A leggyorsabban növekvő népességű ország: India
I. India gondjai a 21. században
Népességnövekedés – évente 20 millióval nő a lakosság száma →
a) Szegénység
b) Élelmezési gondok
- hatalmas szarvasmarha állomány ↔ vallási okokból nem fogyasztják
- a mezőgazdaság alacsony színvonala
- kicsi parcellákon gazdálkodnak → kevés a termés
c) Munkanélküliség
- milliók menekülnek a városba
- nyomornegyedek növekedése
- gyermekmunka
d) Kasztrendszer maradványai
II. A „zöld forradalom” eredményei
Zöld forradalom = a mezőgazdaság korszerűsítése
- Tápanyag utánpótlás (trágyázás, műtrágyázás)
- Növényvédő szerek
- Öntözőrendszerek építése
- Bővebben termő növényfajták termesztése
 rizs, cukornád (Hindusztáni-alföld)
 búza, köles
 gyapot, földimogyoró (Dekkán-fennsík)
 juta (Gangesz deltavidéke)
 tea (Himalája lejtői)
 bors, szerecsendió, szegfűszeg (Indiai-óceán partvidéke)
III. A korszerűsödő ipar
1.) Ásványkincsek
- szén, vasérc, mangánérc
- arany, drágakő
2.) Ipar
a) Könnyűipar
- textilipar – juta és gyapot feldolgozása
központja: Mumbai, Calcutta
- vegyipar – növényvédő szerek, műtrágya, gyógyszergyártás
b) Nehézipar
- vaskohászat, acélgyártás, gépgyártás
c) Atomipar, űrtechnika
d) Szoftvergyártás
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