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Abstrakt 

Táto práca obsahuje rozsiahlu komparatívnu analýzu Indii a Číny. Túto analýzu 

je možné rozdeliť na dve časti. Prvá sa zaoberá politickým vývojom a súčasnou 

politickou situáciou v týchto krajinách a druhá časť je zameraná na ekonomický vývoj 

a súčasný stav ich hospodárstva. Prvá časť prvej kapitoly sa pozerá na politický vývoj 

v Číne. Sústredí sa na históriu v 19. a 20. storočí a poukazuje na to, že obdobie po páde 

feudalizmu bolo veľmi nepokojné. Táto kapitola končí obdobím po smrti Mau Tse-

tunga. Druhá časť prvej kapitoly rozpráva o politickom vývoji v Indii, hlavne o období 

kým bola India Britskou kolóniou. Druhá kapitola ponúka komparatívnu analýzu 

súčasného politického systému v Indii a Číne. Táto kapitola ukazuje, že v Indii majú 

občania viac vplyvu na politické dianie, než v Číne. Druhá časť tejto práce začína 

s treťou kapitolou. Tretia kapitola analyzuje vývoje Čínskej ekonomiky hlavne od 

osemdesiatych rokov 20 storočia. Toto je obdobie kedy čínska vláda začala 

implementovať zásadné ekonomické zmeny do systému. Tieto zmeny  transformovali 

čínsku plánovanú ekonomiku na niečo čo veľmi blízko pripomína trhové hospodárstvo.  

Štvrtá kapitola je podobná tretej, jediný rozdiel je v tom že hovorí o Indii. Odhaľuje, že 

vlády oboch krajín sa z počiatku rozhodli, že štát by mal mať kontrolu nad 

hospodárstvom a iba neskôr prešli ku kapitalizmu, čo malo pre ich krajiny priaznivé 

následky. Piata kapitola je hlavne zameraná na porovnávanie vzorov ekonomického 

rastu, ktoré sú prítomné v týchto krajinách. Výsledky analýzy naznačujú, že Čína už 

začala nasledovať Kuznetsov vzor ekonomického rastu, zatiaľ čo rast v Indii sa ešte 

správa podľa Marxovho vzoru. Záverečná kapitola tejto práce porovnáva súčasné 

ekonomické črty týchto dvoch krajín a poukazuje na to, že India je ekonomický 

slobodnejšia než Čína, a že nízke mzdy sú veľkou atrakciou pre investorov z cudziny. 

Ďalej táto kapitola argumentuje, že tieto dve krajiny by už viac nemali byť označované 

ako emerging markets (novovznikajúce trhy), lebo na ich trhoch sú už prítomné domáce 

ako aj dobre známe zahraničné spoločnosti, ktoré tu ponúkajú svoje špeciálne upravené 

tovary a služby. Ďalšími dôvodom je to, že tieto krajiny sú centrom inovácií produktov, 

služieb a manažmentu a tieto inovácie budú mať zrejme dopad na zvyšok sveta. 

A konečne veľké korporácie, ktoré majú pôvod v týchto krajinách sú veľkou 

konkurenciou pre spoločnosti z rozvinutého sveta.    

  

 

 


