INDIA
Terület: 3,3 millió km2 (35X)
Lakosság: 1,31 milliárd fő (2015)
(A Föld második legnépesebb állama.)
(Évente 17 millió fővel gyarapszik.)
Főváros: Újdelhi
GDP: 2,09 billió USD (2015)
(7. legnagyobb gazdaság a világon)
GDP/fő: 1600 USD
200 évig angol gyarmat volt: a „brit korona ékköve”
Az egykori brit gyarmatot vallási alapon osztották fel 1947-ben.
Pakisztán, Banglades (Kelet-Pakisztán) – iszlám
India – hindu
Srí Lanka (Ceylon) – buddhista
Kasmír – vitatott kihez tartozik
India és Pakisztán – atombombával rendelkezik
Tájai:
Himalája
Hindusztáni-alföld
Indus-alföld
Dekkán-fennsík (Dekkán-ősmasszívum)
Éghajlat:
trópusi monszun, trópusi sivatagi, hegyvidéki éghajlat
Nyelvek:
hindi, angol (regionálisan még 14 hivatalos nyelv)
Vallások:
Hindu (80%), mohamedán (13%), keresztény, buddhista
Szegénység, írástudatlanság aránya magas.
A lakosság 10%-a táplálékhiányban szenved, 25%-a hiányosan táplálkozik.
Sokat költenek oktatásra: világszínvonalú oktatás.
1950-ben eltörölték a kasztrendszert, de főleg a falvakban még mindig meghatározó.
A népesség területi eloszlása egyenlőtlen.

Elmaradott mezőgazdaság
A lakosság több mint fele
Fejlesztésre szorul: elaprózódott parcellák, trágyázás, öntözés
Duális szerkezet: egyszerre van jelen a hagyományos és a korszerű, árutermelő
mezőgazdaság

A „zöld forradalom” sokat lendített az élelmiszerellátáson.
Rizs (2.)
Búza
Köles
Szezám
Földimogyoró
Cukornád
Gyapot
Juta (zsák, kötél)
Tea
Banán
Ananász
Kókusz
Fűszernövények: bors, szegfűszeg, szerecsendió, fahéj, fűszerpaprika, gyömbér
A Földön a legtöbb szarvasmarha, mégsem jelentős (vallási okok miatt) – tej.

Gazdasági élete átalakulóban
vasérc
drágakövek
feketekőszén (az energiatermelés alapja)
importált kőolaj
vízerőművek
atomerőművek (ma is jelentős beruházások)
Vaskohászat – a Damodar folyó völgyében (Mittal – transznacionális cég)
gépipar (mozdony, hajó, autó, élelmiszeripari és textilipari gépek)
vegyipar (műtrágya, cement, gyógyszer)
textil- és ruházati ipar (Mumbai: gyapotipar; Kolkata: jutafeldolgozás)
elektronika (számítógépek, szoftverek – Bengaluru – az indiai „Szilícium-völgy)
szolgáltatások exportja
1990-es évektől gyors változás, fejlődés: nyit a világpiac felé
olcsó munkaerő
nagy felvevőpiac
TNC-k megjelenése → gépipar, elektronikai ipar
kereskedelmi és pénzügyi szolgáltatások fejlődése
legtöbb mozifilm (Bollywood)
Közlekedés
vasút
belvízi, parti hajózás
tengeri kikötők: Mumbai (Bombay) és Kalkutta
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