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7. A lassan ébredő óriás

7.1. ábra. India felosztása vallási alapon.

Melyik ország jött létre a hinduk, és melyik a muszlimok lakta 

területekből? 

Milyen távol voltak az új muszlim országok egymástól?

Napjainkban mely országok találhatók itt?

Mi lett a politikai következménye annak, hogy az új határok 

termőterületeket, feldolgozó üzemeket választottak el egymástól?

7.2. ábra. Az emberi fejlettség indexe 

(HDI) is alátámasztja India kétarcúságát.

Milyen különbség van a vidéki és a városi 

lakosság születéskor várható élettartama, 

az írástudása és az életszínvonala (együtt 

HDI) között?

Miért vált India a brit birodalom
legértékesebb gyarmatává?

A brit korona ékkövének tartott India Anglia legérté-
kesebb gyarmata volt 1947-ig, amikor vallási alapon 
felosztották (7.1. ábra).

Az ország társadalmi-gazdasági fejlődését alapvetően 
befolyásolta a gyarmati múlt. A brit gyarmatosítók 
a hagyományos kézműipart elsorvasztották, az ipart 
pedig a textilipar kivételével nem fejlesztették. A me-
zőgazdaságban az élelmiszernövények helyett az ipari 
növények és az élvezeti cikkek termesztésére helyezték 
a hangsúlyt. Kedvező volt viszont, hogy a szállítások 
megkönnyítésére fejlesztették a vasúthálózatot és 
kikötőket építettek.

A joggal kétarcúnak nevezhető, a legelmaradottabb 
és a legfejlettebb vonásokat egyaránt mutató India 
világgazdasági szerepe egyre jelentősebb. India a 4. 
legnagyobb GDP-vel rendelkező ország, de jelentős 
belső problémákra utal, hogy az egy főre jutó GDP 
alapján az országok rangsorának utolsó harmadába 
tartozik. Ugyanakkor a világ egyik leggyorsabban fej-
lődő gazdaságának tekinthetjük, mert évek óta 6-7%-os 
a gazdasági növekedése. Indiában él a világon a máso-
dik legtöbb, közel fél milliárd főnyi munkaképes korú 
népesség.

A nemzetközi tőke nagy beruházásokat támogat az or-
szágban, az indiai tőke pedig a világ minden táján ter-
jeszkedik. India részt vesz a BRICS országok gazdasági 
együttműködésében.

Delhi

Mumbai
(Bombay)

Madras

Kolkata
(Calcutta)

Delhi

Mumbai
(Bombay)

Madras

BangaloreBangalore

Kolkata
(Calcutta)

Városi lakosság Vidéki lakosság

Emberi fejlettségi index
(2005)

0,88 0,76 0,67 0,56 0,42

Miért vonzotta India az elmúlt évszázadokban az 
európai kereskedőket?

Hogyan jött létre a 20. században az Indiai Köztársaság?



201

Eu
r

ó
pá

n
 k

ív
ü

lI
 o

r
sz

á
g

o
k

7.5. ábra. Varrógépen dolgozó gyermek Indiában.

Milyen következménnyel jár, ha a gyerekek  tanulás helyett 

dolgoznak?

7.6. ábra. Ebéd kihordása (dabbawala) Indiában.

Járj utána, hogy miért érdekes munka az ebéd kihordása!

7.4. ábra. India és Kína népességszámának változása.

Mi a különbség Kína és India népességszámának változása között? 

Mi a különbség fő oka? 

Igaz-e, hogy 10 év múlva India lesz 
Földünk legnépesebb országa?

India fejlődésének meghatározói a több évezredes tör-
ténelmi múlt, a hinduizmus és a kasztrendszer voltak. 
Az ország életében nagy szerepe van még ma is a vallásnak. 
India népességének 4/5 része a lélekvándorlást hirdető 
hindu vallás követője (7.11., 7.12. ábra). A hívek kasztokra 
tagolódását szigorú vallási rend határozta meg. Ma már 
az alkotmány tiltja a megkülönböztetést, és el is törölték 
a kasztrendszert, de a gyakorlatban, főként a falvakban 
és a kisvárosokban még napjainkban is jelen van.

Jellemző a nyelvi és etnikai tarkaság, amely a történelem 
során sokszor többször vált a fejlődés gátjává. A 22 hivatalos 
nyelv közül a legtöbben (kb. 40%) a hindit beszélik. Emiatt 
is maradhatott fontos közvetítő nyelv az angol. A társa-
dalmi fejlődést nehezíti az írástudatlanok magas száma, 
a munkaképes korú lakosságnak csak 1/10 része felsőfokú 
végzettségű. A lakosság alig 1/3 része él városokban.

Az aktív keresők felét a mezőgazdaság 
foglalkoztatja

Még ma is a mezőgazdaság foglalkoztatja a legtöbb 
embert, az agrárfoglalkozásúak aránya még mindig 
meghaladja az 50%-ot, akiknek döntő többsége nő és 
14 év alatti leánygyermek. A nagyon kevés jövedelmet 
biztosító kisbirtokokon nehéz megélni a gazdálkodásból.

A termelés technikai fejlesztésének köszönhetően ma 
már az ország képes ellátni népességét az alapvető 
élelmiszerekkel, és csak a gyengébb hozamú években 
szorul időnként behozatalra.

7.3. ábra. Indiai bélyeg

Mire hívja fel a lakosság figyelmét a bélyeg?
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7.9. ábra. Az informatika egyre több embert foglakoztat, 

és sok tőkét vonz. A képen Bangalore modern technológiai 

parkja.

Mi az oka annak, hogy az indiai informatikusokat szívesen 

foglalkoztatják szerte a világon?

Miért könnyű számukra a nemzetközi kommunikáció?
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7.7. ábra. India legfontosabb élelmiszernövényei.

Melyek a legfontosabb termesztett növényei? Indokold földrajzi 

elterjedésüket!

7.8. ábra. Hagyományos földművelés

Az öntözésnek óriási jelentősége van, ugyanis ez teszi 
lehetővé, hogy egy-egy parcelláról évente többször is 
betakaríthassanak. A legfontosabb termény az élelme-
zésben alapvető szerepet játszó rizs, de emellett fontos 
a búza, a köles és a földimogyoró is.
A kivitelre is jutó ipari növények közül a gyapot, a juta 
és a cukornád a legjelentősebb, de exportálnak még teát, 
fűszereket és trópusi gyümölcsöket is. Az állattartás 
a vallási szokások miatt alárendelt, bár a szarvasmarha-, 
bivaly- és kecskeállomány a legnagyobb a Földön, az ál-
latok húsát azonban nem fogyasztják. Sokat fejlődött 
viszont a tejtermelés, a nagyüzemi tejgazdaságokban 
az állatokat takarmányozzák.

A fejlődés ellenére az indiai mezőgazdaságra mai is 
az alacsony termelékenység jellemző, amelynek több 
oka van:
•  kevés a termelékenységet növelő beruházás;
•  az öntözővíz elosztása nem hatékony, pazarló és nem

igazságos;
•  a gazdák nem ismerik a modern technológiákat, ame-

lyeknek magasak a költségeik, és apró földterületeken 
nem is alkalmazhatók;

•  az öntözőrendszerek hiánya miatt az ország több terü-
letén a monszunesők kiszolgáltatottá teszik a gazdákat.

Az indiai mezőgazdaság Földünk egyik legnagyobb 
üvegházgáz-kibocsátója. A különböző természetes er-
jedési folyamatokkal a világon kibocsátott szén-dioxid 
1/7 része, a rizstermesztés 1/6 része Indiából származik.

Hagyományos és modern
iparágak kavalkádja

Melyek a hagyományos indiai ipar telepítő té-
nyezői?

India energiaéhsége szinte csillapíthatatlan, gyorsan 
nő a kőolaj-felhasználás, jelenleg Földünk egyik leg-
nagyobb kőolaj-importőre, az olajat főként a Közel-
Keletről vásárolja. Dinamikus a vegyipar és az építőipar 
(cementgyártás) fejlődése is. A hagyományos iparágak 
kialakulásának fő telepítő tényezői a hazai feketekőszén, 
vasérc és acélötvözők voltak, ez utóbbiakból jelentős 
a kivitel is.
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7.11. ábra. A szarvasmarha szent állat Indiában.

Miért szent állat?

7.12. ábra. Vallási rituálé a Gangeszben

A textilipar több évszázados múltra tekint vissza, az in-
diai szövetek mindig is keresettek voltak Európában. 
Az ország iparában a hagyományos nehézipar (vasko-
hászat, acélgyártás) a meghatározó, de gyorsan fejlődik 
a gépipar, különösen a közlekedési eszközök gyártása 
és az információs technológiák előállítása.

India autóipara kedvelt befektetési célpont lett, nem 
véletlenül, hiszen a 6. legnagyobb a világon, termékeinek 
piaca az egyik leggyorsabban bővülő. A gazdaságban 
megjelentek a legmodernebb ágak is: elektronika, 
űrtechnika, biotechnológia, távközlési berendezések 
gyártása, de a legnagyobb fejlődés a szoftverkészítést 
jellemezte. Ennek az indiai „Szilícium-völgyként” 
emlegetett Bangalore, valamint Kolkata (Calcutta), 
Madras, Mumbai (Bombay) a központja.

A gazdasági élet legfontosabb központjai a kikötők 
és a főváros környéke, Mumbai (Bombay), Kolkata 
(Calcutta), Madras és Delhi. A hagyományos nehézipar 
központja Jamshedpur környékén jött létre. India ter-
mészeti szépségeinek, kulturális örökségének vonzereje 
erősödik, az utóbbi évtizedben közel háromszorosára 
nőtt a beutazó turisták száma.

Összefoglaló kérdések, feladatok

1.  Melyek a fejlődést elősegítő, illetve nehezítő 

tényezők? Mutasd be rendszerező vázlatban!

2.  Bizonyítsd példákkal az indiai gazdaság kétarcúságát!

3.  Készíts padtársaddal montázst vagy rajzot India egyik 

és másik arcáról!

4.  Melyek a legkeresettebb indiai termékek a világpiacon? 

Készíts terméklistát!

5.  Mutasd be, hogy milyen az élet Indiában egy hindu 

családfő szemszögéből nézve!

Fogalmak 
hinduizmus, gyarmati múlt, hagyományos
nehézipar, szoftverkészítés, Delhi, Kolkata, Madras, 
Mumbai

7.10. ábra. India iparának területi elhelyezkedése.

Melyek a legfejlettebb iparágak (pl. autógyártás) telepítő tényezői?


