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Egy új világhatalom felemelkedése elé 

A külpolitikai elemzők és stratégák várakozása szerint India a következő 20-25 
éven belül gazdasági és politikai világhatalommá válik, ami új irányt szab az 
ország történelmének, és még nyomatékosabbá teszi az előrejelzést, hogy a 

XXI. század Ázsia évszázada. A szubkontinensnyi ország fejlődése minden bizonnyal 
rányomja majd sajátos bélyegét a globális viszonyokra a multipolaritásba átívelő világ-
politika és világgazdaság, a tudományos-műszaki fejlesztés, a társadalmi és ökológiai 
viszonyok terén. Mindez bizonyosan kölcsönös alkalmazkodási kényszereket teremt 
Indiának és partnereinek egyaránt, miközben nem lehet kétségünk: India a maga év-
ezredes kultúrájával, történelmével, vallásaival és népeivel e változások közepe�e is 
megőrzi egyedi sajátosságait.

Az Európai Unió globális szereplőként már felismerte a folyamat súlyát, és igyek-
szik elmélyíteni a stratégiai partnerséget Indiával. Ennek kereteit képezik a sokrétű 
uniós–indiai kapcsolati szálak, az EU–indiai csúcstalálkozók és az ASEM folyamat. 

A magyar külpolitikai és gazdasági törekvések szempontjából India a kihasználatlan 
lehetőségek országa. Miközben a kétoldalú politikai kapcsolatok jók, kölcsönös a ro-
konszenv és a megbecsülés egymás iránt, India globális pozícióépítése és külpolitikai 
törekvései nem veszélyeztetnek magyar érdekeket, az esetleges kedvezőtlen gazdasági-
szociális következmények pedig az EU védőernyője ala� kezelhetők. Magyarország – az 
európai közös kül- és biztonságpolitika alakítójaként – indiai részről is több figyelemre 
számíthat, és ez lehetőséget nyújt a magyar érdekek hatékonyabb képviseletére. Összes-
ségében a korábbiaknál kedvezőbb feltételek kínálkoznak a kétoldalú kapcsolatfejlesztés-
re, következésképpen a magyar külpolitika és gazdasági diplomácia globális tematikájá-
ban tudatosan bővülő teret kell biztosítani Indiának. A külügyminiszter 2006. novemberi 
újdelhi látogatása és a tervbe ve� további tárcaszintű tárgyalások jelzik, a magyar–indiai 
kapcsolatok célzo�abb, elsősorban gazdaságorientált fejlődési szakaszba lépnek.
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Globális hatalommá válás – feltételek és következmények

Az előrejelzések szerint 2025-ig ténnyé válik India globális hatalommá fejlődése, s az ország 
felemelkedése a többpólusú világrend kialakulásának irányában fog hatni. Ez – Kína 
előretörésével együ� – világpolitikai és –gazdasági korszakváltást jelez, és lezárhatja a 
nyugati fejlődési modell dominanciájának történelmi szakaszát. 

India folyamatosan igazítja eddig is pragmatikus külpolitikáját a változó globalizációs 
feltételekhez. Stratégiai célkitűzése az olyan többpólusú világrend kialakítása, amely-
nek egyik pólusát alkotná, és amely az eddigieknél erősebb globális érdekérvényesítési 
lehetőségeket biztosítana neki. E nagystratégia része kvázi atomhatalmi státusának el-
ismertetése, törekvése az állandó tagság megszerzésére az ENSZ Biztonsági Tanácsá-
ban, és ugyanezzel függ össze Újdelhi regionális ambícióinak a növekedése is. 

A szövetségi államberendezkedésű India a kultúrák, népek, vallások és nyelvek 
sokszínűségét jeleníti meg. A 2025-re Kína népességét meghaladó, csaknem másfél 
milliárd lakosú India a globalizáció körülményei közö� versenyképes országok új 
típusát, a több nyelv, kultúra, vallás és nép történelmi együ�élésére épülő civilizá-
ciós államot testesíti meg a hagyományos nemzetállami vagy – nemzetállami jellegű 
– szövetségi állami modellel szemben. A világtendenciák szerint a nemzetállamok in-
tegrációi, illetve a – még mindig formálódó indiaihoz hasonló – modern civilizációs 
államok válnak a globalizáció főszereplőivé. India negyedszázad múlva az első lehet 
ez utóbbiak közö�. 

A legnépesebb demokráciaként India élvezi azt az előnyt, amelyet demokratikus beren-
dezkedése nyújt neki legnagyobb ázsiai riválisával, Kínával szemben, ahol az erősen 
központosíto� államrendszer demokráciadefici�el küzd. Így India értékalapú együ�-
működést alakíthat ki a nyugati demokráciákkal, és könnyebben találhatja meg helyét 
az új világrend politikai erőterében, mint Kína.

A Deutsche Bank előrejelzése szerint India 2020-ra túlszárnyalja Kínát a fejlődési üte-
met tekintve, és a leggyorsabban fejlődő gazdaság lesz. Nem mindegy tehát, hogy fejlődése 
milyen utat követ, és gazdasági modellje milyen módon befolyásolja a világot. Szakér-
tői vélemények szerint valószínű, hogy az extenzív gazdasági növekedés helye� egy új, 
fenntartható fejlődési pályára áll. Ez azonban a tagolt indiai társadalom mély szociális 
átalakulásának és ezzel együ� politikai átrendeződésének szükségességét vetíti előre. 

A tudásalapú fejlődéshez elengedhetetlen az indiai gazdaság további belső és külső 
megnyitása, beleértve a külföldi tőke, technológia és befektetők elő�i nagyobb nyito�sá-
got is. Az Indiában eddig befektete� ötvenmilliárd USD külföldi működő tőke messze 
elmarad a saját lehetőségektől és szükségletektől, de a versenytárs Kínától is, ahová 
– Hongkongot is beszámítva – hétszázmilliárd USD közvetlen külföldi tőkebefektetés 
érkeze� 2004-ig. A nagyobb tőkevonzó képesség elérése aligha képzelhető el az indiai 
társadalom és állam további modernizálása nélkül. 
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Energiahordozókban való szegénysége mia� India, amelynek kőolajfogyasztása 1994 és 
2004 közö� megduplázódo�, olyan nagy kőolaj- és földgázimportőrként jelenik meg a 
világpiacon, amely szükségleteinek háromnegyedét külföldről szerzi be. Ez gazdasági 
és biztonsági kockázatokat egyaránt jelent, hiszen kereslete árfelhajtó hatású, és fokoz-
za a versenyt a meg nem újuló energiaforrásokért. India – további fejlődési modelljé-
től függő – választása a fosszilis energiaforrásokra, illetve az alternatív és megújuló 
forrásokra épülő energiagazdálkodás közö� globális kihatású lesz. Természetes, hogy 
az energiabiztonság elsődleges indiai érdek, ez globális és regionális dimenzióban egy-
aránt fontos külpolitikai céllá és felada�á válik az országnak. 

A világméretű társadalmi folyamatokra sem lesz közömbös India emberi erőforrásai-
nak dinamikus fejlődése. 2025-ben az ország lakossága lesz a legfiatalabb a világon, ami 
az alacsony munkabérek melle� magas képze�ségű, nagyrészt angolul is beszélő mun-
kaerőt jelent. Ez az országnak tartós komparatív előnyt biztosít. Az indiai IT-szektor 
kiváló eredményei jórészt már ma is erre az előnyre épülnek. Egyetemeinek kibocsátó 
képessége tovább növekszik, bővül a középosztály, a társadalom szerkezete átrende-
ződik. Az elöregedő Európának, Oroszországnak, sőt Kínának India az emberi erőfor-
rások terén is versenytársává válik. Az ország fejlődésének jelentős akadálya azonban, 
hogy a lakosság százmilliós tömegei élnek szegénységben, a társadalmi mobilitás esé-
lye nélkül. Nem kisebb probléma a vallások kényszerű egymás melle� élése, különö-
sen a 130 milliós muszlim közösség társadalmi marginalizálódása, amely az ismétlődő 
terrorista cselekmények egyik forrása. A fejletlen közegészségügy mia� a népbetegsé-
gek terjedése súlyos veszélyeket jelent Indiára, de a potenciális járványveszély mia� a 
világra nézve is. A malária- és az AIDS-betegek száma már ma is milliós nagyságrendű, 
de 2025-re elérheti a negyvenmillió főt is. 

A súlyosbodó ökológiai problémák szemszögéből India jövőbeni fejlődési útja megvá-
lasztásának meghatározó szerepe lehet. Indiában a természeti erőforrások egyenlőtlen 
elosztásának különös jelentőségű példája a lakosság hetven százalékának munkát adó 
mezőgazdaság helyzete. E gazdaságilag és szociálisan is fontos, hagyományos, sok-
szor ősi művelési módokat alkalmazó ágazat lehetőségei egyre szűkülnek, ami szo-
ciális válsághoz vezethet. Az egy főre eső agrárterület már ma is csak 650 m2, míg az 
Egyesült Államokban például 1900 m2. Használaton kívüli föld gyakorlatilag nincs, és 
a talajerózió, az urbanizáció, illetve a belső elvándorlás a szektort újabb feszültségekkel 
terheli. A javuló életszínvonal magasabb élelmiszer-fogyasztást eredményez, amelynek 
jövőbeli biztosítása változatlan feltételek esetén aligha lehetséges. A vízgazdálkodás 
nehézségei szintén súlyosak, komoly gond az ivóvíztartalékok szűkössége. Jelentős 
ökológiai kihívás az urbanizáció folyamata, amelynek India az egyik éllovasa: 2026-ra 
a jelenlegi 36 helye� hetven egymillió lakosúnál nagyobb városa lesz. Mumbai és Delhi 
lakóinak együ�es száma a belátható jövőben elérheti a hatvanmilliót, Nagy-Britannia 
lakosainak számát.
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India világpolitikai szerepének kilátásai

Az el nem köteleze�ek szószólójának útja a globális külpolitika felé
A XXI. század globalizálódó világában új egyensúlyok alakulnak ki, amint folytatódik a világ-
gazdaság súlypontjának áthelyeződése Ázsiába és a Csendes-óceán medencéjébe. Kína, 
India és a térség gyorsan fejlődő államai e folyamat nyertesei, ez új kihívásokat jelent 
nekik és a világ egészének egyaránt. Európa stratégiai válasza e kihívásokra az egysége-
sülés, az integrációs típusú fejlődés, de már most fel kell készülnie a politikailag és gaz-
daságilag is többpólusú világarchitektúra fémjelezte új helyzetre is, hiszen annak kiala-
kulását sem feltartóztatni, sem irányítani nem tudja, így alkalmazkodnia kell hozzá. Az 
EU szempontjából is fontos, hogy a kontinentális ázsiai fejlődés új alapokra helyeződjön, 
fenntarthatóvá váljon, a globális együ�működés és stabilitás irányába haladjon. Mivel 
Indiában is megindult a gondolkodás erről, az EU-nak a közös kül- és biztonságpolitikán 
keresztül is segítenie kell, hogy India megfeleljen a kihívásnak. 

India – a fejlődéséhez szükséges külső erőforrások biztosítása vége� – dinamikus globális kül-
politika folytatására készül. Ehhez felhasználhatja geostratégiai és geopolitikai lehetőségeit, 
mozgósíthatja gazdasági és társadalmi erőforrásait, s ennek során fokozatosan átlépheti 
a regionális hatalmi lét korlátait. Globális ambícióinak fő törekvései: a fejlődéséhez szük-
séges külső feltételek biztosítása, a nemzetközi stabilitás, a dél-ázsiai regionális biztonság 
növelése, a kiegyensúlyozo� ázsiai erőviszonyok megteremtése, illetve a destabilizáló 
tényezők – terrorizmus, vallási és nemzeti radikalizmus – megszüntetése. Energiaigénye 
is aktívabb gazdasági érdekérvényesítésre ösztönzi, versenytársként, illetve partnerként 
jelenik meg az új kőolaj- és földgázlelőhelyek kitermelésénél. 

A nehrui külpolitikai modell meghalado�á vált. A kifelé a nemzeti függetlenséget és az el nem 
köteleze�séget hangsúlyozó, míg a gazdaságpolitikában a tudatos befelé fordulással egyen-
lő önerőre támaszkodást jelentő, importhelye�esítő gazdaságfejlesztési stratégia mentén ha-
ladó politika a kétpólusú világrend összeomlása utáni másfél évtizedben gyökeres változá-
son ment keresztül. A külkereskedelem hagyományosan csekély szerepet játszo� Indiában. 
Az export, illetve az import intenzitási mutatója (aránya a GDP-ben) az 1960-as évek elején 
4,4, illetve 7,6 százalék volt, s a Nehru-dinasztia utolsó éveiben – Radzsiv Gandhi 1991. évi 
halála idején – sem volt nagyságrenddel eltérő (8,4, illetve 6,4 százalék). Jelentősebb válto-
zás csak a későbbi időszakban kezdődö�. A kétpólusú világrendszer megszűnését követően 
okafogyo�á vált a fejlődő országok „harmadik világ”-ként való aposztrofálása. A korábban 
sem egységes fejlődő világ az utóbbi két évtizedben rendkívüli módon diverzifikálódó�: 
míg közülük néhányan, főleg Kelet- és Délkelet-Ázsiában – világviszonylatban is figyelemre 
méltó gazdasági növekedési pályára állva – mára megközelíte�ék a fejle� országokat, addig 
Afrika számos országa továbbra is a leszakadás, a kilátástalanság és a nemzetközi segélyek-
re való permanens ráutaltság állapotában van. Az a korábbi szerep, mely szerint India a 
„harmadik világ” vezető ereje, szószólója lehetne, egyre inkább há�érbe szorul. 
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India globális ambícióinak terepe kiterjed a katonai-biztonsági szférára is. Az ország atom-
hatalmi státusa ellenére sem kell azonban expanziós ambíciók megjelenésével számol-
ni. Újdelhi katonai erejét eddig csak a saját régiójában meglévő konfliktusok rendezése, 
illetve a status quo megőrzése céljából alkalmazta, és ezen túlmenő törekvésekre utaló 
jelek jelenleg sem érzékelhetők.

Az új globális kihívások Indiát soketnikumú és többvallású országként is érintik. Ez indo-
kolja a feltételezést, hogy a jövőben is érdekelt lesz az etnikai és vallási konfliktusok 
tompításában és a nemzetközi terrorizmus elleni összefogásban. Bővülő mozgástere 
melle� továbbra is törekszik az el nem köteleze� mozgalom megújítására, szorgalmaz-
za a Dél–Dél együ�működés elmélyítését. 

India igyekszik globális tényezői mivoltát, tekintélyét minél szélesebb körben elismertetni. 
Nem elégszik meg sem az el nem köteleze�ek, vagy „a harmadik világ” nem hivatalos 
vezető ereje pozícióval, sem pusztán a regionális vezető szereppel, hanem mindeze-
ken túl erősíteni kívánja helyzetét a meghatározó nemzetközi szervezetekben is. Ennek 
kiemelt része az az ambíciója, hogy ENSZ BT vétójoggal is rendelkező állandó tagja 
legyen, jóllehet India állandó BT-tagsága – ha egyáltalán megvalósul – valószínűleg 
csak hosszabb távú, bonyolult nagyhatalmi alkufolyamat eredménye lehet. Újdelhi en-
nél jobb esélyekkel rendelkezik ahhoz, hogy a nemzetközi közösség gazdasági téren 
ismerje el globális szereplőként. Erre utal, hogy India – más fejlődő, potenciális nagy-
hatalmakkal együ� – már most is meghívo�ja a világgazdaság vezető országai változó 
geometria mentén kibővíte� csúcsértekezleteinek, ami előre vetíti Újdelhi belátható 
időn belüli tagságának lehetőségét a világ gazdasági elitjének klubjában.

India a világgazdaság új pólusává válása útján

Az 1990-es évek elején az indiai nemzetgazdaság súlyos válságba került. Ennek há�erében fellel-
hetők ugyan külső okok (például az első öbölháború mia� megnehezülő és megdráguló 
kőolajimport), de ennél jóval nagyobb mértékben játszo� szerepet az 1980-as évek – köz-
gazdaságilag megalapozatlan – részleges importliberalizációja, amelynek következtében 
az ország adósságállománya egy évtized ala� megduplázódo�. A belpolitikában és az in-
diai társadalomban egyaránt felerősödtek a destabilizáló folyamatok (az indiai kormányfő 
meggyilkolását is eredményező etnikai, vallási konfliktusok, szeparatista törekvések). 

Mindezek szükségessé te�ék, hogy a Radzsiv Gandhi miniszterelnök 1991. júniusi ha-
lála után hivatalba lépő adminisztráció szinte azonnal átfogó gazdasági reformprogram meg-
valósításába – és a belpolitikai helyzet stabilizálásába – kezdjen. Az 1991 nyarán hivatalba 
lépő Naraszimha Rao kormányfő, illetve pénzügyminisztere, a jelenlegi miniszterelnök 
Manmohan Szingh nevével fémjelze� reformcsomag legfontosabb intézkedései közö� 
szerepelt az ipar nyolcvan százalékának megnyitása a magánberuházások elő�, a külföl-
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diek befektetési lehetőségeinek kiszélesítése, a technológiabehozatal teljes liberalizálása, 
a privatizációs folyamat elindítása, szabadkereskedelmi övezetek létrehozása, valamint 
az adók és vámtarifák számo�evő csökkentése. A reformfolyamat eredményeként India 
nemzetgazdasága stabilizálódo�, és mára, a korábbiakhoz képest, jóval nyito�abbá vált. 

India – sajátos fejlődési modellje révén is – számos kifejeze�en jól hasznosítható tényező-
vel, komparatív előnnyel rendelkezik, melyek nem pusztán egy tömegterméket olcsón kínáló 
beszállító szerepére, hanem annál sokkal érdemibb és befolyásosabb szerepre predesz-
tinálják a nemzetközi munkamegosztásban. Ezek a pozitív tényezők olyan területeken 
mutatkoznak meg, amelyek nem megszoko�ak egy fejlődő ország esetében. India gaz-
dasági fejlődése nem modellezhető a kelet-ázsiai „tigrisek” mintája szerint. Esetében az 
ipari fejle�ség általános szintje, illetve a gazdaságirányítás Kelet-Ázsiában általános és 
megszoko� erős központi szerepre épülő mechanizmusa aligha tenné lehetővé az em-
líte� stratégia követését. Az ország viszont olyan előnyök birtokában van, amelyek más 
ázsiai országokra nem jellemzők. Ezek közül talán a legfontosabb a kvalifikált, angolul 
kiválóan beszélő, nagy létszámú munkaerő, amely még ázsiai viszonylatban is olcsónak 
számít. Mindez – párosulva a műszaki és természe�udományi oktatás magas színvona-
lával – folyamatos utánpótlást biztosít a munkaerőpiacon. India számára – a „tigrisek”-
hez és Kínához hasonlóan – az informatikai ipar jelenti az egyik kitörési pontot, velük 
ellentétben azonban nem a hardvergyártás, hanem a világszínvonalú szo�veripar vált 
húzóerővé, mivel utóbbinál viszonylag csekély tőkebefektetéssel volt megteremthető a 
magas szintű szolgáltatások biztosítását lehetővé tévő há�ér. 

Indiában az elmúlt öt évben megháromszorozódo� a szo�ver- és szolgáltatáshálózat teljesít-
ménye. Előrejelzések szerint az országnak 2010-re körülbelül 160 ezer, különböző idegen 
nyelveken jól beszélő szakemberre lesz szüksége, belső forrásból viszont ennek csupán 
egynegyede biztosítható. Így bizonyos mértékig meg is fordulhat a sok tízezer kiváló 
indiai szakember külföldre települését eredményező „brain drain” folyamata. Indiát vi-
lágszerte – hasonlóan más, túlnépesede� országokhoz – migrációs szempontból jelentős 
kibocsátó országnak tekintik. Ugyanakkor árnyaltabbá válik a kép, ha a külföldön meg-
telepede� indiai diaszpórát más, hasonló helyzetben lévő nemzetek diaszpóráihoz viszo-
nyítjuk. Ennek alaposabb vizsgálata jócskán meghaladná írásunk terjedelmét, de így is 
említést érdemel, hogy a több mint húszmillió – ebből az EU-ban hárommillió – főt kitevő 
indiai diaszpóra évente nagyjából hatmilliárd USD-nek megfelelő összeget utal haza.

Kapcsolatok a világ más vezető hatalmi pólusaival

Az Egyesült Államok és India viszonyában jelentős átrendeződés kezdődö� George W. 
Bush amerikai elnök 2006. márciusi indiai látogatásával és a nukleáris együ�műkö-
désről szóló – az amerikai törvényhozás által időközben szentesíte� – megállapodás-
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sal, amely módosíto�a a nagyjából fél évszázada változatlan regionális geostratégiai 
erőegyensúlyt India és Pakisztán közö�, sőt Kína vonatkozásában is. Ennek nem mel-
lőzhető hatása, hogy Hu Csin-tao kínai elnök közelmúltbeli pakisztáni látogatásán vi-
lágosan kirajzolódo� e két ország nukleáris együ�működésének fokozódása, ami nem 
vonatkoztatható el az új típusú amerikai–indiai nukleáris együ�működés következmé-
nyeitől. 

Újdelhi és Washington kapcsolatai a jövőben még szorosabbra fűződnek, anélkül 
azonban, hogy India feladná független külpolitikáját. Ezt – az értékrendi azonosságon 
túl – megalapozza a Kína esetleges túlhatalmával szembeni közös érdekeltség is. Wa-
shington új stratégiai barátjának tekinti Újdelhit, s módosul India viszonya a NATO-
hoz is, amelynek szintén partnerévé válhat. 

Az Európai Unió India első számú gazdasági, kereskedelmi és beruházó partnere. 
2004 óta kölcsönös stratégiai partnerség jellemzi a kapcsolatokat, s a mai tendenciák, 
illetve ambíciók alapján várható, hogy az EU – a prosperáló gazdasági-kereskedelmi 
kapcsolatokat, a multipolaritásban való közös érdekeltséget hangsúlyozva – erőfeszí-
téseket tesz a politikai és biztonsági együ�működés elmélyítésére is. Jelentős tovább-
lépésre van mód a befektetői és kereskedelmi kapcsolatok, a tudományos-műszaki 
együ�működés és az oktatás területén. Európának le kell küzdenie India viszonylagos 
bezártságát, és javítania kell az EU imázsát, különös tekinte�el a gyarmatosító múlt 
ambivalens indiai megítélésére. 

Az EU a globális indiai ambíciókat tényként kezeli, ezt jelzik a rendszeres EU–indiai 
csúcstalálkozók is. Egy, a 2006. októberi EU–India csúcs idején napvilágot láto� brit 
elemzői jelentés1 szerint – az együ�működés ígéretes folyamatai ellenére – India még 
mindig számos protekcionista, vám- és nem vám jellegű akadályt támaszt az európai 
kereskedelem elé, és ezeket sem a WTO-tárgyalásokon, sem az Európai Bizo�ság kez-
deményezésére nem csökkente�e. Az EU érdekelt lenne a kölcsönös vámmentességen 
alapuló szabadkereskedelmi megállapodás megkötésében Indiával, és az Európai Par-
lament – felismerve, hogy a kölcsönös függőség hangsúlyai előbb-utóbb eltolódhatnak 
Újdelhi felé – már te� is ilyen irányú javaslatot az Európai Bizo�ságnak. Ma mintegy 
harmincezer, az Európai Unióból származó szakértő dolgozik Indiában, ugyanakkor 
2020-ra India jelentős komparatív előnyre tesz szert az elöregedő társadalom problé-
májával küszködő Európával szemben a bőségesen rendelkezésre álló fiatal, képze�, 
angolul beszélő, olcsó munkaerő révén.

India és Kína viszonyát még ma is jócskán terhelik a múltbeli konfliktusok, de a mai 
helyzetre a versengés és az együ�működés egyaránt jellemző. A legjobb forgatókönyv 
szerint Kína továbbra is elsősorban a gyártási folyamatokra, India pedig a szolgáltatá-
sokra összpontosít, s így a két ország gazdaságilag akár egymás kiegészítője is lehet 
a jövőben. A gyakorlatban azonban Kína határozo�an nyit a szolgáltatások felé is, In-
diának pedig szüksége van gyártásra, hiszen hatalmas lakosságának munkahelyeket 
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kell teremtenie. Ez – az utóbbi időszakban jelentősen javuló kétoldalú viszony melle� 
– a potenciális érdekütközés veszélyének állandó meglétét idézi elő kapcsolataikban. 
A két ország fejlődési és irányítási modelljében nagyon sok különbség mutatkozik, így 
bizonyos értelemben maguk a modellek is versenyeznek egymással. Az indiai és kínai 
geostratégiai és geopolitikai, gazdasági, biztonsági és más érdekek komplex rendszer-
ben érintkeznek, s az ütközések melle� a párhuzamosságok, a hasonlóságok, sőt az 
egyezések is jellemzők. A két ország viszonya valójában mindinkább belép a modern, 
ére�, önérdekek vezérelte nagyhatalmi kapcsolatok szférájába, amely a globalizáció 
körülményei közö� az aszimmetrikus multipolaritásnak is növekvő fontosságú ténye-
zője lesz. 

Oroszország vonatkozásában a több évtizedes, jelentős mértékben a katonai együ�-
működésre épülő, szoros szovjet–indiai kapcsolatok túlélték a kétpólusú világrend 
megszűnését. A két ország – részben ki nem mondo� – közös érdeke a mai viszonyok 
közö� is az Egyesült Államok, illetve Kína térnyerésének fékezése az ázsiai kontinen-
sen. A 2000-ben kötö� stratégiai partnerségi megállapodással összhangban rendszere-
sek a felső szintű kontaktusok. Ezek közö� említést érdemel Putyin elnök 2007. január 
végi indiai látogatása, ami mind a védelmi-biztonságpolitikai, mind pedig a kereske-
delmi kapcsolatok területén minőségi változást vetít előre. A két ország tovább erősíti 
nukleáris együ�működését (orosz nukleáris erőművi berendezések szállítása, atom-
erőművek közös létesítése Indiában), továbbá a konkrét ügyletek melle� Moszkva tá-
mogatja az India melle�i lobbizást a Nukleáris Szállítók Csoportjában (Nuclear Suppliers’ 
Group – NSG). Ezzel végső soron erősíti India atomhatalmi státusának de facto nemzet-
közi elismerését. 

A két ország közö�i gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokban szintén jelentős élén-
külésre lehet számítani. Mai, hárommilliárd dollár ala�i forgalmuk 2010-re elérheti a 
tízmilliárd dollárt. A „hagyományos” katonai-védelmi terület továbbra is fontos része 
marad a két ország kapcsolatrendszerének, Moszkva érdekelt abban, hogy a dél-ázsiai 
ország katonai felszereléseinek mintegy hetven százalékát kitevő szovjet/orosz arány 
hosszabb távon se csökkenjen. Moszkva ezért nemcsak az orosz haditechnika eladásá-
ban, hanem a jövőbeni gyártási együ�működésben is partnere lehet Újdelhinek. A két 
ország együ�működésében várhatóan növekvő szerepet kap az energiabiztonság kér-
dése is. Ennek része természetesen a már említe� békés célú nukleáris együ�működés, 
azonban India – növekvő fosszilis energiakereslete mia� – egyre inkább érdeklődik az 
oroszországi szénhidrogénkészletek iránt. A jövőt illetően tehát az látszik valószínűnek, 
hogy India és Oroszország kapcsolatát a kölcsönös érdekeltség alapján együ�működő 
partneri viszony fogja döntően meghatározni, bár kisebb érdekütközéseket okozhat, 
hogy növekszik az indiai jelenlét a közép-ázsiai államokban, például Tádzsikisztánban, 
ahol India légibázis építésében vesz részt.



130 Külügyi Szemle

Dr. Neszmélyi György Iván–Kusai Sándor Zoltán–Pap László

India regionális ambíciói 

A regionális hatalmi bázis megteremtése, a domináns dél-ázsiai hatalmi befolyás kiépítése 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy India belátható időn belül valóra váltsa globális hatalmi 
ambícióit. Újdelhi – leküzdve a kétpólusú világ összeomlása által okozo� külpolitikai 
orientációs zavart és stratégiai bizonytalanságot – az aktív regionális befolyásnöve-
lés útjára lépe�. Ehhez felhasználja, hogy a szabadpiaci reform és a nemzetgazdaság 
részleges megnyitása példátlan lendületet ado� gazdasága növekedésének és komplex 
nemzeti potenciálja dinamikus bővülésének is. Mindez új összefüggésbe helyezi regi-
onális politikáját, a dél-ázsiai indiai befolyási övezet gondolatát, amely a függetlenné 
válás óta az indiai külpolitika egyik fő törekvése.

A közeli jövőben továbbra is a Dél-ázsiai Regionális Együ�működés Szervezete (SAARC) 
marad India regionális befolyásbővítésének egyik fő eszköze. A szervezetben folyta-
tódnak Újdelhi megújuló kísérletei a sokoldalú és sokrétű térségbeli együ�működés 
kiépítésére, a tagállamok együ�es fellépésének kialakítására. E próbálkozások egyelőre 
csak korlátozo� eredményeket hoztak, mivel a tagállamok közö� nincs meg a kölcsö-
nös bizalom szükséges szintje. Törekvéseinek stratégiai fontosságát mutatja viszont, 
hogy Újdelhi ma már akár egyoldalú engedményekre is hajlandó lenne a szervezet 
tevékenységének élénkítése érdekében. Ennek tág teret nyit, hogy 2007-ben India a 
SAARC soros elnöke. 

India a 2005-ben a Sanghaji Együ�működési Szervezetben elnyert megfigyelői mi-
nősége ellenére (ebbe a státusban az ország Iránnal, Mongóliával és Pakisztánnal osz-
tozik) a szervezethez fenntartásokkal viszonyuló állam, miközben a négy közép-ázsiai 
tag segíthetné regionális befolyásának növekedését, Kína és Oroszország tagsága pe-
dig világpolitikai partnerekkel kötné össze.

India és Pakisztán viszonya kulcsfontosságú Újdelhi regionális törekvései szempont-
jából. Mivel – történelmi, etnikai, vallási, lélektani, kulturális, politikai és gazdasági 
okokból egyaránt – mindkét ország a másikban látja a legnagyobb veszélyt saját egysé-
gére, területi integritására és belső békéjére, regionális és nemzetközi vetélkedésük vár-
hatóan tartós marad. Elvben a kétoldalú kapcsolatok kedvező fejleménye a meginduló 
„átfogó párbeszéd”, amely azonban gyakorlatilag stagnál, lényegi á�örést nem ért el, 
és legnagyobb érdeme maga a megléte. India a kapcsolatok alapproblémájában, a kas-
míri kérdésben kész bizonyos engedményekre, de ebben az ügyben a belátható jövőben 
egyik fél sem tud a saját érdekei ellen cselekedni, így a gyors rendezés kizárt. Bár a két 
ország viszonya ma nyugodt, a tartós feszültség hosszú távú kihívásként árnyékolja be 
Újdelhi regionális hátországát. 

Az indiai–pakisztáni viszony geopolitikai összefüggéseit bonyolítja, hogy az Egyesült Ál-
lamok az Indiával kötö� nukleáris megállapodása ellentételezéseként nem te� ugyan-
ilyen vagy hasonló gesztust az Indiáéhoz hasonló nukleáris státust elérő Pakisztánnak. 
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Újdelhinek ez jelentős előnyt kínál az Iszlámábáddal szembeni pozícióerősítésben, de 
mivel megbontja a ke�ejük közö� a komplex nemzeti potenciálok tekintetében amúgy 
meglévő aszimmetrikus egyensúlyt, nem feltétlenül segíti elő kapcsolataik további sta-
bilizálását. Bár Pakisztán a terrorizmus elleni háborúban az Egyesült Államok egyik 
kiemelt szövetségese, s jelentősége meghatározó a nemzetközi közösség afganisztáni 
törekvéseinek hátországaként is, a regionális geostratégiai egyensúly újrarajzolásában 
felvállalt, Újdelhinek mindenképpen kedvező washingtoni szerep óhatatlanul azzal jár 
együ�, hogy Pakisztán még inkább Kínában keres – és az eddigi jelek szerint talál is 
– nukleáris partnert, ami végső soron nem segíti elő, hanem éppen hogy akadályozza 
az indiai dominanciatörekvések érvényesülését a szubkontinensen. 

India és a térség többi országa közö�i viszony sem ad reményt gyors kibontakozásra, 
á�örésre. Az indiai–bangladesi kapcsolatrendszert elsősorban a kétoldalú problémák 
bonyolult, sokrétű együ�ese terheli, de Újdelhinek egyre aggasztóbb keleti szomszéd-
ja növekvő belpolitikai instabilitása, a bangladesi demokrácia működési zavarainak 
súlyossága. Srí Lankán a belső helyzet romlása, a békefolyamat megtorpanása India 
érdekei ellen hat, de a korábbi kedvezőtlen tapasztalat változatlanul visszatartja Új-
delhit a�ól, hogy közvetlenül, nyíltan beavatkozzon a szigetország belső folyamataiba. 
Az északi ütközőállam pozícióját is betöltő Nepál instabilitása nagy kihívás Indiának, 
amely a parlamenti demokrácia helyreállítását és konszolidálását, valamint a csak ce-
remoniális jogokkal rendelkező alkotmányos uralkodó helyzetének megőrzését állítja 
előtérbe. A maoista lázadókkal való párbeszéd szorgalmazása melle� Újdelhi óvatos-
ságra is inti Katmandut. 

Az Indiai-óceán fölö�i befolyás megteremtése és az óceáni medence keleti és nyugati pe-
remén fekvő régiók országaival való kapcsolatfejlesztés az indiai regionális politika 
fontos eleme. Újdelhi törekszik az indiai-óceáni szigetországok megnyerésére, az indiai 
flo�a képességeinek bővítésére és a térségben megjelenő más flo�aérdekeltségek kor-
látozására. Az ASEAN-nal és Kelet-Ázsia más országaival folyó hosszú távú kapcsolat-
építés, India fokozatos csatlakozása a környező térségek regionális és interregionális 
szervezeteihez – az ASEM-hez, az EAS-hez és az APEC-hez – nem szakítható el a térség-
beli befolyásépítéstől, sőt a regionálistól a globális befolyás felé vezető haladás egyik fő 
eszköze. Ugyanezt jelzi az Izraellel, illetve az arab világgal folyó indiai kapcsolatépítés, 
valamint az Afrika keleti partján tapasztalható aktivitás. Az indiai diaszpórával kiépü-
lő kapcsolati háló is fontos tényező az Indiai-óceánhoz kapcsolódó térségekben. 

A regionálisan vetélytársnak is tekinte� nagyhatalmak térségbeli jelenlétéhez a korábbi-
aknál árnyaltabban viszonyul az átalakuló indiai regionális politika, amelyet tudatos 
egyensúlykereső manőverezés is jellemez. Az új, szorosabb indiai–amerikai viszony, a 
kétoldalú nukleáris megállapodás, az Egyesült Államok indiai-óceáni katonai jelenléte 
iránti indiai megértés elválaszthatatlan Újdelhinek a regionális hatalmi egyensúlyhoz, 
illetve módosításához fűződő érdekeitől. A térségbeli egyensúly alakításában ma már 
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kevésbé Oroszország jelenléte, inkább Kína megjelenése motiválja az indiai magatar-
tást. Így ebből a szempontból sem mellékes geostratégiai elem, hogy Pakisztán kínai 
kapcsolatainak erősítésével igyekszik ellensúlyozni az amerikai–indiai együ�működés 
szorosabbá válását.

Az olajszállítási útvonalak biztonságában való érdekeltség India energiafüggőségéből 
következik, s indokolja aktivitását az óceáni és a szárazföldi energiaszállítási infrast-
ruktúra – benne az iráni–pakisztáni–indiai gázvezeték – kiépítése terén. 

A Dél-Ázsiára koncentráló dominanciatörekvés tudatos, állandó stratégiai eleme ma-
rad az indiai külpolitikának, függetlenül a mindenkori kormányok pártösszetételétől, 
ideológiájától. Újdelhi regionális törekvéseinek nemzetközi kezelését megkönnyíti 
ugyanakkor a továbbra is jellemző, hagyományos külpolitikai pragmatizmus, a reali-
tások figyelembevétele. 

A magyar esélyek

India mint feltörekvő globális hatalom irányában a magyar külpolitikának ke�ős stratégiai fel-
adata van: igazodva az új folyamatokhoz és tendenciákhoz, el kell helyeznünk Indiát 
a magyar Ázsia-stratégia keretei közö�, és meg kell határoznunk az együ�működés 
– immár a globalizációs hatásokból is következő – új irányait, területeit. 

A magyar külpolitika koordinátarendszerében Ázsia felértékelődése a kilencvenes évek 
második felétől kezdődődö�, és az Ázsia-stratégia gyakorlati végrehajtása a 2002. évi 
megújítás óta eltelt években látványosan felgyorsult. A magyar külpolitika ezzel nem-
csak a világpolitika és -gazdaság ázsiai–csendes-óceáni irányú súlyponteltolódására 
ado� stratégiai kitekintésű választ, de a magyar gazdasági érdekeknek is igyekeze� 
megfelelni. Kína, Japán, Dél-Korea eddig is kiemelkedően fontos gazdasági partnere-
ink voltak a tőkebevonás, a kereskedelem, a tudományos-műszaki transzferek terén, de 
nem becsülhetők le kapcsolataink kulturális és humán dimenziói sem. 

India felértékelése, a kétoldalú kapcsolatok dinamizálása kiteljesíti a magyar Ázsia-
politika kereteit, és megteremti annak az átfogó megközelítésnek az alapját, hogy a 
meghatározó kontinentális szereplőkkel – Kína, Japán, India – fenntartható és modern 
szerkezetű, kiegyensúlyozo� kapcsolatokat építsünk, uniós státusunkkal összhangban 
biztosítva a sajátos magyar érdekek képviseletét. A komplex megközelítés nyújthatja a 
magyar külpolitikának a leghatékonyabb eszközt a jövő ázsiai kihívásainak kezelésére, 
tekinte�el arra, hogy most van kialakulóban az új ázsiai hatalmi konfiguráció, miköz-
ben a fent említe� három meghatározó ázsiai hatalom közö�i vetélkedés melle� ter-
mészetesen számolni kell az Egyesült Államok és Oroszország jelenlétével, az ASEAN 
országokkal, és számos biztonságpolitikai kockáza�al, amelyek együ�esen súlyos vál-
sághelyzeteket is előidézhetnek az ázsiai nagytérségben. 
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A kétoldalú kapcsolatok fejlesztési irányait nyilvánvalóan a hazai külpolitikai, gazdasági 
és kulturális részstratégiák összefüggésében szükséges meghatározni. Változó helyi ér-
tékükön kell mérlegelni a hátráltató tényezők, a nehézségek – köztük a jelentős földraj-
zi távolság, a nagyságrendi eltérés és a civilizációs különbségek – leküzdésének valós 
lehetőségeit. Megítélésünk szerint e hátráltató tényezők a globalizáció körülményei és 
lehetőségei közö� relativizálódnak. India vonatkozásában a kapcsolatépítés kevesebb 
járulékos kockáza�al jár, így kevésbé kell számolni – például – a kedvezőtlen migrá-
ciós hatásokkal. Igaz, nem valószínű, hogy a magyar–indiai kapcsolatok fejlődési dina-
mikája eléri a kínai, japán vagy dél-koreai kapcsolatépítésünk ütemét. Indiát azonban 
így is súlyának megfelelően, kiemelten fontos ázsiai partnerként célszerű kezelni, s az 
együ�működés tisztes ütemű, egyenletes, kiegyensúlyozo� bővítését kell megcélozni. 

A jövő magyar–indiai kapcsolatainak hangsúlyai az alábbiak szerint jelölhetők ki:
• A gazdasági kapcsolatok dinamizálása, amelyben erősebben kell építeni Magyaror-

szág közép-európai elhelyezkedéséből adódó előnyeire. A hazai gazdasági sze-
replőkkel összefogva, tudatosan kell felkínálni a hazai logisztikai, pénzügyi, 
szolgáltató-központi potenciált az Európa irányában a jövőben dinamikusabban 
terjeszkedő indiai transznacionális vállalatoknak.

• A magyar gazdaság jövőbeni stratégiai fejlődési iránya a tudásalapú társadalom ki-
teljesítése, ez számos területen – például szo�verfejlesztés, gyógyszeripar, ener-
getika – biztosít kölcsönösen előnyös műszaki-tudományos, illetve vállalatközi 
együ�működést Indiával, az indiai csúcstechnológiai iparral.

• A közös érdekeltség alapján a globális kérdéseknek a magyar–indiai kül- és szakpo-
litikai párbeszéd kitüntete� témakörévé kell válniuk. Ez érdemi eredményeket 
hozhat a tudományos-technikai kapcsolatépítésben a környezetvédelem, a víz-
gazdálkodás és az agrárium terén.

• Kiaknázhatók a magyar kultúra és tudomány hagyományos indiai kapcsolatrendszeréből 
származó ado�ságaink, valamint a civil kapcsolatok, beleértve a Magyarországon 
létező, illetve megtelepede� indiai vonatkozású szubkultúrát, vallási és más szer-
vezeteket is. 

Göncz Kinga külügyminiszter indiai partnere, Shri Pranab Mukherjee meghívására te� 
2006. novemberi hivatalos indiai látogatása, az akkor és azóta tervbe ve� új kétoldalú elkép-
zelések tükrözik, hogy a fenti irányok átültethetők a kapcsolatépítés gyakorlati szintjeire 
is. A külügyminiszteri tárgyalások igazolták, hogy indiai részről egyetértenek a gazdasá-
gi kapcsolatépítés elsődlegességével, ugyanakkor osztják elégedetlenségünket az eddig 
elért színvonallal. Minőségi előrelépés a kölcsönösség irányában az, hogy immár a ma-
gyar vállalatok közül egyre többen érdeklődnek intenzíven az indiai gazdaság és piac 
nyújto�a lehetőségek iránt, mindenekelő� az energetikai és a gyógyszeripari szakterü-
leten. Az indiai Crompton Creaves csoport 2006-ban megvásárolta a Ganz Transelektro 
Villamossági Zrt.-t, amelynek elsősorban a vízi erőművekhez szánt gépi berendezések 



134 Külügyi Szemle

Dr. Neszmélyi György Iván–Kusai Sándor Zoltán–Pap László

piacán juthat indiai exportlehetőség évi több tízmillió dolláros volumenben. További le-
hetőséget biztosít az információtechnológiai szektor, ezen a területen a magyarországi 
szolgáltatóközpontok idővel akár versenytársai is lehetnek az indiai IT-szolgáltatások-
nak. Az informatikai szektorban valósult meg a Tata Consulting Services magyarországi 
szo�verfejlesztő beruházása, ami jelentős hazai munkaerőt foglalkoztat.

Indiai részről is – mint ahogy korábban Kína esetében – kezdik felismerni a magyar 
regionális szolgáltatóközpont-szerepben rejlő lehetőségeket. Esély van arra, hogy hazánk 
különösen az EU környező tagállamaiba, valamint a Balkán és Kelet-Európa térségébe 
irányuló indiai áruexport kapujává váljék. A növekvő kereskedelmi, beruházói aktivi-
tás banki há�erét az Eximbankok közö�i jó kapcsolatok és szerződéses megállapodá-
sok keretei biztosítani tudják. 

Az EU tagjaként Magyarország is részt vesz a közös kül- és biztonságpolitika ázsiai di-
menziójának alakításában, az ASEM folyamatban, az EU India-politikájának alakításában, 
ami indiai szemszögből felértékeli a magyar szerepvállalást.

A magyar–indiai politikai párbeszéd a jövőben várhatóan számos új elemmel bővülhet. 
Ennek fontos pillérei lesznek a kétoldalú kapcsolatok, a globális és biztonságpolitikai di-
menzió, valamint a multilaterális diplomácia. A fő cél az együ�működés előmozdítása a 
nemzetközi biztonság, a stabilitás megteremtése és a civilizációk közö�i párbeszéd terén. 
Nyilvánvalóan tér nyílik majd az olyan kérdésekről folytato� kétoldalú párbeszéd elő� 
is, mint az energiapolitika, a környezetvédelem, a demokratikus kormányzás tapaszta-
latainak terjesztése, különösen az ázsiai térség gyenge demokráciái körében. Amint Ma-
gyarország – az EU és a NATO tagjaként – maga is aktív szerepet vállal a terrorizmus 
elleni nemzetközi küzdelemben, a konfliktusok utáni stabilizálásban, a demokráciaépí-
tésben, úgy nyílhatnak újabb napirendi pontok a magyar–indiai politikai dialógusban. 
Az afganisztáni tartományi újjáépítési csoport (PRT) vezetésére vonatkozó magyar válla-
lás indiai szemmel nézve is fontos hozzájárulás a terrorizmus elleni küzdelemhez, az In-
diával határos tágabb szomszédsági térség biztonságának megteremtéséhez. Afganisztán 
stabilizálása, a működőképes állam megteremtése, a térséget – Indiát is – veszélyeztető 
terrorista, illetve szélsőséges iszlám fenyegetés csökkentése kiemelt indiai érdek.

India világpolitikai súlyú törekvése az állandó taggá válás az ENSZ Biztonsági Taná-
csában, ami az ENSZ működési reformjához kapcsolódó ambíció. Ennek eléréséhez 
Indiának is fontos a magyar támogatás megszerzése, amelyre a magyar diplomácia 
megfelelően nyito�. A magyar részről megfelelően kezelendő multilaterális kérdések 
közé tartozik India sajátos szerepe és politikája a tömegpusztító fegyverek, főként a 
nukleáris fegyverek terjedésének megakadályozása, a vonatkozó nemzetközi rezsimek 
működőképességének fenntartása terén. 

Az együ�működés és közös gondolkodás fórumainak megteremtése, illetve a már létező in-
tézmények, valamint a magyar és az indiai gazdasági, tudományos és civil szervezetek 
közö�i együ�működés további fejlesztése elengedhetetlen a fenti kétoldalú és multi-
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laterális együ�működési lehetőségek megragadásához. Az India új minőségű globális 
szerepvállalásából adódó lehetőségeink azonosításához és kihasználásához a jövőben is 
szükséges a stratégiai szemléletű és távlatú gondolkodás mind hazai összkormányzati, 
mind pedig európai uniós szinten. E téren várhatóan megsokszorozódnak a magyar 
külpolitika, és benne a nem kormányzati kutatóműhelyek feladatai is.

Jegyzetek
 1 A 2006. október 13-ai EU–indiai csúcstalálkozó elő� a két régió stratégiai együ�működéséről, vala-

mint az indiai gazdaság és társadalom fejlődési kilátásairól készíte� saját kezdeményezésű jelentést 
a brit liberális Sajjad Karim. 
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Résumé

Dr. György Neszmélyi–Sándor Zoltán Kusai–László Pap: India – The New 
Challenge and Opportunity

According to the expectations of foreign policy analysts and strategic thinkers India 
will become a global economic and political power within the next 20-25 years. That 
will give a new direction to the history of that country and make the prognosis even 
stronger that the 21st century will be that of Asia. In all probabilities, the development 
of India will leave its specific footprint on the global relations during the transition 
of world politics and economy into multi-polarity and the new system of relations in 
the scientific and technological fields and in the social and ecological conditions as 
well. Most probably, it will create pressure of mutual adaptation for both India and its 
partners while there should be no doubt that India will conserve much of the unique 
specifications of its thousand years old culture, history, religions and ethnic traditions. 

The European Union as a global actor has already recognized the importance of this 
process and tries to deepen its strategic partnership with India. The framework for 
that is represented by the multiple tread of EU–Indian relations, including the regular 
EU–India Summits and the participation in the ASEM process.

For the endeavours of Hungarian foreign and economic policy India is a country of 
unutilised opportunities. While political relations are excellent and there are mutual re-
spect and sympathy between the two countries, the foreign policy aspirations and glo-
bal position building of India do not threaten the Hungarian interests and the possibly 
adverse economic and social effects for us are manageable under the umbrella of the 
EU. Hungary is able to count on more Indian a�ention as co-author of the EU’s Com-
mon Foreign and Security Policy and that gives her an opportunity for representing her 
interests more effectively. In general, there are more favourable conditions to develop 
bilateral relations then before, therefore enlarging space should consciously be pro-
vided to India in the global reach-outs of the Hungarian foreign policy and economic 
diplomacy. The visit of the Hungarian foreign minister to New Delhi in November 2006 
and the planned further negotiations between the two foreign ministries mark clearly 
that Indo-Hungarian relations entered a new, purpose-oriented phase of development 
characterized by an increasing focus on business and economic relations.


