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Słowo wstępne ministra 

 
Relacje Australii z Indiami nadal zyskują na znaczeniu strategicznym i 

gospodarczym. Kompleksowe partnerstwo strategiczne uzgodnione przez 

premierów Morrisona i Modiego w czerwcu 2020 roku podkreśla ambicje, 

zaufanie i energię, które charakteryzują nasze współczesne więzi. 

Od czasu zatwierdzenia strategii gospodarczej Indii do 2035 roku: Navigating from potential to 
delivery (IES), rząd australijski zainwestował znacząco w położenie gruntu pod głębsze 
powiązania gospodarcze. Pomimo niepowodzeń w ramach COVID-19, jesteśmy pewni, że uda 
nam się zrealizować długoterminowe ambicje IES poprzez trwałe, strategiczne inwestycje w 
stosunki gospodarcze. 

 

Niniejsza aktualizacja jest częścią rządowego planu budowy silniejszej, bardziej dynamicznej i 
konkurencyjnej gospodarki w następstwie konferencji COVID-19 i w obliczu bardziej 
wymagającego środowiska międzynarodowego. Aktualizacja będzie wspierać australijskie 
przedsiębiorstwa i gałęzie przemysłu w dywersyfikacji i dostosowaniu się do tego nowego 
środowiska. 

 

Partnerstwo Australii i Indii ma kluczowe znaczenie dla tego planu, ponieważ oboje dążymy do 
silniejszego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz bezpieczniejszych i bardziej 
zróżnicowanych modeli handlu i inwestycji oraz łańcuchów dostaw. Zaufanie i wiarygodność 
naszego partnerstwa pomoże napędzić głębsze zaangażowanie gospodarcze. Nasze silniejsze 
więzi gospodarcze przyniosą korzyści regionowi i przyczynią się do bardziej otwartego, 
integracyjnego i odpornego Indo-Pacyfiku. 

 

Jestem przekonany, że nowe inicjatywy zawarte w tej aktualizacji dodadzą świeżego wigoru i 
ostrości naszym więzom gospodarczym, w tym zwiększą dwustronny handel i inwestycje. 
Będziemy rozwijać tradycyjne siły Australii na rynku indyjskim i wykorzystywać nasze naturalne 
komplementarności, aby przygotować nas na przyszłość. Nasze wysokiej jakości towary i usługi - 
od minerałów do światowej klasy edukacji i technologii - pomogą wspierać szybko rozwijającą się 
gospodarkę Indii. 

 

Ukierunkowane inicjatywy wykorzystają energię i wiedzę fachową głęboko cenionej społeczności 
indyjskich Australijczyków. Inicjatywy te będą również napędzać bliższą współpracę w 
strategicznie ważnych sektorach nauki, przestrzeni, technologii, zdrowia i krytycznych minerałów. 
I będą budować nowe partnerstwa w celu wspierania nowej gospodarki energetycznej poprzez 
przyspieszenie technologii niskoemisyjnych. Będziemy nadal aktualizować IES, aby zapewnić 
sobie pozycję do osiągnięcia sukcesu. 

 

 

Szanowny Dan Tehan MP 
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Streszczenie. 
 

An India Economic Strategy to 2035: Navigating from Potential to Delivery (IES) została 
przedstawiona jako niezależny raport dla rządu Australii w 2018 roku jako mapa drogowa do 
pogłębienia integracji gospodarczej z Indiami. IES przekonująco argumentował, że w 
nadchodzących dekadach żaden kraj nie zaoferuje australijskim firmom więcej możliwości 
wzrostu niż Indie. 

 

Rząd zatwierdził IES w 2018 r. i od tego czasu wdrożył praktyczne inicjatywy, aby zrealizować jego 
ambicje. Kompleksowe partnerstwo strategiczne (CSP) ogłoszone przez premierów Morrisona i 
Modiego w czerwcu 2020 r. stanowiło kolejny krok naprzód w realizacji potencjału tych więzi, w 
tym pracy w kierunku kompleksowej umowy o współpracy gospodarczej (box). Niniejsza 
aktualizacja przyspiesza wysiłki całego rządu australijskiego na rzecz budowania i pogłębiania 
powiązań gospodarczych w celu wspierania dobrobytu obu krajów. 

 

Niniejsza Aktualizacja stanowi pięcioletni plan działania dla Rządu Australii, który odpowiada na 
zmieniające się możliwości dla obu krajów, zmienione okoliczności globalne, rosnącą siłę 
stosunków dwustronnych oraz kluczowe reformy gospodarcze w Indiach. 

 

W niniejszej aktualizacji przedstawiono praktyczne inicjatywy koncentrujące się na budowaniu 
naszych tradycyjnych atutów i tworzeniu nowych partnerstw w nowo powstających obszarach 
współpracy. W aktualizacji uwzględniono sektory priorytetowe określone przez IES, a także 
zwrócono większą uwagę na rolę technologii, przestrzeni kosmicznej i branży twórczej. 
Aktualizacja jest nastawiona na wspieranie przedsiębiorstw w praktycznych sposobach jak 
najlepszego wykorzystania nowych i istniejących możliwości. 

 
Sektory priorytetowe 

Rząd będzie wspierał większe dwukierunkowe przepływy inwestycyjne, aby rozwijać obie 
gospodarki i pomagać w rozwoju przedsiębiorstw. Indyjski program reform poprawi warunki dla 
australijskich inwestorów. Pomożemy zrealizować większy potencjał w sektorze infrastruktury. 

 

Rząd pomoże naszym więzom edukacyjnym z Indiami odzyskać równowagę po skutkach 
zamknięcia granic. Będziemy budować długotrwałe więzi i pomagać w pozycjonowaniu naszych 
światowej klasy dostawców jako partnerów z wyboru dla potrzeb Indii w zakresie edukacji, 
umiejętności i badań naukowych teraz i w przyszłości. 

 

Rząd będzie współpracował z branżą oraz rządami stanów i terytoriów, aby odzyskać silny wzrost z 
indyjskiego rynku turystycznego. Australia nadal dąży do osiągnięcia 1,2 miliona indyjskich 
przyjazdów do 2035 roku, które prawdopodobnie będą warte ponad A$9 miliardów rocznie dla 
australijskiej gospodarki. 

 

Rząd pracuje nad pozycją Australii jako głównego partnera Indii w zakresie agrobiznesu, 
kluczowego dostawcy towarów rolnych i partnera w zakresie wiedzy technicznej. Będziemy 
dążyć do większego dostępu do rynku jako priorytet pierwszego rzędu. 

 

Zasoby pozostaną centralnym elementem naszych stosunków gospodarczych. Będziemy 
współpracować z przemysłem, aby utrzymać naszą pozycję jako wiarygodnego i konkurencyjnego 
dostawcy minerałów i sprzętu górniczego, technologii i usług. Będziemy ułatwiać partnerstwo w 
zakresie kluczowych minerałów. 

 

Rząd będzie pracował nad zwiększeniem naszych więzi energetycznych z Indiami - najszybciej 
rozwijającym się rynkiem energetycznym na świecie. Będziemy współpracować z Indiami w zakresie 
najnowocześniejszych technologii, zwłaszcza odnawialnych źródeł energii i wodoru. 
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Rząd będzie współpracował z australijskimi firmami technologicznymi, aby wykorzystać 
pojawienie się Indii jako potęgi technologicznej i źródła zaufanych talentów technicznych na całym 
świecie. Do 2025 roku Indie mają 
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Australia i Indie oficjalnie wznowiły negocjacje w sprawie kompleksowej umowy o 
współpracy gospodarczej (CECA). Oba kraje pracują nad wczesnym porozumieniem w 
sprawie pogłębienia dwustronnego handlu towarami i usługami, mając na celu zawarcie 
pełnej CECA do końca 2022 r. 

 

Australia dąży do zawarcia kompleksowej i zrównoważonej umowy handlowej, która będzie 
sprzyjać rozszerzeniu handlu i przepływów inwestycyjnych z korzyścią dla obu gospodarek. 
CECA powinna zapewnić lepszy dostęp do rynku towarów w zakresie zasobów i energii, 
rolnictwa, przetworzonej żywności i napojów oraz produktów przemysłowych. Australia 
będzie również dążyć do poprawy dostępu dla dostawców usług oraz do nowoczesnej 
ochrony inwestorów, aby zwiększyć zaufanie inwestorów i pobudzić inwestycje, przy 
odpowiednim zabezpieczeniu praw rządów do regulacji. Umowa mogłaby ułatwić handel 
cyfrowy poprzez włączenie nowoczesnych i przyszłościowych zasad, które wspierają 
wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu umożliwienia handlu. 

 

Aktualizacja uzupełnia te wysiłki i pomoże stworzyć podstawy dla przedsiębiorstw po obu 
stronach do wykorzystania potencjału naszego partnerstwa gospodarczego. 

ma 900 milionów użytkowników Internetu.1 Będziemy pogłębiać współpracę w zakresie krytycznych 
i powstających technologii, które będą podstawą naszego przyszłego dobrobytu. 

 

Rosnące stosunki w przestrzeni kosmicznej przyniosą korzyści handlowe i strategiczne. 
Będziemy współpracować z biznesem, aby wykorzystać nasze rosnące komplementarności i więzi 
strategiczne, w tym aby pomóc australijskim firmom obronnym znaleźć dalsze niszowe możliwości 
w Indiach. 

 

Współpraca Australii i Indii w sektorze zdrowia jest bardzo perspektywiczna. COVID-19 przyczynił 
się do upowszechnienia cyfrowych usług zdrowotnych w Indiach, zwiększył nacisk na produkcję 
urządzeń medycznych i leków oraz wzmocnił znaczenie Indii w globalnych łańcuchach dostaw, w 
tym szczepionek. 

 

W Indiach obserwuje się szybki wzrost w sektorze usług finansowych i technologii. Dążenie 
Indii do stania się głównym azjatyckim hubem fintechowym stworzy możliwości dla australijskiego 
biznesu. 

 

Rząd będzie wspierał korzyści społeczne i handlowe wynikające ze wspólnej pasji Australii i Indii do 
sportu oraz naszych rosnących powiązań w przemyśle kulturalnym i kreatywnym. 

 
We wszystkich sektorach nasze głębokie więzi międzyludzkie pomogą napędzić zaangażowanie 
gospodarcze. 
Tętniąca życiem indyjska społeczność australijska ma kluczowe znaczenie dla tej historii, a rząd 
będzie wspierał jej rolę jako źródła doradztwa, sieci i partnerstwa. 

 

W ramach naszych wysiłków na rzecz poszerzenia i pogłębienia więzi gospodarczych z Indiami, 
rząd będzie również pomagał w rozwijaniu więzi handlowych i inwestycyjnych Australii w 
sąsiedztwie Indii - w szczególności z Bangladeszem, Sri Lanką, Malediwami i Nepalem. 
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1 India's Trillion Dollar Digital Opportunity, Government of India, 2021 
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Plan działania 

 
Niniejsza aktualizacja przedstawia ukierunkowany plan realizacji ambicji 

IES w ciągu najbliższych pięciu lat. 

 

Rozszerzenie naszego śladu dyplomatycznego i współpracy w 
sektorze technologii 

• Konsulat Generalny Australii w Bengaluru pomoże wprowadzić australijskie firmy do 
kwitnącej gospodarki cyfrowej i ekosystemu innowacji w Indiach oraz wzmocni nasze 
rosnące powiązania w sektorze kosmicznym. 

• Australijsko-indyjska sieć innowacji pomoże australijskim i indyjskim firmom w 
komercjalizacji kluczowych technologii i usług, zapewni dostęp do inwestycji i zachęci do 
rozwoju głębszych łańcuchów dostaw. 

• Australijsko-indyjskie Centrum Doskonałości w zakresie polityki dotyczącej technologii 
krytycznych i wschodzących zbuduje naszą wspólną zdolność do wpływania na globalne 
standardy i ustawienia technologiczne oraz pomoże zapewnić, że technologia nadal będzie 
czynić nas bezpieczniejszymi, zdrowszymi, bogatszymi i bardziej wolnymi. 

 
Umożliwienie funkcjonowania naszej prężnej społeczności diaspory 
i przedsiębiorstw 

• Centrum Stosunków Australia-Indie będzie rozwijać naszą społeczność i więzi kulturowe, 
pracować w praktyczny sposób, aby pomóc firmom odnieść sukces na rynku indyjskim, a 
także przekazywać wiedzę społeczności indyjsko-australijskiej. 

• Nowo utworzona grupa Business Champions przyspieszy zaangażowanie 
przedsiębiorców i zapewni możliwość współpracy z rządami w zakresie poprawy otoczenia 
biznesowego. 

• Raport z mapowania diaspory wskaże kluczowe sieci, takie jak australijscy dyrektorzy firm, 
profesjonaliści, naukowcy i przedsiębiorcy o indyjskim rodowodzie. Badania te będą podstawą 
strategii zaangażowania diaspory, aby lepiej ukierunkować nasze zaangażowanie i rozwijać 
więzi między Australią a Indiami. 

 
Wzmocnienie naszych powiązań edukacyjnych i badawczych 

• Australia-Indie Maitri (Friendship) Scholars Program będzie wspierać niektóre z 
najlepszych i najzdolniejszych indyjskich studentów do nauki w Australii, a Maitri Grants i 
Fellowships program będzie budować więzi między naszych przyszłych liderów 

• Inicjatywa na rzecz przyszłych umiejętności w Australii i Indiach, kierowana przez 
przemysł, będzie pozycjonować Australię jako wybranego dostawcę umiejętności dla 
Indii w celu spełnienia krytycznych i pojawiających się wymagań dotyczących siły 
roboczej. 

• Program pilotażowy Australia-Indie Research Student Fellowship oraz Australian 
Researcher Cooperation Hub - India będą nadal wzmacniać dwustronną współpracę 
badawczą i pokazywać doskonałość badawczą obu krajów. 

 
Przyspieszenie rozwoju nowej gospodarki energetycznej 

• Australijsko-indyjski pakiet dotyczący czystych technologii i krytycznych surowców 
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mineralnych pozwoli na wymianę wiodących na świecie innowacji w trakcie przechodzenia 
Australii i Indii na nową gospodarkę energetyczną oraz wspólne wykorzystanie możliwości 
handlowych w celu zapewnienia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. 
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• Partnerstwo Indie-Australia Green Steel będzie wspierać innowacyjne technologie, które 
zapewnią miejsca pracy przyszłości w sektorze zasobów w ramach przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną 

• Australia i Indie będą współpracować w zakresie nowych i odnawialnych technologii 
energetycznych w celu obniżenia kosztów i zwiększenia skali wdrażania technologii nisko- i 
bezemisyjnych. 

 
Poszerzenie naszych zasobów i relacji z METS 

• Partnerstwo Indie-Australia w zakresie badań nad minerałami krytycznymi oraz 
partnerstwo Australia-Indie w zakresie inwestycji w minerały krytyczne wzmocni 
łańcuchy dostaw, zwiększy wartość australijskiego eksportu i będzie współpracować z 
Indiami w celu komercjalizacji technologii. 

• Program dostępu do rynku i gotowości przemysłu surowców i METS pomoże firmom 
z branży surowców i METS lepiej zrozumieć, jak prowadzić działalność w Azji 
Południowej. 

• A Global Mining Challenge - India połączy indyjskich górników stojących przed 
poważnymi wyzwaniami technicznymi i operacyjnymi z wiodącymi na świecie 
rozwiązaniami australijskimi. 

 
Budowanie naszych powiązań w zakresie nauki i innowacji 

• Indie-Australia Innovation and Technology Challenge będzie wspierać przedsiębiorców i 
małe firmy w celu zwiększenia skali wprowadzania na rynek około 20 najnowszych 
australijskich i indyjskich innowacji rocznie. 

• Bieżące finansowanie Australijsko-Indyjskiego Funduszu Badań Strategicznych 
zapewni specjalny strumień badań z Indiami, wspierając stosunki w zakresie nauki i 
innowacji, które napędzają wzrost i zwiększają wydajność. 

• Rozszerzenie finansowania Międzynarodowej Inicjatywy Inwestycji Kosmicznych w celu 
wsparcia współpracy w zakresie komunikacji satelitarnej, systemów nawigacji, obserwacji 
Ziemi i jej zastosowań oraz analizy dużych ilości danych w celu wsparcia priorytetów polityki 
wzajemnej. 

 
Stworzenie podstaw dla większego handlu 

• Program norm i zgodności w handlu pomoże złagodzić zakulisowe bariery w handlu i 
uprościć eksport towarów i usług w obu kierunkach 

• Partnerstwo Indie-Australia w zakresie zbóż będzie nadal wzmacniać logistykę i łańcuchy 
dostaw oraz wspierać handel rolny 

• Wzmocnione partnerstwo w zakresie polityki gospodarczej i regulacji zbuduje więzi 
instytucjonalne sektora publicznego i wymianę wiedzy. 

 
Wykorzystanie potencjału w infrastrukturze 

• Forum Infrastrukturalne Australia-Indie ułatwi australijskim firmom zaangażowanie się w 
ogromne plany i perspektywy infrastrukturalne Indii. 

 
Wspieranie branży twórczej i branży kultury 

• Partnerstwo Kulturalne Maitri będzie wspierać projekty, wydarzenia, wystawy i wymianę 
zawodową w sektorze sztuk wizualnych i performatywnych, literatury, filmu i muzyki. 
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Rozszerzenie naszej obecności w regionie 

• Australijska Wysoka Komisja w Male pogłębi nasze powiązania edukacyjne, turystyczne 
i gospodarcze z Malediwami. 
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• Partnerstwo handlowe i energetyczne w Zatoce Bengalskiej zapewni większe 
możliwości eksportowe i wesprze bezpieczeństwo energetyczne w Indiach, Bangladeszu i 
Sri Lance 

• Partnerstwo na rzecz łączności w Zatoce Bengalskiej rozszerzy skoncentrowane na celach 
komercyjnych Forum Infrastrukturalne Australia-Indie (AIIF) na inicjatywę regionalną 
obejmującą inne kraje Azji Południowej w latach 2024-25. 

 

Mistrzowie ministerialni 
 

Australijscy rządowi Indie Economic Ministerial Champions napędzają działania w Australii i 
zaangażowanie z ich indyjskimi odpowiednikami. Ugrupowanie zostało utworzone w 2018 roku w 
odpowiedzi na zalecenie IES i rozszerzone w 2020 roku. Zapewnia strategiczny nadzór, 
koordynację i najwyższy poziom uwagi politycznej dla naszych więzi gospodarczych z Indiami. 

 

Członkowie 

Minister handlu, turystyki i inwestycji (przewodniczący) 
Minister przemysłu, energii i redukcji emisji Minister 
zasobów i wody 
Minister rolnictwa i Australii Północnej Minister 
edukacji i młodzieży 
Minister Nauki i Technologii 
Minister ds. imigracji, obywatelstwa, usług dla migrantów i spraw wielokulturowych 

 

Obserwatorzy 

Minister spraw zagranicznych i minister ds. kobiet Minister 
wspomagający ministra ds. handlu i inwestycji 
Przewodniczący, Parlamentarni przyjaciele Indii 
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Wstęp 

 
Rząd Australii buduje silne relacje handlowe i inwestycyjne, aby wzmocnić 

nasze ożywienie gospodarcze i zwiększyć dobrobyt i bezpieczeństwo 

Australijczyków. 

Australia i Indie mają wysoce komplementarne gospodarki. Stały wzrost obu gospodarek będzie 
nadal zwiększał możliwości dla przedsiębiorstw. Relacje gospodarcze będą nadal wzmacniane 
przez głębokie więzi społeczne i nasze wspólne wartości. 

 

Aby pomóc w realizacji potencjału gospodarczego naszych relacji, rząd zobowiązał się w 2018 
roku do IES jako naszych długoterminowych ram do 2035 roku (patrz inset). W ramach tej 
strategii rząd pomaga australijskim firmom odnieść sukces i prosperować na rynku indyjskim, 
angażując się w politykę i ustawienia regulacyjne, zwiększając zrozumienie Australii w Indiach i 
Indii w Australii. 

 

Niniejsza aktualizacja określa, na czym rząd skupi się w ciągu najbliższych pięciu lat, aby 
zrealizować ambicję IES, by Indie stały się partnerem gospodarczym najwyższego szczebla. 
Podtrzymuje ona impet zbudowany od czasu uruchomienia IES oraz ogłoszenia przez premiera 
Morrisona i premiera Modiego 
kompleksowe partnerstwo strategiczne (CSP) w czerwcu 2020 r. Odpowiada ono na zmieniające się 
możliwości. 

 

Niniejsza aktualizacja wspiera tradycyjne atuty - edukację, zasoby, agrobiznes, turystykę i 
technologie informacyjne - które pozostaną kluczowe dla naszych więzi gospodarczych z Indiami. 
Umożliwia nam również rozszerzenie inwestycji i współpracy w sektorach wschodzących, takich 
jak technologie niskoemisyjne, technologie cybernetyczne i krytyczne oraz przestrzeń kosmiczna, 
które będą stanowić podstawę przyszłego dobrobytu obu krajów. Przyczyni się do rozwoju 
partnerstwa w dziedzinie nauki i innowacji, uzupełniając nasze zaangażowanie w tych kwestiach 
w ramach czwórki (Australia-Indie-Japonia-USA). 

 

Niniejsza aktualizacja skupia się na kraju, ale nadal popieramy wartość, jaką dla firm 
australijskich ma znajomość różnorodności rynku indyjskiego i rozważenie skupienia się na 
poszczególnych stanach lub regionach. 

 

W ramach aktualizacji doceniono australijską strategię gospodarczą (AES) przedstawioną przez 
ambasadora Anila Wadhwę, byłego sekretarza (ds. wschodnich) indyjskiego Ministerstwa Spraw 
Zewnętrznych, oraz Konfederację Przemysłu Indyjskiego, jako strategię uzupełniającą, ukazującą 
ducha naszego partnerstwa. 

 

Udział w prognozach światowego PKB (PPP) 
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Źródło: IMF World Economic Outlook - October 2021 oraz australijski Departament Skarbu, 2021 r. 



Aktualizacja strategii gospodarczej Indii do 2035 
r. 

Przejście od potencjału do realizacji 17 

 

 

 

Strategia gospodarcza Indii do 2035 roku: Przejście od potencjału do realizacji 
(IES) 

 

W 2017 roku rząd Australii zlecił panu Peterowi Varghese AO, byłemu australijskiemu 
wysokiemu komisarzowi w Indiach i byłemu sekretarzowi Departamentu Spraw Zagranicznych i 
Handlu, przedstawienie mapy drogowej dla Australii w celu pogłębienia partnerstwa 
gospodarczego z Indiami. 

 

IES został wydany i zatwierdzony przez rząd w 2018 roku. Chociaż IES był skierowany do 
rządu australijskiego, nakreślił również zasadnicze role australijskich rządów stanów i 
terytoriów oraz sektora prywatnego. 

 

IES pozostaje najbardziej szczegółową analizą komplementarności gospodarek Australii i Indii 
w przyszłości. Centralnym elementem IES są ambicje, aby do 2035 r. Indie stały się trzecim 
miejscem eksportu i trzecim miejscem inwestycji zagranicznych w Azji. 

 

Kluczowy postęp w początkowej fazie realizacji obejmował: 

• otwierające konsulat generalny w Kalkucie 

• rozpoczęcie szkolenia "India-ready" dla sektora turystycznego 

• rozszerzenie Australijsko-Indyjskiego Funduszu Badań Strategicznych o 15 mln A$ na cztery 
lata 

• ustanowienie umowy o usługach lotniczych w celu umożliwienia większej liczby bezpośrednich 
lotów 

• poprawa prognozowania popytu na rolnictwo w Indiach dla australijskich eksporterów. 
 

Ponadto rząd ustanowił stanowe forum edukacyjne na temat Indii; zorganizował 
dwustronne międzynarodowe warsztaty edukacyjne i badawcze prezentujące australijski 
system edukacyjny; oraz przeprowadził szkolenie w zakresie bezpieczeństwa 
biologicznego w celu ułatwienia eksportu australijskich owoców. 

 

IES pozostaje ramą, na której opiera się nasza polityka w zakresie stosunków 
gospodarczych. Aby wspierać jej wdrażanie i utrzymać tempo, rząd będzie nadal dostarczał 
okresowych, zorientowanych na działania aktualizacji. Sfinalizowanie mającej znaczenie 
handlowe kompleksowej umowy o współpracy gospodarczej będzie istotnym 
uzupełnieniem tych wysiłków. 

 

IES wydany w 2018 roku jest dostępny tutaj: indiaeconomicstrategy.dfat.gov.au 
 

Niniejsza aktualizacja jest dostępna tutaj: dfat.gov.au/IESUpdate 
 

W procesie opracowywania niniejszego raportu Rząd Australii przeprowadził konsultacje z 
ponad 600 zainteresowanymi stronami z sektora rządowego i przemysłowego w Australii i 
Indiach. Przygotowując niniejszą aktualizację, rząd starał się uwzględnić ich opinie. Stałe 
zaangażowanie przedsiębiorstw, rządów stanów i terytoriów, społeczności diaspor i innych 
organizacji będzie miało zasadnicze znaczenie dla prac Rządu nad pogłębieniem integracji 
gospodarczej z Indiami. 

 

Niniejsza aktualizacja opiera się na zasadach równości płci, integracji, różnorodności i 
sprawiedliwości, które zostaną włączone do realizacji niniejszego pięcioletniego planu 
działania. 

 

 

Gospodarka Indii: wzrost, reformy i możliwości 

http://indiaeconomicstrategy.dfat.gov.au/
http://www.dfat.gov.au/IESUpdate
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Przewiduje się, że do 2024 roku Indie staną się najludniejszym krajem świata.2 Młoda demografia, 
rosnąca klasa konsumentów, więcej osób zatrudnionych formalnie, masowe upowszechnienie 
technologii, 

 
 

2 World Economic Outlook, MFW, październik 2021 r. 
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znaczne inwestycje w infrastrukturę i szybka urbanizacja będą napędzać wzrost w okresie objętym 
niniejszym sprawozdaniem 
Aktualizacja. 

 

Gospodarka Indii odzyskuje siły po COVID-19. Szybkie masowe szczepienia przywracają zaufanie. 
Do 2026 roku MFW prognozuje, że PKB Indii wzrośnie o 53 procent z poziomu z 2019 roku.3 

 

Istnieje znaczny potencjał reform, które mogą przyczynić się do jeszcze większego wzrostu 
gospodarczego. Planowane reformy obejmują politykę mającą na celu poprawę odporności 
sektora bankowego, prywatyzację nierentownych aktywów publicznych, otwarcie sektora 
szkolnictwa wyższego, wykorzystanie specjalnych stref ekonomicznych oraz poprawę 
opodatkowania. W programie znajduje się przejrzystość podatkowa i bardziej ekologiczna 
gospodarka. Reformy energetyczne mają zapewnić czystszą, bardziej niezawodną i tańszą 
energię. Środki mające na celu zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy poprawią wydajność i 
uwolnią niewykorzystany potencjał. 

 

Reformy mogą napotykać na przeszkody i być wdrażane wolniej niż życzyłby sobie tego sektor. 
Jeszcze, 
szeroka trajektoria wzrostu i polityka proinwestycyjna zwiększą możliwości. Oprócz 
komplementarności strukturalnej określonej w IES, bliższe relacje między rządami otworzą nowe 
możliwości handlowe w sektorach takich jak krytyczne i powstające technologie, przestrzeń 
kosmiczna i kluczowe minerały. 

 

Rosnące płace w innych częściach Azji, napięcia handlowe i wysiłki zmierzające do dywersyfikacji 
ryzyka biznesowego będą prawdopodobnie działać na korzyść Indii jako miejsca relokacji części 
globalnych łańcuchów dostaw. Jeśli Indie zdołają pobudzić swój sektor produkcyjny, mogą 
zaoferować nowe możliwości dla australijskiego rolnictwa i surowców, w tym kluczowych 
minerałów. 

 

Sektor usług będzie w coraz większym stopniu generował miejsca pracy o wysokiej wartości. 
Wykształcona siła robocza i większa otwartość na konkurencję przyciągają inwestycje 
zagraniczne do sektora usług. Inwestycje firm technologicznych przyczyniły się do tego, że w 
2020 r. Indie znalazły się w czołówce światowych kierunków BIZ, podkreślając status Indii jako 
źródła zaufanych talentów technicznych na świecie.4 

 

Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację Indii. Według jednych szacunków, indyjski rynek 
e- commerce wzrośnie do 2025 r. do poziomu 150 mld A$.5 

 

Szybko rozwijająca się gospodarka Indii stworzy więcej możliwości handlowych i 
inwestycyjnych 

 

MFW przewiduje, że PKB Indii będzie rosło w podobnym tempie jak ASEAN - a do 2026 roku 
PKB Indii może wynosić 91% PKB ASEAN. 

 
 

Źródło: IMF World Economic Outlook: PKB (ceny bieżące) październik 2021 r. 
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3 World Economic Outlook, MFW, październik 2021 r. 

4 World Investment Report, UNCTAD, 2021. 

5 E-Commerce w Indiach, India Brand Equity Foundation, 2021 r. 
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Rosnąca populacja Indii stanowi podstawę prognoz silnego wzrostu gospodarczego 
 

Przewiduje się, że populacja Indii wzrośnie o 77 milionów w latach 2020-2026 - to więcej niż cała 
populacja Tajlandii w 2020 roku. 

 
 

Źródło: IMF World Economic Outlook: PKB (ceny bieżące) październik 2021 r. 

 

Wykształcona siła robocza w Indiach zwiększy zapotrzebowanie na eksport australijskiej 
edukacji 

 

Liczba wykształconych pracowników w Indiach stale rośnie, a prawie 30% absolwentów szkół 
średnich zapisuje się na studia wyższe. 

 
 

Źródło: UNESCO: India - Education and Literacy, 2021 r. 

*uniwersytety i szkolenia zawodowe 

 

Aby wspierać większe powiązania w sektorze technologicznym, rząd jest: 

• wspieranie australijskiej i indyjskiej współpracy badawczej w zakresie norm, ram etycznych i 
najlepszych praktyk w zakresie technologii krytycznych i nowo powstających poprzez przyszłe 
dotacje w ramach partnerstwa Australii i Indii w dziedzinie technologii cybernetycznych i 
krytycznych 

• zbadanie sposobów ułatwienia przepływu wykwalifikowanych pracowników technicznych 
między oboma krajami, w tym za pośrednictwem programu migracji wykwalifikowanych 
pracowników, globalnego programu na rzecz talentów oraz programu migracji. 
i Porozumienie partnerskie w sprawie mobilności 

• opierając się na istniejącym zaangażowaniu operacyjnym w dziedzinie bezpieczeństwa 
cybernetycznego, dwustronnie i za pośrednictwem wielostronnych zespołów reagowania na 
incydenty komputerowe (CERT), w celu osiągnięcia wzajemnie korzystnej wymiany informacji 
dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego z Indiami, dwustronnie i za pośrednictwem 
grup minilateralnych 
np. Quad. 
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Partnerzy technologiczni: od 
cyberprzestrzeni do przestrzeni 
kosmicznej 

 
Indie to jeden z największych i najbardziej dynamicznych ekosystemów technologii i innowacji na 
świecie. Do 2025 roku Indie mają mieć 900 milionów użytkowników internetu i dążą do stworzenia 
gospodarki cyfrowej o wartości 1,35 biliona dolarów.6 

 

Ma coraz większe znaczenie dla globalnej gospodarki technologicznej. Indie goszczą obecnie 
ponad 80 "jednorożców" - startupów o wartości rynkowej ponad 1 mld USD - z których ponad 
połowa została dodana w samym 2021 roku. Usługi komputerowe i informacyjne są czołowym 
eksportem usług w Indiach, wartym prawie 130 mld A$ w 2019 r.7 

 

Aby Australia stała się preferowanym partnerem technologicznym, rząd zwiększy swoje 
zaangażowanie w pomoc australijskim firmom technologicznym w wejściu na rynek indyjski i 
zapewni, że Australia jest "obowiązkowym" źródłem wiodących technologii i produktów 
zmieniających oblicze gry. Międzynarodowi konkurenci aktywnie wspierają swoje firmy w celu 
wykorzystania możliwości w Indiach poprzez wzmocnioną obecność dyplomatyczną w 
południowych Indiach. 

 

Rząd rozszerzy wsparcie dla australijskich firm technologicznych, które chcą uzyskać dostęp do 
szybko rozwijającego się ekosystemu innowacji w Indiach i nawiązać silniejsze więzi z 
partnerami, klientami i inwestorami w Indiach. Baza produkcyjna Indii oferuje potencjał dla 
wzajemnie korzystnych partnerstw w celu dostarczenia australijskich innowacji na świat. 

 

Rząd będzie wspierać handel Australii innowacyjnymi technologiami i usługami oraz zachęcać do 
partnerstwa z indyjskim przemysłem, w tym w zakresie zdrowia cyfrowego, technologii 
finansowych (fintech), inteligentnej infrastruktury, technologii rolniczych (agritech), 
cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, efektywności energetycznej, technologii 
środowiskowych i technologii kosmicznych. Handel w tym sektorze jest już silny: usługi IT były 
drugim co do wielkości eksportem Indii do Australii w latach 2019-20. 

 

Rząd będzie wspierał australijskie firmy w wykorzystaniu indyjskiej wiedzy specjalistycznej 
poprzez przyciąganie talentów i lepszą mobilność pracowników technologicznych. Niewiele 
krajów rywalizuje z konkurencyjnością i skalą coraz lepiej wykształconej siły roboczej Indii w 
dziedzinie technologii. Oprócz outsourcingu procesów biznesowych, firmy szukają w Indiach 
możliwości rozwoju produktów i innowacji. Kilka dużych firm australijskich założyło już w Indiach 
centra globalnego potencjału, aby współpracować z miejscowymi utalentowanymi inżynierami 
oraz pracownikami działu badań i rozwoju. 

 

Rząd będzie promował dalsze inwestycje indyjskie w Australii. Indyjscy giganci technologiczni, 
tacy jak TCS, Infosys, HCL, Wipro i Tech Mahindra, mają już duże operacje w Australii, 
zatrudniając głównie obywateli Australii i napędzając poprawę australijskiej produktywności. Rząd 
będzie nadal pracował nad przyciągnięciem rozszerzonych i nowych FDI z Indii, aby wspierać 
dalszy wzrost w australijskich sektorach technologicznych. 

 

Nowe i powstające technologie - takie jak 5G/6G, sztuczna inteligencja, obliczenia kwantowe, 
blockchain i biologia syntetyczna - otwierają nowe, ekscytujące możliwości, ale stanowią również 
wektory strategicznej konkurencji i ryzyka. Rząd rozszerzy nasze bliskie zaangażowanie w Indiach, 
aby rozwijać nasze wspólne interesy w zakresie bezpiecznych i zaufanych technologii. 
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6 India's Trillion Dollar Digital Opportunity, Government of India, 2021 

7 Obserwatorium Złożoności Gospodarczej, 2021. 
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PLAN DZIAŁANIA 
 

Nowy Konsulat Generalny w Bengaluru będzie piątą placówką dyplomatyczną Australii 
w Indiach. Uzupełnia on zalecenia IES dotyczące australijskiej obecności w Indiach, która 
odpowiada naszemu poziomowi ambicji, a także dostosowuje wielkość naszej sieci w 
Indiach do naszych najwyższych globalnych priorytetów. 

 

Bengaluru - azjatycka Dolina Krzemowa - jest najszybciej rozwijającym się ośrodkiem 
technologicznym na świecie i gospodarzem indyjskiego narodowego programu kosmicznego. 
Konsulat Generalny, który opiera się na biurze Austrade, dołączy do rosnącej 
międzynarodowej społeczności dyplomatycznej i znacznej australijskiej obecności 
biznesowej. 

 

Konsulat Generalny będzie budował powiązania oficjalne, handlowe i badawcze. 
Zaangażowanie rządu w rząd odgrywa ważną rolę na rynku indyjskim. Konsulat Generalny 
pomoże australijskim naukowcom i innowatorom poruszać się po dynamicznych indyjskich 
sektorach technologii, przestrzeni i nauki oraz komercjalizować innowacje. 

 

Na całym świecie technologia rozwija się szybciej niż zasady i normy, które regulują jej 
wykorzystanie. Australijsko-indyjskie Centrum Doskonałości w zakresie polityki 
dotyczącej technologii krytycznych i wschodzących zniweluje różnice między polityką 
a rozwojem technologii i przyczyni się do powstania otwartego, wielostronnego modelu 
zarządzania technologią, łączącego rząd, środowisko akademickie i przemysł. Centrum 
będzie wspierać większe powiązania handlowe oraz wykorzystywać możliwości związane z 
technologiami krytycznymi, jednocześnie ograniczając ryzyko. Centrum będzie wiodącym 
głosem w światowych debatach na temat cyberprzestrzeni i powstających technologii 
krytycznych oraz kwestii związanych z operacjami informacyjnymi i dezinformacją, a także 
pomoże w realizacji australijskiej międzynarodowej strategii zaangażowania w 
cyberprzestrzeń i technologie krytyczne. 

 
Centrum uzupełnia współpracę Australii i Indii w ramach dwustronnego porozumienia 
ramowego w sprawie współpracy w zakresie technologii krytycznych w dziedzinie cybernetyki i 
technologii wspomaganych cybernetycznie, podpisanego w czerwcu 2020 r. Pracujemy nad 
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kształtowaniem otwartego, wolnego, bezpiecznego i pewnego internetu, m.in. poprzez. 
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PLAN DZIAŁANIA 

 

Rząd ustanowi sieć innowacji Australia-Indie, aby wspierać australijskie firmy 
technologiczne pragnące uzyskać dostęp do szybko rozwijającego się ekosystemu 
innowacji w Indiach i nawiązać silniejsze więzi z partnerami, klientami i inwestorami w 
Indiach. 

 

W Indiach sieć innowacji będzie wspierać partnerstwa między ośrodkami innowacji, 
inkubatorami i akceleratorami zapewniającymi miękkie lądowanie dla australijskich firm 
technologicznych w Indiach. Sieć innowacji będzie organizować imprezy pokazowe, 
wspierać wizyty kohorty na rynku, podejmować sesje pitchingowe i obozy dla australijskich 
firm technologicznych. Sieć innowacji będzie również współpracować z indyjskimi firmami 
technologicznymi i inwestorami, aby dopasować je do australijskich przedsiębiorstw o 
odpowiednich możliwościach. Będzie w stanie zaangażować się w innowatorów 
przedkomercyjnych, jak również skalowalne i bardziej ugruntowane firmy. 

 

W Australii sieć innowacji zapewni programy orientacji rynkowej specyficzne dla Indii, w tym 
obozy przetrwania i sesje pitchingowe, w celu zapewnienia linii przedsiębiorstw, które mają 
zdolność do skutecznego zaangażowania się w indyjskie przedsiębiorstwa technologiczne i 
inwestorów w celu stworzenia produktywnych partnerstw handlowych. Program wykorzysta 
istniejące rządowe programy komercjalizacji, takie jak Accelerating Commercialisation Grants 
Program.  
Case Study: Atlassian 

 

Dla firmy technologicznej Atlassian otwarcie światowej klasy centrum badawczo-
rozwojowego w Bengaluru, w Indiach, było oczywistym wyborem. Z talentem 
technologicznym w regionie, firma wiedziała, że będzie to miejsce, które dopasuje się do jej 
długoterminowych celów firmy. Zaczynając od nieco ponad 60 pracowników w 2018 roku, 
firma ma teraz ponad 900 pracowników w Indiach z agresywnymi planami zatrudnienia 
ponad 300 inżynierów w przyszłym roku, co czyni go najszybciej rozwijającą się lokalizacją 
talentów firmy. 

 

Dziś duża część produktów dla rynku zarządzania usługami IT jest budowana w Indiach, 
podobnie jak duża część platformy chmury i infrastruktury. Mike Cannon-Brookes, 
współzałożyciel firmy Atlassian, mówi: "Chcemy wykonywać naprawdę znaczącą pracę w 
Indiach i ma ona prawdziwie globalny wpływ na naszą działalność. To istotna część naszych 
globalnych sił badawczo-rozwojowych". 

 

W tym roku Atlassian znalazł się również w pierwszej dwudziestce najlepszych miejsc pracy 
w Indiach według Great Place to Work Institute. Atlassian wierzy, że poprzez umożliwienie 
pracownikom uwolnienia ich potencjału, spełni swoją misję pomagania klientom na całym 
świecie w uwolnieniu ich potencjału. 

 

 
 
 
 

 

dwustronne dialogi cybernetyczne oraz program grantowy Australia-Indie Cyber and Critical 
Technology Partnership. 
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Case Study: Tata Consultancy Services 

 

Globalny indyjski gigant technologiczny Tata Consultancy Services (TCS) ma znaczącą 
bazę klientów w Australii, w tym większość z 10 największych firm na australijskiej giełdzie. 
Giełda. "Naszym strategicznym zamiarem jest bycie częścią australijskiej historii wzrostu", 
mówi TCS Country Head Vikram Singh, "jesteśmy tu od ponad trzech dekad - jesteśmy tu 
na dłużej". 

 

W Australii, podobnie jak w Indiach, TCS zainwestował w produkty i ludzi. TCS BaNCS, 
flagowy produkt oprogramowania finansowego dla klientów na całym świecie, został 
opracowany w Australii. Firma zatrudniła w tym roku ponad 100 absolwentów i gościła do 
tej pory 58 studentów New Colombo Plan. 

 

Możliwości TCS w zakresie cybernetyki i technologii krytycznych w Australii obejmują centrum 
zarządzania zagrożeniami cybernetycznymi dla klientów oraz przyszłościowe projekty 
badawcze realizowane we współpracy z australijskim Cyber Security Cooperative Research 
Centre. Liczne partnerstwa z australijskimi uniwersytetami wspierają konkurencyjność firmy w 
zakresie badań i rozwoju. 

 

Z inicjatywami społecznymi - takimi jak programy TCS GOIT/GOIT Girls STEM oraz 
partnerstwo z Indigenous Marathon Foundation - podkreślającymi szerszą wizję Australii, 
TCS jest optymistycznie nastawiony do swojej australijskiej przyszłości. 
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Przestrzeń 

Dane pochodzące z przestrzeni kosmicznej oraz technologie oparte na przestrzeni kosmicznej 
będą w coraz większym stopniu przenikać nasze życie i gospodarkę, znajdując zastosowanie w 
rolnictwie i zarządzaniu zasobami, a także w ubezpieczeniach i finansach. Jednocześnie 
pojawienie się komercyjnych operatorów kosmicznych obok tradycyjnych podmiotów rządowych 
oferuje australijskim firmom bezprecedensowe możliwości rozwoju produktów opartych na 
technologii i danych kosmicznych. 

 

Geografia Australii daje nam przewagę w wielu aspektach gospodarki kosmicznej, w tym w 
usługach startowych, usługach stacji naziemnych, komunikacji i śledzeniu satelitów. Firmy w 
australijskim sektorze kosmicznym zdominowanym przez startupy tradycyjnie opracowują 
innowacyjne rozwiązania wykorzystujące dane pochodzące z kosmosu, a także coraz częściej 
rozwijają technologię i usługi wspierające dostęp do przestrzeni kosmicznej. 

 

Indie stają się głównym graczem w przestrzeni kosmicznej. Premier Modi - również indyjski 
minister ds. przestrzeni kosmicznej - prowadzi ambitny krajowy program kosmiczny i reformę 
przemysłu. Narodowy program kosmiczny Indii jest obecnie otwarty na zaangażowanie sektora 
prywatnego - otwierając możliwości dla australijskich firm kosmicznych. Planowane zmiany 
ograniczeń dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz nowe indyjskie Krajowe 
Centrum Promocji i Autoryzacji Przestrzeni Kosmicznej (IN-SPACe) zwiększą możliwości 
handlowe. Ułatwiony przez rząd australijski udział przemysłu w International Space Conference 
and Expo - najważniejszym szczycie kosmicznym w Indiach - doprowadził do zwiększenia 
zainteresowania australijskim przemysłem kosmicznym oraz do zawarcia konkretnych umów 
między firmami w celu rozwinięcia dwukierunkowej współpracy handlowej. 

 

Stosunki na poziomie rządowym są silne. Na mocy zaktualizowanego protokołu ustaleń (MoU) 
Australijska Agencja Kosmiczna i Indyjska Organizacja Badań Kosmicznych pracują nad 
praktycznymi inicjatywami mającymi na celu zwiększenie współpracy w zakresie nauki o 
kosmosie, badań i rozwoju oraz technologii. W oparciu o wsparcie Australii dla misji indyjskich 
lotów kosmicznych Gaganyaan, w tym tymczasowej stacji obserwacyjnej na terytorium Australii, 
jeszcze głębsze stosunki w dziedzinie przestrzeni kosmicznej przyniosą korzyści handlowe i 
strategiczne. 

 

Nowy Konsulat Generalny w Bengaluru - gdzie znajduje się duża część indyjskiego przemysłu 
kosmicznego i programu badawczego - zwiększy reputację Australii jako partnera w dziedzinie 
przestrzeni kosmicznej i technologii oraz ułatwi rozwijającą się współpracę kosmiczną. Będziemy 
nadal utrzymywać naszą obecność na najważniejszych międzynarodowych targach kosmicznych 
w Indiach. 
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Case Study: Firma "Space Machines 

 

Firma Space Machines Company z Sydney rozwija innowacyjną technologię dostarczania 
małych komercyjnych satelitów na ich końcową orbitę po wystrzeleniu - jest to rodzaj usługi 
kosmicznej taksówki. 
Według prezesa Rajata Kulshrestha, Northern Sky Research (NSR) prognozuje, że roczne 
zamówienia na małe satelity wzrosną prawie 30-krotnie do 2023 roku w porównaniu do 
średniej historycznej sprzed 2020 roku, co stanowi znaczącą globalną szansę. Poprzez 
swoje centrum R&D w Bengaluru, Space Machines Company rozwija połączenia w ramach 
indyjskiego komercyjnego sektora kosmicznego, który ma rosnące zapotrzebowanie na 
usługi transportu kosmicznego, które Space Machines Company może zapewnić. 

 
Case Study: Program kosmiczny Venture Catalyst 

 

Indyjskie startupy kosmiczne Astrogate Labs, Digantara i 114ai odniosły wczesne sukcesy 
uczestnicząc w Venture Catalyst Space Program, programie inkubacji i akceleracji 
prowadzonym przez University of South Australia's Innovation and Collaboration Centre. 
Przyjęcie do programu jest dla indyjskich startupów jednym z najszybszych sposobów na 
uzyskanie dostępu do australijskiego ekosystemu kosmicznego, przetestowanie produktów i 
usług oraz zbudowanie pewności siebie przed ekspansją na większe rynki zachodnie. 
Zapewnione wsparcie pomogło również tym 

 

 
 

 
 

 

 
PLAN DZIAŁANIA 

 

Inicjatywa Australian Space Agency's International Space Investment Initiative 
wspiera strategiczne projekty kosmiczne, które budują relacje z międzynarodowymi 
agencjami kosmicznymi. Jej celem jest rozwój możliwości australijskiego przemysłu 
kosmicznego. 

 

Rozszerzony strumień będzie koncentrował się na budowaniu współpracy z Indiami. Będzie 
on wspierał australijskie przedsiębiorstwa w poszerzaniu wiedzy fachowej i opracowywaniu 
nowych produktów, usług i technologii wykorzystujących możliwości obu krajów w zakresie 
przestrzeni kosmicznej, takie jak komunikacja satelitarna i technologie obserwacji Ziemi 
(EO). Będzie to wspierać wspólne priorytety - takie jak gospodarka wodna, planowanie 
odporności na suszę i zarządzanie zasobami rolnymi - i przyniesie korzyści handlowe. 
Finansowanie będzie miało charakter otwarty i konkurencyjny dla australijskich 
przedsiębiorstw i naukowców, a także będzie wspierać wspólne projekty indyjskich i 
australijskich organizacji kosmicznych, takich jak Australijska Agencja Kosmiczna i Indyjska 
Organizacja Badań Kosmicznych. 
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startupy, aby zabezpieczyć finansowanie zalążkowe od inwestorów, rozwijać swoje zespoły i 
zabezpieczyć partnerstwo z badawczymi instytucjami akademickimi w Australii. 
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Dynamiczne południe Indii 
 

Nasz Konsulat Generalny w Chennai i nowy Konsulat Generalny w Bengaluru pomogą 
australijskim firmom w dalszym wykorzystywaniu możliwości na południu Indii. Południowe stany 
Indii - Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana i Kerala - reprezentują 20 procent 
populacji Indii i wnoszą 30 procent do indyjskiego PKB. 

 

W ciągu ostatnich pięciu lat region utrzymywał wysoki wzrost gospodarczy (średnio 8,1 procent 
rocznie). Może pochwalić się dobrze rozwiniętymi gałęziami przemysłu, w tym produkcją 
samochodów i farmaceutyków, i konkuruje na arenie międzynarodowej w produkcji 
zaawansowanych technologii, w tym w rozwijających się sektorach lotniczym i 
biotechnologicznym. 

 

Posiada silne sektory usługowe i dominuje na indyjskim rynku technologii informacyjnych. 
Chennai, Bengaluru i Hyderabad ucieleśniają nową, nowoczesną, napędzaną technologią 
gospodarkę Indii i konkurują jako ośrodki nauki, innowacji, technologii i startupów. 

 

Południe Indii ma korzystne warunki działania, silne połączenia globalne, wykwalifikowaną siłę 
roboczą i przyciąga stosunkowo wysoki poziom inwestycji zagranicznych. Historia inwestycji w 
zdrowie, edukację i opiekę społeczną zaowocowała średnim lub wysokim rozwojem społecznym i 
PKB na mieszkańca wyższym o 50 procent od średniej krajowej w Indiach. 

 
 

 
GDSP: Państwowy produkt krajowy brutto 
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PLAN DZIAŁANIA 

 

Bieżące finansowanie Australijsko-Indyjskiego Funduszu Badań Strategicznych (3,8 
mln A$ rocznie po 2024-25) zapewni specjalny strumień badań z Indiami w ramach 
szerszego Funduszu Globalnej Dyplomacji Naukowej i Technologicznej. 

 

Indie-Australia Innovation and Technology Challenge zajmie się złożonymi wyzwaniami 
środowiskowymi i gospodarczymi (takimi jak redukcja odpadów, bezpieczeństwo wodne i 
odporność systemu żywnościowego) poprzez wspieranie małych firm, start-upów i 
przedsiębiorców w celu uruchomienia innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Opierając 
się na programie akceleratora innowacji CSIRO i udanym 2021 India-Australia Circular 
Economy Hackathon dostarczonym przez indyjską Atal Innovation Mission i CSIRO w 2021 
r., partnerstwo to pomoże skalować na rynek około 20 najnowocześniejszych australijskich i 
indyjskich innowacji każdego roku. Współpraca z przemysłem w celu przekształcenia 
głębokich innowacji technologicznych w rzeczywiste rozwiązania. 

Nauka i innowacje 
 

Jak podkreślono w IES, trwałe innowacje naukowe i technologiczne będą podstawowym elementem 
dobrobytu Australii i Indii do 2035 r. i później. 

 

Głębsza współpraca w zakresie badań i rozwoju przyniesie korzyści obu stronom. Globalne firmy i 
instytucje badawcze są coraz bardziej zainteresowane dużą pulą talentów w Indiach i klastrami 
technologicznymi o światowym standardzie. Australia, która czasami pozostawała w tyle pod 
względem komercjalizacji przełomowych osiągnięć w dziedzinie badań naukowych, może 
skorzystać z głębszych powiązań z indyjskimi ekosystemami innowacji. 

 

Nasze dwustronne więzi badawcze są na dobrym poziomie. Australijscy i indyjscy naukowcy 
tworzą około 2 130 współ-publikacji rocznie. A Australia była siódmym co do wielkości partnerem 
Indii w zakresie publikacji naukowych w latach 2016-2020. 

 

Pozostaje jednak miejsce na wzrost. Rząd podejmie kroki w celu podniesienia pozycji w Indiach 
światowej klasy uniwersytetów australijskich - upewniając się, że przyciągamy najlepszych i 
najzdolniejszych - i wykorzysta naszą lokalną obecność, aby pomóc australijskim badaczom i 
firmom w dostępie do zasobów talentów i możliwości rynkowych Indii. 

 

Podstawowym mechanizmem wsparcia rządu dla współpracy w zakresie nauki i innowacji pozostaje 
Australijsko-Indyjski Strategiczny Fundusz Badawczy. Australia i Indie współfinansują tę inicjatywę i 
wspólnie ustalają priorytety badawcze. 
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PLAN DZIAŁANIA 

 

Program METS Industry Market Access and Preparedness pomoże firmom z branży 
surowców lepiej zrozumieć, jak prowadzić interesy z Indiami, Bangladeszem i Azją 
Południową. 

 

Indyjscy górnicy stojący przed wyzwaniami technicznymi i operacyjnymi zostaną połączeni z 
australijskimi rozwiązaniami w ramach Global Mining Challenge - India. 

Sektory zasobów i METS 
 

Zasoby pozostaną w centrum relacji gospodarczych Australia-Indie. Rząd będzie nadal 
współpracować z przemysłem, aby zwiększyć pozycję Australii jako bezpiecznego, niezawodnego i 
wysokiej jakości dostawcy minerałów. Pomożemy naszemu światowej klasy sektorowi sprzętu 
górniczego, technologii i usług (METS) rozwinąć się na rynku południowoazjatyckim, rozwijając 
wzajemnie korzystne partnerstwa. 

 

Węgiel metalurgiczny do produkcji stali dominuje w naszym handlu towarowym z Indiami, wartym 
7,7 mld A$ w 2020-21 - wysokiej jakości węgiel energetyczny, miedź, złoto, srebro i platyna to 
również towary eksportowane w pierwszej dziesiątce. Indyjskie zapotrzebowanie na surowce do 
napędzania budownictwa, produkcji i wytwarzania energii elektrycznej, jej przesyłu i 
przechowywania będzie rosło w trakcie trwałego, długoterminowego rozwoju gospodarczego Indii. 

 

Krytyczne minerały i towary, takie jak miedź, będą stanowić coraz ważniejszą część tego obrazu. 
Podbudowane rosnącym zainteresowaniem przemysłu i ambitnymi celami rządu, indyjskie 
dążenie do upowszechnienia odnawialnych źródeł energii i przechowywania baterii na skalę 
sieciową oraz zaawansowanej produkcji pojazdów elektrycznych, paneli słonecznych, 
komputerów i smartfonów będzie generować znaczny popyt. 

 

Australia, Kompleksowy Partner Strategiczny z ogromnymi ilościami gotowych do rozwoju i 
zróżnicowanych minerałów krytycznych, jest logicznym wyborem, gdy Indie szukają 
zabezpieczenia swoich łańcuchów dostaw. Raport Austrade z 2021 roku Unlocking Australia-India 
Critical Minerals Partnership Potential nakreśla drogę do większej współpracy. 

 

Australijskie firmy są dobrze przygotowane do zaspokojenia rosnącego popytu na METS i mają 
przewagę konkurencyjną w zakresie doradztwa górniczego, technologii poszukiwawczych, 
oprogramowania górniczego, komponentów i systemów przetwarzania, technologii ochrony 
środowiska i jakości minerałów oraz sprzętu bezpieczeństwa, a także edukacji i umiejętności 
górniczych. Wymiana najlepszych praktyk między rządami i zaangażowanie sektora technologii 
regulacyjnych (regtech) daje możliwość zwiększenia wydajności kopalni, bezpieczeństwa i 
zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz otwiera możliwości handlowe. W 
ramach relacji METS indyjskie firmy inwestują również w australijski sektor górniczy. 

 

Australijski Konsulat Generalny w Kalkucie - otwarty w 2019 roku po rekomendacji IES - wzmocnił 
dyplomację handlową i gospodarczą Australii w zasobach i METS we wschodnich Indiach. 

 

Aby wspierać większe zaangażowanie w sektorze zasobów i METS, rząd jest: 

• wspieranie rozwoju projektów związanych z minerałami krytycznymi poprzez instrument 
"Critical Minerals Facility" o wartości 2 mld A$, administrowany przez Export Finance Agency 

• ścisła koordynacja działań poprzez grupę Business Champions, w skład której wejdzie duży 
indyjski klient na australijskie surowce. 
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Indyjskie dążenie do produkcji pojazdów elektrycznych wygeneruje znaczny popyt na 
surowce. 

 

Źródło: Austrade, Unlocking Australia-India Critical Minerals Partnership Potential 

 
PLAN DZIAŁANIA 

 

Partnerstwo Indie-Australia w zakresie badań nad minerałami krytycznymi, współpraca 
między indyjskimi i australijskimi instytucjami naukowymi, partnerami przemysłowymi i 
rządowymi oraz Misja Krytycznych Metali Energetycznych, opracowywana obecnie przez 
CSIRO, zajmie się wyzwaniem związanym z zaopatrzeniem w surowce w okresie 
przejściowym w zakresie energii odnawialnej i pomoże odblokować korzyści handlowe 
wynikające z integracji indyjskich i australijskich łańcuchów wartości minerałów krytycznych. 

 

Partnerstwo Indie-Australia Green Steel będzie opierać się na relacjach CSIRO z 
australijskimi producentami stali i rudy żelaza oraz indyjskim rządem i przemysłem, aby 
wspierać komercjalizację innowacyjnych australijskich i indyjskich technologii w celu 
poprawy wydajności i wyników środowiskowych w produkcji stali. 

 

Partnerstwo w zakresie inwestycji w minerały krytyczne w Australii i Indiach będzie 
wspierać stałe zaangażowanie między urzędnikami australijskimi i indyjskimi oraz 
przyspieszać rozwój łańcuchów dostaw minerałów krytycznych w Australii i Indiach. 
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Energia 
 

Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, że przy założeniu obecnej polityki krajowej, 
indyjskie zapotrzebowanie na energię wzrośnie do 2040 roku o prawie 70 procent i będzie to 
największy wzrost spośród wszystkich krajów na świecie we wszystkich scenariuszach prognoz 
IEA. Australia - z bogatymi zasobami energetycznymi, doświadczeniem w realizacji dużych 
projektów energetycznych i głęboką wiedzą technologiczną - jest w stanie pomóc Indiom w 
zaspokojeniu ich potrzeb energetycznych. 

 

Biorąc pod uwagę wrażliwość cenową i konkurencyjny charakter indyjskich rynków 
energetycznych, rząd i przemysł australijski będą musiały ciężko pracować, aby być znaczącym 
tradycyjnym partnerem energetycznym. Według IEA węgiel energetyczny pozostanie dominujący 
w indyjskim miksie energetycznym w okresie objętym niniejszą aktualizacją, a Indie będą stanowić 
szansę dla australijskich dostawców wysokiej jakości węgla energetycznego, ponieważ światowy 
handel węglem reaguje na czynniki zewnętrzne. Rząd indyjski wspiera zwiększone wykorzystanie 
LNG jako paliwa przejściowego, a australijscy producenci odnieśli ostatnio kilka sukcesów w 
sprzedaży do Indii. 

 

Australia i Indie są podobne w naszym opartym na technologii podejściu do redukcji emisji, a 
możliwości handlowe w zakresie odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodorowej są znaczące. 
Niedawno osiągnięto 100 GW mocy w zakresie odnawialnych źródeł energii, a rząd indyjski 
wyznaczył cel w postaci 500 GW zainstalowanych do 2030 r., aby zaspokoić rosnące 
zapotrzebowanie na energię i wesprzeć wysiłki na rzecz dekarbonizacji. Aby osiągnąć ten cel, rząd 
indyjski zwróci się do sektora prywatnego; australijskie firmy posiadające doświadczenie w rozwoju 
odnawialnych źródeł energii i zarządzaniu sieciami energetycznymi będą dobrze przygotowane do 
nawiązania współpracy. 

 

Indie wydały pierwszą część swojego planu wodorowego w dniu 17 lutego 2022 r. Plan pomoże 
ustalić parametry współpracy między Australią a Indiami w zakresie rozwoju gospodarki 
wodorowej. Australijskie i indyjskie firmy już tworzą partnerstwa, takie jak umowa ramowa z 2021 
r. między Fortescue Future Industries i JSW Future Energy w sprawie projektów zielonego 
wodoru w Indiach. Jako drugi na świecie producent stali, Indie będą potrzebowały nowych 
technologii, aby zdekarbonizować swój przemysł. Ważna będzie również ścisła koordynacja w 
zakresie ustanawiania standardów dla technologii niskoemisyjnych. 

 

Aby wesprzeć stałą rolę Australii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych Indii i wspierać 
przywództwo Indii w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, rząd: 

• budowanie współpracy i zachęcanie do osiągania wyników handlowych w zakresie nowej i 
odnawialnej energii, energetyki, węgla i kopalń, ropy naftowej i gazu, w ramach Indie-
Australia 
Ministerialny dialog energetyczny 

• wspieranie indyjskiego przywództwa w Międzynarodowym Sojuszu Słonecznym 
(International Solar Alliance) w celu zwiększenia globalnego wykorzystania energii 
słonecznej poprzez wkład w wysokości 1 mln A$ 

• współpracę z Indiami w celu wspierania regionalnych połączeń energetycznych i 
zarządzania energią, w tym współpracę z wielostronnymi funduszami rozwoju oraz poprzez 
australijski program South Asia Regional Infrastructure Connectivity. 

 

Rząd australijski będzie wykorzystywał potencjał gospodarczy regionu poprzez ukierunkowane 
inicjatywy regionalne. Obejmują one: 

• partnerstwo na rzecz pomocy handlowej w celu wsparcia Inicjatywy Zatoki Bengalskiej na 
rzecz wielosektorowej współpracy technicznej i gospodarczej (BIMSTEC), regionalnej 
organizacji siedmiu państw Azji Południowej i Południowo-Wschodniej 
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• projekt dostarczania usług rządowych opartych na danych i technologii cyfrowej w 
Bangladeszu, pomagający rządowi w pozyskiwaniu i digitalizacji danych dotyczących 
zdarzeń życiowych i spisu ludności w celu usprawnienia świadczenia usług, zwiększenia 
wykorzystania technologii przez rząd i sektor prywatny w celu promowania włączenia 
finansowego i innowacyjnych produktów finansowych, z wykorzystaniem wiedzy 
specjalistycznej w zakresie IT z Australii i Azji Południowej 
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PLAN DZIAŁANIA 

 

Rząd uruchomi partnerstwo handlowo-energetyczne w Zatoce Bengalskiej, aby 
wykorzystać potencjał gospodarczy regionu wraz z partnerstwem LNG dla Azji Południowej, 
aby ułatwić dostęp do szybko rozwijających się południowoazjatyckich rynków 
energetycznych, w szczególności Indii i Bangladeszu. 

 
Studium przypadku: Village Energy 

 

Firma Village Energy z siedzibą w Perth opracowała tanią technologię do zarządzania 
sieciami z nieciągłymi źródłami energii, takimi jak dachowe instalacje słoneczne. 
Wykorzystując sztuczną inteligencję, Village Energy zarządza przepływem energii w sieci, 
aby reagować na potrzeby konsumentów, umożliwiając indywidualnym klientom 
dostosowanie zużycia do ich budżetu i potrzeb. 

 

Ta przełomowa technologia miała rzeczywisty wpływ na flagowy projekt Village Energy we 
wsi Pagidiroy w stanie Andhra Pradesh. Koszty energii spadły w tym samym czasie, co 
wzrosło zużycie. Nastąpiła znaczna redukcja przerw w dostawie prądu, której towarzyszył 
duży spadek uszkodzeń urządzeń domowych i małych firm spowodowanych przepięciami. 
Technologia Village Energy poprawia wydajność przesyłu energii na ostatniej mili dla dużych 
przedsiębiorstw energetycznych. Pomaga ona lokalnym mieszkańcom wsi oraz mikro-małym 
przedsiębiorstwom wykorzystać nowe możliwości, które wynikają z lepszej jakości i bardziej 
niezawodnych usług po niższych kosztach - jest to prawdziwy katalizator zmian. 

• badanie możliwości rynkowych Bangladeszu i barier handlowych w celu dostarczenia 
zaleceń politycznych dla zwiększenia handlu i inwestycji w ramach nowo ustanowionego 
porozumienia ramowego w sprawie handlu i inwestycji między Australią a Bangladeszem. 

 

 

Przewiduje się, że zapotrzebowanie Indii na energię będzie rosło 
 

Przewiduje się, że przy obecnych ustawieniach lub bardziej ambitnym wdrożeniu zrównoważonej 
polityki energetycznej, zapotrzebowanie na energię w Indiach wzrośnie 

 
 

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii, India Energy Outlook, luty 2021 r. 
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Zdrowie 
 

Współpraca Australii i Indii w sektorze zdrowia jest bardzo perspektywiczna. COVID-19 napędził 
absorpcję 
cyfrowych usług zdrowotnych w Indiach, doładował koncentrację na produkcji urządzeń 
medycznych i farmaceutyków oraz wzmocnił znaczenie Indii w globalnych łańcuchach 
dostaw, w tym szczepionek. 

 

Skala rynku indyjskiego daje duże możliwości komercjalizacji australijskich innowacji w zakresie 
urządzeń medycznych i zdrowia cyfrowego w obszarach niszowych, eksportu nutraceutyków i 
witamin oraz wspólnej pracy nad szkoleniami dla pracowników służby zdrowia. Jednocześnie Indie 
mają możliwość zwiększenia bezpieczeństwa farmaceutycznego Australii i odporności łańcucha 
dostaw. 

 

Zwiększona współpraca międzyrządowa wspierałaby te cele. Współpraca w zakresie standardów 
regulacyjnych i standardów danych oraz powszechnych praktyk zdrowotnych na forach 
wielostronnych przyczyniłaby się do zwiększenia efektywności, pomogłaby odblokować 
inwestycje i ułatwiłaby handel produktami farmaceutycznymi i wyrobami medycznymi. Współpraca 
dwustronna pozwoli również na rozwiązanie wspólnych wyzwań, łącząc wiedzę techniczną z 
potrzebami w dziedzinach uzupełniających. 

 

Te wysiłki sektora prywatnego i rządu powinny być wspierane przez intensyfikację dwustronnej 
współpracy w zakresie badań medycznych w celu wspierania komercjalizacji. 

 

Australia i Indie współpracują również w ramach partnerstwa na rzecz szczepionek Quad. 
Partnerstwo to rozszerza produkcję szczepionki COVID-19 w Indiach, w tym wspiera zwiększenie 
produkcji o co najmniej miliard dawek do końca 2022 roku. 

 

Aby wspierać większą współpracę w zakresie ochrony zdrowia, rząd jest: 

• wspieranie wysokiej jakości pozycjonowania marki australijskich produktów zdrowotnych 

• budowanie większej świadomości australijskich technologii medycznych w zakresie 
możliwości rynku indyjskiego poprzez zwiększenie wysiłków na rzecz komercjalizacji 
australijskich badań i tworzenia ośrodków produkcyjnych w Indiach 

• sfinalizowanie protokołu ustaleń między australijską Administracją ds. Towarów 
Terapeutycznych a indyjską Centralną Organizacją Kontroli Norm Leków w celu ułatwienia 
wymiany informacji i działań służących budowaniu zaufania 

• podjęcie analizy luk w standardach i harmonizacji zdrowia cyfrowego w Australii i Indiach -. 

określenie możliwości harmonizacji, ustawień prywatności danych, języka klinicznego, spójności 
regulacyjnej i dostosowania technicznego 

• dalsze prowadzenie wymiany technicznej, w tym wykorzystywanie grup roboczych w 
ramach istniejących umów, w celu rozwiązywania problemów dotyczących regulacji i 
polityki. 
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Źródło: India Brand Equity Foundation 
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Studium przypadku: Cochlear 

 

Australijska firma Cochlear przywraca słuch w Indiach od 1998 roku, gdzie jej wiodąca 
na świecie technologia pomogła ponad 20 000 dzieci lepiej słyszeć, uwolnić ich 
potencjał i realizować pasje. 

 

Dziś technologia Cochlear może pomóc jeszcze większej liczbie osób z ubytkiem słuchu w 
Indiach. Cochlear jest gotowy do jeszcze ściślejszej współpracy z rządami, aby pokonać 
bariery, w tym zwiększanie świadomości na temat ubytków słuchu, promowanie wczesnego 
wykrywania poprzez powszechne badania słuchu u noworodków oraz dostęp do najbardziej 
zaawansowanych metod leczenia i technologii. 
Zespół Cochlear wprowadził inicjatywy edukacyjne i ściśle współpracuje z pracownikami służby 
zdrowia w Indiach. 



Aktualizacja strategii gospodarczej Indii do 2035 
r. 

Przejście od potencjału do realizacji 43 

 

 

 
PLAN DZIAŁANIA 

 

Wzmocnione partnerstwo w zakresie polityki gospodarczej i regulacji rozszerzy 
zaangażowanie instytucjonalne w Indiach, zbuduje potencjał i zrozumienie przez Australię 
indyjskiego środowiska regulacyjnego. 

 

Program będzie obejmował programy dla australijskich i indyjskich liderów służby cywilnej, 
mające na celu dzielenie się i budowanie wiedzy specjalistycznej w zakresie regulacji, 
opodatkowania i handlu; program wzajemnego oddelegowania pomiędzy australijskimi i 
indyjskimi agencjami gospodarczymi; oraz dostosowany do potrzeb program 
zaangażowania i wymiany realizowany przez australijską Komisję Służby Publicznej w celu 
wspierania silniejszych powiązań instytucjonalnych z Indiami. 

Inwestycje: poprawa warunków 
 

IES podkreśliła pozytywne podstawy inwestycyjne Indii. Od czasu opublikowania IES uległy one 
dalszej poprawie, a możliwości australijskich inwestycji w Indiach są znaczne. 

 

COVID-19 wpłynął na australijskie inwestycje w Indiach w stopniu zgodnym z trendami w innych 
częściach Azji. Mimo to całkowite australijskie zasoby inwestycyjne w 2020 r. były porównywalne z 
poziomami z 2018 r., a w ciągu pięciu lat do 2019 r. miały tendencję do wzrostu o 15,1 procent. 

 

Polityka rządu indyjskiego mająca na celu przyciągnięcie inwestycji zagranicznych obejmuje: 
program prywatyzacji o wartości ponad 30 mld A$; dalsze rozwijanie głównej infrastruktury; 
monetyzację aktywów; zniesienie wstecznych przepisów podatkowych; oraz zniesienie niektórych 
limitów inwestycyjnych. Rządy stanowe Indii wykorzystują reformy liberalizujące do konkurowania o 
inwestycje zagraniczne, jak również inne zachęty, takie jak koncesje na zakup ziemi i inne subsydia. 

 

Australia pozostaje atrakcyjnym celem inwestycyjnym dla Indii. Główne indyjskie firmy z różnych 
branż, w tym zaawansowane technologie, opieka zdrowotna, zasoby i energia już mają znaczące 
inwestycje w Australii. 

 

Inwestycje te wzmacniają możliwości Australii w zakresie badań i rozwoju oraz komercjalizacji, a 
także poprawiają infrastrukturę gospodarczą, która stanowi podstawę wzrostu i wydajności w 
kluczowych gałęziach przemysłu i regionach. 

 

Aby wzmocnić ogólne relacje inwestycyjne, rząd jest: 

• poszerzenie wiedzy o Indiach i możliwościach inwestycyjnych dla australijskich inwestorów 
portfelowych, w szczególności funduszy emerytalnych 

• kontynuowanie wysiłków mających na celu przyciągnięcie inwestycji indyjskich w obszarach o 
strategicznym znaczeniu dla wsparcia wzrostu gospodarczego Australii 

• dążenie do odnowienia MoU pomiędzy Austrade i Invest India w celu ułatwienia przepływu 
inwestycji 

• negocjowanie wzajemnego rozwiązania kwestii transgranicznego opodatkowania opłat 
za usługi techniczne w ramach indyjsko-australijskiej umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania 

• negocjowanie zasad ochrony inwestycji w celu zapewnienia większej pewności i ochrony 
prawnej dla inwestorów. 
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Studium przypadku: Australian Super 

 

W 2019 roku AustralianSuper zaangażował 1 mld USD w indyjski fundusz National 
Investment and Infrastructure Fund's (NIIF) Master Fund i nabył udziały w zarządzającym 
NIIF Limited. AustralianSuper zauważył, że w latach poprzedzających jego decyzję 
inwestycyjną rząd indyjski aktywnie wprowadził zmiany strukturalne, aby uczynić Indie 
bardziej atrakcyjnymi dla inwestycji zagranicznych, zwłaszcza w sektorze infrastruktury. 

 

Choć inwestycja AustralianSuper jest jeszcze w początkowej fazie, co utrudnia ocenę 
zwrotów, zauważa, że aktywność na aktywach infrastrukturalnych mocno odżyła po drugiej 
fali COVID-19 w Indiach. 

 

Ruch na drogach i lotniskach, przepustowość portów i zużycie energii elektrycznej wróciły 
do poziomu zbliżonego do tego sprzed powstania COVID. 

 

Jednym z wyzwań zaobserwowanych przez AustralianSuper jest zdolność do szybkiego 
wdrożenia inwestycji w Indiach. AustralianSuper przypisuje to częściowo do czasu swojej 
inwestycji i COVID-19, ale także ze względu na wysoki poziom konkurencji dla aktywów w 
atrakcyjnych sektorach indyjskiego sektora infrastruktury. Jednak dzięki niedawno 
wydanemu National Infrastructure Pipeline i Masterplan, AustralianSuper jest przekonany, 
że w najbliższej przyszłości będzie wystarczająco dużo możliwości do inwestowania. 

Relacje inwestycyjne Australii: całkowity zasób inwestycji na 2019 rok (mld A$) 

 

Źródło: Na podstawie katalogu ABS 5352.0 
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PLAN DZIAŁANIA 

 

Forum Infrastruktury Australia-Indie (AIIF) - kluczowe zalecenie IES - ułatwi australijskim 
firmom korzystanie z ogromnych planów i perspektyw infrastrukturalnych Indii. Forum 
zgromadzi wiedzę na temat polityki, przedsiębiorstw i regulacji, wzmocni więzi biznesowe i 
stworzy świadomość możliwości, w tym dla australijskich inwestorów i eksporterów 
niszowych usług i technologii. Forum będzie wspierać większe zaangażowanie Australii w 
indyjskie projekty infrastrukturalne i większą dywersyfikację handlu i inwestycji Australii. 
Forum rozpocznie swoją działalność w pierwszej połowie 2022 roku i potrwa do czerwca 
2024 roku. 

Infrastruktura: wzmocniona architektura dla 
głębszych partnerstw 

 
Rząd wzmocni połączenia i ułatwi wyniki biznesowe w sektorze infrastruktury. Australia i Indie 
mają solidne programy infrastrukturalne, które mają napędzać rozwój gospodarczy i zapewniać 
światowej klasy łączność dla swoich mieszkańców i regionu Indo-Pacyfiku. 

 

Indie realizują wysoki poziom inwestycji w infrastrukturę w celu wsparcia wzrostu gospodarczego, 
tworzenie miejsc pracy i odbudowa po kryzysie COVID-19. Istnieje możliwość zwiększenia 
zaangażowania Australii w indyjski sektor infrastruktury. Istnieje również miejsce dla inwestycji 
indyjskich w australijskim sektorze infrastruktury. 

 

Indyjski program infrastrukturalny stwarza możliwości dla australijskich inwestorów i dostawców 
usług infrastrukturalnych, zwłaszcza w zakresie infrastruktury transportowej (kolej, drogi i porty), 
rozwoju miast (budynki i woda) oraz logistyki. Istnieje również potencjał zaangażowania w 
indyjski program energetyczny i rolny, w tym dekarbonizacja. 

 

Australijskie firmy dostrzegają wyzwania związane ze zrozumieniem i wejściem na rynek indyjski. 
Pomimo tych wyzwań, australijskie historie sukcesu podkreślają korzyści płynące z bycia 
wczesnym uczestnikiem rynku, który angażuje się w ryzyko. Rząd jest zaangażowany w 
odgrywanie swojej roli w budowaniu zaufania i oficjalnych relacji wspierających większe 
partnerstwo handlowe. 

 

Od czasu opublikowania IES, Indie przyspieszyły działania mające na celu ułatwienie rozwoju 
infrastruktury, ogłaszając ambitne plany: National Monetisation Pipeline (ponad 100 mld A$ 
"uwolnionych" aktywów typu brownfield); National Infrastructure Pipeline (ponad 8000 projektów 
infrastrukturalnych o wartości około 2,6 bln A$); National Infrastructure Master Plan o wartości 1,8 
bln A$; oraz reformy umożliwiające 100-procentowe BIZ w sektorze infrastruktury. Poprawił się 
również jego ranking w większości aspektów rozwoju infrastruktury według Global Infrastructure 
Hub's InfraCompass (patrz wykres). 

 

Aby wspierać dalsze inwestycje i działalność komercyjną w sektorze infrastruktury, rząd: 

• dalsze koncentrowanie się na infrastrukturze w ramach wymiany biznesowej Australia-Indie, w 
tym na inicjatywach mających na celu zaprezentowanie australijskich możliwości i nawiązanie 
kontaktów między przedsiębiorstwami 

• współpraca w zakresie ram regulacyjnych i norm w celu poprawy interoperacyjności 
australijskich i indyjskich sektorów infrastruktury. 
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Poprawiły się warunki sprzyjające rozwojowi infrastruktury w Indiach 
 

Według InfraCompass, Indie podniosły się na sześciu z ośmiu kluczowych czynników jakości 
infrastruktury w latach 2017-2020. 

 

Źródło: Global Infrastructure Hub 
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Usługi finansowe 
 

Indyjski sektor usług finansowych nadal oferuje znaczące możliwości partnerstwa. 
Odzwierciedlając przyspieszone tempo innowacji cyfrowych, Indie obserwują szybki wzrost w 
sektorach bankowości i technologii finansowej (fintech), w tym w aplikacjach do płatności 
mobilnych i innych narzędziach osobistych informacji finansowych. Dążenie Indii do stania się 
czołowym azjatyckim hubem fintech będzie stwarzać możliwości dla australijskiego biznesu w 
przyszłości. 

 

Przyciąganie inwestycji zagranicznych w usługi finansowe jest priorytetem dla rządu indyjskiego. 
Indie skupiają się na kondycji swojego sektora bankowego, nadając priorytet wzrostowi inwestycji 
kapitałowych, silnemu ładowi korporacyjnemu i dezinwestycji sektora publicznego. Wdraża 
również system przenoszenia danych, aby umożliwić konsumentom lepszy dostęp do swoich 
danych i dzielenie się nimi. 

 

Wraz ze wzrostem pewności prawnej dla potencjalnych inwestorów, przedsiębiorstwa australijskie i 
indyjskie skorzystają ze zharmonizowanych systemów i standardów, interoperacyjności i większej 
wymiany informacji. 

 

Australijski system bankowy, choć dobrze zintegrowany z globalnym systemem finansowym, 
nadal ma bardzo ograniczone zaangażowanie w Indiach. Około jedna czwarta australijskich 
aktywów bankowych znajduje się za granicą, ale mniej niż 1 procent z nich przypada na Indie. 

 

Zwiększone inwestycje na indyjskich rynkach kredytowych stanowią dużą szansę w najbliższym 
czasie, zapewniając możliwość ustanowienia nowych mandatów inwestycyjnych i promowania 
dalszej wiedzy o rynku indyjskim. 

 

Aby pomóc w pogłębieniu zaangażowania w usługi finansowe, rząd jest: 

• wykorzystanie corocznych dialogów prowadzonych przez australijskie Ministerstwo Skarbu z 
NITI Aayog, jak również z indyjskim Ministerstwem Finansów, w celu pogłębienia dwustronnych 
więzi i współpracy w sektorze finansowym, w tym poprzez ponowne ustanowienie protokołu 
ustaleń między Ministerstwem Skarbu a indyjskim Ministerstwem Finansów 

• kontynuowanie współpracy z Indiami w zakresie interoperacyjnych ram przenoszenia danych 

konsumentów, 

aby umożliwić firmom technologicznym opartym na danych skalowanie na skalę 
międzynarodową i umożliwić konsumentom dostęp do produktów i usług na różnych rynkach. 

 

Global Fintech Adoption Index, 2019 r. 
 

Adopcja Fintech w Indiach jest znacznie powyżej średniej globalnej - wynika z Global Fintech Adoption Index 2019 firmy EY. Ten wykres 
pokazuje procent populacji korzystającej z usług FinTech. 

Źródło: EY Global FinTech Adoption Index 2019 r. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/banking-and-capital-markets/ey-global-fintech-adoption-index.pdf
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PLAN DZIAŁANIA 

 

Centrum relacji Australia-Indie będzie napędzać i koordynować biznes i zaangażowanie 
społeczności między Indiami i Australią, a także z tętniącą życiem diasporą indyjską w 
Australii. Będzie on uzupełniać Australia Indie Business Exchange (AIBX) w budowaniu 
australijskiego biznesu "indyjskich umiejętności" i powiązań, aby pomóc w poruszaniu się po 
rynku indyjskim. Centrum będzie wspierać bardziej dokładne zrozumienie globalnie 
wiodących jakości australijskich instytucji szkolnictwa wyższego i wzmocnienie więzi 
międzyludzkich, zrozumienia i wymiany poprzez wydarzenia i wymiany kulturalnej. 

 
PLAN DZIAŁANIA 

 

Rząd będzie wspierał gotowość diaspory indyjskiej do wykorzystania jej sieci i wiedzy 
fachowej w celu dalszego wspierania stosunków gospodarczych. Raport z mapowania 
diaspory wskaże kluczowe sieci, takie jak australijscy dyrektorzy firm, profesjonaliści, 
naukowcy i przedsiębiorcy o indyjskim rodowodzie. Badania te będą stanowić podstawę 
strategii zaangażowania diaspory, aby lepiej ukierunkować nasze zaangażowanie i rozwijać 
więzi między Australią a Indiami. 

Wzmacnianie więzi wspólnotowych 
 

Ponad 700 000 siła, Australijczycy z indyjskim dziedzictwem reprezentują jedną z najbardziej 
dynamicznych i udanych społeczności w Australii. Społeczność ta wzrosła pięciokrotnie w ciągu 
20 lat, a w 2020 roku osoby urodzone w Indiach stały się drugą co do wielkości grupą 
mieszkańców urodzonych za granicą w Australii (patrz wykres). Ceniona rola tej społeczności w 
gospodarce i społeczeństwie Australii będzie nadal rosła w biznesie, polityce, sztuce, nauce i 
społeczeństwie obywatelskim. 

 

Wielu członków tej społeczności wnosi cenny wkład w relacje gospodarcze Australia-Indie. 
Ułatwiają handel i inwestycje, pomagają budować zrozumienie kulturowe, promują atrakcyjność 
Australii jako miejsca docelowego dla studentów, wykwalifikowanych migrantów i turystów, a 
także wpływają na to, jak Australia jest postrzegana w Indiach i jak Indie są postrzegane w 
Australii. 

 

 

 

 

Połączenia Wspólnoty z Indiami wciąż się rozwijają 
 

Mieszkańcy Australii urodzeni w Indiach i Australijczycy o indyjskim pochodzeniu, 2000-20 
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Źródło: Dane ABS dotyczące spisu ludności i migracji (dane dotyczące pochodzenia indyjskiego pochodzą z australijskich danych 
dotyczących spisu ludności w odstępach 5-letnich). 
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Edukacja 
 

Relacja edukacyjna Australia-Indie jest silna. Australia jest światowej klasy dostawcą edukacji i 
szkoleń w sektorze średnim, uniwersyteckim i zawodowym z wieloletnimi powiązaniami z 
indyjskimi studentami, instytucjami, diasporą indyjską i rządem Indii. Jeszcze głębsze relacje w 
zakresie edukacji przyniosą korzyści obu krajom. 

 

Rząd pracował nad wzmocnieniem więzi edukacyjnych pomimo wyzwań związanych z COVID-19. 
Australia i Indie zacieśniły współpracę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) na 
mocy protokołu ustaleń podpisanego w 2020 r. Australia współpracowała z Indiami w zakresie 
przejścia na system cyfrowy, np. dzieląc się wiedzą na temat zapewniania jakości w całym 
sektorze. Wiele instytucji australijskich nadal zawierało umowy o współpracy z indyjskimi 
odpowiednikami, w tym dotyczące wspólnych badań, programów partnerskich w zakresie stopni 
naukowych oraz wymiany studentów, wykładowców i wiedzy specjalistycznej. 

 

W miarę jak będziemy wychodzić poza wyzwania związane z zamknięciem granic, rząd będzie 
nadal pozycjonował Australię jako wysokiej jakości dostawcę i partnera edukacyjnego, 
wspierając nasze odpowiednie potrzeby w zakresie edukacji, umiejętności i badań naukowych 
teraz i w przyszłości. 

 

Ciągłe oficjalne zaangażowanie w kwestie regulacyjne będzie wspierać australijskich dostawców w 
rozwijaniu współpracy w Indiach i powiązań, które mogą wspierać obecność w tym kraju. Będzie to 
również wspierać możliwości w Indiach dla australijskich studentów i wspólnych programów studiów. 
Rząd zleci badanie zakresu w celu zbadania możliwości zintegrowanego uczenia się w Indiach dla 
australijskich studentów VET z australijskimi i indyjskimi organizacjami biznesowymi. 

 

Rząd będzie współpracował z dostawcami, aby zachęcić indyjskich studentów do studiowania na 
szerszej gamie kursów, w tym poprzez cyfrowe i mieszane tryby dostarczania, które wykorzystują 
postępy w EdTech. Innowacyjne modele dostarczania edukacji pomogą ułatwić zdobywanie 
umiejętności przez zróżnicowanych studentów i gotową mobilność, aby sprostać przyszłym 
potrzebom w zakresie umiejętności. 

 

Australijska strategia na rzecz edukacji międzynarodowej 2021-2030 (ASIE) będzie dalej 
kierować przyszłością australijskiego sektora edukacji międzynarodowej i skupi się na wspieraniu 
odbudowy sektora po pandemii. Australia będzie również nadal wspierać możliwości dzielenia się 
najlepszymi praktykami w zakresie uznawania kwalifikacji, w tym w odniesieniu do blended, online 
i offshore delivery, gdzie bardziej komplementarne podejścia przyniosłyby wzajemne korzyści. 

 

Aby wzmocnić więzi w całym sektorze edukacji, rząd jest: 

• współpraca z australijskimi uniwersytetami w celu utworzenia ośrodków Study Australia, 
aby wspierać indyjski program edukacji międzynarodowej, partnerstwa instytucjonalne i 
studentów w Indiach 

• rozpoczęcie Australijsko-Indyjskiego Szczytu Umiejętności w celu wzmocnienia powiązań w 
VET, informowania o przyszłym zaangażowaniu w umiejętności i wspierania programu 
umiejętności Australijsko-Indyjskiej Rady Edukacji (AIEC) 

• uruchomienie portalu umiejętności Australii i Indii w celu wspierania lepszej współpracy 
między sektorami umiejętności, z programem dotacji wspierającym zaangażowanie w 
obszarach wspólnego zainteresowania 

• dostarczanie na Austrade's India Digital Education Hub, w tym programów zatrudniania dla 
indyjskich studentów i absolwentów, w celu poprawy doświadczenia studentów i budowania 
pozycji Australii jako holistycznego partnera edukacyjnego 

• pokazanie australijskich możliwości i przyciągnięcie nowych studentów i partnerów 
poprzez wydarzenia takie jak Study in Australia Masterclass Series i Virtual Education 
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Showcase. 
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Case Study: Deakin University i O.P. Jindal Global University 

 

W październiku 2021 roku Deakin University i O.P. Jindal Global University uruchomiły 
partnerstwo Jindal i Deakin Education w New Delhi. Partnerstwo ilustruje nowe modele 
transnarodowej edukacji, zatrudnialności, badań i partnerstw innowacyjnych dla australijskich 
instytucji w Indiach. 

 

Rozpoczęcie świętuje zobowiązanie obu uniwersytetów do opracowania innowacyjnych i 
hybrydowych modeli nauczania i uczenia się dla studentów, aby mieć międzynarodowe 
doświadczenie kampusu podczas rozpoczynania studiów w Indiach, a następnie 
transferu kredytów. 

 

 
 

 
PLAN DZIAŁANIA 

 

Nowa inicjatywa Maitri Scholars przyniesie najlepszych indyjskich absolwentów do 
wiodących na świecie uniwersytetów w Australii. Centrum Stosunków Australia-Indie będzie 
zarządzać inicjatywą, która będzie obejmować nacisk na naukę, technologię, inżynierię i 
matematykę (STEM) oraz zdrowie. 

 

Rząd będzie współpracował z przemysłem, aby ustanowić Australii-Indii Future Skills 
Initiative, aby dać australijskim dostawcom edukacji, umiejętności i edtech dostęp do rynku 
Indii, pokazać australijskie możliwości i pozycjonować Australię jako partnera edukacyjnego 
z wyboru. 
Inicjatywa na rzecz umiejętności przyszłości otworzyłaby znaczne możliwości dla 
australijskich dostawców umiejętności, aby dostarczyć na skalę w Indiach. Siła Australii w 
cyfrowym zdrowiu, transporcie i logistyce, zaawansowanej produkcji oraz analityce danych i 
cyberbezpieczeństwie pasuje do zapotrzebowania na umiejętności w Indiach. Zastosowanie 
podejścia opartego na przemyśle w celu zaspokojenia potrzeb szkoleniowych 
przedsiębiorstw sprawi, że więcej indyjskich pracowników będzie miało umiejętności, aby 
wspierać wzrost gospodarczy Indii. 

 

Rząd wspiera dwustronną wymianę studentów i naukowców poprzez Australia-Indie 
Research Student Fellowship Pilot Program oraz wspiera australijskich i indyjskich 
naukowców w łączeniu się i współpracy poprzez Australia Research Cooperation Hub 
- India. 
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Liczba studentów w Indiach w latach 2012-2020 
 

Rekrutacja studentów w Indiach rośnie szybko od 2012 roku, ze spowolnieniem w 
2020 roku z powodu pandemii COVID-19. 

 

 
*Dane dotyczące zapisów nie przedstawiają liczby studentów zagranicznych w Australii, lecz zliczają rzeczywiste zapisy 

na kursy Źródło: Departament Edukacji, Umiejętności i Zatrudnienia 

Prawie 1 na 5 zagranicznych studentów w Australii pochodzi z Indii 
 

Według stanu na grudzień 2021 r. indyjscy studenci międzynarodowi stanowili największą grupę 
studentów zagranicznych w Australii. 

 

Źródło: Rząd australijski 
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Turystyka 
 

Indie będą miały duże znaczenie dla ożywienia australijskiej branży turystycznej. Przed COVID-
19, Indie były naszym najszybciej rozwijającym się rynkiem turystycznym pod względem liczby 
odwiedzających. Australia nadal dąży do osiągnięcia 1,2 mln indyjskich przyjazdów do 2035 roku, 
potencjalnie wartych ponad 9 mld A$ rocznie dla australijskiej gospodarki. 

 

Rząd zobowiązał się do współpracy z przemysłem i organami państwowymi w celu rozwiązania 
krótko- i średnioterminowych wyzwań i wykorzystania długoterminowego potencjału rynku 
indyjskiego. Dostęp lotniczy, 
Ukierunkowany marketing, współpraca branżowa i silne więzi międzyrządowe będą miały kluczowe 
znaczenie dla pozycjonowania Australii jako najlepszego miejsca docelowego dla turystów z Indii. 
Indyjscy studenci będą również kluczowym elementem naszej międzynarodowej gospodarki 
odwiedzającej. 

 

Rząd będzie nadal zwiększał zrozumienie sektora australijskiego w zakresie indyjskiej turystyki 
wyjazdowej, aktualizując strategiczny plan turystyczny Tourism Australia's India do 2035 roku, 
zlecając badania w celu określenia naszych priorytetów, a także współpracując z Indiami w ramach 
odnowionego protokołu ustaleń w sprawie turystyki i wspólnej grupy roboczej. Rząd będzie 
współpracował w ramach inicjatywy "One Voice" ze stanami i terytoriami, aby uniknąć rozmycia 
marki. 

 

Aby zwiększyć popyt i poprawić ofertę dla indyjskich turystów, rząd jest: 

• zwiększenie łączności i przepustowości lotniczej na trasach Australia-Indie poprzez 
współpracę z indyjskimi i australijskimi liniami lotniczymi, portami lotniczymi, CAPA, rządami 
stanów i terytoriów oraz organizacjami turystycznymi 

• zwiększenie naszego udziału w segmencie luksusowego wypoczynku poprzez 
wykorzystanie poparcia gwiazd i promowanie programu Signature Experiences of 
Australia 

• rozszerzenie śladu Tourism Australia w Indiach i pozyskanie nowych funduszy na 
dodatkowe działania marketingowe, takie jak promocja T20 World Cup 2022 

• wspieranie siły roboczej w turystyce "gotowej na Indie" poprzez inicjatywy edukacyjne w 
ramach programu "India Host" Australijskiej Rady Eksportu Turystyki. 

 

Hindusi odwiedzający Australię 
 

W 2019 roku prawie 400 000 Hindusów odwiedziło Australię i wydało 1,8 miliarda 
dolarów, dzięki czemu Indie są naszym siódmym co do wielkości rynkiem pod względem 
przyjazdów turystów krótkoterminowych i naszym szóstym co do wielkości rynkiem pod 
względem wydatków 

 

Źródło: Tourism Australia 
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PLAN DZIAŁANIA 

 

Rząd ustanowi partnerstwo kulturalne Maitri w celu zwiększenia ważnej roli przemysłu 
kreatywnego w naszych powiązaniach gospodarczych i międzyludzkich. Fundusz będzie 
wspierał projekty, wydarzenia, wystawy i wymiany zawodowe w sektorze sztuk wizualnych i 
performatywnych, literatury, filmu i muzyki. Fundusz pomoże rozwijać wspólne projekty 
kulturalne i zwiększyć turystykę kulturalną w obu kierunkach. 

Branża kultury i branża twórcza 
 

Doświadczenia artystyczne i wymiana kulturalna między Indiami i Australią wspierają nasze 
gospodarki, napędzają turystykę i budują więzi społeczne. Australia i Indie mają tętniące życiem 
sektory kultury, które podkreślają wartość, jaką przykładamy do pomysłów i kreatywności. 

 

Zachęcanie do współpracy między Indiami a przemysłem filmowym Australii będzie kształtować 
indyjskie postrzeganie bogatej tkanki kulturowej i naturalnego piękna Australii. Bliższa współpraca w 
festiwalach kulturalnych, od literatury po sztuki wizualne i performatywne, oferuje korzyści w obu 
kierunkach. 

 

Moda i tekstylia są bardzo perspektywiczne, a jak podkreśla AES, Australia i Indie mają 
uzupełniające się atuty w zakresie projektowania, produkcji i wytwarzania surowców. W sektorze 
animacji i gier, partnerstwa w Indiach oferują ogromny potencjał dla rozwijającego się przemysłu 
Australii. 

 

Rząd jest zobowiązany do wspierania silniejszych więzi w całej sztuce. Silna możliwość istnieje 
poprzez Australian Performing Arts Market, który jest strategiczną inicjatywą Australia Council for 
the Arts, zaprojektowaną w celu pokazania australijskiego i nowozelandzkiego tańca 
współczesnego, teatru, wschodzących i eksperymentalnych sztuk w kraju i za granicą. 

 

Do tej pory rząd wspierał prezentacje na wysokiej rangi indyjskich festiwalach i biennale, 
szczególnie w dziedzinie literatury i sztuk wizualnych. Umożliwiło to również wzajemne relacje i 
wymianę w zakresie sztuk scenicznych. 
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Sport 
 

Australię i Indie łączy wieloletnia pasja do sportu, zwłaszcza krykieta, ale także piłki nożnej, 
pływania, hokeja i szeregu sportów olimpijskich. 

 

W Indiach rośnie udział w sporcie, także wśród kobiet i dziewcząt. Polityka rządu indyjskiego w 
zakresie wspierania sportu elitarnego przynosi sukcesy, czego przykładem są ostatnie 
osiągnięcia na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio. 

 

Podobnie jak Australia, Indie postrzegają sport nie tylko jako duży biznes, ale także jako sposób 
na wzmocnienie swojej pozycji na świecie. Indie starają się rozwijać infrastrukturę i zdolność do 
goszczenia większej liczby globalnych wydarzeń sportowych. Organizacja przez Australię 
Mistrzostw Świata Kobiet w Piłce Nożnej w 2023 r. oraz Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 
Brisbane w 2032 r. stworzy możliwości nawiązania partnerstwa i wymiany doświadczeń. 

 

Australijski sport i sportowcy cieszą się silną pozycją w Indiach. Reputacja ta jest korzystna dla 
wiodących na świecie australijskich dostawców usług sportowych, którzy chcą zaspokoić rosnące 
zapotrzebowanie Indii na wiedzę fachową w zakresie obiektów, szkoleń i zarządzania 
wydarzeniami. Przez lata australijskie i indyjskie firmy w Indiach z powodzeniem angażowały 
wysokiej rangi australijskich sportowców jako ambasadorów marki. 

 

Rząd będzie nadal zwiększał świadomość specjalistycznej wiedzy sportowej stojącej za 
osiągnięciami sportowymi Australii i szukał możliwości otwarcia drzwi dla australijskich 
dostawców usług sportowych w Indiach. Rząd będzie nadal utrzymywał bliskie oficjalne 
zaangażowanie z Indiami, w tym poprzez MoUs w sprawie współpracy sportowej, antydopingu i 
integralności sportu. Inicjatywa ABC's Women in News and Sports będzie nadal cennym 
programem wspierającym różnorodność i integrację w mediach sportowych. 
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Agrobiznes 
 

Indie nadal stanowią potencjalne źródło wzrostu dla australijskiego sektora agrobiznesu. Mimo że 
Indie koncentrują się na produkcji krajowej, popyt na surowce i produkty o wartości dodanej (takie 
jak wino, przetworzona żywność i nutraceutyki) będzie nadal rósł. Australijskie doświadczenie może 
również stanowić platformę dla wzajemnie korzystnych partnerstw w celu zwiększenia wydajności. 

 

Rząd pracuje nad pozycją Australii jako głównego partnera Indii w agrobiznesie, kluczowego 
dostawcy towarów rolnych i kluczowego partnera w zakresie wiedzy technicznej. The 
Rząd uznaje, że cła i taryfy importowe pozostają kluczowymi kwestiami dla naszych branż i 
będzie nadal dążył do obniżenia taryf w negocjacjach w kierunku kompleksowej umowy o 
współpracy gospodarczej (CECA). Postęp w kwestiach technicznych dostępu do rynku na obu 
rynkach pomógł dwukierunkowemu handlowi rolnemu przekroczyć 1 mld A$ w 2020 r. 

 

Towary takie jak orzechy, rośliny strączkowe, zboża, nasiona oleiste, bawełna i wełna pozostają 
wśród priorytetów Australii. Ponadto pracujemy również nad rozszerzeniem możliwości rynkowych 
dla australijskich eksporterów poza naszymi tradycyjnymi mocnymi stronami eksportowymi, w tym 
w produktach ogrodniczych, pakowanej żywności i napojach. Rząd będzie nadal pomagał 
przemysłowi w poruszaniu się po zmiennym popycie importowym i zmianach w polityce, np. 
poprzez inicjatywę Agribusiness Expansion Initiative oraz dotacje Agriculture Trade and Market 
Access Cooperation. Będziemy również wspierać kierowane przez przemysł partnerstwo Indie-
Australia w zakresie zbóż w celu pogłębienia relacji biznesowych. 

 

Rząd będzie dążył do zwiększenia możliwości w zakresie australijskich towarów rolnych, które 
przyczyniają się do produkcji w Indiach - takich jak australijska wełna i bawełna dla indyjskich 
producentów wyrobów włókienniczych. Rząd odświeży protokół ustaleń w sprawie wełny między 
Australią a Indiami, aby wesprzeć te wysiłki. 

 

Rząd będzie również spoglądał na Indie jako na źródło importu chemikaliów rolniczych i nawozów, 
co stanowi część naszych szerszych wysiłków na rzecz dywersyfikacji łańcuchów dostaw 
kluczowych środków produkcji rolnej. 

 

Indie są również rosnącym rynkiem dla australijskich technologii rolniczych, w tym w zakresie 
gospodarki wodnej. Niektóre firmy odniosły sukces rozpoczynając wspólne przedsięwzięcia w 
Indiach - takie jak produkcja produktów z wykorzystaniem australijskiej własności intelektualnej lub 
partnerstwo w przetwórstwie żywności. 

 

Australia będzie kontynuować współpracę z Indiami w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i 
rolnictwa odpornego na zmianę klimatu. Protokół ustaleń w sprawie zarządzania zasobami 
wodnymi z 2020 r. wzmocni współpracę polityczną, techniczną i badawczą w zakresie 
zarządzania zasobami wodnymi. 

 

Aby wspierać trwały wzrost w sektorze agrobiznesu, rząd: 

• sfinalizowanie ustaleń dotyczących wzajemnego uznawania produktów ekologicznych w celu 
wsparcia handlu 

• zwiększenie świadomości krajowych importerów na temat zdolności Indii do dostarczania 
najważniejszych chemikaliów rolniczych oraz określenie możliwości połączenia indyjskich 
eksporterów z australijskimi importerami 

• angażowanie się w wymianę wiedzy technicznej w celu wspierania zdolności regulacyjnej Indii i 
kontroli opartych na dowodach, w szczególności poprzez normy żywnościowe administrowane 
przez indyjski Urząd ds. Bezpieczeństwa i Norm Żywności (FSSAI). 
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W ramach partnerstwa Australia-Indie w zakresie zbóż oraz Inicjatywy Ekspansji 
Agrobiznesu (ABEI) rząd finansuje australijski przemysł zbożowy w celu opracowania 
strategicznych ram zaangażowania w Indiach, aby zbudować platformę dla przyszłego 
handlu zbożem i produktami zbożowymi. 
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Przewiduje się, że konsumpcja i import produktów rolno-spożywczych w Indiach znacznie 
wzrośnie do 2050 r. 

 

Napędzany przez rosnącą populację, bogactwo i urbanizację Indii, stanowi to szansę dla eksportu 
australijskiego rolnictwa i agrobiznesu 

 

Źródło: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences 

Nastąpiło to po serii wymian międzyrządowych mających na celu budowanie zaufania oraz 
po przeprowadzeniu badania pilotażowego dotyczącego przechowywania ziarna, które ma 
pomóc w poprawie infrastruktury i zmniejszeniu strat po zbiorach w Indiach. 
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Obrona 
 

Firmy australijskie i indyjskie mogą znaleźć dalsze niszowe możliwości w ramach istotnych 
programów zamówień publicznych drugiej strony. Nasze kompleksowe partnerstwo strategiczne 
oraz porozumienie wykonawcze w sprawie nauki i technologii obronnej, wraz z innymi 
inicjatywami związanymi z obronnością, budują większe zaufanie do Indii, co wspiera interesy 
handlowe. Australia i Indie korzystają również z rosnącej liczby wspólnych platform, w tym 
kluczowych systemów transportu i nadzoru, co zwiększa możliwości zaangażowania przemysłu. 

 

Obszary współpracy obejmują cyberbezpieczeństwo, przestrzeń kosmiczną, zintegrowany 
wywiad, nadzór i rozpoznanie, wojnę morską, pojazdy bezzałogowe, wyposażenie żołnierzy oraz 
świadczenie usług i szkolenia. Rosnące więzi obronne USA-Indie mogą również oferować 
możliwości dla australijskich firm zaangażowanych w globalne łańcuchy dostaw głównych 
amerykańskich firm obronnych pracujących w Indiach. 

 

Aby wspierać trwały wzrost relacji w przemyśle obronnym, rząd jest: 

• zwołanie wraz z Indiami inauguracyjnego posiedzenia komitetu sterującego ds. 
nauki i technologii obronnej 

• wspieranie udziału przemysłu australijskiego w przyszłych targach obrony i bezpieczeństwa w 
Indiach, w tym w DEFEXPO 

• wspieranie zaangażowania przemysłu w dwustronne i wielostronne ćwiczenia obronne 
z Indiami, tam gdzie to właściwe. 

 

Wydatki wojskowe Indii w latach 2000-2020 
 

W ciągu ostatnich dwóch dekad wydatki wojskowe Indii gwałtownie wzrosły, a w latach 2021-22 
przewiduje się ich dalszy nominalny wzrost o 1,5 procent w stosunku do lat 2020-21 

 

 
Źródło: Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Pokoju 
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Partnerzy globalni 
 

Australia i Indie podzielają zaangażowanie na rzecz przejrzystych i skutecznych organów 
wielostronnych, a Indie pozostaną ważnym partnerem w ustanawianiu globalnych norm i 
standardów, które stanowią podstawę porządku opartego na zasadach. 

 

Australia będzie wspierać Indie jako gospodarza G20 w 2023 roku. Australia i Indie mają wiele 
wspólnych priorytetów i będą starały się wykorzystać możliwości, jakie daje regionowi 
przewodnictwo Indii w G20. 

 

Australia będzie kontynuować współpracę z Indiami i OECD w kilku kluczowych dziedzinach, 
takich jak energia, kluczowe minerały, odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej, 
odporność łańcucha dostaw oraz handel i inwestycje. Indie są kluczowym partnerem OECD, a 
Australia przewodniczy nieformalnej grupie refleksyjnej OECD w sprawie Indii. Standardy i zestawy 
narzędzi OECD wzmacniają globalną przejrzystość i dobre zarządzanie. 

 

Australia będzie wspierać strategiczne partnerstwo Indii z Międzynarodową Agencją Energii (IEA) i 
kontynuować współpracę z innymi krajami członkowskimi IEA w celu określenia drogi do 
członkostwa Indii. 

 

We wszelkich przyszłych rozważaniach na temat rozszerzonego członkostwa w APEC, gdzie 
decyzje wymagają konsensusu, Australia pozostaje zaangażowana we współpracę z innymi 
członkami w celu włączenia Indii do tego kluczowego forum regionalnego. Indie mają znaczące 
powiązania gospodarcze z członkami APEC i mogłyby 
znaczący wkład w organizację. 

 

Australia będzie kontynuować współpracę z Indiami w ramach WTO - w tym w zakresie reformy 
tej instytucji - aby zapewnić, że będzie ona mogła nadal zapewniać stabilny i otwarty system 
handlu światowego oparty na zasadach. 

 

Australia współpracuje z Indiami w ramach Czwórki (Australia-Indie-Japonia-Stany Zjednoczone) w 
zakresie krytycznych i powstających technologii, odporności łańcucha dostaw (w tym w odniesieniu 
do czystej energii i półprzewodników oraz ich istotnych komponentów), bezpieczeństwa 
cybernetycznego, infrastruktury, przeciwdziałania zmianie klimatu, zrównoważonego 
wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz talentów STEM nowej generacji. Quad ma pozytywny, 
praktyczny program, który ma przyczynić się do dobrobytu, stabilności i odporności regionu. 
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Australia India Business Exchange (AIBX) jest flagowym programem rządu australijskiego 
mającym na celu rozwój partnerstwa handlowego i inwestycyjnego z Indiami. AIBX, jako 
inicjatywa w ramach Kompleksowego Partnerstwa Strategicznego, łączy liderów biznesu, 
przemysłu i rządu w celu rozwijania powiązań handlowych i gospodarczych. 

 

Prowadzony przez Austrade program AIBX ma na celu wzrost australijskiego eksportu do 
Indii, zwiększenie inwestycji dwukierunkowych i poprawę umiejętności biznesowych w obu 
kierunkach. 

 

Program obejmuje wydarzenia branżowe łączące australijskie i indyjskie firmy, badania rynku, 
aby przygotować biznes na sukces, a także dostosowane wsparcie dla poszczególnych firm 
w celu uchwycenia możliwości eksportowych i inwestycyjnych na obu rynkach. 

 

Aby dowiedzieć się więcej o AIBX i nadchodzących wydarzeniach, odwiedź stronę: 
austrade.gov.au/AIBX. 

Umiejętności biznesowe i 
środowisko handlowe 

 
Rady IES dla firm australijskich dotyczące indyjskiego środowiska biznesowego pozostają 
aktualne. Kluczem jest inwestowanie w zrozumienie rynku - albo poprzez wewnętrznie rozwijaną 
wiedzę, albo poprzez lokalne przedstawicielstwo. Historie sukcesu często wymieniają korzyści 
płynące z posiadania indyjskiego partnera lub przedstawiciela, długoterminowego spojrzenia i 
obecności na miejscu. Skala i różnorodność Indii często wymaga ukierunkowanego i lokalnego 
podejścia. 

 

Niniejsza aktualizacja potwierdza zobowiązanie rządu do zapewnienia praktycznej 
pomocy australijskim firmom działającym w Indiach. 

 

Nasza sieć urzędników na miejscu - w tym rozległa obecność Austrade - ma dobre notowania. 
Praktyczne nowe inicjatywy obejmują: 

• Centrum Stosunków Australia-Indie 

• Forum Infrastruktury Australia Indie (AIIF) 

• Mistrzowie Biznesu Australii i Indii 
 

Inicjatywy te będą opierać się na dotychczasowych działaniach, podejmowanych między innymi 
przez: 

• Australia India Business Exchange 

• Australia India CEO Forum 
 

 

Grupa Business Champions będzie działać za pośrednictwem naszego flagowego programu 
handlowego i inwestycyjnego w Indiach, AIBX, i funkcjonować obok CEO Forum - organu 
wysokiego szczebla, który spotyka się równolegle ze spotkaniami liderów. 

 

Dwustronny przepływ specjalistów i usług zawodowych między Australią a Indiami pomaga 
ułatwić dwustronny handel i inwestycje. Najlepiej jest to osiągnąć poprzez współpracę między 
zawodami australijskimi i indyjskimi, co przyczyni się również do zwiększenia dwustronnego 
handlu usługami zawodowymi. 

 

W latach 2019-20 inne usługi biznesowe (które obejmują większość usług profesjonalnych) 
stanowiły 13 procent eksportu usług Australii w skali globalnej, ale mniej niż jeden procent 
eksportu usług Australii do Indii. 

http://austrade.gov.au/AIBX
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Aby wzmocnić strukturę leżącą u podstaw dwustronnego zaangażowania biznesowego na 
najwyższych szczeblach, rząd powołał grupę Business Champions. Grupa ta składa się z 
czterech przedsiębiorców wysokiego szczebla z każdego kraju, co ma na celu wzmocnienie 
zaangażowania przedsiębiorców. Grupa ta, wspierana przez sekretariat, będzie doradzać 
rządowi, w tym w zakresie formułowania polityki gospodarczej, oraz promować handel i 
inwestycje. 

 

Rząd ustanowi australijski program wspierania handlu normami i zgodnością. Program 
ten wykorzysta australijskie krajowe organy ds. norm i zgodności (testowania) do nawiązania 
partnerstwa z indyjskimi organizacjami, zwiększając możliwości handlowe i inwestycyjne z 
Indiami. Ten wieloletni program będzie identyfikował i pokonywał bariery w handlu oraz 
budował trwałe partnerstwa przemysłowe, między innymi poprzez identyfikację możliwości 
biznesowych, w których normy, procesy zgodności i certyfikacji są dostosowane. Takie 
podejście do harmonizacji jest niezbędne, ponieważ normy nie mogą być wykorzystywane 
przez przedsiębiorstwa, jeśli systemy zgodności i testowania w każdej gospodarce nie są w 
stanie dostarczyć dokładnych i wiarygodnych wyników rynkom i konsumentom. 

Specjaliści - tacy jak prawnicy, księgowi i inżynierowie - często muszą spełniać dodatkowe 
wymagania biznesowe w ramach lokalnych zasad i przepisów, gdy świadczą usługi poza 
swoją jurysdykcją. Ponieważ te zasady i przepisy pomagają chronić społeczeństwo i 
środowisko, ich stosowanie musi być skoncentrowane na utrzymaniu odpowiednich 
standardów bez niepotrzebnego utrudniania dwukierunkowego przepływu specjalistów między 
Australią a Indiami. 

 
Lepsze ułatwienie dwukierunkowego przepływu specjalistów i usług profesjonalnych, 
Rząd będzie współpracował z australijskimi organami regulacyjnymi i akredytacyjnymi w zakresie 
usług zawodowych w dążeniu do wzajemnego uznawania i podobnych ustaleń z odpowiednikami 
w Indiach. 

 



Aktualizacja strategii gospodarczej Indii do 2035 
r. 

Przejście od potencjału do realizacji 67 

 

 

 
PLAN DZIAŁANIA 

 

Nowa australijska Wysoka Komisja w Male pogłębi nasze powiązania edukacyjne, 
turystyczne i gospodarcze z Malediwami. Luksusowy sektor turystyczny na Malediwach 
stwarza możliwości dla dostawców wysokiej jakości eksportowanej żywności i napojów. 

 

Partnerstwo na rzecz łączności w Zatoce Bengalskiej rozszerzy skoncentrowane na 
celach komercyjnych Forum Infrastrukturalne Australia-Indie (AIIF) na inicjatywę regionalną 
obejmującą inne kraje Azji Południowej w latach 2024-25. 

Dynamiczne sąsiedztwo Indii 
 

Bangladesz, Sri Lanka, Nepal i Malediwy oferują uzupełniające możliwości dla australijskich firm 
zaangażowanych na rynku indyjskim, w tym edukację, turystykę, zasoby, energię i produkty rolne. 

 

Bangladesz jest ósmym krajem na świecie pod względem liczby ludności i nadal odnotowuje 
silny wzrost gospodarczy. Ramowe porozumienie handlowe i inwestycyjne Australia-
Bangladesz, które weszło w życie we wrześniu 2021 r., stworzyło podstawy do głębszych 
więzi gospodarczych. 
Bangladesz przeprowadza reformy w oczekiwaniu na uzyskanie statusu kraju najsłabiej 
rozwiniętego w 2026 r. Pogłębiająca się łączność między Indiami a Bangladeszem - w tym główne 
korytarze transportowe, które zostaną uruchomione w ciągu najbliższych kilku lat - otworzy 
możliwości dla australijskich firm już obecnych w Indiach. 

 

Sri Lanka może pochwalić się rosnącą liczbą wykwalifikowanych pracowników, portami 
głębokowodnymi i bezpośrednimi połączeniami lotniczymi z Australią. Bezpośrednia żegluga z 
portów australijskich do Sri Lanki i dalej ma potencjał, aby uwolnić rzeczywistą efektywność. Sri 
Lanka mogłaby również służyć jako centrum przetwarzania i reeksportu australijskich towarów, w 
tym towarów rolnych. Z zastrzeżeniem warunków dotyczących reguł pochodzenia, może to 
pozwolić firmom na skorzystanie z dostępu do rynku bez cła w ramach umowy handlowej Sri 
Lanki z Indiami. Ponad 28 australijskich instytucji edukacyjnych jest obecnych na Sri Lance, co 
podkreśla jej perspektywy jako regionalnego ośrodka edukacyjnego. 

 

Nepal oferuje możliwości dla firm mających oparcie w Indiach. Jego rosnąca klasa średnia jest 
rynkiem dla edukacji i żywności premium. Energia odnawialna i technologia rolnicza są również 
perspektywiczne. 
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