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Az indiai szubkontinens legnagyobb Az indiai szubkontinens legnagyobb éés s 
legnlegnéépesebb pesebb áállama a terllama a terüületletéének majd nek majd 
3/43/4--éét elfoglalt elfoglalóó Indiai KIndiai Kööztztáársasrsasáág (3 287 g (3 287 
590 km590 km22). A sz). A száárazulatok 2,2%razulatok 2,2%--áára terjedra terjedőő
orszorszáágban gban éél Fl Fööldldüünk nnk néépesspessééggéének knek köözel zel 
17%17%--a: tera: terüülete alapjlete alapjáán a Fn a Fööld hetedik, ld hetedik, 
nnéépesspesséégszgszááma szerint (2007 jma szerint (2007 júúliusliusáában 1 ban 1 
millimilliáárd 130 millird 130 millióó) viszont m) viszont máásodik sodik 
orszorszáággóóririáásasa. . 





DemogrDemográáfiai robbanfiai robbanááss
Az elsAz elsőő nnéépszpszáámlmláálláás (vagy inks (vagy inkáább becslbb becsléés) s) 
szerint 1600 kszerint 1600 köörrüül a nl a néépesspesséég szg szááma kb. 130 ma kb. 130 
millimillióó volt. Jvolt. Jóó negyed negyed éévezred mvezred múúltltáán, 1872n, 1872--
re a lakossre a lakossáága 203 milliga 203 millióóra emelkedett. Tehra emelkedett. Teháát t 
az az éévi nvi néépesspesséégngnöövekedvekedéés minds mindöössze 270 000 ssze 270 000 
ffőő volt. Ez a nagyon lassvolt. Ez a nagyon lassúú nnöövekedvekedéés ts tööbbek bbek 
kköözzöött a belstt a belsőő villongvillongáások, az eursok, az euróópai pai 
hatalmak India ellen viselt hhatalmak India ellen viselt hááborborúúi, az i, az 
ééhhíínsnséégek gek éés js jáárvrváányok knyok köövetkeztvetkeztéében fellben fellééppőő
–– a magas sza magas szüületletéési arsi aráányt megknyt megköözelzelííttőő, s, sőőt t 
nem egy esetben felnem egy esetben felüül is ml is múúllóó –– halhaláálozlozáások sok 
szszáámlmláájjáára ra íírhatrhatóó..



DemogrDemográáfiai robbanfiai robbanááss
18911891--ben viszont mben viszont máár 279 millir 279 millióó ffőőt szt száámlmlááltak meg, ltak meg, 
azaz az azaz az éévi nvi nöövekedvekedéés kereken 4 millis kereken 4 millióós volt. A brit s volt. A brit 
gyarmatosgyarmatosííttáás megszs megszüüntette India kntette India küülslsőő éés belss belsőő
hhááborborúúit, javultak az egit, javultak az egéészsszsééggüügyi feltgyi feltéételek is. telek is. 
MMéégis, 1931gis, 1931--ben ugyanennyit ben ugyanennyit íírtak csak rtak csak öössze, azaz ssze, azaz 
a na néépesspesséég ng nöövekedvekedéése e nse e néégy gy éévtized tvtized táávlatvlatáában ban 
gyakorlatilag nulla volt, tgyakorlatilag nulla volt, tööbbek kbbek köözzöött az 1891tt az 1891––1901 1901 
éés az 1911s az 1911––1921 k1921 köözzöötti tti éévek influenzajvek influenzajáárvrváányai, ill. nyai, ill. 
a na nöövvéénytermesztnytermesztéés hagyoms hagyomáányos szerkezetnyos szerkezetéének nek 
megbontmegbontáása sa éés a monszun kimarads a monszun kimaradáása nyomsa nyomáán n 
keletkezett keletkezett ééhhíínsnséégek miatt.gek miatt.



DemogrDemográáfiai robbanfiai robbanááss
Az 1930Az 1930--as as éévektvektőől kezdve a nl kezdve a néépesspesséég ng nöövekedvekedéése se 
felgyorsult: 1931felgyorsult: 1931––1951 k1951 köözzöött ismtt isméét t éévente mintegy vente mintegy 
4 milli4 millióóval nval nőőtt a ltt a léélekszlekszáám. 1951m. 1951--ttőől (ekkor ml (ekkor máár r 
361 milli361 millióóan an ééltek Indiltek Indiáában) pedig a mban) pedig a méég mindig g mindig 
magas szmagas szüületletéési arsi aráány, a csny, a csöökkenkkenőő halhaláálozlozáás s éés az s az 
áátlagos tlagos ééletkor kitolletkor kitolóóddáása ksa köövetkeztvetkeztéében a nben a néépesspesséég g 
gyarapodgyarapodáása rendksa rendkíívvüüli, ez idli, ez idááig soha nem ig soha nem 
tapasztalt mtapasztalt mééreteket reteket ööltltöött: megkezdtt: megkezdőőddöött a tt a 
demogrdemográáfiai robbanfiai robbanáás. Ez a ps. Ez a pééldldáátlan tlan 
nnéépesspesséégngnöövekedvekedéés elss elsőősorban a tsorban a töömeges meges 
jjáárvrváányok megsznyok megszűűnnéésséének, a fertnek, a fertőőzzőő nnéépbetegspbetegséégek gek 
ellenszerei feltalellenszerei feltaláálláássáának, alkalmaznak, alkalmazáássáának nak éés a s a 
csecsemcsecsemőőhalandhalandóóssáág visszaszorg visszaszorííttáássáának nak 
kkööszszöönhetnhetőő. . 
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19611961--ben 439 milliben 439 millióóan an ééltek az orszltek az orszáágban, gban, 
ami csaknem 8 milliami csaknem 8 millióós s éévi nvi nöövekedvekedéésnek snek 
felel meg. 1971felel meg. 1971--ben 548, 1981ben 548, 1981--ben 684, ben 684, 
19911991--ben 846 milliben 846 millióóan laktan laktáák Indik Indiáát. 2001t. 2001--
re a nre a néépesspesséégszgszáám m áátltléépte az 1 millipte az 1 milliáárdos rdos 
kküüszszööbbööt, ma pedig t, ma pedig –– az az éévi kvi köözel 20 zel 20 
millimillióós gyarapods gyarapodáás ks köövetkeztvetkeztéében ben –– 1,13 1,13 
millimilliáárdnyian rdnyian éélnek a szubkontinens lnek a szubkontinens 
legnagyobb orszlegnagyobb orszáággáában. ban. 



DemogrDemográáfiai robbanfiai robbanááss
A fA füüggetlensggetlenséég elnyerg elnyerééssééttőől napjainkig eltelt 60 l napjainkig eltelt 60 éév v 
sorsoráán hn hááromszorosromszorosáára nra nőőtt India lakosstt India lakossáága. Jelenleg ga. Jelenleg 
csaknem annyian csaknem annyian éélnek Indilnek Indiáában, mint az Amerikai ban, mint az Amerikai 
EgyesEgyesüült lt ÁÁllamokban, Indonllamokban, Indonééziziáában, Brazban, Brazííliliáában, ban, 
PakisztPakisztáánban, Oroszorsznban, Oroszorszáágban gban éés Japs Japáánban, azaz a nban, azaz a 
FFööld harmadik, negyedik, ld harmadik, negyedik, ööttöödik, hatodik, hetedik dik, hatodik, hetedik éés s 
nyolcadik legnnyolcadik legnéépesebb pesebb áállamllamáában egyban együüttvttvééve, vagy ve, vagy 
kb. annyian, mint Eurkb. annyian, mint Euróópa pa éés Angols Angol--Amerika Amerika 
valamennyi orszvalamennyi orszáággáában! Ezt a nban! Ezt a néépszaporodpszaporodáási si 
üütemet figyelembe vtemet figyelembe vééve 2025ve 2025--re 1,4 millire 1,4 milliáárd, 2050rd, 2050--
re 1,64 millire 1,64 milliáárd emberrel lehet szrd emberrel lehet száámolni az Indiai molni az Indiai 
KKööztztáársasrsasáágban, azaz gban, azaz –– ha nem mha nem méérsrsééklklőődik kdik köözben zben 
a na néépesspesséég ng nöövekedvekedéése se –– FFööldldüünk legnnk legnéépesebb pesebb 
áállama lesz. llama lesz. 
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A szA szüületletéési arsi aráánysznyszáám a mm a múúlt szlt száázad elejzad elejééttőől l 
napjainkig csak felnapjainkig csak feléével csvel csöökkent, kkent, éés ms méég mindig g mindig 
magas (23magas (23‰‰). Indi). Indiáában a hban a háázasszassáág szinte vallg szinte valláásos sos 
kköötelesstelesséégnek mingnek minőőssüül. Az anyagi elll. Az anyagi elláátottstottsáág g éés az s az 
éérzelmi rzelmi éérettsrettséég vagy az egyg vagy az egyééni pni páárvrváálasztlasztáás ms méég g 
napjainkban sem meghatnapjainkban sem meghatáározrozóója a hja a háázasszassáágnak. Ma gnak. Ma 
is fennis fennááll a korai hll a korai háázasszassáágkgkööttéés szoks szokáása, jsa, jóóllehet llehet 
19291929--ben tben töörvrvéényt hoztak ellene. Mnyt hoztak ellene. Méégis, a falvakban gis, a falvakban 
ééllőő 1515––20 20 éév kv köözzöötti fiatalok ttti fiatalok tööbb mint 2/3bb mint 2/3--a ha háázas! zas! 
Ez, valamint az Ez, valamint az öözvegyek zvegyek úújbjbóóli fli féérjhezmenetelrjhezmeneteléét t 
akadakadáályozlyozóó ttáársadalmi tilalom feloldrsadalmi tilalom feloldáása sa –– ami kb. 20 ami kb. 20 
millimillióó nnőőt t éérintett rintett –– szintszintéén a nn a néépszaporulat pszaporulat 
nnöövekedvekedééssééhez vezetett hez vezetett 



DekDekáádd SzSzüületletéési arsi aráánysznyszáám m 
((‰‰))

HalHaláálozlozáási arsi aráánysznyszáám m 
((‰‰))

TermTerméészetes szetes 
szaporodszaporodáás (s (‰‰))

19011901--19111911 49,249,2 42,642,6 6,66,6

19111911--19211921 48,148,1 47,247,2 0,90,9

19211921--19311931 46,446,4 36,336,3 10,110,1

19311931--19411941 45,245,2 31,231,2 14,014,0

19411941--19511951 39,939,9 27,427,4 12,512,5

19511951--19611961 41,741,7 22,822,8 18,918,9

19611961--19711971 41,241,2 18,918,9 22,322,3

19711971--19811981 37,237,2 16,216,2 21,021,0

19811981--19911991 30,930,9 10,810,8 20,120,1

19911991--20012001 25,425,4 8,48,4 17,017,0
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Ez utEz utóóbbinak kbbinak küüllöönnöösen a demogrsen a demográáfiai robbanfiai robbanáás s 
kezdetkezdetéén volt fontos szerepe, mn volt fontos szerepe, máár csak azr csak azéért is, rt is, 
mert szemben a mi nmert szemben a mi nőőttööbbsbbsééggűű EurEuróóppáánkkal, a nkkal, a 
nemek arnemek aráánynyáát tekintve Indit tekintve Indiáában a fban a féérfiak vannak rfiak vannak 
ttööbben (1000 fbben (1000 féérfira mindrfira mindöössze 936 nssze 936 nőő jut), jjut), jóóllehet llehet 
a na nőők biolk biolóógiailag ellengiailag ellenáállllóóbbak. Valbbak. Valóószszíínnűűleg a nleg a nőők k 
kulturkulturáális, eglis, egéészsszsééggüügyi gyi éés ts táársadalmi krsadalmi köörrüülmlméények nyek 
okozta magasabb (fokozta magasabb (főőkkéént gyermekkori) nt gyermekkori) 
halhaláálozlozáássáával fval füügg gg öössze ez a kedvezssze ez a kedvezőőtlen artlen aráány. A ny. A 
leleáánygyermek sznygyermek szüületletéésséét nem kt nem kííssééri osztatlan ri osztatlan öörrööm, m, 
mert kihmert kiháázaszasííttáásuk psuk péénzbe kernzbe kerüül (l (áátlagosan 12500 tlagosan 12500 
USD), s munkaerejUSD), s munkaerejéét a ft a féérj csalrj csaláádjdjáában (a ban (a 
falvakban generfalvakban generáácicióókat tkat töömmöörrííttőő nagycsalnagycsaláádban) dban) 
hasznoshasznosíítjtjáák, k, íígy a szgy a szüüllőők idk időőskorukban skorukban –– áátfogtfogóó
nyugdnyugdííjrendszer nem ljrendszer nem léévvéén n –– csak az otthon maradt csak az otthon maradt 
fifiúúgyermekre tgyermekre táámaszkodhatnak.maszkodhatnak.



DemogrDemográáfiai robbanfiai robbanááss
A halA haláálozlozáások arsok aráánya egy nya egy éévszvszáázad alatt zad alatt –– a a 
jobb egjobb egéészsszsééggüügyi ellgyi elláátottstottsáág g 
kköövetkeztvetkeztéében ben –– kb. 1/5kb. 1/5--éére csre csöökkent kkent 
(8,4(8,4‰‰), s jelent), s jelentőősen kitolsen kitolóódott az dott az ééletkor letkor 
felsfelsőő hathatáára is. A szra is. A száázadelzadelőőn a szn a szüületletééskor skor 
vváárhatrhatóó éélettartam alig 24 lettartam alig 24 éév volt, v volt, éés 1941s 1941--
ben is csak 32; ma viszont kben is csak 32; ma viszont köözel 69 zel 69 éév, v, 
mely megegyezik hazmely megegyezik hazáánk 2007nk 2007--ben ben 
megszmegszüületett filetett fiúúcsecsemcsecsemőőinek inek éélethosszlethossz--
kilkilááttáásaival. saival. 
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A termA terméészetes szaporodszetes szaporodáás az elms az elmúúlt lt 
éévtizedekben mvtizedekben méérsrsééklklőőddöött ugyan, de mtt ugyan, de méég g 
íígy is magas (17gy is magas (17‰‰). A n). A néépesspesséégngnöövekedvekedéés s 
gyors gyors üüteme teme –– kküüllöönnöösen a demogrsen a demográáfiai fiai 
robbanrobbanáás kezdeti ids kezdeti időőszakszakáában ban –– nem aznem azéért rt 
ttűűnt riasztnt riasztóónak, mert abszolnak, mert abszolúút mt méértrtééke ke 
ttúúlslsáágosan magas volt, hanem mert nem gosan magas volt, hanem mert nem 
kkíísséérte olyan gazdasrte olyan gazdasáági fejlgi fejlőőddéés, mint a s, mint a 
fejlettebb orszfejlettebb orszáágokban. gokban. 



IndiIndiáában a nban a néépesspesséégngnöövekedvekedéés szinte kizs szinte kizáárróólag a lag a 
termterméészetes szaporodszetes szaporodáás fs füüggvggvéénye: a kinye: a ki--, de m, de méég inkg inkáább a bb a 
bevbeváándorlndorláás jelents jelentőősséége eltge eltöörprpüül mellette. Ennek ellenl mellette. Ennek ellenéére re 
éélnek indiaiak mlnek indiaiak máás orszs orszáágokban is: korgokban is: koráábban az angolok bban az angolok 
gyarmatbirodalmuk tergyarmatbirodalmuk terüületletéén sok helyn sok helyüütt tt –– pl. Malajzia, pl. Malajzia, 
KeletKelet-- éés Ds Dééll--Afrika Afrika –– indiai indiai „„szerzszerzőőddééses munkses munkáásokatsokat””
teleptelepíítettek le. A XX. sztettek le. A XX. száázad derekzad derekááttóól jelentl jelentőős szs száámban mban 
éérkeztek Gandhi hazrkeztek Gandhi hazáájjáábbóól vendl vendéégmunkgmunkáások az sok az ÖÖbbööll--
orszorszáágokba is. Ezek kgokba is. Ezek köözzöött akad olyan (Egyestt akad olyan (Egyesüült Arab lt Arab 
EmirEmiráátusok), ahol a lakosstusok), ahol a lakossáág 62%g 62%--áát indiaiak adjt indiaiak adjáák. k. 
Ugyanilyen arUgyanilyen aráányban nyban éélnek indiaiak Mauritiuson, de 10%lnek indiaiak Mauritiuson, de 10%--
ot meghaladot meghaladóó a lakossa lakossáágbgbóól vall valóó rréészesedszesedééssüük Guyana, k Guyana, 
Trinidad Trinidad éés Tobago, Fidzsi, Suriname, Bahrein, Katar, s Tobago, Fidzsi, Suriname, Bahrein, Katar, 
SzaSzaúúdd--ArAráábia bia éés Kuvait esets Kuvait esetéében is. Eurben is. Euróóppáában ban –– éérthetrthetőő
ttöörtrtéénelmi okok miatt nelmi okok miatt –– NagyNagy--BritanniBritanniáában ban éél a l a 
legnagyobb indiai klegnagyobb indiai köözzöösssséég (2,3 millig (2,3 millióó ffőő), de az Egyes), de az Egyesüült lt 
ÁÁllamokban szintllamokban szintéén meghaladja mn meghaladja máár az indiai bevr az indiai beváándorlndorlóók k 
szszááma a 2 millima a 2 millióót. t. 



India demogrIndia demográáfiai arculata fiatalos. Napjainkban a fiai arculata fiatalos. Napjainkban a 
lakosslakossáág mintegy 1/3g mintegy 1/3--a 15 a 15 ééven aluli ven aluli éés csak a s csak a 
nnéépesspesséég 5%g 5%--a ida időősebb 64 sebb 64 éévesnvesnéél. Mindezl. Mindezéért az rt az 
áátlagos tlagos ééletkor 25 letkor 25 éév. Ez a v. Ez a juvenilisjuvenilis korstruktkorstruktúúra ra 
komoly lehetkomoly lehetőősséégeket rejt a XXI. szgeket rejt a XXI. száázad globzad globáális lis 
gazdasgazdasáággáának kiaknnak kiaknáázzáássáára.ra.
Az indiai nAz indiai néépesspesséégkoncentrgkoncentráácicióó nemcsak tnemcsak töörtrtéénelmi nelmi 
kora, eredete alapjkora, eredete alapjáán kn küüllöönbnböözik, pl. az eurzik, pl. az euróópaitpaitóól l 
vagy az vagy az éészakszak--amerikai namerikai néépesspesséégtgtöömmöörrüülléésektsektőől, l, 
hanem az alapjhanem az alapjáául szolgul szolgáállóó gazdasgazdasáág szerkezete g szerkezete 
tekintettekintetéében is. Az indiai tben is. Az indiai töömmöörrüülléés kezdetts kezdettőől fogva a l fogva a 
mezmezőőgazdasgazdasáágra gra ééppüült, az agrlt, az agráárfoglalkozrfoglalkozáássúúak arak aráánya nya 
mméég ma is nagyon magas (60%), az iparban (12%) g ma is nagyon magas (60%), az iparban (12%) éés s 
a harmadik szektorban (28%) foglalkoztatottak ara harmadik szektorban (28%) foglalkoztatottak aráánya nya 
messze elmarad mmessze elmarad mööggöötte.tte.



Tigris vagy sTigris vagy sáárkrkáány?ny?

ÚÚj vilj viláággazdasggazdasáág g –– KKíína na éés India s India 
kibontakozkibontakozáássáával a hatalom keletre val a hatalom keletre 

toltolóódik: ldik: léétrejtrejöön n „„ChindiaChindia””??
KKíína a hagyomna a hagyomáányos tnyos töömegcikkmegcikk--
termeltermeléésben tovsben továábbra is bbra is éélenjlenjáárróó marad, marad, 
sokmillisokmillióó dolldollááros elektronikai iparral, ros elektronikai iparral, 
nehnehéézipari kzipari köözpontokkal.zpontokkal.
India erIndia erőőssööddőő hatalom a hatalom a 
szoftvergyszoftvergyáártrtáásban, tervezsban, tervezéésben (design), sben (design), 
szolgszolgááltatltatáásokban, precsokban, precíízizióós s 
mműűszergyszergyáártrtáásban.sban.
Az ellentAz ellentéétes politikai, hatalmi tes politikai, hatalmi éés s 
gazdasgazdasáági gi éérdekek azonban valrdekek azonban valóószszíínnűűleg leg 
megakadmegakadáályozzlyozzáák az integrk az integráácicióót.t.



ElElőőnynyöök k éés hs háátrtráányoknyok

KKíína marad az ipari na marad az ipari óóririááss……
(Billi(Billióó USD)USD)

……mikmiköözben India szzben India száárnyalrnyal
az IT az IT éés a szolgs a szolgááltatltatáások sok 
terteréén.n.
(Milli(Milliáárd USD)rd USD)



ElElőőnynyöök k éés hs háátrtráányoknyok
Az indiai befektetAz indiai befektetéések jsek jóóvalval
jjöövedelmezvedelmezőőbbekbbek……
(%)(%)

…é…és a bankok is kedvezs a bankok is kedvezőőbbbb
helyzetben vannakhelyzetben vannak……
(a k(a köölcslcsöönnöök %k %--áában)ban)

……de Kde Kíína tna tööbb befektetbb befektetéést csst csáábbíít.t.
(Milli(Milliáárd USD)rd USD)



VersenyelVersenyelőőnynyöök k éés hs háátrtráányoknyok

KKíína India elna India előőtt jtt jáárr……
(USD)(USD)

……de India munkaereje fiatalabbde India munkaereje fiatalabb……
(a munkaer(a munkaerőő áátlagtlagééletkora)letkora)



VersenyelVersenyelőőnynyöök k éés hs háátrtráányoknyok

…é…és a duzzads a duzzadóó nnéépesspesséégszgszáámm……
(milli(milliáárd frd főő))

……segsegíít utolt utoléérni az rni az éélenjlenjáárróókat.kat.
(billi(billióó USD)USD)



ElElőőretretöörréés a ms a műűszaki alkalmazszaki alkalmazáásokbansokban

KKíína na éés India as India a
legfontosabb nlegfontosabb nöövekvvekvőő
piacokpiacok



A fA füüggetlensggetlenséég elnyerg elnyeréésséét kt köövetvetőő 30 sz30 szűűk esztendk esztendőő

FFéél l éévszvszáázaddal a fzaddal a füüggetlensggetlenséég kivg kivíívváása sa 
elelőőtt az indiai gazdastt az indiai gazdasáág stagng stagnáált. A lt. A 
gazdasgazdasáági ngi nöövekedvekedéés 0,8% volt s 0,8% volt éévente, vente, 
mely megegyezett a nmely megegyezett a néépesspesséégngnöövekedvekedéés s 
rrááttáájjáával, val, íígy az egy fgy az egy főőre jutre jutóó jjöövedelem vedelem 
nem vnem vááltozott. A fltozott. A füüggetlensggetlenséég elsg elsőő
éévtizedeiben ez vtizedeiben ez éévi vi áátlagban tlagban –– 1950 1950 éés s 
1980 k1980 köözzöött tt –– 3,5%3,5%--ra nra nőőtt. Egytt. Egyúúttal a ttal a 
nnéépesspesséégngnöövekedvekedéés is felgyorsult, s is felgyorsult, 
melynek kmelynek köövetkeztvetkeztéében az egy fben az egy főőre jutre jutóó
nnöövekmvekméény csak 1,3% volt.ny csak 1,3% volt.



„„HHindu nindu nöövekedvekedéési rsi ráátata””



A fA füüggetlensggetlenséég elnyerg elnyeréésséét kt köövetvetőő 30 sz30 szűűk esztendk esztendőő

JawaharlalJawaharlal NehruNehru éés ls láányanya, Indira Gandhi,, Indira Gandhi, bbééklyklyóóba verte ba verte 
az indiaiak energiaz indiaiak energiááit a kapitalizmus it a kapitalizmus éés a szocializmus s a szocializmus 
legrosszabb vonlegrosszabb vonáásaibsaibóól kevert gazdasl kevert gazdasáágban.gban.
RRossz hatossz hatáásfoksfokúú, monopoliz, monopolizáált lt áállami szektorllami szektor..
AAgyonszabgyonszabáályozott maglyozott magáánszfnszféérraa. . 
AA vilviláág legszigorg legszigorúúbb bb áárr-- éés termels termeléésellensellenőőrzrzéési rendszersi rendszeree. . 
GGáátolt ktolt küülflfööldi befektetldi befektetééseksek..
AAz indiai gazdasz indiai gazdasáágg megfosztmegfosztáásasa a ka küülflfööldi technolldi technolóógigiááttóól l éés s 
versenytversenytőől egyarl egyaráánt. nt. 
A szervezett munkA szervezett munkáássssáág dg déédelgetdelgetéésse =e = hathatéékonyskonysáág g 
cscsöökkenkkenéésse.e.

AAz alapoktatz alapoktatáás szs szíínvonalnvonaláának javnak javííttáássáátt elhanyagoltelhanyagoltáákk..



RajivRajiv Gandhi: Gandhi: óóvatos reformok 1991vatos reformok 1991--ben.ben.
(1991(1991--ben Indiben Indiáának mnak máár csak egy millir csak egy milliáárd rd 
dolldolláár valutatartalr valutatartalééka volt, szemben a ka volt, szemben a 
20052005--öös 118 millis 118 milliáárddalrddal..))



SajSajáát recept alapjt recept alapjáán ern erőőssööddőő gazdasgazdasáágg
19801980--2002 k2002 köözzöött tt éévi 6%vi 6%--osos bbőővvüülléés.s.
EEzt kzt köövetvetőően 7,5%en 7,5%--ra emelkedettra emelkedett..
Az indiai kAz indiai köözzééposztposztáály ly –– lléétsztszáámmáát tekintve t tekintve –– az az 
ututóóbbi hbbi húúsz sz éévben megnvben megnéégyszerezgyszerezőőddöött, mtt, máára ra 
megkmegköözelzelííti a 250 milliti a 250 millióó ffőőt!t!
MindekMindeköözben az orszzben az orszáág ng néélklküüllöözzőőinek inek éévente 1%vente 1%--a a 
kküüzdzdööttette fel magfel magáát a szegt a szegéénysnyséégi kgi küüszszööb fb föölléé (Napi (Napi 
100.000 ember!!!)100.000 ember!!!). . 
AA nnéépesspesséégngnöövekedvekedéés 2,2%s 2,2%--rróól 1,7%l 1,7%--ra csra csöökkent. kkent. 
AAz egy fz egy főőre esre esőő GDPGDP 1178 1178 USDUSD--rróóll 3051 3051 USDUSD--rara nnőőtt tt 
(v(váássáárlrlóóererőő paritparitááson szson száámolva). molva). 
India jelenleg a vilIndia jelenleg a viláág negyedik legnagyobb g negyedik legnagyobb 
gazdasgazdasáága, rga, röövidesen videsen –– JapJapáánt maga mnt maga mööggéé utasutasíítva tva 
–– a harmadik lesza harmadik lesz..



SajSajáát recept alapjt recept alapjáán ern erőőssööddőő gazdasgazdasáágg

Ha a nHa a nöövekedvekedéés ms méértrtéékkéét vesszt vesszüük gk góórcsrcsőő
alaláá, akkor K, akkor Kíína megnyerte az utna megnyerte az utóóbbi 20 bbi 20 éév v 
versenyversenyéét, t, éévi 9,5 %vi 9,5 %--os bos bőővvüüllééssel. ssel. AA
Deutsche Bank elDeutsche Bank előőrejelzrejelzéése szerint, se szerint, 
kkööszszöönhetnhetőően az indiai reformoknak en az indiai reformoknak éés a s a 
munkaermunkaerőő--nnöövekmvekméénynek,nynek, az az 
elkelköövetkezendvetkezendőő 15 15 éévben India lekvben India leköörröözi zi 
KKíínnáát a nt a nöövekedvekedéés s üütemteméét tekintve.t tekintve.



Az indiai gazdasAz indiai gazdasáági ngi nöövekedvekedéés s üüteme (%)teme (%)



SajSajáát recept alapjt recept alapjáán ern erőőssööddőő gazdasgazdasáágg

A hurrA hurrááoptimizmust elkeroptimizmust elkerüülendlendőő: India : India 
foglalkoztatottjainak mindfoglalkoztatottjainak mindöössze 0,2%ssze 0,2%--a a 
dolgozik a dolgozik a highhigh--techtech szektorban, ha ehhez szektorban, ha ehhez 
hozzhozzááadjuk az exportra termeladjuk az exportra termelőő iparban iparban 
alkalmazottakat, malkalmazottakat, méég mindig csupg mindig csupáán 2%n 2%--
nnáál tartunk.l tartunk.



SajSajáát recept alapjt recept alapjáán ern erőőssööddőő gazdasgazdasáágg
BBelselsőő piactpiactóóll export, export, 
FFogyasztogyasztááss beruhberuháázzáásoksok ((A fogyasztA fogyasztáás adja az s adja az 
orszorszáág GDPg GDP--jjéének 64%nek 64%--áát, szemben Eurt, szemben Euróópa 58, pa 58, 
JapJapáán 55 n 55 éés Ks Kíína 42%na 42%--áával.val. )), , 
SSzolgzolgááltatltatáásoksok ipar, ipar, 
HHighigh--techtech alacsony hozzalacsony hozzááadott adott éértrtéékkűű
termterméékekkek..
AA vilviláággazdasggazdasáági leszgi leszáállllóó ááramlatoktramlatoktóól vall valóó
elszigetelelszigetelőőddééss,, bbőővvüülléés helyett inks helyett inkáább bizonyos fokbb bizonyos fokúú
stabilitstabilitáás. s. 
A fogyasztA fogyasztáás vezs vezéérelte modell, kedvezrelte modell, kedvezőőbb hatbb hatáássúú
volt a tvolt a táársadalomra, mint mrsadalomra, mint máás fejls fejlőőddéési stratsi stratéégigiáák, k, 
íígy a tgy a táársadalmi krsadalmi küüllöönbsnbséégek, a tgek, a tööbbi fejlbbi fejlőőddőő
orszorszáággal ellentggal ellentéétben, kevtben, kevéésbsbéé gyorsan ngyorsan nőőttek. ttek. 



SajSajáát recept alapjt recept alapjáán ern erőőssööddőő gazdasgazdasáágg

Az orszAz orszáág Gini indexe g Gini indexe –– a a 
jjöövedelemkvedelemküüllöönbsnbséégeket egy 0geket egy 0--ttóól 100l 100--ig terjedig terjedőő
skskáálláán mutatn mutatóó mméérrőőszszááma ma –– 33, szemben az 33, szemben az 
EgyesEgyesüült lt ÁÁllamok 41llamok 41--es, Kes, Kíína 45na 45--öös s éés Brazs Brazíília lia 
5959--es es éértrtéékkéével. vel. 
AA GDP bGDP bőővvüülléés 30s 30--40%40%--áát a termelt a termeléékenyskenyséég g 
nnöövekedvekedéése adja, az egse adja, az egéészsszsééges ges éés hats hatéékony kony 
gazdasgazdasáág legfg legfőőbb jelekbb jelekéént, szemben a tnt, szemben a tőőke, ke, 
vagy a munkaervagy a munkaerőő gyarapodgyarapodáássáával val 



SajSajáát recept alapjt recept alapjáán ern erőőssööddőő gazdasgazdasáágg

Az Az áállamadllamadóóssssáág jg jóókora, mely akadkora, mely akadáályozza az lyozza az 
infrastrukturinfrastrukturáális beruhlis beruháázzáásokat. sokat. 
A tA túúlslsáágosan szigorgosan szigorúú munkamunkaüügyi tgyi töörvrvéények, nyek, ((a a 
munkavmunkaváállalllalóók nagyjk nagyjáábbóól 10%l 10%--áára ra éérvrvéényesek nyesek 
csakcsak).).
Az Az áállami szektor, bllami szektor, báár jr jóóval kisebb, mint a kval kisebb, mint a kíínai, nai, 
mméég mindig tg mindig túúlslsáágosan nagy gosan nagy éés rossz s rossz 
hathatáásfokkal msfokkal műűkköödikdik..
Noha India sikeresen alapNoha India sikeresen alapíított jtott jóó minminőőssééggűű, t, tőőkeke--
éés s tudtudáásintenzsintenzíívv termterméékeket gykeket gyáártrtóó ipari ipari 
áágazatokat, sikertelen maradt a szgazatokat, sikertelen maradt a szééles bles bááziszisúú, , 
munkaintenzmunkaintenzíívv termterméékeket kkeket kéészszííttőő áágazatok gazatok 
megteremtmegteremtéésséébenben..



SajSajáát recept alapjt recept alapjáán ern erőőssööddőő gazdasgazdasáágg

Az indiai, vAz indiai, váállalkozllalkozáásokra sokra ééppüüllőő minta minta éés a ks a kíínai, nai, 
áállami irllami iráánynyííttáássúú modell kmodell köözti kzti küüllöönbsnbséég jg jóól l 
llááthatthatóó. A k. A kíínai siker az nai siker az áállami szektor vllami szektor váállalatai llalatai 
éés a ks a küülflfööldi tulajdonldi tulajdonúú ccéégek gek 
exporttevexporttevéékenyskenysééggéén nyugszik. Peking mn nyugszik. Peking méég g 
mindig bizalmatlan a vmindig bizalmatlan a váállalkozllalkozóókkal szemben. A kkal szemben. A 
kkööltsltséégvetgvetéési elsi előőiriráányzat terhnyzat terhéére felhasznre felhasznáálhatlhatóó
hitelek mindhitelek mindöössze 10%ssze 10%--áát kapjt kapjáák a k a 
vváállalkozllalkozáások, ugyanakkor a foglalkoztatottak sok, ugyanakkor a foglalkoztatottak 
40%40%--a a maga a magáánszektorban talnszektorban taláál megl megéélhetlhetéést. st. 
IndiIndiáában a hitelek 80%ban a hitelek 80%--áát vt váállalkozllalkozóók veszik fel.k veszik fel.



SajSajáát recept alapjt recept alapjáán ern erőőssööddőő gazdasgazdasáágg

India kihagyja a sajIndia kihagyja a sajáát t „„ipari forradalmipari forradalmáátt””, , 
agragráárorszrorszáágbgbóóll a szolga szolgááltatltatáások vezsok vezéérelte relte 
gazdasgazdasáágot got ééppíít. A vilt. A viláág g „„fejlettfejlett”” orszorszáágainak gainak 
legtlegtööbbje a primer gazdasbbje a primer gazdasáág fg föölléénynyééttőől a l a 
szekunderenszekunderen keresztkeresztüül jutott el a tercier l jutott el a tercier 
áágazatok tgazatok túúlslsúúlylyááig. ig. ÚÚgy tgy tűűnik, India kihagyja a nik, India kihagyja a 
kköözzéépspsőő llééppéést. Ma a szolgst. Ma a szolgááltatltatáások tsok tööbb, mint bb, mint 
50%50%--kal jkal jáárulnak hozzrulnak hozzáá az orszaz orszáág GDPg GDP--jjééhez, hez, 
mmííg a mezg a mezőőgazdasgazdasáág csak 22, az ipar pedig g csak 22, az ipar pedig 
27%27%--áát adja (szemben a kt adja (szemben a kíínai 46%nai 46%--kal). kal). 
RRááadadáásul az indiai ipar jsul az indiai ipar jóórréészt szt highhigh--techtech éés s 
magas magas feldolgozottsfeldolgozottsáággúú termterméékeket gykeket gyáártrt..



OutsourcingOutsourcing
KKöönyvelnyvelééss:: 20032003--ban mintegy 25000 egyesban mintegy 25000 egyesüült lt 
áállamokbeli adllamokbeli adóófizetfizetőő adadóóbevallbevalláássáát kt kéészszíítetttettéék k 
IndiIndiáában. 2004ban. 2004--ben ez a szben ez a száám 100000m 100000--re re 
emelkedett. 2005emelkedett. 2005--ben valben valóószszíínnűűleg mleg máár 400000 r 400000 
voltvolt..
EEggéészsszsééggüügyi szolggyi szolgááltatltatáásoksok: pl. : pl. CTCT--, illetve , illetve 
MRIMRI--kkéépek elemzpek elemzéésse,e, a diagna diagnóózisalkotzisalkotááss..
AA hhíírellrellááttóó lláánc egyes elemeinc egyes elemeineknek, vagy az , vagy az 
elemzelemzéésekseknek anek a kikihelyezhelyezéése: a Reuters mse: a Reuters máár r 
1500 munkat1500 munkatáárssal rendelkezik Indirssal rendelkezik Indiáában.ban.
TTelefonos elefonos üügyfgyféélszolglszolgáálatlatok.ok.



OutsourcingOutsourcing →→ K+FK+F
Hiba lenne azt gondolnunk, hogy az Hiba lenne azt gondolnunk, hogy az outsourcingoutsourcing
öönmagnmagáában, lban, lééggüüres tres téérben mrben műűkköödhet. dhet. 
SzSzüükskséégszergszerűűen ken kííssééri a K+F megjelenri a K+F megjelenéése is. se is. 
KarnatakaKarnataka InformInformáácicióótechnoltechnolóógiai Hivatalgiai Hivataláának nak 
adatai szerint a Cisco Systems, az Intel, az IBM, adatai szerint a Cisco Systems, az Intel, az IBM, 
a Texas Instruments a Texas Instruments éés a GE indiai egyss a GE indiai egyséégei mgei máár r 
mintegy 1000 szabadalmi bejegyzmintegy 1000 szabadalmi bejegyzéést st 
kezdemkezdeméényeztek (2004nyeztek (2004--ig) az Egyesig) az Egyesüült lt ÁÁllamok llamok 
Szabadalmi HivatalSzabadalmi Hivataláánnáál. A Texas Instruments l. A Texas Instruments 
egymaga 225 amerikai szabadalmat jegyzett egymaga 225 amerikai szabadalmat jegyzett 
indiai indiai éérdekeltsrdekeltséégeibgeibőőll..



IITIIT--kk ((IndianIndian Institute of Institute of TechnologyTechnology) t) tööbb szbb száázezer indiai szerzett zezer indiai szerzett 
mméérnrnööki diplomki diplomáátt →→ otthon nem talotthon nem talááltak megfelelltak megfelelőő munkahelyet. munkahelyet. 
19531953--ra, mra, máár 25000, a legjobb indiai mr 25000, a legjobb indiai műűszaki egyetemekrszaki egyetemekrőől kikerl kikerüült fiatal lt fiatal 
dolgozott az Egyesdolgozott az Egyesüült lt ÁÁllamokban. Ezek a mllamokban. Ezek a műűszaki szaki éértelmisrtelmiséégiek, hgiek, háála az la az 
indiai adindiai adóófizetfizetőők pk péénznzéébbőől kivl kiváállóó minminőőssééggűűre felhozott felsre felhozott felsőőoktatoktatáásnak, snak, 
jelentjelentőősen nsen nööveltveltéék Amerika tudk Amerika tudááslapjslapjáát. t. 
Az informAz informáácicióótechnoltechnolóógiai forradalom mgiai forradalom máára lehetra lehetőővvéé tette az indiaiaknak, tette az indiaiaknak, 
hogy hazhogy hazáájuk elhagyjuk elhagyáása nsa néélklküül csatlakozzanak a globl csatlakozzanak a globáális lis 
munkaermunkaerőőpiachoz, piachoz, éévente nem is kevesen. 2,5 millivente nem is kevesen. 2,5 millióó frissdiplomfrissdiplomáás s 
mellett egy sereg jmellett egy sereg jóól kl kéépzett, korpzett, koráábban hbban hááztartztartáásbeli nsbeli nőő is helyet kis helyet kéér r 
ezen a ezen a „„vváássáártrtéérenren””. Figyelemre m. Figyelemre mééltltóó az MBAaz MBA--diplomdiplomáát szerzt szerzőők k 
éévenkvenkéénti sznti szááma: 89000! Indima: 89000! Indiáában ma 2,4 milliban ma 2,4 millióó fiatal pfiatal péénznzüügyi gyi éés s 
szszáámviteli szakember dolgozik, mmviteli szakember dolgozik, mííg az Egyesg az Egyesüült lt ÁÁllamokban 1,8 millillamokban 1,8 millióó. Az . Az 
amerikai National Science amerikai National Science BoardBoard jelentjelentéése szerint a se szerint a 
termterméészettudomszettudomáányos knyos kéépzpzéésben is jelentsben is jelentőős a legnagyobb fs a legnagyobb fööldrldréész sz 
kvantitatkvantitatíív fejlv fejlőőddéése. 2003se. 2003--ban a vilban a viláágon termgon terméészettudomszettudomáányos egyetemi nyos egyetemi 
alapkalapkéépzpzéésben rsben réészesszesüült 2,8 millilt 2,8 millióó didiáák kk köözzüül 1,2 millil 1,2 millióó áázsiai egyetemen zsiai egyetemen 
vvéégzett helyi fiatal, 830000 eurgzett helyi fiatal, 830000 euróópai pai éés 400000 egyess 400000 egyesüült lt áállamokbeli. Bllamokbeli. Báár r 
a fenti sza fenti száám jm jóórréészt kszt kíínai dinai diáákokat takar, az indiaiak rkokat takar, az indiaiak réészarszaráánya is nya is 
jelentjelentőős.s.
A vilA viláág legnagyobb angol nyelvg legnagyobb angol nyelvűű tudomtudomáányos knyos köözzöösssséége indiai!ge indiai!



Tigris vagy sTigris vagy sáárkrkáány?ny?
A fiatalok profiljaA fiatalok profilja (Forr(Forráás: Grey Global Group)s: Grey Global Group)

KKíínana IndiaIndia
A kA kíínai fiatal felnnai fiatal felnőőttek ttek 66%66%--

a individualista individualistáának tartja nak tartja 
magmagáát.t.

A fiatal, egyedA fiatal, egyedüülláállllóó nnőők k 
62%62%--áát nem zavarja, ha t nem zavarja, ha 

mmáások szeme lsok szeme lááttttáára ra 
hibhibáázik.zik.

A fiatal kA fiatal kíínai felnnai felnőőttek ttek 23%23%--
a nem tartja fontosnak a a nem tartja fontosnak a 

gyermekvgyermekváállalllaláást.st.

A fiatal, egyedA fiatal, egyedüülláállllóó nnőők k 
76%76%--a maga ka maga kíívváán dn döönteni nteni 

arrarróól, hogy mikor vl, hogy mikor váállal llal 
gyermeket.gyermeket.

A fiatal kA fiatal kíínai felnnai felnőőttek ttek 64%64%--
a szerint a ha szerint a háázas fzas féérfiaknak rfiaknak 

rréészt kell venniszt kell venniüük a k a 
hháázimunkzimunkáában.ban.

A fiatal, vA fiatal, váárosi nrosi nőők k 51%51%--a a 
szerint a nagy hszerint a nagy hááz z éés az s az 

autautóó kulcs a boldogskulcs a boldogsáághoz.ghoz.



ÚÚj exportcikk?j exportcikk?

KKíína na éés India is s India is 
megelmegelőőzi az zi az 
EgyesEgyesüült lt 
ÁÁllamokat a llamokat a 
fiatal fiatal 
szakkszakkéépzettek pzettek 
szszáámmáát t 
tekintve.tekintve.



Tigris vagy sTigris vagy sáárkrkáány?ny?

A vilA viláággazdasggazdasáág g áátszabtszabáása sa –– A vilA viláág GDPg GDP--jjéébbőől vall valóó rréészesedszesedéés 2004s 2004--
ben (tben (téény), 2025ny), 2025--ben ben éés 2050s 2050--ben (becslben (becsléés)s)

ForrForráás: s: KeystoneKeystone IndiaIndia

Többiek 20%

India 2%

Kína 4%

Japán 12%

EU 34%

USA 28%
Többiek 21%

India 5%

Kína 15%

Japán 7%
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RiasztRiasztóó szszáámokmok

11
MilliMillióó

Fiatalkori Fiatalkori 
halhalááleset leset éévente vente 

IndiIndiáában ban éés s 
KKíínnáában, a ban, a 

lléégszennyezgszennyezéés s 
kköövetkeztvetkeztéében.ben.

30 30 
MilliMillióó

KKíínai nai éés Indiai s Indiai 
fertfertőőzzőődik meg dik meg 

20102010--re a re a 
HIV/AIDS HIV/AIDS 
vvíírussal.russal.

203203
MilliMillióó
MunkaMunka--

vváállalllalóónak nincs nak nincs 
teljes teljes 

munkaidejmunkaidejűű
áálllláása.sa.



LinfenLinfen –– KKíínana
KKöözvetlenzvetlenüül l éérintett nrintett néépesspesséég: 3.000.000 fg: 3.000.000 főő
A kA kíínai sznai széénbnbáánynyáászat szat éés az arra alapozott s az arra alapozott 
energiatermelenergiatermeléés egyik fellegvs egyik fellegváára.ra.
Korom, szKorom, széénn--monoxid, kmonoxid, kéénn--dioxid, nitrogdioxid, nitrogéénn--
oxidok, arzoxidok, arzéén, n, óólom...lom...



LinfenLinfen –– KKíínana
A levegA levegőő minminőősséége itt a legtragikusabb ge itt a legtragikusabb 
KKíínnáában ban éés a vils a viláág 20 legrosszabb g 20 legrosszabb 
leveglevegőőminminőőssééggel rendelkezggel rendelkezőő vváárosa krosa köözzüül 16 l 16 
szintszintéén a Kn a Köözzéép Birodalmp Birodalmáában talban taláálhatlhatóó..
A WHO A WHO ááltal kitltal kitűűzzöött hattt hatáárréértrtéékek kek 
ttööbbszbbszöörröösséét mt méérik.rik.



LinfenLinfen –– KKíínana
A tartomA tartomáány kny kúútjainak 52%tjainak 52%--a a áártalmas vizet rtalmas vizet 
ad.ad.
A tartomA tartomáány gyermekeinek jelentny gyermekeinek jelentőős s 
rréésze sze óólommlomméérgezrgezééststőől szenved.l szenved.



TianyingTianying –– KKíínana
ÉÉrintett lakossrintett lakossáág: 140.000 fg: 140.000 főő
KKíína legnagyobb na legnagyobb óólomlom--elelőőáállllííttóó bbáázisa, a zisa, a 
nemzeti termelnemzeti termeléés fele innen szs fele innen száármazik.rmazik.
A lA léégkgkööri ri óólomkoncentrlomkoncentráácicióó 8,58,5--szerese, a szerese, a 
talajtalajéé 1010--szerese a kszerese a kíínai egnai egéészsszsééggüügyi gyi 
hathatáárréértrtééknek.knek.



TianyingTianying –– KKíínana
Az itt Az itt ééllőők dk dööntntőő rréésze szenved az sze szenved az 
óólommlomméérgezrgezéés ks köövetkezmvetkezméényeitnyeitőől: l: 
agyvelagyvelőőbbáántalmak, alacsonyabb ntalmak, alacsonyabb éértelmi szint, rtelmi szint, 
tanultanuláási problsi probléémmáák, koncentrk, koncentráácicióós s 
nehnehéézszséégek, hiperaktivitgek, hiperaktivitáás stb.s stb.



SukindaSukinda –– IndiaIndia
ÉÉrintett lakossrintett lakossáág: 2.600.000 fg: 2.600.000 főő
Az Az orissaiorissai SukindaSukinda--vvöölgybenlgyben taltalááljuk India ljuk India 
ismert krismert króómméércrc--kkéészletszletéének 97%nek 97%--áát.t.
A vilA viláág legnagyobb kg legnagyobb küülszlszííni bni báánynyáái ki köözzéé
tartoznak.tartoznak.



SukindaSukinda –– IndiaIndia
12 b12 báánya termel, mindegyiknya termel, mindegyiküük kk köörnyezeti rnyezeti 
hathatáásvizsgsvizsgáálatok, klatok, köörnyezetvrnyezetvéédelmi tervek delmi tervek 
nnéélklküül.l.
30 milli30 millióó tonna meddtonna meddőőt halmoztak fel a t halmoztak fel a 
kköörnyrnyéékenken
A felszA felszííni vizek 70%ni vizek 70%--a, az iva, az ivóóvvííz 60%z 60%--a a 
szennyezett (a krszennyezett (a króómtartalma 20mtartalma 20--szorosa a szorosa a 
megengedettnek).megengedettnek).
A krA króónikus lnikus lééggúúti megbetegedti megbetegedéések jelentik a sek jelentik a 
ddööntntőő halhaláálokokat.lokokat.
A terA terüületen a halleten a haláálozlozáások 85%sok 85%--a a a a 
bbáányamnyaműűvelveléés ks kááros kros köörnyezeti hatrnyezeti hatáásainaksainak



SukindaSukinda –– IndiaIndia
Klasszikus pKlasszikus pééldldáája a szennyezja a szennyezőőanyagok anyagok 
kküüllöönbnböözzőő mmóódokon valdokon valóó regionregionáális szintlis szintűű
szszéétterjedtterjedéésséére re éés egs egéészsszséégkgkáárosrosííttóó
hathatáásaikra.saikra.



SukindaSukinda –– IndiaIndia
KKíínnáával ellentval ellentéétben, itt civil szervezetek is tben, itt civil szervezetek is 
megkezdtmegkezdtéék a kk a káármentesrmentesííttéést, pl. az st, pl. az OrisszaiOrisszai
ÖÖnknkééntes Egntes Egéészsszsééggüügyi Szgyi Szöövetsvetséég.g.



VapiVapi –– IndiaIndia
ÉÉrintett lakossrintett lakossáág: 71.000 fg: 71.000 főő
A 400 kmA 400 km--es es gujaratigujarati „„AranyArany--folyosfolyosó”ó” ddééli li 
vvéége, ahol 50 kge, ahol 50 küüllöönbnböözzőő iparviparváállalat 1000 llalat 1000 
leleáányvnyváállalata mllalata műűkköödik, ezek tdik, ezek tööbbsbbséége ge 
vegyipari cvegyipari céég.g.



VapiVapi –– IndiaIndia
Az ipari tevAz ipari tevéékenyskenyséégbgbőől hatalmas mennyisl hatalmas mennyisééggűű
szennyezszennyezőőanyag szanyag száármazik, pl. a rmazik, pl. a 
higanykoncentrhiganykoncentráácicióó a tera terüület felszlet felszíín alatti n alatti 
vizeiben 96vizeiben 96--szorosa a WHO szorosa a WHO ááltal megltal megáállapllapíított tott 
hathatáárréértrtééknek.knek.



VapiVapi –– IndiaIndia
Az innen szAz innen száármazrmazóó éélelmiszerek 60lelmiszerek 60--szor tszor tööbb bb 
nehnehéézfzféémet (rmet (rééz, krz, króóm, kadmium, cink, m, kadmium, cink, 
nikkel, nikkel, óólom, vas) tartalmaznak, mint az India lom, vas) tartalmaznak, mint az India 
mmáás ters terüületein termeltek.letein termeltek.



VapiVapi –– IndiaIndia
RendkRendkíívvüül magas szl magas száámban fordulnak elmban fordulnak előő bbőőrr--, , 
ggéégege-- éés ts tüüddőőrráákos megbetegedkos megbetegedéések, sek, 
vetvetéélléések, illetve nsek, illetve nőői termi termééketlensketlenséég.g.
A kA káárok csrok csöökkentkkentéése se éérdekrdekéében ben 
hulladhulladéékkezelkkezelééssel foglalkozssel foglalkozóó szervezetet szervezetet 
alapalapíítottak a vtottak a váállalkozllalkozóók.k.



Az Az ööntntöözzééses ses éés az s az ööntntöözzéés ns néélklküüli li 
mezmezőőgazdgazdáálkodlkodáás js jöövedelemkvedelemküüllöönbsnbséégei India gei India 
nnééhháány ny áállamllamáában (ban (BriscoeBriscoe, J. , J. –– Malik, R. P. S. Malik, R. P. S. 

2006 alapj2006 alapjáán)n)
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A napszA napszáámosok alkalmazmosok alkalmazáássáának nak áátlagos ideje tlagos ideje 
havonta, havonta, ööntntöözzéést alkalmazst alkalmazóó, illetve azt n, illetve azt néélklküüllöözzőő

falvakban (falvakban (ChambersChambers, R. 1988 alapj, R. 1988 alapjáán)n)
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Az Az ööntntöözzéés ts tíípusa birtokmpusa birtokmééret szerint (a terret szerint (a terüület %let %--
áában)ban)

(Malik, R. P. S. 2005 alapj(Malik, R. P. S. 2005 alapjáán)n)
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Az Az ööntntöözzöött tertt terüületek kiterjedletek kiterjedéésséének vnek vááltozltozáása sa 
IndiIndiáában, az ban, az ööntntöözzéés ts tíípusa szerint pusa szerint 

((BhatiaBhatia, R. 2005 alapj, R. 2005 alapjáán)n)
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Az elektromos Az elektromos ááram ram áára ra éés els előőáállllííttáási ksi kööltsltséége ge 
India nIndia nééhháány ny áállamllamáában, 2004ban, 2004--ben (ben (BhatiaBhatia, R. 2005 , R. 2005 

alapjalapjáán)n)
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Az Az ááramfogyasztramfogyasztáás vs vááltozltozáása Indisa Indiáában ban 
1980 1980 éés 2004 ks 2004 köözzöötttt

ForrForráás: s: www.thirdworldwatercentre.orgwww.thirdworldwatercentre.org
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A felszA felszíínalatti vnalatti víízkzkéészlet ingatag helyzete Tamil szlet ingatag helyzete Tamil 
NadubanNaduban ((MisraMisra, S. 2005 alapj, S. 2005 alapjáán)n)
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A talajvA talajvííztztüükköör esr eséése (%) az indiai se (%) az indiai PunjabbanPunjabban 1966 1966 
éés 1996 ks 1996 köözzöötttt

JelmagyarJelmagyaráázat:zat:
1 = 0 1 = 0 -- 1515
2 = 15 2 = 15 -- 3030
3 = 30 3 = 30 -- 6060



India nIndia nééhháány innovatny innovatíív vv váállalatallalata
(*Bet(*Betééttáállomllomáány  **a 2005. mny  **a 2005. máárcius 31rcius 31--éével befejezvel befejezőőddöött ktt kööltsltséégvetgvetéési si éévben)vben)

VVáállalatllalat TevTevéékenyskenyséégg BevBevéétel**tel**
(milli(milliáárd USD)rd USD)

NyeresNyereséég**g**
(milli(millióó USD)USD)

InnovInnováácicióó

BhartiBharti TeleTele--
VenturesVentures

Mobil operMobil operáátortor 1,81,8 330330 Kihelyezett hKihelyezett háállóózati zati 
szolgszolgááltatltatáások, sok, íígy a gy a 
menedzsment az eladmenedzsment az eladáásokra sokra 
éés a marketingre tud s a marketingre tud 
koncentrkoncentráálni.lni.

Tata Tata 
MotorsMotors

AutAutóógygyáártrtááss 4,54,5 318318 Egy 2.200 dollEgy 2.200 dollááros ros 
szemszeméélyautlyautóó fejlesztfejlesztéése, se, 
melyet kosmelyet kosáárban terjesztenek rban terjesztenek 
éés a vs a váássáárlrláás helys helyéén szerelnek n szerelnek 
öössze.ssze.

ITCITC AgrobizniszAgrobiznisz 3,03,0 503503 EE--kereskedelem alkalmazkereskedelem alkalmazáása sa 
a termelteta termeltetéés s éés a beszerzs a beszerzéés s 
esetesetéében ben rurruráálislis terterüületeken.leteken.

ICICI BankICICI Bank PPéénznzüügygy 22,8*22,8* 460460 MMéég az Indig az Indiáában megszokott ban megszokott 
alacsony szolgalacsony szolgááltatltatáási dsi dííjaknjaknáál l 
is kedvezis kedvezőőbb bb áárak rak 
alkalmazalkalmazáása ksa küülflfööldi ldi üüzleti zleti 
partnerek megszerzpartnerek megszerzéésséére.re.

TCSTCS SzoftverSzoftver 2,22,2 471471 Egy felnEgy felnőőttoktatttoktatáási szoftver si szoftver 
kifejlesztkifejlesztéése, mely 10 hse, mely 10 héét t 
alatt 500 szalatt 500 szóó íírráássáátt--olvasolvasáássáát t 
tantaníítja meg, szimbtja meg, szimbóólumok lumok 
segsegíítstsééggéével.vel.



20 t20 tőőkeerkeerőős ks kíínai vnai váállalatllalat (*2003(*2003--as adat)as adat)

VVáállalatllalat Forgalom 2004Forgalom 2004--ben (milliben (milliáárd USD)rd USD) TevTevéékenyskenyséégg ÁÁllami tulajdon (%)llami tulajdon (%)

SinopecSinopec 73,673,6 KKőőolaj kitermelolaj kitermeléés s éés kereskedelems kereskedelem 8484

PetroChinaPetroChina 70,470,4 KKőőolaj kitermelolaj kitermeléés s éés kereskedelems kereskedelem 9090

ChinaChina MobileMobile 23,623,6 Mobil szolgMobil szolgááltatltatááss 7575

FirstFirst AutoAuto Works (FAW)Works (FAW) 14,0*14,0* AutAutóógygyáártrtááss 100100

ChinaChina MinmetalsMinmetals 12,1*12,1* BBáánynyáászatszat 100100

ShanghaiShanghai AutomotiveAutomotive 11,8*11,8* AutAutóógygyáártrtááss 100100

ChinaChina LifeLife 8,18,1 BiztosBiztosííttááss 7373

ChinaChina NetcomNetcom 7,97,9 Vonalas telefonVonalas telefon--szolgszolgááltatltatááss 7575

BaoshanBaoshan IronIron && SteelSteel 7,17,1 AcAcéélgylgyáártrtááss 6161

CNOOCCNOOC 6,86,8 KKőőolajkutatolajkutatááss 7171

TCLTCL 4,94,9 Elektromos berendezElektromos berendezéések gysek gyáártrtáásasa 2525

ZTEZTE 4,14,1 TelekommunikTelekommunikáácicióós hs háállóózatok zatok 
szerelszereléésese

5353

LenovoLenovo 2,72,7 SzSzáámmííttóóggéépgypgyáártrtááss 5050

ChinaChina MerchantsMerchants BankBank 2,62,6 PPéénznzüügyi szolggyi szolgááltatltatáásoksok 1818

HaierHaier 1,81,8 Elektromos berendezElektromos berendezéések gysek gyáártrtáásasa 3030

KonkaKonka 1,61,6 Elektromos berendezElektromos berendezéések gysek gyáártrtáásasa 2424

SinochemSinochem 1,61,6 PetrolkPetrolkéémiamia 5353

ChanghongChanghong ElectricElectric 1,41,4 Elektromos berendezElektromos berendezéések gysek gyáártrtáásasa 5454

DongfengDongfeng AutomobileAutomobile 0,70,7 AutAutóógygyáártrtááss 7070

CoscoCosco 0,20,2 HajHajóózzááss 5252
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