pod uwagę, jakimi kategoriami posługują się instytucje 

rządowe przy kompilowaniu takich zestawień. I tak niedawno, w kwietniu 2018 r., premier 

Indii ogłosił, że osiągnięto 100% elektryfikacji terenów wiejskich. Tym niemniej, według 

definicji ministerstwa energii (Power Ministry) wieś uważana jest za zelektryfikowaną, jeśli 

elektryczność dostarczana jest do jej instytucji publicznych (takich jak budynek szkoły czy 

rady wioskowej) i jeśli co najmniej 10% gospodarstw ma dostęp do elektryczności. Rządowa 

kategoria „elektryfikacji” nie określa również, czy podłączone gospodarstwa otrzymują prąd 

stale18. Wbrew wypowiedzi premiera raport ministerstwa finansów na temat energii [por. 

1.4.5., s. 71] na rok finansowy 2017-2018 pokazał, że w niektórych regionach elektryfikacja 

sięga 66%. 

 

Przykładem rynku branży energetycznej, w którym rozpoznanie sytuacji na poziomie 

stanowym jest istotne jest energia słoneczna. Jest tak z co najmniej dwóch powodów: (1) ze 

względu na wspomniany wcześniej bardzo różnorodny klimat i tym samym m.in. stopień 

                                                           
17

 Por. Census of India: HH-7: Households By Main Source Of Lighting, 
 http://www.censusindia.gov.in/2011census/Hlo-series/HH07.html [dostęp: 24.05.2018]. 
18

 Noor Muhammad, Anuj Srivas, Modi Announces 100% Electrification – But That Doesn't Mean Everyone Has 
Power, The Wire, 29.04.2018, 
https://thewire.in/government/narendra-modi-government-rural-electrification-power 
 [dostęp: 30.04.2018]. 

http://www.censusindia.gov.in/2011census/Hlo-series/HH07.html
https://thewire.in/government/narendra-modi-government-rural-electrification-power
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nasłonecznienia każdego stanu i (2) gdyż obecnie w zasadzie każdy rząd stanowy ma swoją, 

określoną politykę względem energii słonecznej. Ma ją także rząd centralny. W ramach 

National Solar Mission rząd centralny dofinansowuje instalację paneli słonecznych. W 2015 

r. obecny rząd zdecydowanie zwiększył środki na ten cel19. W 2016 r. Indie utworzyły 

International Solar Alliance: „sojusz” państw południowej półkuli połączonych większym 

nasłonecznieniem i zabiegających o większe wykorzystywanie energii słonecznej. 

Właściwymi członkami mogą być jedynie państwa leżące w całości lub częściowo między 

Zwrotnikiem Raka a Zwrotnikiem Koziorożca. Członkami obserwującymi, ale bez prawa 

głosu mogą być jednak także państwa spoza tego obszaru. Do organizacji przystąpiły w ten 

sposób niektóre państwa Europy Zachodniej (Francja, Wielka Brytania, Holandia) i niektóre 

inne państwa rozwinięte (np. Japonia). Prezydent Francji wziął udział w otwieraniu 

sekretariatu International Solar Alliance w Gurugram (Gurgaonie) pod Delhi. Kraje te na 

pewno dołączyły w celu promowania swoich interesów i można rozważyć, czy Polska 

powinna uczynić to samo. Ambasada Wielkiej Brytanii w Delhi (British High Commission) 

przygotowała wraz z PricewaterhouseCoopers raport o możliwościach inwestycji na rynku 

energii słonecznej w Indiach (lub sprzedaży paneli na ten rynek) [por. 3.2.1.1. na liście 

źródeł]20. Podaje on m.in. jakie są szanse i sposoby wejścia zagranicznych firm na rynek 

energii słonecznej w Indiach. Wymienia on zachęty oferowane przez tak rząd centralny, jak  

i rządy stanowe w tym zakresie; używając do tego dokumentów określających politykę 

względem energii słonecznej wydanych przez poszczególne rządy stanowe i centralny. 

 

Równocześnie jednak w sposób oczywisty ten przykład pokazuje znaczenie podejścia rządu 

centralnego. Dla potencjalnego inwestora zagranicznego lub sprzedawcy w pierwszej 

kolejności znaczenie będą miały odpowiednio zasady importu i przyjmowania inwestycji. 

Przykładem mogą być zasady importu. W 2018 r. względu na dominację importu tanich 

baterii słonecznych z Chin i Malezji (co Nowe Delhi traktuje jako dumping) rząd 

zapowiedział wprowadzenie 25% cła na te produkty z tych dwóch państw. Cła 

ogólnokrajowe są nie do obejścia dla rządów stanowych. Sprawa była podobno poruszana 

na niwie WTO, a w samych Indiach wskazywano głównie na to, że przy niskiej zamożności 

                                                           
19

 Por.informacja na stronie rządu: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=134026. 
20

 Z kolei Deloitte India opracowało raport o energii słonecznej w stanie Karnataka [por. 3.2.2.2.]. 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=134026


Szukając mikroskopów. Źródła i metody monitorowania gospodarki stanów Indii | 41 

kraju tanie chińskie baterie są pożądanym produktem. Ostatecznie wprowadzenie tych ceł 

odroczono (i nie wiadomo, czy zostanie w ogóle wprowadzone). Przykład ten pokazuje, 

jakie procesy i procedury należy monitorować i na jakich poziomach. 
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Budownictwo. Infrastruktura 

 

Standardy budowlane obowiązujące w Indiach publikuje na swojej stronie Bureau of Indian 

Standards (www.bis.org.in; strona nie jest osobno uwzględniona na liście źródeł). NIPFP 

opublikował jednak raport o regulowaniu rozwoju infrastruktury w Indiach [por. 1.20.1. na 

liście źródeł], który wskazuje, że jurysdykcja dotycząca tych standardów może nachodzić się 

z jurysdykcją ciał lokalnych, np. jeśli chodzi o regulację budowy dróg w miastach. Stąd 

wzięcie udziału w projekcie infrastrukturalnym wymaga sprawdzenia, czy projekt ze 

względu na charakter nie powoduje nachodzenia się na siebie kompetencji – i w związku  

z tym: standardów – ciał ogólnokrajowych, stanowych i lokalnych (np. władz 

municypalnych). Przeanalizowanie takiej sytuacji może się okazać trudne bez indyjskich 

partnerów. 

 

Ministry of Statistics and Programme Implementation, zgodnie ze swoja nazwą, ma za 

zadanie nie tylko gromadzić statystyki, ale także poprzez ich podawanie czuwać nad 

implementacją projektów. W ramach ministerstwa działa Infrastructure and Project 

Monitoring Division, która publikuje na swojej stronie raporty na temat stopnia realizacji  

(w tym m.in. opóźnień) projektów infrastrukturalnych, a także innych, z różnych gałęzi 

gospodarki (jak przemysł ciężki, energetyka, obronność, nawozy sztuczne itp.) [por. 1.2.6. 

na liście źródeł]. 

 

Centralne ministerstwo transportu drogowego i autostrad publikuje raporty na temat stanu 

infrastruktury. Część tych danych należy traktować z ostrożnością lub wręcz jako rządową 

propagandę. Niektóre mogą się jednak okazać użyteczne. Ministerstwo publikuje między 

innymi coroczne przeglądy o działalności stanowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych za 

drogi (Review of the Performance of State Road Transport Undertakings, por. 1.7.1. na liście 

źródeł), które podają m.in. o brakach autobusów w poszczególnych stanach i wieku tych 

pojazdów, co może być jednym ze wskaźników przyszłego zapotrzebowania na autobusy.  

Z kolei ogólne roczne raporty tego ministerstwa [por. 1.7.2. na liście źródeł] są zapewne 

http://www.bis.org.in/
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częściowo nieprzydatne, ale interesujące mogą okazać się informacje o planowanych  

i realizowanych projektach infrastrukturalnych w poszczególnych stanach i regionach. 

 

Sieć kolejowa jest w Indiach publiczna i podlega pod rząd centralny, stąd ten wątek mniej 

odnosi się do polityki gospodarczej stanów Indii (choć może odnosić do sytuacji 

gospodarczej danych stanów). Na przykład w 2014 r. dziesięć dziedzin kolei zostało otwarte 

przez rząd centralny na BIZ21. W efekcie Alstom rozpoczął budowę fabryk lokomotyw  

w Madhepurze, General Electric zaś w Marhowrze (obie miejscowości znajdują się w stanie 

Bihar). Strona internetowa Ministerstwa Kolei [por. 1.8. na liście źródeł] nie wydaje się 

jednak zbyt przydatna. W teorii zamieszcza ona informacje o przetargach, rozważania  

o innowacjach, jakie potrzebuje kolei czy sektorach, które otwarte są na inwestycje. Nie jest 

ona jednak w praktyce przydatna dla firm: na przykład informacje o możliwościach 

inwestycyjnych są w chwili pisania tych słów nieaktualne; bardziej świeże można znaleźć na 

portalach rządu centralnego dotyczących BIZ, nie na stronie ministerstwa kolei. FICCI 

opublikowało w ostatnim czasie kilka raportów o indyjskich kolejach, ale są one dość 

ogólne. Jeden z nich rozważa m.in. szanse na inwestycje firm zagranicznych w celu 

wytwarzania w Indiach produktów przemysłu kolejowego na eksport [por. 3.3.1.1. na liście 

źródeł], drugi rozważa, jakie technologie będą potrzebne dla dokonania zmian w kolejach 

indyjskich [por. 3.3.1.2], trzeci skupia się na zmianach, jakich potrzebują indyjskie stacje 

[por. 3.3.1.3], czwarty zaś na możliwościach przyspieszenia inwestycji w koleje [por. 3.3.1.4]. 

 

Lotnictwo, tak samo jak koleje, podlega pod rząd centralny, ale w przeciwieństwie do niego 

strona ministerstwa lotnictwa cywilnego (Ministry of Civil Aviation)[por. 1.9.] może być 

miejscami przydatna dla firm. W sposób bardziej przejrzysty grupuje ona zasady, okólniki, 

raporty i wiele innych typów publikacji. Niektóre z raportów ministerstwa analizują dane 

aspekty transportu lotniczego, wskazują problemy i sugerują rozwiązania. Z kolei 

miesięczne raporty – w przeciwieństwie do wielu innych stron rządowych rzeczywiście 

uaktualniane – czasem informują o nowych inicjatywach. Ponadto FICCI opublikowało dwa 

raporty na ten temat. Jeden, dość ogólny, przedstawia możliwości finansowania dla sektora 

lotniczego [por. 3.3.1.8.]. Drugi raport [por. 3.3.1.7.] to ciekawa próba przeglądu małych, 

                                                           
21

 Por. ich listę tu: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=160691. 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=160691
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budowanych lub nieużywanych lotnisk indyjskich pod kątem tego, które z nich ma szanse 

stać się regionalnymi centrami. Raport jest też dość ogólny, ale zbiera w całość różne 

czynniki, by starać się jasno określać, które lotniska mają przed sobą większą przyszłość,  

a to może – choć nie musi – stanowić pewien prognostyk co do tego, które z nich będą 

bardziej rozwijane. 

 

Z pewnością szanse otwierają się dla indyjskich firm ze względu na inicjatywę Smart Cities, 

która zakłada radykalne unowocześnienie wielu indyjskich miast. Jest to najwyraźniej 

kolejna inicjatywa, która jak dotąd w praktyce okazała się znacznie mniej realizowana niż 

zapowiedział to rząd. Pewne innowacje są jednak wprowadzane i otwierają one możliwości 

dla zagranicznych przedsiębiorstw. W ramach inicjatywy wybrano miasta w różnych 

miejscach kraju, ale cały projekt rozpoczął rząd centralny. Inicjatywa Smart Cities ma swoją 

stronę [por. 1.21. na liście źródeł], na której można przejść do zakładki „City tenders” i tam 

wybierając dany typ usługi, a następnie miasto, można odnaleźć informacje o tym, jakie 

usługi sa poszukiwane w danym mieście (poza tym informacje na ten temat można 

odnaleźć na stronie ministerstwa rozwoju miast: Ministry of Urban Development). Są to 

jednak po części ogłoszenia stare i śledzenie okazji związanych z tą i podobnymi 

inicjatywami wymaga uzyskiwania informacji bardziej bieżących niż te pojawiające się na 

stronach rządowych. FICCI opublikowało raport o możliwościach związanych z budową 

„smart cities” w Maharasztrze [por. 3.3.1.5.]. Większość jego treści jest dość ogólna  

i głównie informuje o sytuacji miast tego stanu, ale sekcja o możliwościach dla firm  

(w związku z implementacją nowych rozwiązań w tych miastach) może zawierać 

interesujące informacje. Kilka aspektów urbanizacji w Indiach, w tym w aspekcie „smart 

cities”, poruszają raporty CPR [por 3.1.3.2., 3.1.3.3. i 3.1.3.4. na liście źródeł]. 

 

Infrastruktura jest na różny sposób zakotwiczona w strukturach rządów stanowych.  

W zależności od stanu istnieć mogą osobne ministerstwa ds. transportu lub bardziej 

konkretne organizacje odpowiedzialne za budowę infrastruktury lub nawet osobne 

odpowiedzialne za rozbudowę infrastruktury przemysłowej lub miejskiej. Ich strony 

internetowe także są użyteczne w różnym stopniu. Niektóre z nich informują jednak o 
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realizowanych projektach, w tym inicjatywach typu PPP, Specjalnych Strefach 

Ekonomicznych lub nawet mają osobne zakładki dla inwestorów [por. 2.7. na liście źródeł]. 
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Rolnictwo. Przetwórstwo żywności 

 

Ze względu na to, że przemysł przetwórstwa żywności nie jest w Indiach w pełni rozwinięty, 

od dawna wskazuje się, że branża ta może oferować szanse dla polskich firm. Samo 

indyjskie rolnictwo jest w małym stopniu nowoczesne pod względem technologii,  

a równocześnie, choć wytwarza relatywnie niewielką część PKB, ta dziedzina gospodarki 

zatrudnia większość pracującej populacji (ponad 50%), a jeszcze większa część populacji 

(ponad 60%) jest zależna od sektora rolnego (tu wliczają się zapewne np. osoby handlujące 

produktami rolnymi i transportujące je). Szybki wzrost demograficzny i malejąca 

dostępność wody i ziemi pod uprawę oznaczają, że indyjskie rolnictwo musi zdecydowanie 

poprawić swoją efektywność, gdyż swojego obszaru działania nie może już w znacznym 

stopniu zwiększyć. Powinno to oznaczać, że w nadchodzącym czasie w Indiach rosnąć 

będzie zapotrzebowania na rozwiązania związane z uzyskiwaniem większej ilości wody, 

oszczędzaniem wody przy jej użytku, mniejszym marnotrawieniem płodów rolnych i innych 

roślin podczas transportu i podczas ich magazynowania. 

 

Handbook of Statistics on Indian States wydawany co roku przez Bank Rezerw Indii [por. 

1.3.1. na liście źródeł] zestawia między areał uprawy poszczególnych zbóż, szacowany 

poziom ich zbiorów i inne dane o rolnictwie z poszczególnych indyjskich stanów. Publikacje  

i portale Ministerstwa Rolnictwa i Dobrobytu Rolników [por. 1.10.1, 1.10.2. i 1.10.3. na liście 

źródeł] pozwalają śledzić ceny produktów rolnych, w tym na poziomie stanowym. Dane 

Biura Pracy [por. 1.15. na liście źródeł] również uwzględniają ceny produktów rolnych, 

niektórych produktów spożywczych i wybranych usług, ale wszystko to ujęte jest na 

poziomie ogólnokrajowym. Z kolei raport Ministerstwa Statystyki (EnviStats, por. 1.2.3. na 

liście źródeł) prezentuje statystyki odnośnie klimatu Indii. Dane klimatyczne – takie jak czas, 

miejsce i natężenie deszczy, wilgotność gleby i inne (na poziomie regionów, stanów  

i dystryktów) – pozwala także śledzić National Agromet Advisory Service Bulletin [por. 1.16. 

na liście źródeł]. Warto również podjąć się lektury raportów parlamentarnej komisji ds. 

rolnictwa [por. 1.17.6 na liście źródeł]. Raport PRS z 2017 r. [por.3.1.1.3 na liście źródeł] 
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opisuje stan ogólny indyjskiego rolnictwa i jego głównych wyzwań, ale zamieszczona na 

jego końcu tabelka podaje dane co do uśrednionego rozmiaru gruntów rolnych  

w gospodarstwach rolnych w poszczególnych stanach, co może być jednym  

z wyznaczników zamożności rolników w stanach. 

 

Ponadto wiele danych można uzyskać na stronach i podstronach ministerstw rolnictwa (lub 

resortach obejmujących te kompetencje) poszczególnych rządów stanowych. Linki do tych 

źródeł podaje punkt 2.5. listy źródeł. I tak np. rząd stanu Bengal Zachodni (West Bengal) 

podaje między innymi dane co do sposobu używania gruntu dla całego stanu i dla każdego 

dystryktu, podział stanu ze względu na obszary rolniczo-klimatyczne z podaniem 

powierzchni, umiejscowienia, rocznych opadów deszczu i typu gleby dla każdego z tych 

obszarów, typu uprawianych zbóż i zalecanych nawozów w zależności od typu gleby. Poza 

stronami ministerstw lub departamentów rządów stanowych zajmujących się rolnictwem 

warto też patrzeć na strony stanowych departamentów statystycznych, które również 

mogą uwzględniać takie dane. 

 

W 2017 r. indyjski ekonomiczny think tank NCEAR wydał dwa raporty dotyczące tych 

tematów: jeden rolnictwa, drugi przetwórstwa żywności. Raport pt. Agricultural Outlook and 

Situation Analysis Reports [por. 3.1.8.3. na liście źródeł]. Przewiduje on tendencje m.in. 

wzrostu uzyskiwania płodów rolnych, ich cen, importu itp., ale także dane za ostatnie lata. 

Mimo tego, że jest po części zdezaktualizowany, pozwala również śledzić pewne dłuższe 

tendencje. Choć zasadniczo opisuje sytuację ogólnoindyjską, pod pewnymi względami 

porównuje również dane z wybranych stanów i miast. Z kolei raport pod długim tytułem 

Study to Identify the Gap in Institutional Funding in Agro-Processing Cooperative Sector in 

India: Overview and Policy Implications (również zlecony przez Ministerstwo Rolnictwa). 

skupia się na finansowaniu dla kooperatywów w branży przetwórstwa żywnościowego, ale 

przy okazji pozwala uzyskać pewne informacje o tej branży w ogóle [por. 3.1.8.4. na liście 

źródeł]. 

 

Przy lekturze indyjskich źródeł dotyczących rolnictwa w języku angielskim należy jednak 

wziąć pod uwagę, że o ile nazwa danego rodzaju zboża czy innej rośliny zostanie podana po 
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angielsku, wiele nazw gatunków w ramach tego rodzaju zostanie podanych w raportach 

jedynie w językach regionalnych, bez nazwy angielskiej (która może nie istnieć) i bez nazwy 

botanicznej w łacinie.  

 

Biorąc pod uwagę szanse związane z przetwórstwem żywności (jak również z samym 

transportem podstawowych produktów roślinnych, nie tylko przetworów z nich) należy 

wziąć pod uwagę wyzwania związane z transportem w Indiach. Infrastruktura drogowa jest 

przeważającym stopniu niewystarczająca, ruch pojazdów kołowych jest wolny  

w porównaniu z Europą, klimat jest na większości obszarów bardzo ciepły, a samochody-

chłodnie stosuje się rzadko. Zwiększa to koszty transporty i częstotliwość psucia się 

produktów rolnych i przetworów przy transporcie. Stąd wiele z tych produktów 

przeznaczone jest na regionalne, relatywnie nieodległe targi. Jeden z rozmówców podał taki 

przykład: koszt transportu lądowego jabłek z Kaszmiru (jabłka kaszmirskie uważane są  

w Indiach za najlepsze) do odległego Bengalu jest tak wysoki, że końcowa cena 

kaszmirskiego jabłka w Bengalu jest wyższa od przywożonych morzem jabłek 

amerykańskich. Dane co do średniego czasu poruszania się po poszczególnych drogach 

można byłoby po części zebrać z poszczególnych raportów o infrastrukturze w różnych 

regionach, ale dane takie dezaktualizują się i byłoby i tak niewystarczające do zanalizowania 

sytuacji transportu płodów ziemi i przetworów. W tym wypadku konieczne byłoby poznanie 

sytuacji od ekspertów na miejscu. 
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Bezpieczeństwo. Policja 

 

Jako że siły zbrojne Republiki Indii podlegają pod rząd centralny, ich sytuacja nie jest 

powiązana z gospodarką stanów Indii i z ich kompetencjami, stąd też temat ten nie zostanie 

omówiony w niniejszym raporcie. Warto jednak przy tej okazji wskazać, że dostępny  

w Internecie budżet Republiki Indii określa podstawowe wydatki na budżet sił zbrojnych. 

Ponadto warto polecić raporty Parlamentarnej Komisji ds. Obronności, która również 

dostępne są w sieci. Jest to bardzo duże i wszechstronne źródło: ostatnie z tych raportów w 

sposób bardzo krytycznie oceniały budżet sił zbrojnych i tym samym dały szeroki wgląd  

w problemy indyjskiej armii i jej zapotrzebowanie [por. 1.17.4. na liście źródeł]. Ponadto 

śledząc dyskusję na temat reformy wojska Republiki Indii warto czytać między innymi 

publikacje podlegającego pod Ministerstwo Obrony Institute for Defence Studies and 

Analyses, a także czasopisma, takie jak Journal od Defence Studies. 

  

Jeśli zaś chodzi o poziom stanowy, warto zauważyć, że w Indiach kontrola nad porządkiem 

publicznym jest kompetencją rządów stanowych. Większość jednostek policji podlega 

zatem pod rządy stanowe. Jednostki te są często bardzo słabo wyposażone. Warto zatem 

analizować, czy polskie przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie zaoferować tym jednostkom 

sprzętu, modernizacji obecnego sprzętu lub usług szkoleniowych. W tym celu jednak należy 

monitorować reformy policji – lub to, czy w ogóle występuje ich ewentualność –  

w indyjskich stanach. Poszczególne stanowe jednostki policji mają swoje strony 

internetowe, ale w monitorowaniu reform policji bardziej przydatne mogą okazać się media 

i strony rządów stanowych (przetargi ogłaszane są na stronach rządów stanowych, nie 

stanowych jednostek policji). Warto też zwracać uwagę na raporty wspomnianego we 

wstępu urzędu audytowego Comptroller and Auditor General (który w przeszłości 

wykazywał w swoich badaniach braki policji), a także zajmującego się sprawami policji think 

tanku podlegającego pod ministerstwo spraw wewnętrznych: Bureau of Police Research 

and Development [por. 1.19. na liście źródeł]. Choć większość jego dotychczasowych 

raportów nie dotyczyła kwestii sprzętu, „promowanie technologii” w służbie policyjne jest 
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jednym z formalnych celów tej instytucji (ale jej publikacje należy traktować jako 

rekomendacje dla rządów, do których te ostatnie nie muszą się zastosować). PRS 

Legislative Research opublikowało ponadto w 2017 r. raport o reformach indyjskiej policji 

[por. 3.1.1.5. na liście źródeł]. Raport zwrócił uwagę nie tylko na rażące braki personelu 

stanowych policji i niepełne wykorzystywanie funduszy przeznaczonych na jednostki 

policyjne, ale także niewystarczającą ilość broni, pocisków i pojazdów, choć nie 

sprecyzowano konkretnych typów tego sprzętu. 

 

Należy jednak przy tym wskazać, że budżet na siły policyjne nie jest zazwyczaj w indyjskich 

stanach zbyt wysoki, a funkcjonariuszy w przeliczeniu na obywateli jest mało, co oznacza, 

że środki, które stany mogą przeznaczyć na modernizację tych sił mogą być niskie. Budżety 

na siły policyjne są również bardzo różne od stanu do stanu. I tak stan Dżammu i Kaszmir 

(gdzie sytuacja bezpieczeństwa jest najtrudniejsza) wydawał w latach 2012-17 7% swojego 

budżetu na siły policyjne, Pendżab – 6%, zaś stan Karnataka jedynie 2% swojego budżetu. 

Te różnice w budżetach opisuje inny raport PRS – o sytuacji finansowej indyjskich stanów 

[por. 3.1.1.2. na liście źródeł]22. 

 

Zapotrzebowania policji obejmują nie tylko sprzęt używany w terenie, ale również 

wyposażenie np. laboratoriów kryminalistycznych. Wielomilionowe Delhi dysponuje tylko 

jednym państwowym laboratorium kryminalistycznym. W 2013 r. kolejka spraw 

oczekujących do analizy w tym laboratorium składała się z 10 000 spraw, a opóźnienia  

w rozstrzyganiu spraw sięgały 3 lat23. W 2018 r. według informacji gazety India Today policja 

delhijska (która podlega centralnemu Ministerstwu Obrony) zwróciła się z prośbą do rządu  

o utworzenie 11 laboratoriów w mieście, przynajmniej w celu badania DNA w wypadku 

najpoważniejszych przestępstw24. Nie musi to oczywiście oznaczać, że taka reforma 

zostanie przeprowadzona, że dojdzie do niej prędko i w skali, jakiej oczekuje policja. Istotne 

jest jednak to, że takie i podobne zapotrzebowanie na sprzęt i ekspertyzę istnieje. Stąd 
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 Aravind Gayam, Vatsam Khullar, State of State Finances, 2016 
http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552550~~State%20Finances%20Report.pdf, s. 15. 
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 Milan Vaishnav, When Crime Pays. Money and Muscle in Indian Politics, HarperCollins, New Delhi 2017, s. 264. 
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 Chayyanika Nigam, Delhi's each district to get a forensic lab for DNA profiling, India Today, 25.03.2018, 
https://www.indiatoday.in/mail-today/story/delhi-s-each-district-to-get-a-forensic-lab-for-dna-profiling-
1197351-2018-03-25 [dostęp: 27.03.2018]. 
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warto monitorować reformy policji w Indiach i zastanawiać się, czy otwiera to szanse dla 

polskich firm. 

 

Należy również zwrócić uwagę, że chociaż jednostki policji podlegają rządom stanowym 

(poza terytoriami związkowymi i wspomnianym już Delhi), istnieją również rezerwowe 

jednostki policji podlegające pod rząd centralny. W okresach ich niestabilności (takie jak 

rosnąca ilość strajków i innych protestów) ich rola rośnie. Zaliczają się do nich: 

– Assam Rifles (AR); 

– Border Security Force (BSF); 

– Central Reserve Police Force (CRPF);  

– Central Industrial Security Force (CISF); 

– Indo-Tibetan Border Police (ITBP); 

– National Security Guard (NSG) 

– i Sashastra Seema Bal (SSB). 

Warto zatem monitorować zarówno reformy stanowych policji jak i wyżej wymienionych 

jednostek centralnych. 

 

Ponadto w Indiach wzrasta zainteresowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi 

(dronami)25. Ponownie jednak szanse związane z tym rynkiem mogą dotyczyć głównie 

polityki rządu centralnego, gdyż Nowe Delhi zamierza używać dronów przede wszystkim do 

patrolowania swoich długich i zróżnicowanych geograficznie granic. Tym niemniej, również 

siły porządkowe niektórych stanów zaczynają używać dronów. Stan Gudźarat na przykład 

ma zacząć ich używać do zwalczania nielegalnego górnictwa26. 

 

                                                           
25

 Jest to widoczne na przykład w raporcie ASSOCHAM: 
Associate Chambers of Commerce and Industry of India, Homeland security – Digital frontiers, Delhi 2017. 
Jest to jednak raport bardzo ogólnikowy i stąd nie jest tu ani cytowany ani wymieniany na liście źródeł.  
26

 Now, drones to watch illegal mining in Gujarat, DNA India, 22.05.2018, 
http://www.dnaindia.com/ahmedabad/report-now-drones-to-watch-illegal-mining-in-gujarat-2617546 
[dostęp: 23.05.2018]. 

http://www.dnaindia.com/ahmedabad/report-now-drones-to-watch-illegal-mining-in-gujarat-2617546
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Zdrowie 

 

Sytuacja służby zdrowia w Indiach jest także bardzo niesatysfakcjonująca i tak jak  

w wypadku edukacji jej niedobory powodują kwitnięcie sektora prywatnego, co otwiera 

szereg szans dla firm zagranicznych (szanse te mogą się również kształtować względem 

zamówień dla instytucji publicznych). Instytucje stanowe odpowiedzialne za zdrowie 

obywateli mają jednak portale o bardzo różnej użyteczności [por. 2.8. na liście źródeł]. 

Podobnie jest z centralnym ministerstwem zdrowia [por. 1.12.] chociaż niektóre z opisów 

jego projektów czy jego statystyki bądź raporty mogą okazać się trochę bardziej przydatne. 

Poza tym jednak być bardziej pragmatycznym rozwiązaniem może okazać nakierowanie się 

bezpośrednio na współpracę z prywatnymi podmiotami, a nie opieranie się na 

zadeklarowanym kierunku instytucji państwowych odpowiedzialnych za zdrowie. 

 

Co do innych źródeł Brookings India publikuje coroczne raporty na temat sytuacji zdrowia  

w Indiach [por. 3.1.7.1. na liście źródeł]. Wydaje się jednak, że zeszłoroczny (2017) raport ma 

ograniczone zastosowanie z perspektywy firmy polskiej. Raport ten przede wszystkim takie 

dane jak ilość szpitali względem obywateli, ilość porodów przeprowadzonych w warunkach 

instytucjonalnych itp. Dane te dostępne są także na poziomie stanowym, dystryktów itd. 

Dają jednak one przede wszystkim wyobrażenie o dostępności podstawowych usług służby 

zdrowia dla obywateli w poszczególnych regionach, ale nie o niedoborach technologii, 

leków i usług, a to te informacje mogłoby bardziej informować polskie przedsiębiorstwa. 

Wydaje się jednak, że Brookings India rozbudowuje swój raport. Nowy raport ma być 

ogłoszony 21 lipca br. i warto wówczas sprawdzić jego zawartość. W 2018 r. ministerstwo 

statystyk opublikowało ponadto raport o sytuacji dzieci w Indiach, w tym o takich kwestiach 

jak zdrowie i edukacja dzieci [por. 1.2.4. na liście źródeł]. Raport ten jednak wydaje się 

bazować przede wszystkim na danych ze spisu powszechnego. W 2018 r. FICCI 

opublikowało raport weryfikujący koszty w służbie zdrowia [por. 3.3.1.9.]. 
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Lista źródeł 

 

I. Konstytucja Republiki Indii 

Wspomniany w tekście raportu podział kompetencji rządów stanowych i centralnego 

znajduje się w Seventh Schedule. 

https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text 

 

1. Dane i raporty centralnych instytucji rządowych 

 

1.1. Spis powszechny Indii (Census of India) 

Dokonywany raz na 10 lat. Ostatni przeprowadzono w 2011 r. 

Por. Census of India 2011 

http://censusindia.gov.in/2011-Common/CensusData2011.html 

 

1.1.1. dane demograficzne 

http://www.censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html 

 

1.1.2. dane dotyczące domostw i ich wyposażenia 

 

1.1.2.1. Dane o udogodnieniach (amenities) i zasobach (assets), którymi dysponują 

gospodarstwa, w tym materiałów, z których zbudowane są dachy i ściany, itp.  

http://www.censusindia.gov.in/2011census/hlo/HLO_Tables.html 

 

1.1.2.2. Dane o stopniu elektryfikacji gospodarstw i źródle energii, którego używają 

http://www.censusindia.gov.in/2011census/Hlo-series/HH07.html 

 

1.2. Dane i raporty Ministry of Statistics and Programme Implementation [MOSPI] 

 

1.2.1. Statystyki rachunków narodowych (National Accounts Statistics) 

http://censusindia.gov.in/2011-Common/CensusData2011.html
http://www.censusindia.gov.in/2011census/Hlo-series/HH07.html
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Nie służą one do monitorowania gospodarki stanów, ale pozwalają spojrzeć na całokształt 

indyjskiej gospodarki. 

http://www.mospi.gov.in/publication/national-accounts-statistics-2018 

 

1.2.2. India in Figures 

India in Figures to zestawienie bardzo ogólnych statystyk o kraju, pozwalające wyrobić 

sobie ogólne pojęcie m.in. o kształcie jego gospodarki. 

http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/India_in_figures-

2018_rev.pdf 

 

1.2.3. Raport EnviStats 2018 [podsumowanie różnych statystyk dotyczących Indii] 

EnviStats India 2018 

https://www.thehinducentre.com/incoming/article23966436.ece/binary/EnviStats-

India2018 

 

1.2.4. Raport MOSPI o indyjskich dzieciach 

Children in India-2018. A Statistical Appraisal 

https://www.thehinducentre.com/resources/article23966426.ece/binary/Children_in_India_

2018_A_Statistical_Appraisal 

 

1.2.5. Publikacje National Sample Survey Organisation 

National Sample Survey Organisation zajmuje się analizą wybranych zagadnień na 

podstawie danych ze spisu powszechnego. Wiele z publikacji tej organizacji jest dość 

akademicka z charakteru i wiele z tekstów dostępnych na jej stronie (pismo Sarvekshan) jest 

starych, ale poszukujący bardzo konkretnych, wartościowych tekstów gospodarczych mogą 

znaleźć coś dla siebie. 

Zestawienie publikacji organizacji znajduje się tutaj: 

http://mospi.nic.in/download-reports?main_cat=NzIy&cat=All&sub_category=All 

 

Z ostatnich publikacji o charakterze gospodarczym można wskazać na: 

 

http://www.mospi.gov.in/publication/national-accounts-statistics-2018
https://www.thehinducentre.com/resources/article23966426.ece/binary/Children_in_India_2018_A_Statistical_Appraisal
https://www.thehinducentre.com/resources/article23966426.ece/binary/Children_in_India_2018_A_Statistical_Appraisal
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http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Sarvekshana_3oct18.pdf 

Artykuł o dostępności trwałych dóbr konsumpcyjnych na wsi indyjskiej z podaniem różnic 

między stanami (Diffusion of Durable Consumer Goods in Rural India: Variations Across 

Classes and States ), Sarvekshana, numer 108, wrzesień 2018, pp. 59-68. 

 

1.2.6. Infrastructure and Project Monitoring Division (monitorowanie stanu projektów 

gospodarczych) 

Wydział ten zajmuje się raportowaniem stanu realizacji projektów infrastrukturalnych i 

innych, z różnych gałęzi gospodarki (jak przemysł ciężki, energetyka, obronność, nawozy 

sztuczne itp.). 

Wydział ma za zadanie wydawać raporty na temat stanu tych projektów. 

Należy wejść na stronę główną: 

http://www.cspm.gov.in/english/index.html?status=1&menu_id=130 

I na dole strony w przesuwającym się menu znaleźć link do ostatniego raportu (,,Flash 

Report”). W chwili pisania tych słów ostatni raport powstał w maju 2018 r. (choć powinny 

one powstawać co miesiąc, najwyraźniej tak się nie dzieje). 

http://www.cspm.gov.in/english/images/FR_may_20181.pdf 

 

1.3. Dane i raporty Banku Rezerw Indii (Reserve Bank of India) 

 

1.3.1. Handbook of Statistics on Indian States 

Jest to zestawienie danych demograficznych, gospodarczych (PKB per capita i wzrost PKB 

poszczególnych sektorów gospodarki, itp), o rolnictwie (areał uprawy, szacowany poziom 

zbiorów poszczególnych zbóż, itp.), infrastrukturze transportowej i energetycznej, 

bankowości i finansach poszczególnych indyjskich stanów. 

https://rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=Handbook of Statistics on Indian 

States&fromdate=05/04/2018&todate=05/06/2018 

 

1.3.2. Podsumowania budżetów stanów indyjskich 

https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualPublications.aspx?head=State%20Finances%20:%20

A%20Study%20of%20Budgets 

http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/Sarvekshana_3oct18.pdf
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1.3.3. Pozostałe roczne raporty o bankowości i finansach 

https://www.rbi.org.in/Scripts/Publications.aspx?publication=Annual 

 

1.4. Dane i raporty Ministerstwa Finansów (Ministry of Finance) 

 

Jednym z głównych źródeł publikowanych przez Ministerstwo Finansów jest Przegląd 

Sytuacji Gospodarczej (Economic Survey). Wspomniane niżej raporty stanowią część 

najnowszego (w chwili pisania tych słów) przeglądu, Economic Survey of India 2017-2018. 

Choć są to podsumowania ogólnoindyjskie, w niektórych wypadkach, np. w wypadku 

raportu o rolnictwie, podawane są dane rozpisane na poszczególne stany. 

Cały raport dostępny jest tu: 

http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/ 

Nie wszystkie jego rozdziały podano poniżej. 

 

1.4.1. Rozdział o rozwoju gospodarczym Indii w roku finansowym 2017-2018 

Chapter 1: An Overview of India’s Economic Performance, 2017-2018 

http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/001-

027_Chapter_01_Economic_Survey_2017-18.pdf 

Raport stanowi podsumowanie wzrostu gospodarczego państwa, nie omawia gospodarek 

stanowych. 

 

1.4.2. Rozdział o łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie prawnym 

Chapter 9: Ease of Doing Business’ Next Frontier: Timely Justice 

http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/131-

144_Chapter_09_ENGLISH_Vol%2001_2017-18.pdf 

Ten krótki raport nie omawia specyfiki stanowej. Jest to podsumowanie ogólnokrajowe, 

chociaż używa przykładu danych pokazujących czas rozstrzygania spraw przez sądy w 

Mumbaju i Delhi. 

 

1.4.3. Rozdział o cenach i inflacji 

https://www.rbi.org.in/Scripts/Publications.aspx?publication=Annual
http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/131-144_Chapter_09_ENGLISH_Vol%2001_2017-18.pdf
http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/131-144_Chapter_09_ENGLISH_Vol%2001_2017-18.pdf


Szukając mikroskopów. Źródła i metody monitorowania gospodarki stanów Indii | 57 

Chapter 4: Prices and Inflation 

http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/056-

067_Chapter_04_Economic_Survey_2017-18.pdf 

Raport jest ogólnoindyjski, choć na s. 63-64 podaje dane dotyczące inflacji rozpisane na 

stany. 

Ceny podaje również Biuro ds. Pracy [por. 1.8.]. 

 

1.4.4. Rozdział o rolnictwie i zarządzaniu żywnością 

Chapter 7: Agriculture and Food Management 

http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/099-

119_Chapter_07_Economic_Survey_2017-18.pdf 

Raport jest ogólnoindyjski, ale pokrótce przedstawia także poziom dywersyfikacji użycia 

zbóż w indyskich stanach (s. 105nn). 

 

1.4.5. Rozdział o energii i zmianach klimatu 

Chapter 5: Sustainable Development, Energy and Climate Change 

http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/068-

079_Chapter_05_Economic_Survey_2017-18.pdf 

Raport jest ogólnoindyjski, choć s. 71 pokazuje dość ogólny poziom elektryfikacji  

w poszczególnych regionach. 

 

1.4.6. Rozdział o infrastrukturze 

Chapter 8: Industry and Infrastructure 

http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/120-

150_Chapter_08_Economic_Survey_2017-18.pdf 

Raport jest ogólnoindyjski, chociaż na s. 134-6 przedstawiono uogólniony poziom 

zagęszczenia infrastruktury w indyjskich stanach. 

 

1.4.7. Monthly Economic Review 

http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/099-119_Chapter_07_Economic_Survey_2017-18.pdf
http://mofapp.nic.in:8080/economicsurvey/pdf/099-119_Chapter_07_Economic_Survey_2017-18.pdf
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Ministerstwo wydaje również miesięczne przeglądy (Monthly Economic Report), ale są to 

podsumowania ogólnoindyjskich informacji gospodarczych zestawiane sektorami, nie 

stanami. 

https://dea.gov.in/monthly-economic-report-table# 

 

 

1.5. Raporty i dane Ministerstwa Handlu i Przemysłu (Ministry of Trade and Commerce) 

 

1.5.1. Przewodniki dla inwestorów 

1.Polityka rządowa względem BIZ i branże otwarte na BIZ: 

http://dipp.nic.in/foreign-direct-investment/foreign-direct-investment-policy 

http://dipp.nic.in/sites/default/files/CFPC_2017_FINAL_RELEASED_28.8.17_0.pdf 

2. Standardowa procedura rejestrowania BIZ: 

http://www.fifp.gov.in/Forms/SOP.pdf 

[To jedno, powyższe źródło, zamieszczone jest na portalu Foreign Investment Facilitation 

Portal, nie DIPP, ale zamieszczone jest tu, by zebrać w jednym miejscu różne źródła 

dotyczące zasad BIZ.] 

3. Przewodniki dla inwestorów, w tym akty prawne: 

http://dipp.nic.in/for-investors/investor-guidance 

4. Formularze: 

http://dipp.nic.in/for-investors/forms 

5. Aplikacje dla inwestorów: 

http://dipp.nic.in/for-investors/application-status-sia 

6. Informacje o strefach przemysłowych (konieczność logowania): 

https://ncog.gov.in/IIS/login1 

 

1.5.2. Raporty wydziału Polityki Przemysłowej i Promocji (Departament of Industrial 

Policy and Promotion) o łatwości prowadzenia działalności gospodarczej (Business 

Reforms Action Plan) 

http://eodb.dipp.gov.in/ 

 

http://dipp.nic.in/foreign-direct-investment/foreign-direct-investment-policy
http://dipp.nic.in/sites/default/files/CFPC_2017_FINAL_RELEASED_28.8.17_0.pdf
http://dipp.nic.in/for-investors/investor-guidance
http://dipp.nic.in/for-investors/forms
https://ncog.gov.in/IIS/login1
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Starszy raport, z 2014-2015 r., można znaleźć tu: 

http://eodb.dipp.gov.in/data/3_State_Assessment_Report_2015_14_September_2015.pdf 

 

1.5.3. Raporty o napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Fact Sheets on 

Foreign Direct Investment) 

Kwartalne i długoterminowe przeglądy danych: 

http://dipp.nic.in/publications/fdi-statistics 

Biuletyny: 

http://dipp.nic.in/sia-newsletter/fdi-newsletter-vol-xxvii-no-1-july-2018 

 

Obie powyższe formy publikacji zawierają te same dane (z jakich państw napływają 

inwestycje, o jakiej sumarycznej wielkości, w jakim okresie, do jakich stanów i w jakich 

branżach), ale porządkują je w inny sposób (względem czasu i aspektu). 

 

1.6. Dane i raporty Ministerstwa Pracy i Zatrudnienia (Ministry and Employment) 

 

1.6.1. Raporty roczne 

Większość tych raportów to w większości bezużyteczne dla firm sprawozdania z działań 

rządowych, a także łatwe do znalezienia gdzie indziej akty prawne odnoszące się do prawa 

pracy. Na uwagę zasługują zestawiania danych co do dni pracy straconych w wyniku 

strajków, liczby zwolnionych pracowników itp., ale są one ogólnoindyjskie (bez podziału na 

stany, branże czy firmy). Podawane są również minimalne pensje w poszczególnych 

stanach dla czterech kategorii pracowników w zależności od ich kwalifikacji (por. np. s. 75  

w raporcie na rok 2017-18). 

https://labour.gov.in/annual-reports 

 

1.7. Dane i raporty Ministerstwa Transportu Drogowego i Autostrad (Ministry of Road 

Transport and Highways) 

 

Część informacji – w tym o długości autostrad w poszczególnych stanach – można odnaleźć 

w kolumnie po lewej stronie portalu tej instytucji. 

http://dipp.nic.in/sia-newsletter/fdi-newsletter-vol-xxvii-no-1-july-2018
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http://morth.nic.in/ 

 

1.7.1. Coroczne przeglądy o działalności stanowych przedsiębiorstw odpowiedzialnych 

za drogi (Review of the Performance of State Road Transport Undertakings) 

Przedstawiają one m.in. długość dróg (w tym w przeliczeniu na mieszkańca), braki kadrowe 

w tych przedsiębiorstwach, liczbę autobusów względem mieszkańców czy wiek floty 

autobusów. 

http://morth.nic.in/index2.asp?slid=946&sublinkid=545&lang=1 

 

1.7.2. Ogólne roczne raporty 

Część z tych raportów to rządowa propaganda, ale interesujące mogą okazać się informacje 

o planowanych i realizowanych projektach infrastrukturalnych w poszczególnych stanach  

i regionach. 

http://morth.nic.in/index2.asp?slid=297&sublinkid=139&lang=1 

 

1.7.3. Basic Road Statistics of India 

Zestawienia zawierają tak dane ogólnoindyjskie jak i stanowe, po części pokrywające się  

z raportami w 1.8.1. 

http://morth.nic.in/index2.asp?slid=314&sublinkid=142&lang=1 

 

1.8. Strona internetowa Ministerstwa Kolei 

 

Strona główna: 

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/ 

Strona ta wydaje się w praktyce mało przydatna, chociaż w teorii uwzględnia takie 

elementy jak: 

- rozważania na temat innowacji, których potrzebują koleje 

https://innovate.mygov.in/ 

- przetargi 

http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/Tender_cpp.jsp?lang=0&id=0,3 
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1.9. Publikacje Ministerstwa Lotnictwa Cywilnego 

 

Strona główna: 

http://www.civilaviation.gov.in/ 

Uwaga: strona grupuje dokumenty od najstarszych dostępnych (w chwili pisania tych słów 

głównie od 2015 r.). Na każdej liście należy przechodzić do „last”, by odnajdywać najnowsze 

dokumenty. 

 

Roczne raporty: 

http://www.civilaviation.gov.in/publication/annual-reports 

 

Raporty komisji: 

http://www.civilaviation.gov.in/documents/reports 

 

Miesięczne podsumowania: 

http://www.civilaviation.gov.in/publication/monthly-summary 

 

Powiadomienia (notifications): 

http://www.civilaviation.gov.in/documents/notifications 

 

Przetargi: 

http://www.civilaviation.gov.in/tenders-%26-recruitments/tender 

 

Okólniki: 

http://www.civilaviation.gov.in/documents/circulars 

 

1.10. Dane i raporty Ministerstwa Rolnictwa i Dobrobytu Rolników 

 

1.10.1. Agmarket Portal 

Portal ten pozwala śledzić ceny produktów rolnych. 

http://agmarknet.gov.in/ 

http://www.civilaviation.gov.in/
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1.10.2. National Agriculture Portal 

Podobnie jak powyższe źródło pozwala on monitorować ceny produktów rolnych, ale także 

nowe rozwiązania wprowadzane dla rolników (należy kliknąć w zakładkę Trader na górze 

strony, a następnie w State Incentives). W większości jednak portal poświęcony jest 

monitorowaniu na żywo cen płodów rolnych z zarejestrowanych na tym portalu targów. 

http://enam.gov.in/NAM/home/index.html 

 

1.10.3. Miesięczne raporty ministerstwa 

Źródło to informuje o rządowych projektach, trendach produkcji rolnej i cenach produktów 

rolnych na poziomie ogólnokrajowym, ale także w wybranych stanach i dystryktach. 

http://agriculture.gov.in/Agriculture_Situations.aspx 

 

1.11. Dane i raporty Ministerstwa Energii (Power Ministry) 

Strona główna: 

https://powermin.nic.in/en/content/renovation-and-modernization 

 

1.11.1. Niektóre z realizowanych i planowanych projektów 

https://powermin.gov.in/sites/default/files/webform/notices/UMPP_Projects.pdf 

https://powermin.nic.in/en/content/11th-plan-projects 

 

1.11.2. Central Electricity Authority 

http://www.cea.nic.in/trandm.html 

 

1.11.3. Notatki Ministerstwa Energii 

https://powermin.nic.in/sites/default/files/webform/notices/Final_approved_minutes.pdf 

 

1.12. Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia 

 

Strona główna: 

https://mohfw.gov.in/ 

https://powermin.nic.in/en/content/11th-plan-projects
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Raporty: 

https://mohfw.gov.in/documents/reports 

 

Statystyki: 

https://mohfw.gov.in/documents/staistics 

 

1.13. Raporty rządowego think tanku Niti Aayog 

 

Niti Aayog to forma rządowego think tanku tudzież ciała doradczego powstałego w miejscu 

niegdysiejszej Komisji Planowania.  

Raporty znajdują się tutaj: 

http://niti.gov.in/documents/reports 

 

Przydatne mogą okazać się np. poniższe raporty (i inne): 

 

1.13.1. Goods on the Move. Efficiency and Sustainability in Indian Logistics 

wrzesień 2018 

http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/Freight_report.pdf 

 

1.13.2.India’s Energy and Emissions Outlook: Results from India Energy Model 

http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/India%E2%80%99s-Energy-

and-Emissions-Outlook_0.pdf 

 

1.13.3. Transforming India’s Mobility. A Perspective 

wrzesień 2018 

http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/BCG.pdf 

 

1.13.4. Breathe India. An Action Plan for Combating Air Pollution 

lipiec 2018 

http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/BreatheBooklet11thJuly.pdf 
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1.13.5. Digital Payments. Trends, Issues and Opportunities 

lipiec 2018 

http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/DigitalPaymentBook.pdf 

 

1.13.6. Strategy on Resource Efficiency 

listopad 2017 

http://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/StrategyOnResouceEfficiency_

0.pdf 

 

1.14. Dane i raporty National Investment Promotion and Facilitation Agency) 

Zgodnie z nazwą instytucja ta zajmuje się zachęcaniem zagranicznych podmiotów do 

inwestycji w Indiach.  

 

1.14.1. Zasady BIZ (dopuszczany poziom wykupu udziałów w poszczególnych branżach 

i umożliwiana względem nich ścieżka rejestracji inwestycji) 

https://www.investindia.gov.in/foreign-direct-investment 

 

1.14.2. Invest India Atlas (monitor podsumowujący BIZ w Indiach w danym okresie) 

https://www.investindia.gov.in/ 

Podany tu adres to adres strony głównej. W oknie u góry po lewej można przejść do 

rzeczonego źródła. 

 

1.15. Dane Biura ds. Pracy (Labour Bureau) 

W źródle tym zawarte są ceny produktów rolnych, niektórych produktów spożywczych  

i wybranych usług. 

http://labourbureaunew.gov.in/LBO_indexes.htm 

 

1.16. Dane Wydziału Meteorologicznego (India Metereological Department) 

http://www.imd.gov.in/ 
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Wydział ten wydaje National Agromet Advisory Service Bulletin, który podaje informacje 

klimatyczne i meteorologiczne, takie jak czas, miejsce i natężenie deszczy, wilgotność gleby 

i inne (na poziomie regionów, stanów i dystryktów). 

http://www.imdagrimet.gov.in/aiaas_latest.php 

Informacje na pierwszej stronie raportu pomagają znaleźć odpowiednie biuletyny na 

poziomie stanowym i dystryktowym. 

  

1.17. Raporty komisji parlamentarnych 

 

Komisje parlamentarne nierzadko krytykują decyzje rządowe. Komisje te składają się 

parlamentarzystów reprezentujących różne partie (rządzących, ale i opozycyjnych), a także 

ekspertów od danej tematyki. Komisji te publikują bardzo obszerne raporty, które są 

dostępne w Internecie i które stanowią nierzadko bardzo szerokie i głębokie przeglądy 

problemów i braków finansowych. Komisje wydają swoje raporty m.in. po ogłoszeniu przez 

rząd corocznego budżetu i m.in. krytykują brak alokacji funduszy na określone cele. Komisje 

te zajmują się sprawami ogólnokrajowymi, ale nierzadko przedstawiają dane interesujące  

z punktu widzenia także gospodarek stanowych.  

 

Poniższe linki przenosić będą czytelnika do podstron poszczególnych komisji. Linkowanie 

do poszczególnych raportów nie jest możliwe, ale są one dostępne. Wchodząc na podstronę 

danej komisji należy kliknąć w przycisk „Reports Presented”. Komisje, których raporty mogą 

okazać się interesujące, to: 

 

1.17.1. Komisja ds. energii (Committee on Energy) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=9&t

ab=1 

 

1.17.2. Komisja ds. finansów (Committee on Finance) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=12&

tab=1 

 

http://www.imdagrimet.gov.in/aiaas_latest.php
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1.17.3. Komisja ds. kolei (Committee on Railways) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=28

&tab=1 

 

1.17.4. Komisja ds. obronności (Committee on Defence) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=7&t

ab=1 

 

1.17.5. Komisja ds. pracy (Committee on Labour) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=19&

tab=1 

 

1.17.6. Komisja ds. rolnictwa (Committee on Agriculture) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=5&t

ab=1 

 

1.17.7. Komisja ds. ropy naftowej i gazu naturalnego (Committee on Petroleum and 

Natural Gas) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=23&

tab=1 

 

1.17.8. Komisja ds. rozwoju miast (Committee on Urban Development) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=41&

tab=1 

 

1.17.9. Komisja ds. substancji chemicznych i nawozów (Committee on Chemicals and 

Fertilizers) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=45&

tab=1 

 

1.17.10. Komisja ds. węgla i stali (Committee on Coal and Steel) 
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http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=46

&tab=1 

 

1.17.11. Komisja ds. żywności, spraw konsumentów i publicznej dystrybucji (Committee 

on Food, Consumer Affairs & Public Distribution) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=13&

tab=1 

 

1.17.12. Komisja ds. zasobów wodnych (Committee on Water Resources) 

http://164.100.47.194/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=44

&tab=1 

 

1.18. Raporty urzędu Generalnego Kontrolera i Audytora (Comptroller and Auditor 

General, CAG) 

 

Strona główna 

https://cag.gov.in/ 

strona z raportami-audytami: 

https://cag.gov.in/audit-reports?page=1 

 

Spośród licznych przydatnych raportów można wymienić choćby następujący: 

1.18.1. Raport z 2014 r. o działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych 

CAG Survey on ‘Performance Audit on Special Economic Zones’ 

http://phdcci.in/file/thematic_pdf/Report%20on%20SEZ%20-%20CAG.pdf 

 

 

1.19. Raporty Bureau of Police Research and Development 

Instytucja ta jest think tankiem badającym tematykę służb policyjnych i podlegającym pod 

centralne Ministerstwo Obrony. Jej strona znajduje się pod tym adresem: 

http://www.bprd.nic.in/  

https://cag.gov.in/
http://phdcci.in/file/thematic_pdf/Report%20on%20SEZ%20-%20CAG.pdf
http://www.bprd.nic.in/
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Raporty tej instytucji znajdują się pod poniższymi trzema linkami, choć dotychczasowe 

raporty nie tyczyły się kwestii sprzętu jednostek policji. 

http://www.bprd.nic.in/content/417_1_Plan.aspx 

http://www.bprd.nic.in/content/418_1_GoIfellowship.aspx 

http://www.bprd.nic.in/content/416_1_Non-Plan.aspx 

Instytucja ta publikuje jednak także raporty w zakładce ,,Modernisation’’ 

http://www.bprd.nic.in/content/39_1_PublicationsReports.aspx 

I tam jak dotąd znalazł się jeden raport dotyczący m.in. sprzętu: 

Development and Testing of Effective Non-lethal Weapons/ Technologies and Tactics for 

Countering Public Agitation with Minimum Force 

http://www.bprd.nic.in/WriteReadData/userfiles/file/201704071029428052382STUDYREPO

RT27.03.2017-ilovepdf-compressed.pdf 

 

1.20. National Institute of Public Finance and Policy 

Think tank ulokowany jest w Delhi i podlega pod ministerstwo finansów. Stąd też większość 

jego raportów dotyczy dziedziny finansów. Ostatnie raporty można odnaleźć w poniższym 

linku (niektóre dotyczą finansów stanowych). 

http://www.nipfp.org.in/projects/current-projects/ 

 

Poza tym instytucja opublikowała m.in. raport o regulowaniu infrastruktury w Indiach. 

1.20.1. Raport Regulating Infrastructure Development in India  

http://nipfp.org.in/media/medialibrary/2018/05/WP_230.pdf 

 

1.21. Inicjatywa Smart Cities 

 

Strona główna: 

http://smartcities.gov.in/content/ 

Z poziomu strony głównej można przejść do zakładki „City tenders” (kolumna po lewej 

stronie) i tam wybierając dany typ usługi, a następnie miasto, można odnaleźć informacje o 

tym, jakie usługi są poszukiwane w danym mieście. 

 

http://www.bprd.nic.in/content/417_1_Plan.aspx
http://www.bprd.nic.in/content/418_1_GoIfellowship.aspx
http://www.bprd.nic.in/content/416_1_Non-Plan.aspx
http://www.bprd.nic.in/content/39_1_PublicationsReports.aspx
http://smartcities.gov.in/content/
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2. Dane i portale rządów i instytucji stanowych 

 

2.1. budżety 

 

Andhra Pradeś 

https://www.apfinance.gov.in/uploads/budget-2018-19-books/Volume-VI.pdf 

 

Arunaćal Pradeś 

http://www.arunachalbudget.in/ 

 

Asam 

https://finance.assam.gov.in/documents/budget-2018-19 

 

Bengal Zachodni 

http://www.cbgaindia.org/wp-content/uploads/2018/02/Budget-at-a-Glance-West-Bengal-

2018-19.pdf 

 

Bihar 

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1519878666_State%20Budget%20

Analysis%20-%20Bihar%202018.pdf 

 

Ćhattisgarh 

http://www.cbgaindia.org/policy-update/state-budget-2017-18-chhattisgarh/ 

 

Dżammu i Kaszmir 

http://jakfinance.nic.in/budget18-19.html 

 

Dźharkhand 

http://udhd.jharkhand.gov.in/Other/Budget.aspx 

[dokument nie był dostępny w czasie pisania raportu] 

https://www.apfinance.gov.in/uploads/budget-2018-19-books/Volume-VI.pdf
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Goa 

https://www.goa.gov.in/department/budget/ 

[dokument nie był dostępny w czasie pisania raportu] 

 

Gudźarat 

https://financedepartment.gujarat.gov.in/budget.html 

 

Harijana 

http://web1.hry.nic.in/budget/ 

 

Himaćal Pradeś 

http://hpvidhansabha.nic.in/Home/Budgets 

 

Karnataka 

http://finance.kar.nic.in/Bud2018/2018bseng.pdf 

 

Kerala 

http://www.finance.kerala.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=581:ker

ala-budget-2018-19&catid=18:state-budget 

 

Madhja Pradeś 

https://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1520418260~~MP%20Budget%20

Analysis%2018-19.pdf 

[dokument nie był dostępny w czasie pisania raportu] 

 

Maharasztra 

http://www.cbgaindia.org/policy-update/state-budget-2018-19-maharashtra/ 

 

Manipur 

https://manipur.gov.in/?cat=11 

https://www.goa.gov.in/department/budget/
http://www.cbgaindia.org/policy-update/state-budget-2018-19-maharashtra/
https://manipur.gov.in/?cat=11
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[nowe dokumenty budżetowe nie były dostępne w czasie pisania raportu] 

 

Meghalaja 

http://10.179.0.124/budget_system 

[dokument nie był dostępny w czasie pisania raportu] 

 

Mizoram 

http://mizofin.nic.in/budget%2018-19.html 

Kolejne budżety będą dostępne pod tym linkiem: 

http://mizofin.nic.in/budget.html 

 

Nagaland 

https://www.nagaland.gov.in/portal/portal/StatePortal/UsefulLinks/Budget 

 

Odisha [Orisa] 

http://budget.odisha.gov.in/ 

 

Pendżab 

http://punjab.gov.in/budget 

 

Radźasthan 

https://www.rajras.in/index.php/rajasthan-budget-2018-19-highlights/ 

 

Tamilnadu 

http://www.tnbudget.tn.gov.in/demands.html 

Kolejne budżety dostępne będą w zakładce Budget Publications po lewej stronie. 

 

Telangana 

https://www.telangana.gov.in/budget-finance 

 

Tripura 

http://mizofin.nic.in/budget.html
http://budget.odisha.gov.in/
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https://finance.tripura.gov.in/budget 

[dokument nie był dostępny w czasie pisania raportu] 

 

Uttarakhand 

http://budget.uk.gov.in/pages/display/116-outcome-budget-2018-19 

[dokument w j. hindi] 

http://budget.uk.gov.in/ 

Kolejne budżety dostępne będą pod poniższym linkiem: 

http://budget.uk.gov.in/ 

 

Uttar Pradeś 

http://budget.up.nic.in/budget_ka_saar/budget_ka_saar17_18.pdf 

[dokument w j. hindi] 

Kolejne budżety dostępne będą pod poniższym linkiem: 

http://budget.up.nic.in/ 

 

2.2. prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych stanach 

Tylko część stanów prowadzi przejrzyste strony internetowe informujące firmy zagraniczne 

o możliwościach prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej i towarzyszącej temu 

biurokracji. 

 

Andhra Pradeś – Wydział Przemysłów 

https://www.apindustries.gov.in/APIndus/UserInterface/SingleWindowServicesApplication/

Public/EODB.aspx 

 

Asam 

https://easeofdoingbusinessinassam.in/ 

 

Bengal Zachodni – West Bengal Industrial Development Corporation Limited 

https://www.silpasathi.in/ 

 

https://finance.tripura.gov.in/budget
http://budget.uk.gov.in/pages/display/116-outcome-budget-2018-19
http://budget.uk.gov.in/
https://www.apindustries.gov.in/APIndus/UserInterface/SingleWindowServicesApplication/Public/EODB.aspx
https://www.apindustries.gov.in/APIndus/UserInterface/SingleWindowServicesApplication/Public/EODB.aspx
https://www.silpasathi.in/
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Bihar 

http://www.investbihar.co.in/EODB.aspx 

 

Ćhattisgarh 

https://csidc.in/home2/index.php/en/26-front-link/116-ease-of-doing-business 

[powyższa strona nie wydaje się jednak zbytnio przydatna.] 

 

Dźharkhand 

www.advantage.jharkhand.gov.in 

Strona nie była jednak dostępna w czasie pisania raportu. Część informacji można uzyskać 

przechodząc z poziomu ogólnej strony rządowej o gospodarce stanu: 

http://jharkhand.gov.in/web/guest/Business&Economy 

 

Gudźarat 

https://ifp.gujarat.gov.in/DIGIGOV/IFP-pages/eodb.jsp?pagedisp=static 

 

Harijana 

https://ulbharyana.gov.in/ease-of-doing-buisness.html 

 

Himaćal Pradeś 

https://hptax.gov.in/HPPortal/ 

 

Karnataka 

https://kum.karnataka.gov.in/Download.htm 

 

Kerala 

Informacje można uzyskiwać przechodząc do podstron i linków z tej strony: 

https://kerala.gov.in/single-window-clearance 

 

Maharasztra 

http://www.doingbusinessinmaharashtra.org/ 

https://csidc.in/home2/index.php/en/26-front-link/116-ease-of-doing-business
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https://maitri.mahaonline.gov.in/Home/EaseOfDoingBusiness 

 

Odisza [d. Orisa] 

https://investodisha.gov.in/ease-of-doing-business/ 

 

Pendżab 

http://investpunjab.gov.in/ 

[informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej można znaleźć w okienkach po lewej u 

dołu. Korzystane z portal o prowadzeniu działalności wymaga zarejestrowania się: 

http://pbindustries.gov.in/webportal/login] 

 

Radźasthan 

http://swcs.rajasthan.gov.in/ 

 

Tamilnadu 

https://easybusiness.tn.gov.in/ 

 

Uttar Pradeś 

http://udyogbandhu.com/ 

 

2.3. ogłoszenia o przetargach na stronach rządów stanowych 

Należy zaznaczyć, że część ogłoszeń dostępnych pod poniższym linkami dotyczy 

zapotrzebowania na funkcjonowanie samych instytucji publicznych (np. sprzętu i usług do 

budynków używanych przez te instytucje) i stąd w większości nie otwierają one szans z 

perspektywy polskich firm. Można jednak odnaleźć ogłoszenia dotyczące prac publicznych 

lub – w wypadku np. instytucji dotyczących energetyki (patrz niżej) – bardziej interesujących 

z punktu widzenia polskiej gospodarki produktów lub usług. 

 

Andhra Pradeś 

http://www.andhrapradeshtenders.com/ 

przetargi obsługiwane drogą elektroniczną (e-tenders) 

https://maitri.mahaonline.gov.in/Home/EaseOfDoingBusiness
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https://tender.apeprocurement.gov.in/login.html 

 

Arunaćal Pradeś 

http://www.arunachalpradesh.gov.in/tenders/ 

przetargi obsługiwane drogą elektroniczną (e-tenders) 

https://arunachaltenders.gov.in/nicgep/app 

 

Asam 

http://assam.gov.in/tender 

 

Bengal Zachodni 

https://wb.gov.in/portal/web/guest/tenders2;jsessionid=Gxi54VPTQt4CSfaNHl9v1ex9 

 

Bihar 

http://tenders.bih.nic.in/ 

 

Ćhattisgarh 

-technologiczne: 

https://csidc.in/home2/index.php/en/2015-04-09-01-48-32/223-2017-01-06-09-29-57 

-ogólne: 

https://csidc.in/home2/index.php/en/2015-04-09-01-48-32/224-2017-01-06-09-28-39 

 

Gudźarat 

http://gujaratinformation.net/showpage.aspx?contentid=45 

 

Karnataka 

https://eproc.karnataka.gov.in/eprocurement/common/eproc_tenders_list.seam 

 

Kerala 

https://kerala.gov.in/tenders 

 

https://tender.apeprocurement.gov.in/login.html
http://assam.gov.in/tender
https://kerala.gov.in/tenders
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Maharasztra 

https://www.maharashtra.gov.in/1146/Tenders 

 

Odisza [d. Orisa] 

https://tendersodisha.gov.in/nicgep/app 

 

Pendżab 

https://eproc.punjab.gov.in/ 

 

Radźasthan 

http://sppp.rajasthan.gov.in/ 

 

Tamilnadu 

http://www.tenders.tn.gov.in/ 

 

Uttar Pradeś 

https://etender.up.nic.in/nicgep/app 

 

2.4. dane stanowych przedsiębiorstw ds. elektryczności [tzw. discoms] 

Każda rada ds. elektryczności winna mieć swoją stronę internetową. Czasem jednak jej rolę 

może spełniać inna instytucja, np. mniejsze państwowe przedsiębiorstwa lub ministerstwo 

energii w rządzie stanowym. 

 

Warto również korzystać ze strony internetowej http://www.poweradvisor.in/. Oferuje ona 

m.in. przegląd wszystkich stanowych przedsiębiorstw ds. elektryczności. 

 

Asam 

https://www.apdcl.org/irj/go/km/docs/internet/ASSAM/webpage/pages/Home.html 

 

Arunaćal Pradeś 

Ministerstwo ds. energii: 

https://www.maharashtra.gov.in/1146/Tenders
http://www.poweradvisor.in/
https://www.apdcl.org/irj/go/km/docs/internet/ASSAM/webpage/pages/Home.html
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http://power.arunachal.gov.in/ 

wydział ds. energii 

http://www.arunachalpower.org.in/ 

Przetargi wydziału ds. energii 

http://www.arunachalpower.org.in/tenders.html 

 

Bengal Zachodni 

 

West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd. 

https://www.wbsedcl.in/irj/go/km/docs/internet/new_website/Home.html 

Przetargi: 

https://www.wbsedcl.in/irj/go/km/docs/internet/new_website/TenderBids.html 

 

Bihar 

 

Funkcjonują dwa przedsiębiorstwa – jedno dla północnego Biharu, drugie dla 

południowego. 

North Bihar Power Distribution Company 

https://www.northbiharbills.org/ 

Jej przetargi: 

https://www.nbpdcl.co.in/(S(uwkndkxahacyohz1z0qwbsnr))/frmhome.aspx 

South Bihar Power Distribution Company 

https://sbpdcl.co.in/(S(awwoj4lhq2qonqg115g5keju))/frmhome.aspx 

Jej przetargi: 

https://sbpdcl.co.in/(S(awwoj4lhq2qonqg115g5keju))/frmTenderList.aspx?Flag=1 

 

Ćhattisgarh 

 

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited 

http://cspdcl.co.in/cseb/(S(ruqxffho2fs2l3bhtrptviar))/frmHome.aspx 

Jej przetargi: 

http://power.arunachal.gov.in/
http://www.arunachalpower.org.in/
https://www.wbsedcl.in/irj/go/km/docs/internet/new_website/Home.html
https://www.wbsedcl.in/irj/go/km/docs/internet/new_website/TenderBids.html
https://www.northbiharbills.org/
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http://cspdcl.co.in/cseb/(S(ruqxffho2fs2l3bhtrptviar))/frmtenderindex.aspx 

http://cspdcl.co.in/cseb/(S(ruqxffho2fs2l3bhtrptviar))/frmebidding.aspx 

 

Delhi 

BSES 

https://www.bsesdelhi.com/web/bses 

 

Dźharkhand 

http://www.juvnl.org.in/ 

 

Goa 

https://www.goaelectricity.gov.in/ 

 

Gudźarat 

Dokonano podziału na kilka przedsiębiorstw dostarczających elektryczność poszczególnym 

regionom. 

 

Madhya Gujarat Vij Company Ltd. – dystrykty Anand, Panćmahal, Dahod, Wadodara  

i Kheda. 

http://www.mgvcl.com/index.php 

Na górnej poziomej belce znajduje się m.in. zakłada „Tender”. 

 

Paschim Gujarat Vij Company Ltd. – dystrykty Radźkot, Dźamnagar, Dźunagarh, 

Porbandar, Bhudź, Bhawnagar, Surendranagar i Amre. 

http://www.pgvcl.com/ 

 

Uttar Gujarat Vij Company Ltd. – dystrykty Banaskantha, Patan, Mehsana, Amdawad, 

Gandhinagar i Sabarkantha. 

http://www.ugvcl.com/ 

 

http://cspdcl.co.in/cseb/(S(ruqxffho2fs2l3bhtrptviar))/frmtenderindex.aspx
http://www.juvnl.org.in/
http://www.mgvcl.com/index.php
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Dakshin Gujarat Vij Company Ltd. – dystrykty Bharuć, Narmada, Surat (poza samym 

miastem Surat – patrz niżej), Tapi, Dangs, Nawsari i Walsad. 

http://www.dgvcl.com/dgvclweb/index.php 

 

Ponadto przedsiębiorstwo Torrent obsługuje miasta Surat i Gandhinagar. 

 

Harijana 

 

Funkcjonują dwa przedsiębiorstwa – jedno dla północnej Harijany, drugie dla południowej. 

Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited – północna Harijana. 

http://www.uhbvn.org.in/web/portal/home 

Przetargi: 

http://www.uhbvn.org.in/web/portal/tenders 

Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited – południowa Harijana. 

http://www.dhbvn.org.in/web/portal/home 

Przetargi: 

http://www.dhbvn.org.in/web/portal/tenders 

 

Himaćal Pradeś 

Himachal State Electricity Board 

http://portal.hpseb.in/irj/go/km/docs/internet/New_Website/Pages/Home.html 

Przetargi: 

http://portal.hpseb.in/irj/go/km/docs/internet/New_Website/Pages/Tender.html 

 

Karnataka 

Ogólną instytucją jest Karnataka Power Transmission Corporation Limited. 

http://www.kptcl.com/kptclaboutus2.htm 

Jej przetargi zamieszczane są tu: 

http://www.kptcl.com/TandP.htm 

Ponadto dokonano podziału na kilka przedsiębiorstw dostarczających elektryczność 

poszczególnym regionom. 

http://www.uhbvn.org.in/web/portal/home
http://www.uhbvn.org.in/web/portal/tenders
http://www.kptcl.com/kptclaboutus2.htm
http://www.kptcl.com/TandP.htm
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BESCOM dostarcza elektryczność metropolii Bangaluru, a także regionom Kolar, Tumkur, 

Ramnagar, Ćikkaballapura i Ćitradurga. 

https://bescom.org/ 

MESCOM dostarcza elektryczność południowej Karnatace, a także regionom Udupi, 

Ćikmagular i Śimoga. 

https://www.mescom.org.in/SCP/Myhome.aspx 

HESCOM dostarcza elektryczność północnej Karnatace i regionom Dharwad, Gadag, 

Bidźapur, Bagalkot, Haweri i Belgaum. 

http://www.hescom.co.in/home.html 

GESCOM dostarcza elektryczność regionom Belari, Bidar, Kalaburagi, Koppala, Rajćur i 

Jagir. 

https://gescom.in/en/gescom-home/ 

CESC dostarcza elektryczność regionom Majsur, Ćamaradźanagar, Mandja, Hassan i 

Kodagu. 

http://www.cescmysore.org/en/# 

 

Kerala 

http://www.kseb.in/index.php?lang=en 

 

Madhja Pradeś 

Funkcjonują trzy przedsiębiorstwa. 

 

Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Co. Ltd. – zachodni obszar, regiony Indaur i 

Udźdźain. 

http://www.mpwz.co.in/portal/Indore_home.portal 

Przetargi: 

http://www.mpwz.co.in/portal/Indore_home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=BAT_TnBInfo

_ind 

 

Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited – centralny obszar, 

region Bhopal, Hośangabad, Gwalior i Ćambal. 

https://bescom.org/
https://www.mescom.org.in/SCP/Myhome.aspx
http://www.hescom.co.in/home.html
https://gescom.in/en/gescom-home/
http://www.cescmysore.org/en/
http://www.mpwz.co.in/portal/Indore_home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=BAT_TnBInfo_ind
http://www.mpwz.co.in/portal/Indore_home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=BAT_TnBInfo_ind
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http://www.mpcz.co.in/portal/Bhopal_home.portal 

Przetargi: 

http://www.mpcz.co.in/portal/Bhopal_home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=BAT_TnBInfo

_bpl 

 

Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitran Co – wschodni obszar, regiony Dźabalpur, 

Sagar i Rewa. 

http://www.mpez.co.in/portal/Jabalpur_home.portal 

Przetargi: 

http://www.mpez.co.in/portal/Jabalpur_home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=BAT_TnBInf

o_jbl 

 

Maharasztra 

https://www.mahadiscom.in/ 

 

Odisza (d. Orisa) 

Funkcjonują cztery przedsiębiorstwa: 

 

Central Electricity Supply Company of Orissa Ltd. 

http://www.cescoorissa.com/ 

Przetargi: 

http://www.cescoorissa.com/current-tenders.html 

 

North Eastern Electricity Supply Company of Odisha Limited 

http://www.nescoodisha.com/ 

Przetargi 

http://www.nescoodisha.com/tender_new.asp 

 

Western Electricity Supply Company of Orissa Lim 

http://www.wescoodisha.com/ 

Przetargi: 

http://www.mpcz.co.in/portal/Bhopal_home.portal
http://www.mpez.co.in/portal/Jabalpur_home.portal
http://www.cescoorissa.com/current-tenders.html
http://www.nescoodisha.com/
http://www.wescoodisha.com/
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https://www.tenderwizard.com/ROOTAPP/WESCO.jsp?enc%3DaKIge2uyS9pcehKL13FLL5

g%2B4PGrft3EDHymw4CkY%2FTHPxG7UnCRUfqCS1BjtY8gCQGK%2FJfEX5fl%0D%0ARG

DLZgl3eA%3D%3D%26chkSum%3Df7fc48d155e69b72938cf840cc08167ed3fce098 

 

The Southern Electricity Supply Company Of Orissa Limited 

http://www.southcoodisha.com/ 

Przetargi: 

http://www.southcoodisha.com/tend/tender.asp 

 

Pendżab 

https://www.pspcl.in/ 

Przetargi: 

https://www.pspcl.in/tender-notices-corrigendum/ 

http://www.cescoorissa.com/current-tenders.html 

Puduććeri 

http://electricity.puducherry.gov.in/ 

 

Radźasthan 

Rada ds. elektryczności została podzielona na kilka przedsiębiorstw. Stan ma swoją stronę 

ds. energii (Energy Portal), na której dostępne są linki do podstrony każdego z tych 

przedsiębiorstw. 

http://energy.rajasthan.gov.in/content/raj/energy-department/en/home.html 

 

Tamilnadu 

http://www.tangedco.gov.in/ 

 

Telangana 

Funkcjonują dwa przedsiębiorstwa – jedno dla południowej Telangany, drugie dla 

północnej. 

Telangana State Southern Power Distribution Company Limited 

https://www.tssouthernpower.com/ 

https://www.tenderwizard.com/ROOTAPP/WESCO.jsp?enc%3DaKIge2uyS9pcehKL13FLL5g%2B4PGrft3EDHymw4CkY%2FTHPxG7UnCRUfqCS1BjtY8gCQGK%2FJfEX5fl%0D%0ARGDLZgl3eA%3D%3D%26chkSum%3Df7fc48d155e69b72938cf840cc08167ed3fce098
https://www.tenderwizard.com/ROOTAPP/WESCO.jsp?enc%3DaKIge2uyS9pcehKL13FLL5g%2B4PGrft3EDHymw4CkY%2FTHPxG7UnCRUfqCS1BjtY8gCQGK%2FJfEX5fl%0D%0ARGDLZgl3eA%3D%3D%26chkSum%3Df7fc48d155e69b72938cf840cc08167ed3fce098
https://www.tenderwizard.com/ROOTAPP/WESCO.jsp?enc%3DaKIge2uyS9pcehKL13FLL5g%2B4PGrft3EDHymw4CkY%2FTHPxG7UnCRUfqCS1BjtY8gCQGK%2FJfEX5fl%0D%0ARGDLZgl3eA%3D%3D%26chkSum%3Df7fc48d155e69b72938cf840cc08167ed3fce098
http://www.southcoodisha.com/
https://www.pspcl.in/
https://www.pspcl.in/tender-notices-corrigendum/
http://energy.rajasthan.gov.in/content/raj/energy-department/en/home.html
http://www.tangedco.gov.in/
https://www.tssouthernpower.com/
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Przetargi: 

https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal;jsessionid=vTqhbTQVBnpGsQwP

KTJCpqgKXRxBDQryHhwhr4yXpppXF2VBpG3x!383407612?_nfpb=true&_pageLabel=CPDC

L_Home_portal_page_166 

https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal;jsessionid=vTqhbTQVBnpGsQwP

KTJCpqgKXRxBDQryHhwhr4yXpppXF2VBpG3x!383407612?_nfpb=true&_pageLabel=CPDC

L_Home_portal_page_208 

Telangana State Northern Power Distribution Company Limited 

http://www.tsnpdcl.in/ 

Przetargi: 

http://www.tsnpdcl.in/NPDCL_Home.portal;jsessionid=Qk8ZbTRGJ7fhKCs0H6RDj6nMJl28

HrRQDdyMc9svT5L899Jv1Gh3!1092126804?_nfpb=true&_pageLabel=NPDCL_Home_port

al_page_233 

 

Uttar Pradeś 

 

Kanpur Electric Supply Co. 

https://kesco.co.in/wss/ 

Przetargi: 

https://kesco.abcprocure.com/EPROC/ 

https://kesco.co.in/wss/TenderNotice.htm 

 

Noida Power Company Limited 

http://www.noidapower.com/ 

Przetargi: 

https://iwebapps.noidapower.com:8032/tender.aspx 

 

Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam 

http://pvvnl.org/ 

Przetargi: 

http://pvvnl.org/Tender_and_notices.html 

https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal;jsessionid=vTqhbTQVBnpGsQwPKTJCpqgKXRxBDQryHhwhr4yXpppXF2VBpG3x!383407612?_nfpb=true&_pageLabel=CPDCL_Home_portal_page_166
https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal;jsessionid=vTqhbTQVBnpGsQwPKTJCpqgKXRxBDQryHhwhr4yXpppXF2VBpG3x!383407612?_nfpb=true&_pageLabel=CPDCL_Home_portal_page_166
https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal;jsessionid=vTqhbTQVBnpGsQwPKTJCpqgKXRxBDQryHhwhr4yXpppXF2VBpG3x!383407612?_nfpb=true&_pageLabel=CPDCL_Home_portal_page_166
https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal;jsessionid=vTqhbTQVBnpGsQwPKTJCpqgKXRxBDQryHhwhr4yXpppXF2VBpG3x!383407612?_nfpb=true&_pageLabel=CPDCL_Home_portal_page_208
https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal;jsessionid=vTqhbTQVBnpGsQwPKTJCpqgKXRxBDQryHhwhr4yXpppXF2VBpG3x!383407612?_nfpb=true&_pageLabel=CPDCL_Home_portal_page_208
https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal;jsessionid=vTqhbTQVBnpGsQwPKTJCpqgKXRxBDQryHhwhr4yXpppXF2VBpG3x!383407612?_nfpb=true&_pageLabel=CPDCL_Home_portal_page_208
http://www.tsnpdcl.in/
http://www.tsnpdcl.in/NPDCL_Home.portal;jsessionid=Qk8ZbTRGJ7fhKCs0H6RDj6nMJl28HrRQDdyMc9svT5L899Jv1Gh3!1092126804?_nfpb=true&_pageLabel=NPDCL_Home_portal_page_233
http://www.tsnpdcl.in/NPDCL_Home.portal;jsessionid=Qk8ZbTRGJ7fhKCs0H6RDj6nMJl28HrRQDdyMc9svT5L899Jv1Gh3!1092126804?_nfpb=true&_pageLabel=NPDCL_Home_portal_page_233
http://www.tsnpdcl.in/NPDCL_Home.portal;jsessionid=Qk8ZbTRGJ7fhKCs0H6RDj6nMJl28HrRQDdyMc9svT5L899Jv1Gh3!1092126804?_nfpb=true&_pageLabel=NPDCL_Home_portal_page_233
https://kesco.abcprocure.com/EPROC/
http://www.noidapower.com/
https://iwebapps.noidapower.com:8032/tender.aspx
http://pvvnl.org/
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Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam 

(strony nie udało się otworzyć) 

 

Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam 

https://www.dvvnl.org/index.aspx 

Przetargi: 

https://www.dvvnl.org/TendersGST.aspx 

 

Purvanchal Vidyut Vitaran Nigam 

http://puvvnl.up.nic.in/ 

Przetargi: 

http://puvvnl.up.nic.in/tender.asp 

 

Uttarakhand 

https://www.upcl.org/wss/ 

 

2.5. rolnictwo: portale instytucji stanowych 

 

Andhra Pradeś 

(należy przewinąć w dół strony, by móc kliknąć w okienka z danymi) 

http://www.apagrisnet.gov.in/eindex.php 

 

Bengal Zachodni 

http://matirkatha.net/agri-statistics/ 

 

Bihar 

Wydział rolnictwa 

http://krishi.bih.nic.in/ 

W kolumnie po lewej stronie można kliknąć w ,,Statistics”. 

http://krishi.bih.nic.in/ 

https://www.dvvnl.org/TendersGST.aspx
http://puvvnl.up.nic.in/
http://krishi.bih.nic.in/
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Gudźarat 

(ogólna strona wydziału ds. rolnictwa) 

https://agri.gujarat.gov.in/index.htm 

 

Harijana 

(ogólna strona wydziału ds. rolnictwa) 

http://agriharyana.gov.in/ 

 

Karnataka 

Statystyki wydziału rolnictwa: 

http://raitamitra.kar.nic.in/ENG/statistics.asp 

Można również wejść na stronę Directorate of Economics and Statistics i kliknąć w pierwsze 

pole po lewej od góry (Agricultural Statistics) 

http://des.kar.nic.in/index-en.asp 

 

Kerala 

http://www.ecostat.kerala.gov.in/index.php/agricultures 

 

Madhja Pradeś 

[strona w j. hindi] 

http://mpkrishi.mp.gov.in/hindisite/indexhindi.aspx 

 

Maharasztra 

http://krishi.maharashtra.gov.in/1001/Home 

 

Pendżab 

(ogólna strona wydziału ds. rolnictwa) 

http://agripb.gov.in/ 

 

Radźasthan 
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(ogólna strona wydziału ds. rolnictwa) 

http://www.agriculture.rajasthan.gov.in/content/agriculture/en/Agriculture-Department-

dep.html 

 

Tamilnadu 

(ogólna strona wydziału ds. rolnictwa) 

http://www.tn.gov.in/department/2 

 

Uttar Pradeś 

(ogólna strona wydziału ds. rolnictwa) 

http://upagripardarshi.gov.in/StaticPages/UttarPradesh4.aspx 

 

2.6. górnictwo: portale kilku instytucji stanowych 

 

Ćhattisgarh 

Dyrektoriat Geologii i Górnictwa – strona główna: 

http://chhattisgarhmines.gov.in/en 

Aby uzyskać więcej danych, należy wejść w zakładkę „Mineral Resources” u góry strony po 

prawej. 

Przetargi: 

http://chhattisgarhmines.gov.in/en/tenders 

 

Dźharkhand 

Wydział Kopalń i Geologii – strona główna: 

http://www.jharkhandminerals.gov.in/ 

Przetargi: 

http://www.jharkhandminerals.gov.in/Tenders/9 

 

Strona odpowiedniej instytucji w stanie Bengal Zachodni nie funkcjonowała w czasie pisania 

niniejszego raportu. 

 

http://www.tn.gov.in/department/2
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2.7. infrastruktura: portale instytucji stanowych 

 

Andhra Pradeś 

Strona rządowa wydaje się w obecnym kształcie nieprzydatna, ale niektóre informacje, w 

tym o przetargach, można uzyskać na stronie Infrastructure Corporation of Andhra Pradesh. 

http://www.incap.co.in/projects/ 

http://www.incap.co.in/tenders/ 

Istnieje również osobna organizacja odpowiedzialna za budowę infrastruktury 

przemysłowej: Industrial Infrastructure Corporation of Andhra Pradesh. 

http://www.apiic.in/ 

 

Asam 

https://transport.assam.gov.in/ 

 

Bengal Zachodni 

Strona główna departamentu transportu 

http://transport.wb.gov.in/ 

podstrona do kontaktu z inwestorami 

http://transport.wb.gov.in/about-us/investor-relations/ 

przetargi 

http://transport.wb.gov.in/references/tenders/ 

 

Bihar 

Infrastructure Development Authority 

http://www.idabihar.com/ 

 

Gudźarat 

Gujarat Infrastructure Development Board 

http://www.gidb.org/sectors-information-infrastructure 

 

Karnataka 

http://transport.wb.gov.in/about-us/investor-relations/
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Infrastructure Development Department 

http://www.iddkarnataka.gov.in/ 

 

Kerala 

Kerala Infastructure Investment Fund Board 

http://www.kiifb.kerala.gov.in/ 

 

Kerala Industrial Infrastructure Development Corporation 

http://kinfra.org/ 

Warto zwrócić uwagę na zakładkę Investor Zone. 

http://kinfra.org/investor-zone 

 

Tamilnadu  

Tamil Nadu Infrastructure Development Board 

http://tnidb.tn.gov.in/ 

 

Telangana 

Ponieważ stan ten kilka lat temu został oddzielony od Andhra Pradeś, ta sama organizacja - 

- Infrastructure Corporation of Andhra Pradesh – zajmuje się także projektami 

infrastrukturalnymi w Telanganie. Strona internetowa oddziału na Telanganę nie 

funkcjonowała jednak w chwili pisania tego raportu. 

Działa natomiast strona organizacji odpowiedzialnej za budowę infrastruktury 

przemysłowej: Telangana State Industrial Corporation, Ltd. 

https://tsiic.telangana.gov.in/ 

W zakładce ,,Opportunities” można dowiedzieć się więcej o przetargach, inicjatywach typu 

PPP czy Specjalnych Strefach Ekonomicznych. 

 

2.8. zdrowie: portale instytucji stanowych 

 

Andhra Pradeś 

http://dh.ap.nic.in/ 
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Bengal Zachodni 

https://www.wbhealth.gov.in/ 

 

Bihar 

http://health.bih.nic.in/ 

 

Gudźarat 

http://shp.guj.nic.in/ 

 

Karnataka 

https://www.karnataka.gov.in/hfw/Pages/home.aspx 

 

Pendżab 

http://pbhealth.gov.in/ 

 

Radźasthan 

http://www.rajswasthya.nic.in/ 

 

Tamilnadu 

http://www.tn.gov.in/department/11 

 

Telangana 

http://health.telangana.gov.in/ 

 

Uttar Pradeś 

https://mohfw.gov.in/documents/csma/uttar-pradesh 

 

2.9. możliwości inwestycyjne: portale promocyjno-informacyjne rządów stanowych 

 

Andhra Pradeś 
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http://apedb.gov.in/investment-opportunities-ap.html 

 

Bengal Zachodni 

http://msmebengalinvest.in/ 

 

Bihar 

http://www.investbihar.co.in/ 

 

Ćhattisgarh 

https://csidc.in/home2/index.php/en/2015-01-25-07-22-46/2015-01-25-07-23-42 

https://csidc.in/home2/index.php/en/2015-01-25-07-22-46/2015-01-25-07-24-09/core-

sectors 

https://csidc.in/home2/index.php/en/2015-01-25-07-22-46/2015-01-25-07-24-36 

 

Karnataka 

www.investkarnataka.co.in/ 

 

Maharasztra 

https://maitri.mahaonline.gov.in/ 

 

Odisza [d. Orisa] 

https://investodisha.gov.in/ 

 

Pendżab 

http://investpunjab.gov.in/ 

[informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej można znaleźć w okienkach pośrodku 

na dole strony.] 

 

Tamilnadu 

http://www.investingintamilnadu.com/ 

 

http://msmebengalinvest.in/
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2.10. wydziały statystyczne rządów stanowych 

 

Arunaćal Pradeś 

http://www.apdes.co.in/ 

https://desap.cgg.gov.in/ 

 

Bengal Zachodni 

http://www.wbpspm.gov.in/ 

 

Bihar 

Directorate of Economics and Statistics 

http://www.dse.bih.nic.in/ 

 

Gudźarat 

https://gujecostat.gujarat.gov.in/ 

 

Karnataka  

Directorate of Economics and Statistics 

http://des.kar.nic.in/index-en.asp 

 

Kerala 

http://www.ecostat.kerala.gov.in/index.php 

 

Maharasztra 

https://mahades.maharashtra.gov.in/home.do?lang=en 

 

Pendżab 

http://punjab.gov.in/department-of-economic-statistical-organisation 

 

Radźasthan 

http://plan.rajasthan.gov.in/statistics 

https://desap.cgg.gov.in/
http://www.wbpspm.gov.in/
http://www.dse.bih.nic.in/
http://punjab.gov.in/department-of-economic-statistical-organisation
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Tamilnadu 

http://www.tn.gov.in/detail_contact/4195/4 

 

Uttar Pradeś 

http://www.uttarpradeshstat.com/ 

 

2.11. oficjalne dokumenty na temat polityki przemysłowej niektórych rządów stanowych 

Rządy stanowe publikują dokumenty przedstawiające ich politykę względem przemysłu na 

najbliższe lata. Jak zawsze w takich wypadkach powstaje pytanie o to, na ile zamiary udaje 

się realizować. Dokumenty te pozwalają jednak uzyskać przegląd najważniejszych działów 

gospodarek stanowych, planów ich rozwoju, a także zamiarów rządów co do ściągania 

inwestycji w poszczególne działy i zapewniania inwestorom zachęt. W większości 

wypadków aktualnych i przekrojowych dokumentów na ten temat nie udało się jednak 

odnaleźć w Internecie. 

 

Andhra Pradeś, plan na 2015-2020 

http://www.apiic.in/wp-content/uploads/2015/05/Industrial-Devpt.-Policy.pdf 

 

Gudźarat, plan na 2016-2021 

Plan zachęt dla firm przemysłowych na lata 2016-2021. 

https://ic.gujarat.gov.in/new-scheme-for-incentive-to-industries-general-2016-2021.aspx 

 

Karnataka, plan na 2014-2019 

https://home.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/12/Karnataka-Industrial-Policy-2014-

19.pdf 

 

Maharasztra 

Strona wskazuje na osobne plany w rozmaitych obszarach: 

https://di.maharashtra.gov.in/_layouts/15/doistaticsite/english/policies.html 
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Telangana 

https://tsiic.telangana.gov.in/industrialpolicy.html 

 

Uttar Pradeś 

Ostatni dokument dostępny jest z 2017 r.: 

http://udyogbandhu.com/DataFiles/CMS/file/UP_Industrial_Policy_2017_Engish_Ver.pdf 

 

3. Raporty instytucji prywatnych i międzynarodowych 

 

3.1. Think tanki 

 

3.1.1. PRS Legislative Research 

 

PRS Legislative Research (PRS) zajmuje się monitoringiem i analizą działalności centralnych 

i stanowych zgromadzeń ustawodawczych w Indiach. 

Główna strona organizacji: 

http://www.prsindia.org/PRS  

(PRS Legislative Research) szykuje między innymi coroczne raporty (przeglądy) wszystkich 

budżetów stanowych w Indiach. Raporty z budżetów na rok finansowy 2018-2019 dostępne 

są tu: 

3.1.1.1. Raporty z budżetów na rok finansowy 2018-2019 

http://www.prsindia.org/parliamenttrack/state-budgets/ 

 

Ponadto PRS przygotowało w 2016 r. raport na temat finansów indyjskich stanów, który 

przedstawia pewne trendy w ich wydatkach. Odnośnik do tego raportu znajduje się poniżej. 

 

3.1.1.2. PRS – raport o finansach indyjskich stanów 

Aravind Gayam, Vatsam Khullar, State of State Finances, 2016 

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552550~~State%20Finances%2

0Report.pdf 

 

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552550~~State%20Finances%20Report.pdf
http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552550~~State%20Finances%20Report.pdf
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PRS przygotowuje także raporty na inne tematy. Do ostatnich należą: 

 

3.1.1.3. PRS – raport o rolnictwie Indii 

Tanvi Desphande – State of Agriculture of India, 2017 

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552563~~State%20of%20Agric

ulture%20in%20India.pdf 

 

3.1.1.4. PRS – raport o wodach gruntowych 

Roopal Suhag, Overview of Ground Water in India, 2016 

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1455682937~~Overview%20of%20

Ground%20Water%20in%20India.pdf 

 

3.1.1.5. PRS – raport o policji 

Anviti Chaturvedi – Police Reforms in India, 2017 

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552577~~Police%20Reforms%

20in%20India.pdf 

 

3.1.1.6. PRS – raport o roli prywatnego sektora w wyższej edukacji 

Apoorva Shankar - Role of Private Sector in Higher Education 

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1453203086_Role%20of%20Private

%20Sector%20in%20Higher%20Education.pdf 

 

3.1.2. Cato Institute  

W latach 2011-2013 Cato Institute publikował raporty o poziomie wolności gospodarczej w 

indyjskich stanach, przygotowywane m.in. przez tak wybitnych ekonomistów jak Bibek 

Debroy. W sposób oczywisty jednak mogły się one po części zdezaktualizować. 

https://www.cato.org/economic-freedom-states-india 

 

3.1.3. Centre for Policy Research 

 

http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552563~~State%20of%20Agriculture%20in%20India.pdf
http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552563~~State%20of%20Agriculture%20in%20India.pdf
http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552577~~Police%20Reforms%20in%20India.pdf
http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1517552577~~Police%20Reforms%20in%20India.pdf
http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1453203086_Role%20of%20Private%20Sector%20in%20Higher%20Education.pdf
http://www.prsindia.org/administrator/uploads/general/1453203086_Role%20of%20Private%20Sector%20in%20Higher%20Education.pdf
https://www.cato.org/economic-freedom-states-india
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3.1.3.1. Land Rights Initiative 

 

Jednym z projektów CPR jest Land Rights Initiative, która skupia się na kwestiach własności 

ziemi. Część publikacji tej inicjatywy dotyczy sytuacji na terytoriach plemiennych, co jest 

bardzo istotną kwestią w Indiach, ale zapewne nie tak kluczową dla firm polskich, które 

mogłyby inwestować w tym kraju.  

Warto jednak wskazać na następujące dwa raporty: 

 

Namita Wahi, Ankit Bhatia, Pallav Shukla, Dhruva Gandhi, Shubham Jain, Upasana 

Chauhan, 

Land Acquisition in India: A Review of Supreme Court Cases (1950-2016), 27 stycznia 2017, 

http://www.cprindia.org/research/reports/land-acquision-india-review-supreme-court-

cases-1950-2016 

 

Manju Menon, Shibani Ghosh, Navroz K. Dubash, Kanchi Kohli, Pratap Banu Mehta, Namita 

Wahi 

A Framework of Principles for Environmental Regulatory Reform, 31 października 2014, 

http://www.cprindia.org/research/reports/framework-principles-environmental-regulatory-

reform 

 

Pozostałe raporty CPR, które mogą okazać się interesujące, to: 

 

Persis Taraporevala,  

3.1.3.2. Demystifying the Indian smart city: An Empirical reading of the smart cities 

mission 

10 sierpnia 2018, 

http://www.cprindia.org/research/papers/demystifying-indian-smart-city-empirical-

reading-smart-cities-mission 

 

Ashwathy Anand, Ajai Sreevatsan, Persis Taraporevala 
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3.1.3.3. An Overview of the Smart Cities Mission in India 

24 sierpnia 2018, 

http://www.cprindia.org/research/reports/overview-smart-cities-mission-india 

 

Radhika Khosla, 

3.1.3.4. Plugging In Energy Demand in Indian Residences 

22 marca 2018, 

http://www.cprindia.org/research/reports/plugging-energy-demand-indian-residences 

 

3.1.4. Public Affairs Centre 

Instytucja ta zajmuje się głównie takimi kwestiami jak środowisko, życie w miastach, prawa 

obywatelskie czy zarządzanie partycypacyjne. 

 

Raporty, które mogą okazać się przydatne, to: 

 

3.1.4.1. State of Indian Cities 

http://pacindia.org/2016/08/18/pac-idrc-project-on-the-state-of-indias-cities/ 

 

3.1.4.2. Changing the Urban Face of Karnataka 

http://pacindia.org/2016/08/18/changing-the-urban-face-of-karnataka/ 

 

3.1.4.3. Environmental concerns in Tamil Nadu: A Civil-Society perspective 

http://pacindia.org/2016/08/18/environmental-concerns-in-tamil-nadu-a-civil-society-

perspective/ 

 

3.1.5. Center for Strategic and International Studies (CSIS) 

 

CSIS to amerykański think tank, który zawiera komórkę poświęconą monitorowaniu 

indyjskiej gospodarki (zatrudnieni są w niej amerykańscy i indyjscy eksperci od indyjskiej 

gospodarki, tacy jak Richard Rossow i Aman Thakker). CSIS śledzie politykę gospodarczą 

http://www.cprindia.org/research/reports/overview-smart-cities-mission-india
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indyjskich stanów, a także wydaje kwartalne raporty o dotykających biznesu reformach w 

indyjskich stanach. 

 

3.1.5.1. CSIS: Indian States – monitor polityki gospodarczej indyjskich stanów 

 

Monitor został opisany w tekście niniejszego raportu. 

 

https://indianstates.csis.org/states/ 

https://www.cogitasia.com/category/update-on-indias-states/ 

 

3.1.5.2. CSIS: Indian State-Level Business Reforms: kwartalne przeglądy polityki 

indyjskich stanów względem biznesu 

https://indianstates.csis.org/analysis/ 

 

3.1.6. Indialogue Brief 

Indialogue Brief to monitor sytuacji w Indiach prowadzony przez członka zespołu 

zajmującego się Indiami w CSIS, Amana Thakkera. Nie śledzi on, przynajmniej dotąd, 

polityki gospodarczej indyjskich stanów, ale pozwala na orientowanie się w ogólnej sytuacji 

w Indiach, a w niektórych sytuacjach opisuje także sprawy związane z gospodarką kraju lub 

polityką stanową. 

Monitor nie ma swojej strony. Należy wejść na stronę @IndialogueBrief na Twitterze i 

kliknąć w link opisano jako ,,Subscribe here”. 

 

3.1.7. Brookings India 

 

Brookings India to indyjska filia amerykańskiego think tanku Brookings Institution. Zajmuje 

się zarówno kwestiami politics (polityki zagranicznej jak i krajowej) jak i policy, czyli działań 

rządu indyjskiego wpływających na życie obywateli. W tym kontekście można wymienić np. 

monitor dotyczący sytuacji zdrowia w Indiach. 

 

https://www.cogitasia.com/category/update-on-indias-states/
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3.1.7.1. Brookings India Health Monitor – monitor dotyczący służby zdrowia w Indiach 

https://www.brookings.edu/research/brookings-india-health-monitor/ 

 

Poniższy link przenosi do raportu z 2017 r. Raport z br. powinien zostać opublikowany 21 

lipca 2018 r. lub w następnych dniach. 

 

3.1.8. National Council for Applied Economic Research (NCAER) 

NCAER przedstawia siebie jako ekonomiczny think tank typu non-profit. Zajmuje się 

makroekonomią, handlem i polityką gospodarczą, część jego badań oparta jest na danych 

ze spisu powszechnego, ale też niektóre publikacje tej instytucji są zbyt naukowo i za mało 

praktyczne w odniesieniu do tematu niniejszego raportu. 

http://www.ncaer.org/ 

Warto jednak wskazać na kilka publikacji. Do takich należy bez wątpienia przygotowywany 

przez tę instytucję coroczny indeks potencjału do przyciągania inwestycji przez indyjskie 

stany. 

 

3.1.8.1. Indeks potencjału do przyciągania inwestycji przez indyjskie stany (NCAER 

State Investment Potential Index) 

Indeks porównuje akrakcyjność indyjskich stanów dla inwestorów pod względem sześciu 

kategorii: ziemia, praca, infrastruktura, środowisko gospodarcze, stabilność polityczna i 

zarządzanie (governance) i percepcje środowiska biznesowego. To ostatnie oparte jest na 

wywiadach z biznesmenami. 

Wchodząc na poniższą stronę internetową można ściągnąć najnowszy raport, za rok 2018. 

http://www.ncaer.org/publication_details.php?pID=296 

Raport za rok 2017 znajduje się tutaj: 

http://www.ncaer.org/publication_details.php?pID=282 

 

3.1.8.2. Raport o stopniu wprowadzania reform ułatwiających prowadzenie działalności 

gospodarczej  

Building Synergies: Matching Business Reforms to Improved 'Ease of Doing Business, 2018. 

http://www.ncaer.org/
http://www.ncaer.org/publication_details.php?pID=296
http://www.ncaer.org/publication_details.php?pID=282
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Ten raport, zlecony przez Brytyjską Wysoką Komisję, oparty jest na wywiadach  

z urzędnikami i reprezentantami firm w 12 indyjskich stanach, a na celu ma ocenę stopnia 

wprowadzania rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej. 

http://www.ncaer.org/publication_details.php?pID=280#inline1 

 

3.1.8.3. Raport przewidujący sytuację i perspektywy rynku rolnego (Agricultural 

Outlook and Situation Analysis Reports, 2017) 

Raport został zlecony przez Ministerstwo Rolnictwa. Jest z 2017 r., a przewiduje tendencję 

względem m.in. wzrostu uzyskiwania płodów rolnych, ich cen, importu itp. Mimo tego, że 

jest po części zdezaktualizowany, pozwala również śledzić pewne dłuższe tendencje. Choć 

zasadniczo opisuje sytuację ogólnoindyjską, pod pewnymi względami porównuje również 

dane z wybranych stanów i miast. 

http://www.ncaer.org/publication_details.php?pID=278#inline1 

 

3.1.8.4. Study to Identify the Gap in Institutional Funding in Agro-Processing 

Cooperative Sector in India: Overview and Policy Implications, 2017 

Raport został zlecony przez Ministerstwo Rolnictwa. Choć raport skupia się na finansowaniu 

dla kooperatywów w branży przetwórstwa żywnościowego, ale przy okazji pozwala uzyskać 

pewne informacje o tej branży w ogóle. 

http://www.ncaer.org/publication_details.php?pID=292#inline1 

 

 

 

3.2. Prywatne instytucje doradcze i analizujące rynek 

 

3.2.1. PWC India 

PWC (PricewaterhouseCoopers) to konglomerat firm zajmujący się m.in. doradztwem. Jej 

indyjsk oddział – poza możliwością opłacenia jego usług – publikuje ona bezpłatne raporty 

na temat możliwości otwierających się na rynku indyjskim. 

https://www.pwc.in/ 

 

http://www.ncaer.org/publication_details.php?pID=280#inline1
http://www.ncaer.org/publication_details.php?pID=292#inline1
https://www.pwc.in/
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Przydatne mogą okazać się różne raporty, na przykład: 

 

3.2.1.1. A guide to investing in India’s solar energy sector 

https://cdkn.org/wp-content/uploads/2017/07/Up-A-guide-to-investing-in-

India%E2%80%99s-solar-energy-sector-1.pdf 

 

3.2.1.2. Manufacturing technology in the automotive sector: Prospects of eastern India 

https://www.pwc.in/publications/2018/manufacturing-technology-in-the-automotive-

sector-prospects-of-eastern-india.html 

 

3.2.1.3. Flying high: Drones to drive jobs in the construction sector 

https://www.pwc.in/publications/2018/flying-high.html 

 

3.2.1.4. Use of electric vehicles to transform mass transportation in India 

https://www.pwc.in/publications/2018/use-of-electric-vehicles-to-transform-mass-

transportation-in-india.html 

 

3.2.1.5. The changing face of banking 

https://www.pwc.in/publications/2018/the-changing-face-of-banking.html 

 

3.2.1.6. Emerging Trends in Real Estate 

https://www.pwc.in/assets/pdfs/trs/emerging-trends-in-real-estate-2018.pdf 

 

3.2.2. Deloitte India 

https://www2.deloitte.com/in/en.html 

 

Przydatne mogą okazać się między innymi poniższe raporty, artykuły i badania: 

 

3.2.2.1. India Banking Fraud Survey 

https://www2.deloitte.com/in/en/pages/finance/articles/IndiaBankingFraudSurveyIII.html 

 

https://cdkn.org/wp-content/uploads/2017/07/Up-A-guide-to-investing-in-India%E2%80%99s-solar-energy-sector-1.pdf
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2017/07/Up-A-guide-to-investing-in-India%E2%80%99s-solar-energy-sector-1.pdf
https://www.pwc.in/publications/2018/flying-high.html
https://www.pwc.in/publications/2018/use-of-electric-vehicles-to-transform-mass-transportation-in-india.html
https://www.pwc.in/publications/2018/use-of-electric-vehicles-to-transform-mass-transportation-in-india.html
https://www.pwc.in/assets/pdfs/trs/emerging-trends-in-real-estate-2018.pdf
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3.2.2.2. Solar Power in Karnataka 

https://www2.deloitte.com/in/en/pages/energy-and-resources/articles/solar-power-in-

karnataka.html 

 

3.2.2.3. Securing the Energy Basket by Optimizing Resource Potential 

https://www2.deloitte.com/in/en/pages/energy-and-resources/articles/securing-the-

energy-basket.html 

 

3.2.2.4. The Evolving Energy Landscape in India. Opportunities for investments 

https://www2.deloitte.com/in/en/pages/energy-and-resources/articles/the-evolving-

energy-landscape-in-india.html 

 

3.2.2.5. India Services Sector. A multi-trillion dollar opportunity for global symbiotic 

growth 

https://www2.deloitte.com/in/en/pages/industries/articles/india-services-sector.html 

 

3.2.2.6. FinTech in India 

Ready for breakout 

https://www2.deloitte.com/in/en/pages/financial-services/articles/fintech-india-ready-for-

breakout.html 

 

3.2.3. Center for Monitoring of Indian Economy (CMIE) 

CMIE to prywatna firma zajmująca się analizą gospodarki indyjskiej. Jej produkty są w 

większości płatne. Przy niektórych publikacjach można obejrzeć ich przykłady na stronie 

CMIE. 

Produkty CMIE to między innymi: 

 

ProwessIQ pozwala wyszukiwać informacje o prywatnych firmach indyjskich o wartości 

rynkowej większej niż milion rupii. 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=prowessiq&

portal_code=030010010050000000000000000000000000000000000 
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ProwessTrax 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wcontact&page=prowesstrax_contents&p

rd=trax&desc=contents_overview 

 

Prowessdx 

Produkt ten pozwala przeglądać wyniki finansowe firm i dane rynkowe. 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=prowessdx

&portal_code=030010040005000000000000000000000000000000000 

 

CapEx 

Jest to przegląd projektów, dla których poszukuje się finansowania. 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=capex&port

al_code=030010060005000000000000000000000000000000000 

 

CapExdx 

Jest to baza danych obecnych intencji inwestycyjnych i efektów przeszłych intencji. 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=capexdx&p

ortal_code=030010070005000000000000000000000000000000000 

 

FirstSource 

Narzędzie to pozwala analizować indyjskie firmy jako m.in. potencjalnych partnerów, 

dostawców, itp. 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=firstsource&

portal_code=030010080005000000000000000000000000000000000 

 

People of Indiadx 

Źródło to pozwala wynajdywać informacje o konkretnych osobach. 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=poi&portal_

code=030020030010000000000000000000000000000000000 

 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wcontact&page=prowesstrax_contents&prd=trax&desc=contents_overview
https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wcontact&page=prowesstrax_contents&prd=trax&desc=contents_overview
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EconomicOutlook 

Produkt ten przedstawia dane pokazujące stan indyjskiej gospodarki i przedstawia 

krótkoterminowe przewidywania na temat tej gospodarki. 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=eo&portal_

code=030030010005000000000000000000000000000000000 

 

States of India 

Produkt ten pozwala przegląd dane o rynkach indyjskich stanów, a także inne informacje na 

ich temat. 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=soi&portal_

code=030030020005000000000000000000000000000000000 

 

Industry Outlook 

Źródło to przedstawia dane historyczne i przewidywania na temat różnych branż 

indyjskiego przemysłu. 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=io&portal_c

ode=030030030005000000000000000000000000000000000 

i 

https://industryoutlook.cmie.com/ 

 

Tradedx 

Jest to produkt zestawiajacy dane o handlu zagranicznym Indii. 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=tradedx&po

rtal_code=030030050005000000000000000000000000000000000 

 

3.3. Izby gospodarcze 

 

3.3.1. FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) 

http://ficci.in/ 

 

https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=eo&portal_code=030030010005000000000000000000000000000000000
https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wproducts&tabno=7010&prd=eo&portal_code=030030010005000000000000000000000000000000000
https://industryoutlook.cmie.com/
http://ficci.in/
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FICCI to jedna największych izb zrzeszających firmy indyjskie. Większość raportów izby 

porusza kwestie ogólnoindyjskie. FICCI ma jednak oddziały stanowe bądź regionalne. 

Większość z nich nie publikuje jednak osobnych raportów, skupiających się na wybranym 

aspekcie gospodarczym. Istnieje jednak kilka wyjątków, które zostaną ujęte na poniższej 

liście raportów; z kolei ogólne, roczne raporty ze stanów mają raczej charakter broszur 

informacyjno-reklamowaych i nie zostaną ujęte poniżej. Dane kontaktowe i inne infomacje 

o poszczególnych oddziałach można znaleźć wchodząc na stronę FICCI 

http://ficci.in/ 

I klikając zakładkę States po prawej. 

 

3.3.1.1. Raport Railway sector - A key driver for 'Make in India' program 

http://ficci.in/publication.asp?spid=23020 

 

3.3.1.2. Raport Technology: Transforming Railway Transportation 

http://ficci.in/publication.asp?spid=23019 

 

3.3.1.3. Raport Indian Railways Stations Redevelopment - Transforming and Creating 

New Win-Win Opportunities 

http://ficci.in/publication.asp?spid=20921 

 

3.3.1.4. Raport Reforms on Track: Accelerating Indian Railways' Investment Trajectory  

http://ficci.in/publication.asp?spid=20918 

 

3.3.1.5. Raport Opportunity in Smart Cities of Maharashtra 

http://ficci.in/publication.asp?spid=20818 

 

3.3.1.6. A Report on Chemical Industry with focus to Gujarat & Speciality Chemicals 

http://ficci.in/publication.asp?spid=22997 

 

http://ficci.in/
http://ficci.in/publication.asp?spid=23020
http://ficci.in/publication.asp?spid=20921
http://ficci.in/publication.asp?spid=20918
http://ficci.in/publication.asp?spid=20818
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3.3.1.7. Raport Regional Connectivity Scheme (RCS) for Civil Aviation: Roadmap for 

sustainable operations 

http://ficci.in/publication.asp?spid=20827 

 

3.3.1.8. Raport Opportunities and Financing Outlook for Aviation Sector 

http://ficci.in/publication.asp?spid=22958 

 

3.3.1.9. Raport Demystifying Healthcare Costs: A scientific Approach 

http://ficci.in/publication.asp?spid=23028 

 

3.3.1.10. Raport Report On India Gas Infrastructure: Strategies to accelerate to a Gas 

Based Economy 

http://ficci.in/publication.asp?spid=20995 

 

3.3.2 Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM) 

http://www.assocham.org/ 

 

Część publikacji tej instytucji ma charakter broszur reklamowych. Większość publikacji nie 

jest dostępna na stronie izby, ale można je tam nabyć: 

http://www.assocham.org/publications.php 

 

Do 2016 r. ASSOCHAM wydawało cykliczną publikację, ASSOCHAM Economic Weekly. 

Jego archiwalne numbery dostępne są tutaj: 

http://www.assocham.org/research.php 

Jest to jednak w większości przegląd informacji o gospodarce z różnych źródeł i opisujących 

różne tematy, bez ich analizy. 

 

3.3.3. Chamber of Indian Industry (CII) 

 

http://ficci.in/publication.asp?spid=20827
http://ficci.in/publication.asp?spid=22958
http://www.assocham.org/
http://www.assocham.org/publications.php
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3.3.3.1. Ease of Doing Business Watch 

Wydawane co dwa miesiące pismo informujące o nowych zmianach dotyczących łatwości 

prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach. 

Ostatni w chwili pisania tych słów (maj 2018) numer dostępny jest tu: 

https://www.mycii.in/KmResourceApplication/59871.CIIEaseofDoingBusinessWatch.pdf 

 

Pod poniższym linkiem powinny pojawiać się nowe numery. 

https://www.cii.in/NewsletterDetail.aspx?enc=6kbJKFIRQ4UJv/ekPjKHdN6jL8F3S8egIvh5G

nhF+1UIRhJULlM/49jHUpor2d2Kwkqx1hD2lgz6LnnKFybSkCw1L3pPDmbGaeuXLuC6a6uw

TmNaTcBfI6wGMi5en0YJKdzvSvr8iA3oCmg8St0Cf8/Chke8MxQJnQ51r95X2iE= 

 

3.3.3.2. Raporty o Himaćal Pradeś 

Ponadto CII publikuje dwie cykliczne pozycje o sytuacji w stanie Himaćal Pradeś. 

Coroczny raport o działalności rządu tego stanu: 

http://www.cii.in/NewsletterDetail.aspx?enc=LxIe20/9onUKLatQU7JwlGbunIb28lefrzU3oN

go9jWEjkgYkw/NUOe2/+XIQM1v/1gL3TykPTcBb5zev3VQZa3dcY5JWtcDyBa41EDCNOguT

gZsFAmFtmDYL+0GQknIeg3YF7WDGALetV3Xo9cFG6AluxnKU8zSHVygYD1aETg= 

CII publikowało również kwartalny przegląd sytuacji w Himaćal Pradeś, przygotowywany 

przez stanowy oddział tej izby przemysłowej. Wydawanie tego kwartalnika zostało jednak 

najwyraźniej zawieszone. 

http://www.cii.in/NewsletterDetail.aspx?enc=siQx52eEXP8EiTbN9uxtvzeijKpjzg3gwSHYGE

rQGFg6QwcJcVJXP2RnRwR2cDZomwkDcfSsqYuYmqKk+gvE7JRr+7LXQ9OjOS7vm/ddzyp

AJymr4OksiAoMESqeSqTiN5+ntJE1NZmox41ZpwPJ/V0FKyZHrsq5DGm6lOjpKeg= 

 

3.3.4. Progress Harmony Development Chamber (PHD Chamber) 

Ta instytucja skupia się na północnych Indiach. 

 

Przygotowuje ona m.in. raporty będące przeglądami sytuacji gospodarczej w niektórych 

indyjskich stanach (state profiles): 

 

https://www.cii.in/NewsletterDetail.aspx?enc=6kbJKFIRQ4UJv/ekPjKHdN6jL8F3S8egIvh5GnhF+1UIRhJULlM/49jHUpor2d2Kwkqx1hD2lgz6LnnKFybSkCw1L3pPDmbGaeuXLuC6a6uwTmNaTcBfI6wGMi5en0YJKdzvSvr8iA3oCmg8St0Cf8/Chke8MxQJnQ51r95X2iE
https://www.cii.in/NewsletterDetail.aspx?enc=6kbJKFIRQ4UJv/ekPjKHdN6jL8F3S8egIvh5GnhF+1UIRhJULlM/49jHUpor2d2Kwkqx1hD2lgz6LnnKFybSkCw1L3pPDmbGaeuXLuC6a6uwTmNaTcBfI6wGMi5en0YJKdzvSvr8iA3oCmg8St0Cf8/Chke8MxQJnQ51r95X2iE
https://www.cii.in/NewsletterDetail.aspx?enc=6kbJKFIRQ4UJv/ekPjKHdN6jL8F3S8egIvh5GnhF+1UIRhJULlM/49jHUpor2d2Kwkqx1hD2lgz6LnnKFybSkCw1L3pPDmbGaeuXLuC6a6uwTmNaTcBfI6wGMi5en0YJKdzvSvr8iA3oCmg8St0Cf8/Chke8MxQJnQ51r95X2iE
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3.3.4.1. Raport o sytuacji gospodarczej Dżammu i Kaszmiru (marzec 2018) 

Kashmir – The Way Forward 

http://phdcci.in/file/thematic_pdf/Kashmir%20The%20Way%20Forward.pdf 

 

3.3.4.2. Raport o sytuacji gospodarczej Himaćal Pradeś (sierpień 2017) 

Prospering Himachal Pradesh. A Mountain of Opportunities 

http://phdcci.in/file/thematic_pdf/Prospering%20Himachal%20Pradesh.pdf 

 

3.3.4.3. Raport o sytuacji gospodarczej Pendżabu (maj 2017) 

Punjab. Roadmap for the New Government 

http://phdcci.in/file/thematic_pdf/Government%20in%20Punjab.pdf 

 

3.3.4.4. Raport o sytuacji gospodarczej w Telanganie (marzec 2016) 

Telangana. The Dynamic State of India 

http://phdcci.in/file/thematic_pdf/Telangana.pdf 

 

Pozostałe raporty o gospodarkach stanowych dostępne są pod poniższym linkiem, ale są 

one starsze od wyżej wymienionych. 

http://www.phdcci.in/index.php?route=product/category&path=82_126 

 

Ponadto PHD Chamber opublikowało w ostatnich latach m.in. następujące raporty: 

 

3.3.4.5. Raport o rozwoju infrastruktury w stanie Uttar Pradeś (wrzesień 2017) 

New Generation Infrastructure Summit 2015. Suggestions to the State Government 

http://phdcci.in/file/state%20profie_pdf/Suggestions%20Study%20-

%20Infrastructure%20Summit.pdf 

Raport to w większości prospekt. Warto jedynie przeczytać rekomendacje na s. 14 i uznać ją 

jako wskaźnik problemów, z którymi boryka się stan. 

 

3.3.4.6 Raport o przemyśle diamentowym w Indiach (listopad 2017) 

Grown Diamonds, A Sunrise Industry in India: Prospects for Economic Growth 

http://phdcci.in/file/thematic_pdf/Kashmir%20The%20Way%20Forward.pdf
http://phdcci.in/file/thematic_pdf/Prospering%20Himachal%20Pradesh.pdf
http://www.phdcci.in/index.php?route=product/category&path=82_126
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http://phdcci.in/file/state%20profie_pdf/Grown%20Diamonds.pdf 

 

3.3.4.7. Raport o mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Indiach względem 

kampanii Make in India 

Bolstering MSMEs for Make in India. With Special Focus on CSR 

http://phdcci.in/file/research_paper/Make%20in%20India.pdf 

 

3.3.4.8. Raport o skutkach wymiany nominałów (demonetyzacji) na gospodarkę Indii 

Impact of Demonetization Economy, Business and People. Suggestive Measures for 

Remonetization 

http://phdcci.in/image/data/Research%20Bureau-

2014/Economic%20Developments/paper/Study%20on%20Impact.pdf 

 

3.3.4.9. Raport o łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach (2016) 

Survey on Ease of Doing Business in India 

http://phdcci.in/image/data/Research%20Bureau-

2014/Economic%20Developments/paper/Ease%20of%20Doing%20Business.pdf 

 

3.3.4.10. Raport o wpływie Brexit na gospodarkę Indii (lipiec 2016) 

BREXIT Impact on Indian Economy 

http://phdcci.in/image/data/Research%20Bureau-

2014/Economic%20Developments/paper/BREXIT%20Impact.pdf 

Powyższy raport nie zajmuje się kwestiami gospodarek stanowych, ale analizuje wpływ 

Brexit na międzynarodowy handel Indii. 

 

Starsze raporty PHD nie zostały tu wymienione. 

 

3.4. Organizacje międzynarodowe 

 

3.4.1. Bank Światowy 

 

http://phdcci.in/image/data/Research%20Bureau-2014/Economic%20Developments/paper/Study%20on%20Impact.pdf
http://phdcci.in/image/data/Research%20Bureau-2014/Economic%20Developments/paper/Study%20on%20Impact.pdf
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3.4.1.1. Word Bank – Ease of Doing Business in India 

Ranking łatwości prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach i wybranych indyjskich 

miastach. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india 

 

3.4.1.2. Raport Doing Business 2018. Refoming to Create Jobs nt. Azji Południowej 

http://www.doingbusiness.org/reports/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Profiles/R

egional/DB2018/SA.pdf 

 

3.4.2. OECD 

3.4.2.1. OECD Economics Survey, India 2017 

 

https://www.oecd.org/eco/surveys/INDIA-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf 

 

4. Media indyjskie 

 

4.1. Największe ogólnokrajowe gazety w języku angielskim 

 

The Economic Times 

https://economictimes.indiatimes.com/ 

 

The Hindu 

https://www.thehindu.com/ 

 

Warto dodać, że powyższa gazeta wydaje również dodatek dotyczący biznesu: The Hindu 

Business Line: 

https://www.thehindubusinessline.com/ 

Kilka lat temu gazeta założyła także swój think tank, The Hindu Centre for Politics and 

Public Policy: 

https://www.thehinducentre.com/ 

 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india
https://www.oecd.org/eco/surveys/INDIA-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
https://economictimes.indiatimes.com/
https://www.thehindu.com/
https://www.thehindubusinessline.com/
https://www.thehinducentre.com/
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Hindustan Times 

https://www.hindustantimes.com/ 

 

Times of India 

https://timesofindia.indiatimes.com/ 

 

Outlook India 

https://www.outlookindia.com/ 

 

The Indian Express 

https://indianexpress.com/ 

 

4.1.1 portale informacyjne i opiniotwórcze w języku angielskim 

 

The Wire 

thewire.in 

 

FirstPost 

https://www.firstpost.com/ 

 

The Quint 

https://www.thequint.com/ 

 

Bloombergquint: portal o biznesie współtworzony przez The Quint i Bloomberg: 

https://www.bloombergquint.com/ 

 

The Print 

https://theprint.in/ 

 

4.2. Największe gazety w językach indyjskich 

 

https://www.hindustantimes.com/
https://www.outlookindia.com/
https://theprint.in/
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Dainik Bhaskar (j. hindi) 

https://www.bhaskar.com/ 

 

Dainik Jagran (j. hindi) 

https://www.jagran.com/ 

 

Hindustan (j. hindi) 

https://www.livehindustan.com/ 

 

Amar Ujala (j. hindi) 

https://www.amarujala.com/ 

 

Rajasthan Patrika (j. hindi, ze skupieniem na stanie Radźasthan) 

https://www.patrika.com/ 

 

Dina Thanthi (j. tamilski – Tamilnadu i Puduććeri) 

https://www.dailythanthi.com/ 

 

The Hindu – edycja tamilska 

https://tamil.thehindu.com/ 

 

Malaya Manorama (j. malajalam – Kerala)  

https://www.manoramaonline.com/home.html 

 

Mathubhumi (j. malajalam – Kerala) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mathrubhumi 

 

Eenadu (j. telugu – Andhra Pradeś i Telangana) 

http://www.eenadu.net/ 

 

 

https://www.jagran.com/
http://www.eenadu.net/
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Anand Bazar Patrika (j. bengalski – Bengal Zachodni) 

https://www.anandabazar.com/ 

 

Loksatta (j. marathi – Maharasztra) 

https://www.loksatta.com/ 

https://www.anandabazar.com/

