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Absztrakt
Az India és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok hagyományosan kiegyensúlyozottak, azonban az 
utóbbi néhány évtizedben mégis feledésbe merültek. Míg Közép-Ázsia ma a világ egyik leghatalma-
sabb energiakészletekkel rendelkező régiója, addig India a világ egyik leggyorsabb ütemben növekvő 
gazdaságának egyike. Az óriási növekedéshez azonban hatalmas energiaigény is társul. Növekvő 
gazdasági ütemének fenntartása érdekében Indiának gondoskodnia kell az ország energiaigényei-
nek megfelelő biztosításáról, amelyhez hosszútávon a legalkalmasabb partnerek egyike Közép-Ázsia 
lehet. Amellett, hogy földrajzilag India nem közvetlen szomszédja Közép-Ázsiának, mégis rendel-
kezik a hosszútávú partnerség kiépítéséhez szükséges régiós történelmi és kulturális kapcsolatokkal. 
A közép-ázsiai országok számára az Indiával történő kapcsolatok erősítése lehetőséget biztosít arra, 
hogy mérsékelni tudják Oroszország régiós dominanciáját úgy, hogy az Újdelhihez történő köze-
ledés prosperáló kilátásai mellett India és Közép-Ázsia fokozódó gazdasági kapcsolatrendszere jól 
illeszkedik az orosz „Nagy Eurázsiai Partnerség” koncepciójába. Ugyanakkor India személyében 
Dél- és Közép-Ázsia bilaterális partnersége egyfajta alternatívát is biztosíthat az öt közép-ázsiai 
ország számára a harmadik régiós nagyhatalommal, Kínával szemben.

Jelen tanulmány célja, hogy tájékoztatást adjon az India és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok rövid 
múltjáról és aktuális helyzetéről, megvizsgálva India és az öt közép-ázsiai ország között kialakuló 
stratégiai érdekeket.
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Abstract
The relations between India and Central Asia were traditionally balanced, but in recent decades they 
have been forgotten. While Central Asia is now one of the world’s largest energy resource regions, 
India is one of the world’s fastest growing economies. However, enormous growth is accompanied 
by a huge demand for energy. In order to maintain its growing economic pace, India must ensure 
adequate provision of the country’s energy needs, for which Central Asia may be the most suitable 
partner in the long term. In addition to the fact that India and Central Asia are not geographically 
immediate neighbors, they still have the historical and cultural ties necessary to build a long-term 
partnership. For the Central Asian countries, the strengthening of relations with India provides an 
opportunity to moderate Russia’s dominance in the region, so that in addition to the prosperous 
prospects of rapprochement with New Delhi, the increasing economic relations between India and 
Central Asia fit well into the concept of the Russian „Greater Eurasian Partnership”. At the same 
time, in the person of India, the bilateral partnership of South and Central Asia can also provide 
a kind of alternative for the five Central Asian countries against the third regional power, China.

The purpose of this study is to provide information on the short history and current situation of 
relations between India and Central Asia, examining the strategic interests of cooperation between 
India and the five Central Asian countries.
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1. Bevezetés
India és Közép-Ázsia kapcsolatrendszerének kezdete az ókori Selyemút idejének fénykorára vezet-
hető vissza, amely szorosan összekapcsolta a mai Közép- és szűkebb értelemben vett Dél-Ázsiát. 
Az Indiát Kínával és Európával összekötő Selyemút gazdaságilag nemcsak a közép-ázsiai városok 
–  mint Fergana, Szamarkand, Bukhara – játszottak fontos szerepet, hanem a térségben letelepedett 
indiai kereskedők, valamint a helyi kézművesek, kiskereskedők, parasztok is a gazdaság szerves 
részét képezték (Aradi, 2008). Az erős gazdasági kötelékek mellett a két régió közötti kulturális cse-
rekapcsolatok is virágoztak. Ez többek között magában foglalta a buddhizmus Indiából történő el-
terjedését Közép-Ázsiában, valamint a Közép-Ázsiából származó szúfizmus2 térnyerését Indiában. 

A Selyemút hanyatlásával, „Európa hajnalával”, valamint az orosz és a kínai birodalom Közép-Ázsi-
ában történő terjeszkedésével egy időben Közép-Ázsia számára India peremvidékké vált, ezzel 
egyidőben pedig a közép-ázsiai régió is fokozatosan „kiveszett” az indiai stratégiai elképzelésekből, 
aminek köszönhetően a mai India és Közép-Ázsia határvidéke a birodalmi Oroszország (1721-1917) 
és Brit India (1858-1947) 19. századi „Nagy Játékának” területévé vált (Adle et. al., 2005).

2  Szúfizmus – a vallásgyakorlatok misztikus gyűjteménye, főleg a szunnita iszlámban, de a síita iszlámban is megtalálható, amelyet 
az iszlám spiritualitásra, aszkézisre és ezoterizmusra való összpontosítás jellemez.
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India függetlenné válását követően (1947) az ország külpolitikája nagyrészt közvetlen szomszédság-
politikára, a nemzetközi rendszer nagyhatalmaira és a korábbi brit afrikai és ázsiai gyarmatokkal 
való szolidaritásra összpontosított. Ez a fajta külpolitika azonban nem terjedt ki a posztszovjet Kö-
zép-Ázsiára. A Szovjetunió felbomlása előtt India 1987-ben létrehozta egyetlen közép-ázsiai kon-
zulátusát Taskentben (Ministry of External Affairs Goverment of India).

Az 1990-es évek elején, amikor az öt közép-ázsiai köztársaság – Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsi-
kisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán – elnyerte függetlenségét, Indiának kettős kihívással kellett 
szembenéznie. Alkalmazkodnia kellett a hidegháború utáni nemzetközi rendhez, valamint az or-
szág által gazdasága által megkövetelt reformokhoz. Az azóta eltelt évtizedekben India közép-ázsiai 
kapcsolatai csak lassú ütemben fejlődtek. 1991 után a közép-ázsiai országok külpolitikája még nem 
tudott kellő mértékben alkalmazkodni a hidegháború utáni világrendhez, az indiai külpolitika vi-
szont fokozatosan úgy fejlődött, hogy fokozatosan nagyobb hangsúlyt fektetett a szomszédságpoli-
tikára, amely a közép-ázsiai régiót is magába foglalta.

2. Közép-Ázsia földrajzi jelentősége
A Szovjetunió felbomlása Eurázsiában egy új politikai és ezzel együtt egy új geopolitikai „valóságot” 
teremtett meg. 1991 után a közép-ázsiai régióban Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türk-
menisztán és Üzbegisztán személyében öt új, független ország jött létre, melyek mindegyikének a 
saját nemzeti és vallási problémáik mellett súlyos politikai és gazdasági nehézségekkel is szembesül-
niük kellett.

Földrajzi értelemben Közép-Ázsia úgy is definiálható, mint Ázsia központi része, amely távol esik 
a világ óceánjaitól és mélyen az Eurázsiai szárazföldi kontinens közepén található (Encyclopaedia 
Britanicca, p. 119). Elhelyezkedéséből kifolyólag Közép-Ázsia Oroszország, a Közel-Kelet, Dél-
Ázsia és a Távol-Kelet metszéspontjában fekszik, amely az egypólusú világrend kialakulását követő-
en rendkívül fontos geo- és biztonságpolitikai, valamint kereskedelmi csomópontja lett az Eurázsiai 
kontinensnek.

A posztszovjet közép-ázsiai államok 21. századi nemzetközi és geopolitikai jelentősége jól tükrözi 
a régió gazdasági és demográfiai potenciálját, valamint földrajzi elhelyezkedéséből fakadó stratégiai 
előnyét más régiós országokkal szemben. Jelenleg majdnem 77 millió ember él ebben a természeti és 
gazdasági erőforrásokban, valamint humán és tudományos tőkében gazdag régióban (Worldometer, 
2022). A transz-ázsiai vasúti projektek befejezésével és a közúti és légi közlekedés fejlődésével Kö-
zép-Ázsia kereskedelmi és gazdasági jelentősége tovább növekedett, mivel a régión keresztül jelentős 
(és megkerülhetetlen) nemzetközi áruforgalom halad át északról és keletről délre (Dél-Ázsiába és a 
csendes-óceáni térségbe), valamint keletről-nyugatra (Ázsiából Európába) és onnan vissza.

Ezen kívül a legtöbb közép-ázsiai ország hatalmas kőolaj- és földgáz, valamint vízforrás tartalé-
kokkal rendelkezik (különösen Tádzsikisztánban és Kirgizisztánban). Ez a természeti erőforrásban 
gazdag régió pedig felkeltette több ország, köztük India figyelmét is. Számos orosz, amerikai, török 

és iráni vállalat is verseng a kazah kőolaj és a türkmén földgáz kitermelésének, valamint ezen ener-
giahordozóknak a világpiacokra történő szállításának jogáért.

Valójában ma Közép-Ázsia a nyugati országok, a dél- és a kelet-ázsiai nagyhatalmak külpolitikájá-
nak is a meghatározó területévé vált. Az Egyesült Államok Afganisztánból történt kivonulása és az 
ukrán-orosz háború eszkalálódása új irányt adott az amerikai közép-ázsiai régiós külpolitika számá-
ra (Parfinenko, 2022). A régióval szomszédos Oroszország Ázsia felé fordulása (elsősorban, de nem 
kizárólag a nyugati szankciók hatására) új együttműködési keretet próbál felépíteni a közép-ázsiai 
térség államaival, ahogy azt a régió keleti szomszédja Kína is teszi (Yarmolinsky, 2022).

Azonban India, mint Dél-Ázsia feltörekvő regionális nagyhatalma szintén érdekelt minden olyan 
változásban és térnyerésben, valamint gazdasági együttműködésben, amely a közép-ázsiai régión 
belül vagy annak közelében történik. Ugyanakkor Delhinek a közép-ázsiai kapcsolatainak bővülése 
érdekében a korábban említett három nagyhatalom mellett olyan regionális szereplőkkel is fel kell 
vennie a versenyt, mint Törökország, Irán, Szaúd-Arábia vagy Pakisztán, akik szintén komoly erő-
feszítéseket tesznek közép-ázsiai stratégiai céljaik megvalósítása és régiós befolyásuk megteremtése 
érdekében.

3.  Az India és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok 
kezdete

A történelem során a közép-ázsiai országok kölcsönös gazdasági kapcsolatban éltek a szomszédos 
Indiával, Kínával és Iránnal. Ma mind India, mind pedig az öt közép-ázsiai ország arra törekszik, 
hogy a régió és a Hindusztáni-félsziget közötti kereskedelmi kapcsolatok folyamatosan bővüljenek. 
Ennek egyik tényezője a 2022. januárjában megrendezett első India-Közép-Ázsia csúcstalálkozó, 
melyen deklarálták az India és az öt közép-ázsiai ország közötti gazdasági, politikai és stratégiai 
kapcsolatokat (Gupta, 2022).

Korábban az India és Közép-Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok nagyon alacsony szinten voltak. 
Az indiai vállalatoknak az ismeretlen közép-ázsiai piacokra történő belépésének elmaradása abban 
keresendő, hogy a régió gazdasági fejletlensége és diktatórikus politikai berendezkedése a 2000-s 
évek közepéig messze alkalmatlan lett volna bármilyen külföldi tőke befogadására. Ilyen problé-
ma volt például az úgynevezett kemény valuták elérhetetlensége, a szovjet mintán alapuló politikai 
rendszerek megléte és az alapvető technológiai szolgáltatások (internet, villamosenergia szolgáltatás, 
stb) hiánya. Emellett még további problémát jelentett az ipari fejlettség és a megfelelő infrastruktúra 
(elsősorban vasút és közút) hiánya, valamint a szárazföldi és légi közlekedés elmaradottsága is, amely 
alapfeltétele a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok bővítésének. Mindez a Közép-Ázsiára jellem-
ző gazdasági körülhatároltság csak a 2010-es évek közepétől kezdett megváltozni.

Mindazonáltal a két régió, Dél- és Közép-Ázsia komparatív (viszonylagos) gazdasági lehetőségeinek 
a száma mindig is óriási volt. Ma Közép-Ázsia egy nagy fogyasztói piac, amely „ki van éhezve” min-
den új termékre és szolgáltatásra, amelyet India (vagy más technológiailag fejlett ország) nyújtani tud 
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számára. Ezen kívül az erőforrások és a piacok tekintetében mind India, mind pedig Közép-Ázsia 
gazdaságilag jó kiegészítője a másiknak (Jakubov, 2020). A közép-ázsiai országok Indiával kapcso-
latos célja nem más, mint saját sokrétű erőforrásainak összevonása egy szélesebb dél-ázsiai regionális 
együttműködéshez.

India számára a gazdasági együttműködés Közép-Ázsia országaival mára elsősorban a banki, a me-
zőgazdasági, az információ technológiai és a gyógyszeripari vegyesvállalatokon keresztül lehetséges.

Egyes indiai áruk, például az indiai fekete tea és az India által gyártott gyógyszerek (kivéve a homeo-
pátiás gyógykészítményeket) és a mezőgazdaságban szükséges vegyszerek széles körben megvetették 
lábukat Közép-Ázsia piacain. India Közép-Ázsia külpolitikája ma keményen törekszik a régió or-
szágaiba irányuló indiai export növelésére, maximalizálva a kétoldalú kereskedelmi együttműködé-
seket és kölcsönös előnyöket ebben a 77 milliós fogyasztói piaccal rendelkező régióban. India és a 
közép-ázsiai országok kormányainak vezetői pedig a nehéz világgazdasági helyzet ellenére folyama-
tos erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy megfelelő légkört teremtsenek a közép-ázsiai és 
indiai vegyvállaltok számára.

A 2010 es évek közepétől mind India, mind pedig a közép-ázsiai országok arra törekedtek, hogy 
javítani tudják a háttérbe szorult gazdasági kapcsolataikat. Azáltal, hogy mindkét fél fokozatosan 
elkezdte felülvizsgálni az Indiát és Közép-Ázsiát Iránon és Türkmenisztánon keresztül összekötő 
kereskedelmi útvonalak kibővítésének lehetőségét az indiai-közép-ázsiai kapcsolatok folyamatosan 
megélénkültek. Ugyanis Türkmenisztánban és Iránban a korábbi évektől eltérően már adottak voltak 
a megfelelő vasúti és közúti körülmények a környező országokkal történő kereskedelem elindításához.3

2000. szeptember 12-én Szentpéterváron Újdelhi, Moszkva és Teherán megállapodást írt alá, 
melynek értelmében létrehozzák az Észak-Déli közlekedési és kereskedelmi folyosót, amely Irán és 
Közép-Ázsia közreműködésével összeköti Oroszországot és Indiát (Kaspijskij Vestnik, 2018). Az 
eredeti megállapodás szerint a kereskedelmi folyosó útvonala az indiai Mumbaiból indult volna a 
Perzsa-öbölben lévő Hormuzi-szoroson keresztül Bandar Abbas iráni kikötőbe, ahonnan közúti és 
vasúti szállítókocsik/vagonok segítségével az iráni, Kaszpi-tengeri Bandar-e Anzali kikötőbe szállít-
ják az árukat (Ponomarev, 2014). A Bandar-e Anzaliban történő átrakodást követően pedig az áru-
kat hajókra rakják, amelynek a következő állomása az oroszországi Asztrahányt, érintve Kazahsztán 
Kaszpi-tengeri kikötőit, ezzel bekapcsolva az India és Oroszország közötti kereskedelmi vérkerin-
gésbe Közép-Ázsiát.4 Az Asztrahányból az orosz szárazföld felé vezető útvonal pedig Moszkván 
keresztül Szentpétervár volt, olyan európai célállomások felé, mint Helsinki és Hamburg.

A mára felélénkült Észak-Dél kereskedelmi folyosótól India nemcsak az Oroszországgal való gaz-
dasági kapcsolatainak fellendítésében reménykedik, hanem az India és az öt közép-ázsiai ország 
közötti kereskedelem elmélyülését is várja, kibővítve az észak-dél folyosót a Kínával kötött meg-
állapodás a Kirgizisztánba vezető út Hszincsiang tartományon keresztül történő használatáról 
(Morskije Vesti, 2022).

3 Leszámítva a Mashad és Sarakhs (Irán) és Tredzen és Sarakhs (Türkmensztán) közötti vasúti teherforgalmi útvonalat.

4 Később ehhez a kereskedelmi útvonalhoz Azerbajdzsán is csatlakozott
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Indiának és a Közép-ázsiai országok mindegyikének jelentős régiós geostratégiai és gazdasági ér-
dekei vannak. Az India és a Közép-ázsiai országok kapcsolatainak jövőjére nézve az energiabiz-
tonság kérdése lehet kiemelt terület. India biztonsága szempontjából a béke és a stabilitás kérdése 
a közép-ázsiai országokban és Afganisztánban tűnik a legfontosabb tényezőnek, melynek elenged-
hetetlen feltétele a közép-ázsiai államok történő mélyebb együttműködés. India Közép-Ázsiával 
kapcsolatos megközelítése a térséggel való pozitív elkötelezettség lenne.

4.  Közép-Ázsia és India kapcsolatainak 
geostratégiai érdekei

Az eurázsiai tér geopolitikájának a túlnyomórészt muszlim, de valójában többnemzetiségű (és val-
lású) Közép-Ázsia (mint posztszovjet régió) 1991 utáni megjelenése új stratégiai dimenziót adott. 
Közép-Ázsia három atomhatalom, Oroszország, India és Kína5 stratégiai csomópontjában fekszik 
(S tockholm International Peace Research Institute, 2020). Emellett azonban Közép-Ázsia a keresz-
tény Oroszország és az iszlám világ közötti „ütközőterület” is egy vallási szélsőségek által dominált 
Afganisztán szomszédságában.

Geostratégiai szempontból Indiának ezért is létfontosságú érdeke a közép-ázsiai régió biztonsága és 
politikai stabilitása. Mivel Újdelhi számára a közép-ázsiai térségben zajló bármilyen irányú politikai 
elmozdulás erős hatással lehet a Kasmír régióra. Ezen kívül az iszlám szélsőséges csoportok régiós 
felerősödése India számára állandó biztonságpolitikai kérdéseket is felvet.

5  Tágabb értelemben ide vehetjük még Pakisztánt és Iránt is. Bár Pakisztán rendelkezik atomfegyverrel, de nem nagyhatalom, Irán 
pedig az atomprogramja miatt vehető tágabb értelemben atomhatalomnak.
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Földrajzi okok miatt India stratégiai és biztonságpolitikai aggályai elsősorban az ország északi és 
északnyugati régióihoz kötődnek (Rowden, 2020). Pakisztán továbbra is ellenséges viszonyt ápol 
Indiával szemben és támogatja a határokon átnyúló, Kasmírban történő eszkalációs tevékenysége-
ket. India esetében Kasmír kérdése nemcsak a Kasmír-völgyben élőkre vonatkozik, hanem az India 
szerte élő több millió muszlimra is.

Kasmír mellett az India és Közép-Ázsia közötti geostratégiai és biztonságpolitikai kapcsolatok to-
vábbi közös érdeke Afganisztán stabilitása. Mivel az Afganisztánban kialakuló bármilyen insta-
bilitás mind India, mind pedig a közép-ázsiai országok számára komoly régiós biztonságpolitikai 
kihívást jelent. Ugyanis az Afganisztánnal nem közvetlen szomszédos országok többsége, így az öt 
közép-ázsiai ország és India is meg van győződve arról, hogy a tálibok irányítása alatt álló Afga-
nisztán képes lehet akár Közép- és Dél-Ázsia destabilizálására is. India és a közép-ázsiai országok 
is úgy vélik, hogy a tálibok terjeszkedése (a tálib jelenlétnek és szélsőségek megjelenése különösen 
Tádzsikisztánban van komoly kockázat) megnöveli a Kasmírra nehezedő nyomást, valamint Pakisz-
tán stratégiai hatókörét is képes lehet kitolni egész Közép-Ázsia határáig (Rowden, 2020).

A közép-ázsiai országok és India kapcsolatrendszerében Afganisztán és Pakisztán továbbra is a 
destabilizációt előidéző meghatározó kulcsszereplő. Ennek tekintetében pedig mind India, mind 
pedig az öt közép-ázsiai állam hosszú távú stratégiai érdeke a szorosabb, nemcsak biztonságpolitikai 
együttműködés kialakítása.

Ezen kívül a Közép-Ázsia-India közötti stratégiai kapcsolatokban van még egy szempont, amit ki 
lehet emelni. Ez pedig az, hogy 2010-es évek második felére a közép-ázsiai régió Európa, Orosz-
ország, az Egyesült Államok, Kína és Irán számára is rendkívül fontos geostratégiai területté vált 
(Batshiakhan & Dabrowski, 2017). Ugyanis pont a közép-ázsiai régió az a terület, ahol az Egyesült 
Államok megpróbálhatja (és próbálja is) aláásni az orosz és az iráni katonai és gazdasági együttmű-
ködést. A helyzetet pedig az összes régiós szereplő számára még bonyolultabbá teszi a Közép-Ázsiá-
ban már régóta tapasztalható kínai gazdasági jelenlét, ugyanis Kína már eddig is komoly összegekkel 
támogatta a közép-ázsiai országok kőolajmezőinek fejlesztésére irányuló terveket (Markova, 2022).

Mindez és az ehhez hasonló geopolitikai érdekek és érdekérvényesítések komolyan képesek lehetnek 
befolyásolni a Közép-Ázsiai régiót, melyet egyik régióban található ország vezetésének sem szabad 
figyelmen kívül hagynia.

Indiának pedig mérlegelnie kell, hogy közép-ázsiai kapcsolatainak alakulása mennyire befolyásol-
hatja saját politikai, gazdasági és biztonságpolitikai érdekeit. Az Indiát érintő kérdés az, hogy a 
közép-ázsiai országokban tapasztalható bármilyen külső befolyás komoly, közvetlen vagy közvetett 
következményekkel járhat e India gazdasági és külpolitikai stratégiáira nézve.

Emellett a régió geostratégiai jelentőségéhez kapcsolódik a vallási szélsőségesség felerősödése, a 
terrorizmus, valamint a kábítószer- és fegyverkereskedelem problémája is.

5. Gazdasági érdekek és energiaforrások
Az India és Közép-Ázsia közötti kapcsolatoknak két alapköve van. Egyik, a földrajzi, kulturális és 
vallási közelség. A másik, a közép-ázsiai régió és a Kaszpi-tengeri medence energiatartalékokban 
bővelkedő lelőhelyei. Mivel földrajzilag India rendelkezik a világóceánokhoz való hozzáféréssel, ám 
energiában szegény, így a növekvő gazdaságának kiszolgálásához szüksége van az energiahordozók 
importálására, melyhez Közép-Ázsia és a Kaszpi-tengeri régió ideális partner. Szintén a földrajzi 
fekvéséből kifolyólag közép-ázsiai országainak – akik az eurázsiai kontinens közepén helyezkednek 
el – gazdaságilag is szükségük van arra, hogy a megtermelt értékeiket és energiakészleteiket képesek 
legyenek a világ bármely tájára eljuttatni. Közép-Ázsia országainak pedig e kérdésben India kikötői 
jelenthetik a megfelelő megoldást.

A közép-ázsiai országok gazdaságának és energiapolitikájának kiindulópontja a Szovjetunió ösz-
szeomlását követő időszakra nyúlik vissza. A régió egyes országai jelentős kőolaj és földgáztartalé-
kokkal, míg a térség más országai hatalmas víz és az ebből származó vízenergia potenciállal rendel-
keznek. Ez az alapvetés, ami ma is meghatározza a közép-ázsiai országok energiapolitikájának fő 
irányvonalát (Markova, 2020).

A posztszovjet Közép-Ázsia a világ erőforrásokban leggazdagabb régiói közé tartozik, hatalmas 
szénhidrogén-tartalékokkal (olaj, gáz és szén), illetve jelentős megújuló energia potenciállal rendel-
kezik (nap-, szél- és vízenergia) (U.S. Energy Information Administration, 2021). A közép-ázsiai 
ötök közül Kazahsztán óriási kőolaj és széntartalékokkal, valamint kiváló nap- és szélenergia po-
tenciállal rendelkezik. Üzbegisztánnak és Türkmenisztánnak is hatalmas, még kiaknázatlan föld-
gáz tartalékai vannak és az ország földrajzi fekvéséből kifolyólag szintén hatalmas tartalékokkal 
rendelkezik a megújuló energiaforrások (kiváltképp a napenergia) területén. Tádzsikisztánban és 
Kirgizisztánban található a közép-ázsiai régió legnagyobb édesvíz tartaléka, melyet mindkét ország 
energia előállítás céljából is felhasznál.

Az energiabiztonság felé vezető úton Közép-Ázsia országainak hasonló kihívásokkal kell szem-
benéznie. Ilyen például a hegyvidéki és sivatagi terepadottságok, amelyek megakadályozhatják az 
energiaforrásokhoz történő hozzáférést vagy az elavult infrastruktúra, amely korlátozza az energia-
termelést és az energiafelhasználásnak a hatékonyságát.

A szovjet időszakban Közép-Ázsia földrajzi adottságaiból kifolyólag egy komplex energiarendszer – 
a Közép-Ázsiai Egyesült Energiarendszer – jött létre, amely egyesítette a térség öt országának ener-
giaszektorát, ahelyett, hogy az egyes tagállamok számára önellátó villamosenergia termelő rendsze-
reket építettek volna ki (Shamsiev, 2022). Ez a szovjet elképzelés pedig szorosan összekapcsolta a 
közép-ázsiai elektromos áram, üzemanyag, kőolaj és vízfogyasztást.
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1. táblázat: Szénhidrogén készletek és a megújuló energiaforrás tartalékok  
Közép-Ázsia országaiban

 Kazahsztán Kirgizisztán Tádzsikisztán Türkmenisztán Üzbegisztán

Kőolaj 30 milliárd  
(2019) 

5 millió  
(2020) 12 millió (2019) 600 millió  

(2019)
600 millió  

(2019) 

Földgáz 2.7 trillió m3  
(2019) 

6 milliárd m3 

(2020) 
5.663 milliárd 

m3 (2018)
19.5 trilliárd  

m3 (2018)
1.2 trillió m3  

(2019)

Szén 26.6 milliárd 
tonna (2019) 

1.3 milliárd  
tonna (2020)

4. 5 milliárd 
tonna (2019)  Nincs adat 1.375 milliárd  

tonna (2019)

Vízenergia 
potenciál 199 TWh/év 163 TWh/év 527 TWh/év 24TWh/év 88.5 TWh/év

Napenergia 
potenciál 3760 GW 267 GW 195 GW 655 GW 593 GW

Szélenergia 
potenciál 354 GW 1.5 GW 2 GW 10 GW 1.6 GW

Forrás: British Petrol, Statistical Review of World Energy 2021. 70th edition, saját szerkesztés

A Kaszpi-medence kőolaj és földgáz tartalékainak a mértéke még ma is ismeretlen. Az itt található 
tartalékok mérete korábbi szovjet kutatásokon és feltételezéseken alapul. Azonban van néhány éssze-
rű becslés arra vonatkozóan, hogy a Kaszpi-tenger kőolaj- és földgázkészletei jelentősen magasabbak 
– sőt akár duplája is lehet –, mint az Északi-tengernek, ám messze elmarad az Oroszországban és a 
Perzsa-öbölben található kőolaj és földgáz mennyiségétől. Ez azt jelenti, hogy a világ bizonyítottan 
kitermelhető olajkészletének a 4-6, de akár a 7-10%-a és a világ kitermelhető földgáz készleteinek 
pedig a 8-11%-a a Kaszpi-tenger térségében összpontosulhat (Homutko, 2021).

A századforduló óta a Kaszpi-tengeri szénhidrogén mezőkkel kapcsolatban azonban két kulcsfon-
tosságú dolog változott meg. Az első, hogy mára sokkal többet tudunk a Kaszpi-tenger mögöttes 
erőforrásbázisáról, amit az is jól jelez, hogy a 2000 óta eltelt több, mint két évtized alatt egy jelentős 
gázmezőt találtak a Kaszpi-tenger déli részén, Azerbajdzsán határa mellett és legalább ilyen jelentős 
mennyiségben találtak kőolajmezőket a Kaszpi-tenger északi részén, Kazahsztán határainál. Vala-
mint Oroszország is jelentős erőfeszítéseket tett, hogy megszerezze a Kaszpi-tenger partjai men-
tén található kőolaj és földgáz kutatási és kitermelési jogokat. A második tényező a Kaszpi-tenger 
vonzereje. A nemzetközi vállalatok számára nem annyira méretétől, mint inkább elérhetőségéből 
adódóan lett fontos térség. A Kaszpi-tengeri tartalékok nagyrészt olyan régiókban helyezkedhetnek 
el, amelyek nem rendelkeznek tengerparttal, és amelyek kitermelése és szállítása jelentős politikai 
találékonyságot igényel, ha költséghatékony módon kívánják az itt kitermelt energiahordozókat a 
nemzetközi piacokra szállítani. A Perzsa-öbölben körülbelül 10-15-ször annyi olaj található, mint a 
Kaszpi-tenger medencéjében, de ez a kőolaj mennyiség szinte teljes egészében csak a fogadó orszá-
gok olajvállalatai számára áll rendelkezésre.

5.1. India és Közép-Ázsia gazdasági együttműködéseinek első 
komoly kísérletei
India és a Közép-Ázsiai országok a 2000-s évek elejétől kiemelt figyelmet szenteltek a két régiót 
összekötő különböző projekteknek, amelyek képesek kiaknázni az India és Közép-Ázsia közötti 
szárazföldi kapcsolatok hiányosságait (Chand, 2012). Itt fontos megjegyezni, hogy az India és Kö-
zép-Ázsia közötti együttműködési elképzelések már régóta napirenden voltak, azonban ezek gya-
korlati megvalósításához mindkét fél részéről hiányzott a politikai akarat.

Atal Bihari Vajpayee India korábbi miniszterelnöke már 2002-ben kezdeményezője volt egy indiai 
„Új Selyemút kezdeményezésnek”, amelynek célja „a barátság és együttműködés új selyemútja In-
dia és Közép-Ázsia között” (Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee at the Press Conference in 
Almaty, 2002).

Később, 2012 júniusában a Vajpayee által megálmodott indiai selyemút kezdeményezést alapul véve 
India bejelentette a „Közép-Ázsia összekapcsolásának politikáját” (Connect Central Asia) annak érde-
kében, hogy a stagnáló India és Közép-Ázsia közötti kapcsolatokat újjáélessze, azáltal, hogy az indi-
ai külpolitikában az információtechnológiától a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokon keresztül 
az energiabiztonság területéig változásokat vezetett be. 2012. június 12-én India külügyminisztere, 
Edappakath Ahamed pedig ezen változásokra alapozva a következők szerint vázolta fel India kö-
zép-ázsiai politikájának egyes elemeit (Ministry of External Affairs Goverment of India, 2012):

•  India megerősíti politikai kapcsolatait Közép-Ázsiában és további szorosan együttműkö-
déseket kíván kialakítani az öt közép-ázsiai országgal és fókuszba kell helyezni a katonai 
kiképzés és a terrorizmus elleni harcot.

•  India a meglévő fórumokon, például a Sanghaji Együttműködési Szervezeten, az Eurázsiai 
Gazdasági Közösségen és az Eurázsiai Gazdasági Unión keresztül szeretné tovább fejlesz-
teni a többoldalú együttműködést közép-ázsiai partnereivel.

•  India Közép-Ázsiára hosszú távú partnerként tekint az energia és a természeti erőforrások 
terén.

•  India felsőoktatási rendszere ösztöndíjat biztosít közép-ázsiai diákok továbbtanulása szá-
mára, illetve segítséget nyújt egy biskeki közép-ázsiai egyetem felállításában.

•  India egy közép-ázsiai e-hálózat létrehozásán dolgozik, amely összekötve mind az öt kö-
zép-ázsiai államot a távoktatást kapcsolatos igényeket elégítheti ki.

• Vegyes vállaltok létrehozása az összes közép-ázsiai országban.

•  India a közép-ázsiai országok bevonásával újraindítja a Nemzetközi Észak-Dél közlekedési 
folyosó Kazahsztánig terjedő szakaszát.

Azt követően, hogy 2014-ben India új miniszterelnöke Narendra Modi lett, aki India és a kö-
zép-ázsiai országok régiós kapcsolatát már a fentebb meghatározott külgazdasági irányelvek mentén 
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képviselte. Modi 2015 júliusában mind az öt közép-ázsiai országot felkereste, hogy az India és 
Közép-Ázsia közötti együttműködések megerősítése érdekében tett további megállapodásokat je-
lentsen be (Roche, 2015).

A 2015 óta eltelt évek során Delhi több hitelkeretet jelentett be a közép-ázsiai országok számára, 
amelyek közül az egyik legnagyobb egy 1 milliárd dolláros hitelkeretösszeg volt. Ennek célja pedig 
a közép-ázsiai régióval kapcsolatos kiemelt energetikai és információtechnológiai projektek meg-
valósítása (Bansal, 2021). Azonban Indiának a közép-ázsiai „ötökkel” kapcsolatos külpolitikai és 
külgazdasági stratégiája, nagyrészt Kína Övezet és Út kezdeményezésének (Belt and Road Initiative 
– BRI) köszönhetően rövid időre háttérbe szorult. Ugyanis Kína közép-ázsiai gazdasági jelenléte ma 
is problémás pont Újdelhi és Peking viszonyában, mivel India nem vesz részt a Kína által meghirde-
tett kezdeményezésben (Horváth, 2022).

A közép-ázsiai országok és India kapcsolatrendszerében az újabb „mérföldkő” 2018 volt, amikor 
India hivatalosan is aláírta az Asgabati Megállapodást (Ministry of External Affairs, 2018). A do-
kumentum egy multimodális szállítási megállapodás létrehozására tett javaslatot, amelynek célja 
egy nemzetközi közlekedési folyosó létrehozása Közép-Ázsia és a Perzsa-öböl között.6 Ezen kívül 
az asgabati csúcstalálkozó során mind az öt közép-ázsiai ország vezetője egyetértését fejezte ki 
India javaslatával kapcsolatban, hogy a Chabahar kikötővel kapcsolatos kereskedelmi problémák 
elkerülése érdekében létre kell hozni egy közös munkacsoportot (Farooq, 2019).

6. Gazdasági kapcsolatok új lendülete
India és Közép-Ázsia kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatainak történelme hosszú múltra 
tekint vissza, amelyek az elmúlt évek során egy átalakuló, ám stabil és megbízható partnerséggé 
fejlődtek. Indiának a közép-ázsiai régióhoz való közelsége a COVID-19 világjárvány, valamint az 
ukrán-orosz háború miatt kialakuló geopolitikai átrendeződés során felmerülő kihívások fokozott 
együttműködést eredményeztek. Ezzel egyidejűleg mind India, mind pedig az öt közép-ázsiai or-
szág – Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán – folyamatosan 
növelte a közös együttműködéseket olyan kérdésekben, mint a kereskedelem, az energiabiztonság, 
gazdasági beruházások, valamint a regionális biztonsági kérdések (Afganisztán biztonságpolitikai 
kérdése).

Ugyanakkor az utóbbi időben a közös együttműködések előmozdítása érdekében India és Kö-
zép-Ázsia országai megerősítették elkötelezettségüket, kihangsúlyozva a biztonság, a stabilitás és a 
hosszú távú közös gazdasági kapcsolatok előmozdításának kritikus fontosságát az India és Közép -
Ázsia közötti geopolitikai, gazdasági, energetikai kapcsolatok rendszerében.

Narendra Modi, indiai miniszterelnök 2015 júliusában az öt közép-ázsiai országba tett történelmi 
látogatása – a közép-ázsiai országok függetlenné válása óta ez volt az első alkalom, hogy indiai mi-

6 Jelenleg Kazahsztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Irán, India, Pakisztán és Omán aláírta a megállapodást.

niszterelnök egyetlen látogatás során mind az öt országot meglátogatta – vízválasztó pillanat volt a 
két fél kapcsolatainak felélesztésében (Gazeta, 2015).

Az India és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok új lendületének egyik fontos eseménye a harmadik 
India–Közép-Ázsia párbeszéd volt, amelynek megrendezésére 2021. december 19-én Újdelhiben ke-
rült sor (Ministry of External Affairs Goverment of India, 2021). A 2021-es Újdelhiben megrende-
zett találkozónak következménye az India-Közép-Ázsia közötti kapcsolatok irányának úgynevezett 
„4K” – kereskedelem, kapacitásépítés, kapcsolódás és kapcsolattartás –, irányú elmélyítése lett, amely 
ötvözte a biztonság, a terrorizmus, a kereskedelem és a gazdaság, valamint a fejlesztési partnerség és 
az energiabiztonság területének közép-ázsiai régiós kérdéseit (Augustine, 2021). A 2022-es év eleji 
indiai-közép-ázsiai együttműködésekkel kapcsolatban még Modi miniszterelnök is kihangsúlyozta, 
hogy Indiának helyre kell állítania történelmi kapcsolatait közép-ázsiai nemzetekkel, megerősítve a 
fokozott politikai és gazdasági elkötelezettségeket (Joshi, 2022).

Emellett a 2021-es India-Közép-Ázsia párbeszéd mindkét fél számára azonosította a közös kap-
csolatrendszer stratégiai szerepvállalásának kritikus területeit, mint például a védelmi és biztonsági 
kapcsolatok, a gazdasági és kereskedelmi kezdeményezések, valamint az energiaügyi megállapodá-
sok megerősítése. Szintén az elmúlt néhány év jelentős fejleménye, hogy az öt közép-ázsiai ország és 
India vezetője megállapodott a régiós tranzit-, szállítási és kereskedelmi potenciálok tovább fejlesz-
tésében, valamint a régió logisztikai hálózatainak modernizálásában. Ezzel egyidejűleg az India és a 
közép-ázsiai országok közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok javítása érdekében informáli-
san is megvitatták az Észak-Dél kereskedelmi folyosó, valamint az Asgabat Nemzetközi Közlekedé-
si és Tranzitfolyosóról szóló megállapodások optimális kihasználásának lehetőségeit (Nagial, 2022).

Ami a biztonsági kérdéseket illeti, 2022-re mindkét fél felismerte azt a tényt, hogy a békés és stabil 
Afganisztán stratégiailag mindenki számára nélkülözhetetlen (Jacob, 2022).7 Az Újdelhi párbeszéd 
lényegében világosan és egyértelműen megerősítette az ENSZ Biztonsági Tanácsának Afganisztán-
nal kapcsolatos biztonsági határozatát.

2021-t követően India és Közép-Ázsia öt országa átfogalmazta az energiabiztonság kérdésében ko-
rábban meglévő kapcsolatainak prioritásait és megerősítette hosszú távú elkötelezettségét a kapaci-
tásépítés és az energiahordozók kereskedelmének bővítése mellett. Ennek lényeg, hogy míg Újdelhi 
elismeri és értékeli Közép-Ázsia jelentős, természeti erőforrásokkal kapcsolatos ellátottságát – kü-
lönösen a nagy szén-, földgáz-, ásványkincs- és kőolajtartalékok miatt – addig az öt közép-ázsiai 
ország India technológiai fejlettségét szem előtt tartva komoly információtechnológiai és megúju-
lóenergiatechnológiai együttműködések kezdeményezője lesz Indiával szemben.

A borzalmas események ellenére a COVID-19 világjárvány pozitív változást hozott India és Kö-
zép-Ázsia kapcsolatainak rendszerébe. A világjárvány korai szakaszában a közép-ázsiai országok 
nagyra értékelték India segítségét a védőoltások és alapvető gyógyszerek ellátásában, Újdelhi pedig 
köszönetét fejezte ki a Kazahsztánból és Üzbegisztánból kapott orvosi felszerelésekért, valamint a 

7  Különös tekintettel Afganisztán Indiához való földrajzi közelsége, valamint három közép-ázsiai országgal, Tádzsikisztánnal, 
Türkmenisztánnal és Üzbegisztánnal való közös határa miatt.
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Türkmenisztán által felajánlott segítségért. Ugyanakkor a koronavírus-világjárvány második hullá-
ma idején India az oltóanyagdózisok és az oltóanyag előállításához szükséges technológia megosztá-
sa mellett növelte közép-ázsiai, helyi gyártási kapacitását a gyógyászati termékek ellőállítása terén is. 
India ezen kezdeményezése pedig közvetlen megalapozta azokat a gazdasági és kereskedelmi kap-
csolatokat, melyek korábban hiányoztak India egyes államai és a közép-ázsiai országok különböző 
régiói közötti kapcsolatok rendszeréből.

A világjárványtól számított elmúlt néhány évben az India–Közép-Ázsia kapcsolatok példátlan át-
alakuláson mentek keresztül és az egyre több kérdésben történő növekvő egyetértés a közép-ázsiai 
országok és India közötti kapcsolatok paradigmaváltását eredményezte, melynek alapja Narendra 
Modi, India jelenlegi miniszterelnökének 2015 júliusi Közép-Ázsiában tett körútja volt. Az a tény 
pedig, hogy az öt közép-ázsiai ország és India külügyminiszterei 2021 decemberében Újdelhiben 
részt vettek a harmadik India-Közép-Ázsia párbeszéden bizonyítja, hogy Közép-Ázsia országai ki-
emelt jelentőséget tulajdonítanak az Indiával fenntartott kapcsolatoknak.

2. táblázat: A közép-ázsiai országok és India közötti kereskedelem  
2015-2021 között (millió dollárban)

Év 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21

Kazahsztán 504.84 642.17 1,032.81 851.91 2,458.29 1,030.92

Kirgizisztán 26.9 31.92 59.53 32.6 30.46 43.87

Tádzsikisztán 32.24 42.26 74.24 26.52 23.8 54.51

Türkmenisztán 115.5 78.92 80.46 66.27 37.89 60.64

Üzbegisztán 152.5 154.23 234.39 328.14 247.06 295.01

Forrás: Goverment of India Ministry of Commerce and Industry Department of commerce (2022), saját 
szerkesztés

Az India és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok kiemelt beruházása az 1814 kilométer hosszú Tür-
kmenisztán-Afganisztán-Pakisztán-India (TAPI) gázvezeték projekt. Míg korábban, az 1990-es 
évek közepén a TAPI-t az orosz dél-ázsiai gázmonopólium visszaszorításának eszközeként képzel-
ték el, mára a projekt India és Közép-Ázsia (elsősorban Türkmenisztán) régiós együttműködésének 
motorja lett. Amit az Ázsiai Fejlesztési Bank 2015-ben aláírta a TAPI megvalósíthatóságáról szóló 
dokumentuma és a Banknak a gázvezeték finanszírozása mellett való döntése is megerősített (Asian 
Development Bank, 2015). A vezeték sikeres üzemeltetése esetén a Türkmenisztánból Afganisztá-
non és Pakisztánon keresztül India lesz a közép-ázsiai (Türkmén) földgáz fő vásárlója. A projekt a 
nyugtalanító afganisztáni biztonsági helyzet miatt azonban elakadt, de 2021 őszén India és Türk-
menisztán is folyamatos egyeztetéseket folytatott a kabuli tálib kormánnyal a vezeték Afganisztáni 
szakaszának gyorsított befejezéséről (Reuters, 2021).

6.1.  Felmerülő kérdések az India és Közép-Ázsia közötti  
kapcsolatokban

Újdelhi sokáig a kétoldalú megközelítést részesítette előnyben a közép-ázsiai országokkal szemben, 
amelynek elsődleges célja a posztszovjet térséggel való kapcsolatok (s ezáltal akár az Oroszországgal 
történő korábbi gazdasági kapcsolatok) folytatása, valamint a földgáz- és kőolajforrások, vagyis az 
indiai gazdaság számára nélkülözhetetlen energiaforrások beszerzésének a biztosítása volt. Azonban 
az India és Közép-Ázsia közötti politikai, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok különböző ténye-
zők miatt, mint a kölcsönös figyelem hiánya, az energiaforrásokért folyó harc India és Kína között 
vagy az afganisztáni amerikai jelenlét sokáig nem tette lehetővé a közép-ázsiai régió és a Hindusz-
táni-félsziget országának a közeledését.

Azonban az új lendületet vett India és Közép-Ázsia közötti kapcsolatokban néhány kérdés továbbra 
is nyitott, például, hogy India túl későn kezdte-e meg a Közép-Ázsia országaival történő kapcsola-
tok elmélyítését? Ha igen, abban az esetben hogyan fog cselekedni Újdelhi, annak érdekében, hogy 
megerősítse jelenlétét Közép-Ázsiában? Továbbá, hogyan tud eligazodni az indiai külpolitika a kö-
zép-ázsiai orosz, kínai és amerikai jelenlét között?

A Közép-ázsiai országok – Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Üzbegisztán és Türkmenisz-
tán – Indiával kapcsolatos érdeklődése az Afganisztánban állomásozó amerikai csapatok kivonásával 
részben kényszerből fakadt. Ugyanis az Egyesült Államok Afganisztánból történő kivonulása a kö-
zép-ázsiai országok számára Oroszországgal és Kínával szemben egy elveszített tárgyalási pozíció.

Ugyanakkor a világban történő globális átrendeződések hatására jelenleg könnyebb lehet létrehozni 
egy új regionális konszenzust a stabilitásról, gazdaságról és a terrorizmus elleni küzdelemről India és 
Közép-Ázsia között, mint korábban bármikor.

7. Összefoglalás
A közép-ázsiai térséget gyakran nevezik Oroszország hidegháború utáni geostratégiai „hátsó udva-
rának”. Emellett a régió Kína számára is kiemelt jelentőséggel bír, ugyanis Közép-Ázsia földrajzi 
fekvéséből adódóan központi helyet foglal el a kínai Övezet és Út kezdeményezésben. Ugyanakkor 
tágabb értelemben Közép-Ázsia egy új geopolitikai „alkotás” is, amelynek a 21. század következő 
éveiben valószínűleg fontos stratégiai szerepe lesz az eurázsiai térben. Emellett azonban Közép-Ázsia 
három óriáscivilizáció – az iszlám, a keresztény és buddhista – közepén helyezkedik el, ami a régiót 
a három kultúra között meglévő instabilitás egyik legsebezhetőbb területévé teszi, egy történelmileg 
kialakult pufferzónává, de akár az iszlám szélsőségesség központja is lehet. Az eurázsiai kontinens 
közepén fekvő Közép-Ázsia minden ázsiai (vagy Ázsián kívüli) hatalom számára tökéletes ásványi 
anyagokban és természeti erőforrásokban gazdag kereskedelmi központ.
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Indiai szemszögből azonban a régióval kapcsolatos értelmezés a „Nagy-Közép-Ázsiát” jelenti, amely 
kiterjedt szomszédja Dél-Ázsiának, s vele Indiának. Újdelhi Közép-Ázsia öt országával való szo-
rosabbra fűzött kapcsolata India számára lehetőséget biztosíthat a Kína és Oroszország által uralt 
térségben történő nagyobb mozgástérre úgy, hogy az orosz-ukrán háború következtében kialaku-
lóban lévő új világrendben az India és Közép-Ázsia közötti gazdasági integráció jól beleilleszkedik 
az orosz „Nagy Eurázsia” koncepcióba. Az India-Közép-Ázsia és Oroszország közötti háromoldalú 
együttműködés megújulása ugyanakkor Közép-Ázsia számára egyfajta gazdasági prosperációt is je-
lentene, Indiának pedig ez az együttműködés alternatív partnerséget biztosíthatna Kínával szemben. 
Azonban India és Közép-Ázsia közötti kapcsolatok elmélyülésénél mind az öt közép-ázsiai ország 
vezetőjének (és Újdelhinek is) óvatos lépésekre van szüksége annak érdekében, hogy elkerüljék a 
három hatalom közötti (Moszkva, Újdelhi és Peking) választást.
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