STAN KARNATAKA (Republika Indii)
List intencyjny w sprawie współpracy gospodarczej – 11 października 2016 r.
Podstawowe informacje:

Położenie regionu

Godło regionu

Powierzchnia: 191,8 tys. km2
Ludność: 61,1 mln
Położenie geograficzne:
Stan położony na południowym- zachodzie Indii
nad Morzem Arabskim. Sąsiaduje ze stanami Goa,
Maharashtra (na północy), Telangana, Andhra
Pradesh (na wschodzie) oraz Tamil Nadu i Kerala
(na południu).
Podział administracyjny:
Karnataka to jeden z 29 stanów Indii (oprócz stanów w Republice Indii znajduje się jeszcze 7
terytoriów o charakterze regionów). Stolicą Karnataki jest Bangalore (Bengaluru) - 8,4 mln
mieszkańców. To 5. największe miasto Indii, charakteryzujące się dynamicznym rozwojem w
ostatnich latach (w 2001 r. liczyło 5,1 mln mieszkańców). Pozostałe większe miasta:: HubballiDhrawad (940 tys.), Mysuru (890 tys.), Mangaluru (530 tys.) oraz 7 miast między 300 a 500 tys.
Stan jest podzielony na 30 okręgów (districts).
Władza polityczna:
Gubernator jest konstytucyjną „głową stanu” i stoi formalnie na czele rządu stanu, jest
nominowany przez Prezydenta Indii na 5-letnią kadencję (od 01.09.2014 Gubernatorem jest Sri.
Vajubhai Rudabhai vala, reprezentujący Indyjską Partię Ludową BJP). Pracami Rządu kieruje
Premier (Chief Minister) H.D. Kumaraswamy (od maja 2018 r., partia Janata Dal, w koalicji z
Indyjskim Kongresem Narodowym INC).
Zgromadzenie Legislacyjne liczy 224 deputowanych z wyboru bezpośredniego. Ostatnie wybory
odbyły się w maju 2018 r. (podział mandatów: 104 BJP, 80 INC, 38 JD). Zgromadzenie wybiera
Premiera, decyduje o kwestiach finansowych.
Stan jest podzielony na 30 dystryktów, w których szefem administracji jest District Collector
(odpowiednik polskiego starosty), powoływany przez rząd centralny w porozumieniu z rządem
stanowym, spośród urzędników Korpusu Służby Cywilnej (Indian Administrative Service - IAS).
Najniższym poziomem administracji są gminy (villages na terenach wiejskich lub
municipalities w obszarach miejskich), władza wykonawcza należy w nich do urzędników IAS.

Gospodarka:
PKB regionu: 120 mln USD (7,5% PKB Indii)
Najbardziej dynamiczny gospodarczo stan Indii z rocznym wzrostem PKB na poziomie 7%.
Karnataka to najbardziej zglobalizowany gospodarczo stan Indii. Rocznie eksportuje towary za 52
mld USD (13% eksportu Indii). Skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w
2015 r. przekroczyła 18 mld USD.
Karnataka to lider na skalę Indii w: produkcji lotniczej (40% krajowej produkcji); produkcji
biotechnologicznej (60% przedsiębiorstw w kraju); eksporcie oprogramowania (40% eksportu
kraju); ilości start-upów (36%, Bangalore to stolica indyjskich start-upów); ilości centrów
Badania+Rozwój (ponad 400) oraz ważny ośrodek przemysłu farmaceutycznego (40% produkcji
wysyłane do innych stanów), produkcji motoryzacyjnej i maszyn inżynieryjnych.
Równocześnie jest to region z silnym sektorem rolniczym - największy w Indiach producent kawy
(71% produkcji kraju) oraz jedwabiu (65%). Kluczowy (w pierwszej trójce) producent warzyw,
owoców, kwiatów, trzciny cukrowej i kakao. Roczna wartości produkcji rolnej to 10 mld USD, z
czego produkty o wartości 2 mld USD są eksportowane. Karnataka charakteryzuje się największą
bioróżnorodnością z indyjskich stanów (10 stref agroklimatycznych).
Ważny ośrodek akademicki. Obok największego (300 tys. studentów) Bangalore University oraz
Bangalore University of Agricultural Sciences (3. najważniejszy uniwersytet rolniczy w Indiach) na
terenie stanu znajduje się szereg mniejszych wyspecjalizowanych uczelni o wysokiej renomie
naukowo-badawczej, w tym: National Law School of India Univesity (pierwsza w rankingach
indyjskich uczelni prawnych, w Indiach nazywana „Harvard of the East”), Indian Institue of
Science (jedyna indyjska uczelnia w rankingu szanghajskim), Raman Research Institue (utworzony
przez laureata Nagrody Nobla fizyka C.V. Ramana, prowadzi badania podstawowe w zakresie
fizyki, astronomii, chemii).
Turystyka:
Największa w Indiach liczba destynacji turystycznych (w tym ruiny miasta Hampi z XIV w.
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).
Więcej: http://www.karnatakatourism.org/
Obszary współpracy Wielkopolska – Karnataka:
Zgodnie z listem intencyjnym w sprawie współpracy gospodarczej współpraca jest przewidziana
w następujących sektorach: transport, infrastruktura i logistyka; przemysł motoryzacyjny i
lotniczy; technologie informatyczne i elektronika; nauka i edukacja; badania i rozwój;
przetwórstwo rolno-spożywcze; ochrona zasobów naturalnych i środowiska, w tym zarządzanie
zasobami wodnymi; sektor medyczny.
Oficjalna strona regionu: http://www.karnataka.gov.in/english/pages/home.aspx
Kontakt do osoby z BWM, która opiekuje się współpracą z regionem:
Michał Kolasiński
tel. 61 626 66 54
e-mail: michal.kolasinski@umww.pl

