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Fazekas Béla

A 2014-es indiai parlamenti választások értékelése
2014. április 7. és május 12. között az ország történetében 16. alkalommal tartottak Indiában parlamenti 
választásokat. A több mint 1,2 milliárd lakosú ország 814,5 millió1szavazásra jogosult állampolgára 
volt hivatva leadni voksát a 935 ezer szavazókör valamelyikében, hogy döntsön az indiai parlament 
alsóházának 543 képviselői helyéről. Indiában a parlament alsóháza, a Lok Sabha a törvényhozói 
hatalom fő letéteményese és az ottani erőviszonyok szabják meg a mindenkori újdelhi központi kor-
mány összetételét. A kormányzóképesség eléréséhez 272 képviselői hely megszerzésére van szükség. 
A választásokon csak egyéni képviselőjelöltekre lehet szavazni, a pártoknak nincs országos listájuk. 
A választás egyfordulós, a legtöbb szavazatot szerzett jelölt nyer.   

India többdimenziós politikai térképe csak az ország rendkívül heterogén (nyelvi, etnikai, regio-
nális, vallási, illetve kaszt) tagoltságának, valamint a közélet országos és helyi (szövetségi állami) 
szintű síkjának szinte kibogozhatatlan összefonódása tükrében értelmezhető. Indiának a fentiekből 
fakadó rendkívül bonyolult politikai térszerkezete eleve csupán laza és képlékeny politikai szövetsé-
gek létrehozását teszi lehetővé, ahol – legalább is az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján – minden, 
széles koalíción alapuló központi kormány csak folyamatos alkuk árán tartható fenn. A hagyományos 
indiai politikai modell sajátos eleme az is, hogy a pártok szavazóbázisait alapvetően a vezető szemé-
lyiségek/családok/klánok összetartó ereje, valamint a partikuláris érdekek mentén zajló regionális 
és kasztpolitizálás tereli egy táborba. Bár a pártok hátországa alapvetően még ma is e minta alapján 
azonosítható, azt is látni kell, hogy az utóbbi három évtized gyors gazdasági fejlődése Indiában is 
olyan társadalmi változásokat indukált, amelyek – a modernizáció, az urbanizáció és a külvilágra 
való nyitás együttes hatásainak köszönhetően – jelentős változásokat eredményeztek a hagyományos 
választói preferenciákban. A 2014-es választások egyik legfontosabb tanulsága éppen az volt, hogy 
kimenetelének eldöntésében ma már mind növekvő mértékű szerephez jutnak a fiatalok, a városi 
középosztály és a nők2, egyre meghatározóbb a tömegtájékoztatási eszközök és a szociális média 
befolyása.

1 Az Indiai Választási Bizottság (Election Commission of India) adatai alapján. Lásd: http://eci.nic.in/eci_main1/
current/GE_2014_15032014_for_Publicaton.pdf. Figyelemre méltó, hogy a legutóbbi 2009-es választások óta 101,5 
millióval nőtt a választásra jogosultak száma. 

2 A 35 szövetségi államból és 7 szövetségi területből 16-ban (!) a női szavazók száma meghaladta a férfiakét. Lásd: 
Times of India, 2014. május 13. 
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A politikai erőtér mind markánsabb változása ellenére az indiai belpolitikát alapvetően még ma is 
két domináns politikai erő, az Indiai Kongresszus Párt (INC, Kongresszus) és a Bharatiya Janata Párt 
(BJP, Indiai Néppárt) uralja. Bár a mindenkori választásokhoz közeledvén időnként meg-megjelenik 
a „harmadik front” gondolata, melynek deklarált célja a két nagy országos párttól független hatalmi 
pólus megteremtése, ezek a kísérletek nem jelentenek reális alternatívát egy valóban kormányzóképes 
új erő hatalomba emelésére. Az egyes regionális pártok, akármilyen domináns pozíciót töltsenek is 
be az adott szövetségi államban (pl. Tamil Naduban, Odishában, Biharban, Uttar Pradeshben vagy 
Nyugat-Bengálban), alapvetően helyi érdekeket képviselnek és politikai akciórádiuszuk is ennek 
megfelelően korlátozott. Az elmúlt hónapok új jelensége, hogy mind a történelmi, országos pártokkal, 
mind a regionális pártokkal szemben egy új, önálló tényező jelent meg az indiai politikai palettán, 
az Aam Admi Párt (AAP), a Közemberek Pártja. Az AAP az indiai társadalom egyik legalapvetőbb 
problémája, a korrupció elleni harc és az elitellenesség valóban hiteles, a társadalom hagyományos 
etnikai, nyelvi és kasztbeli törésvonalain felülemelkedni képes, alternatív erőként pozícionálta magát.

Az indiai demokrácia történetének eddigi 15 parlamenti választása közül a Kongresszus 11-et nyert 
meg és a független India elmúlt 67 éves történetéből összesen 49 évet töltött a hatalomban.  A 2014. 
április-májusi választásokon azonban a párt történetének legnagyobb arányú vereségét volt kényte-
len elkönyvelni, alulmúlva még az 1977-ben elszenvedett megsemmisítő arányú vereséget is. Tény, 
hogy az indiai nemzeti függetlenségi mozgalom letéteményese mára tipikus „establishment-párttá” 
vált, folyamatosan veszítve tömegpárt jellegéből. A választások felszínre hozták egyfelől a reális 
értékítéletre mindinkább képtelen párt elit és a szavazóbázis közötti élő kapcsolat hiányát, másfelől 
azt, hogy a párt egyszerűen képtelen lépést tartani az ország társadalmát rohamléptekkel formáló új 
trendekkel. A megújulási képesség hiánya mellett az is csökkentette a Kongresszus esélyeit, hogy 
a párt miniszterelnök jelöltje, Rahul Gandhi – rácáfolva az eleve elrendeltségként számon tartott 
történelmi küldetésre – maga is meglehetősen kelletlenül és erőtlenül készült az őt „dinasztikus jogon 
megillető” feladatra.  

A választásokat megelőző közvélemény kutatások kivétel nélkül a Narendra Modi vezette BJP-t 
hozták ki favoritnak. Gujarat állam főminiszterének már a választásokat megelőzően üstökösszerűen 
ívelt fel a csillaga, akinek népszerűsége meghaladta a BJP hagyományos szavazói bázisát. Nem 
csekély szerepet játszott ebben az is, hogy az indiai demokrácia történetében elsőként, közel 450 hely-
színre látogatott el és tartott nagygyűléseket a kampány során. Olyan helyeket is felkeresett, mint a 
maoista gerillák egyik hátországának tartott Jharkhand állambeli Ghumla, ahova az újdelhi központi 
kormánynak még egyetlen képviselője sem merészkedett.3 Népszerűségét még az sem tudta csök-
kenteni, hogy a 2002. évi, mintegy 1000 halálos áldozattal járó gujarati muszlim-ellenes pogromok 
emléke, és az azokban játszott állítólagos felelőssége, mind országon belül, mind nemzetközi síkon 
ellentmondásos megítélést kölcsönzött számára. A szavazók esetében többet nyomot a latba a remény, 
hogy Modi, aki a párt hagyományos hindu nacionalista eszmeiségét saját államában sikeresen ötvözte 
a lendületes gazdasági fejlődés és a jó kormányzás gyakorlatával, kiváló gazdasági és kormányzati 
teljesítményét az ország leendő miniszterelnökeként is megismételheti.

3 Post-elections- New political landscape of Modified India in Slugpost.com (2014. május 18.) http://slugpost.
com/2014/05/18/post-elections-new-political-landscape-modified-india/ 
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Az előzetes várakozások tükrében nem az volt meglepetés, hogy a BJP győzött, hanem az, hogy 
önmagában is megszerezte a kormányalakításhoz szükséges abszolút többséget, amire Indiában 1984 
óta nem volt példa. Az 543 képviselői helyből 272 megszerzése szükséges a kormányzóképességet 
jelentő abszolút többséghez, amihez képest a BJP 282 mandátumot ért el, mindemellett a BJP köré 
szerveződő Nemzeti Demokratikus Szövetség összesen 336 képviselővel rendelkezik az új törvény-
hozásban.

A történelmének eddigi legsúlyosabb vereségét elszenvedő Kongresszus Párt ezzel szemben 
mindössze 44 helyet szerzett a parlament alsóházában, ahol a Kongresszus köré épülő Egyesült 
Haladó Szövetség pártjai együttesen is csak 59 mandátummal bírnak. Az „egyéb” pártok összesen 
148 képviselői helyet szereztek, ami megakasztani látszik a regionális pártok országos szintű tér-
nyerésének korábban megállíthatatlannak hitt trendjét. a korrupcióellenes társadalmi mozgalmakból 
kinőtt alternatív szerveződés, a Közemberek Pártja, ha csupán négy képviselővel is, de jelen lesz az 
új parlamentben.

A választások értékelésekor nem lehet elvonatkoztatni az indiai társadalom széles rétegeiben 
világosan érzékelhető változás iránti igénytől, ami éveken át fokozatosan erősítette a kormányváltó 
hangulatot az indiai közéletben. Vélhetően ennek is köszönhető, hogy a választásokon való részvé-
tel minden korábbi adatot fölülmúlva elérte a 66,4%-ot,4 ami még az egész országot megmozgató, 
az Indira Gandhi elleni merénylet miatt gyakorlatilag szimpátiaszavazásként is felfogható 1984-es 
választás 65%-os részvételi adatát is felülmúlta. A rendkívül magas részvételi hajlandóság egyik 
oka feltétlenül a gazdasági növekedés lassulásában keresendő; míg 2004 és 2010 között az indiai 
gazdaság évi átlagban 7%-ot meghaladó ütemben bővült (2010-re a GDP-növekedés meghaladta a 
10%-ot), addig 2013-ra a növekedés 5% alá esett. Az indiai átlagszavazó szemszögéből ez a rúpia 
értékvesztésében, a növekvő mértékű inflációban5, összességében pedig a megélhetési körülmények 
romlásában öltött testet, amit tetéztek a Kongresszus második kormányzati ciklusát terhelő országos 
szintű korrupciós botrányok. A Kongresszus megítélését tovább rontotta, hogy a hagyományok iránt 
kevésbé fogékony urbánus szavazók körében egyre kisebb a hajlandóság a párt élén évtizedek óta álló 
Nehru-dinasztia „örökletes” vezetői jogának elismerésére. A fiatal, technokrata, középosztálybeli 
szavazók számára a Nehru-dinasztia ma már inkább történelmi legenda, mint napi politikai realitás. 
A párt jövőjére nézve ennél is veszélyesebb, hogy már a párton belül is egyre többen megkérdőjelezik 
a még Indira Gandhi által létrehozott dinasztikus hagyományok intézményesítésének kőbevésett 
primátusát. A párt katasztrofális veresége, valamint Rahul Gandhi mind nyilvánvalóbb politikusi 
alkalmatlansága és személyes elkötelezettségének hiánya mind erősebb kételyeket ébreszt magának a 
Nehru-dinasztiának a jövőjével kapcsolatban is.  Rahul Gandhi személyes alkalmatlansága és hitelte-
lensége miatt a dinasztia politikai túlélésének utolsó reménye Sonia Gandhi és a néhai Rajiv Gandhi 
lánya, Priyanka Gandhi-Vadra lehet. Priyanka nagyanyjára, Indira Gandhira emlékeztető vonásokat 
és kvalitásokat mutat fel, bár férje gyanús körülmények közötti meggazdagodása a Kongresszus két 
kormányzási ciklusa alatt nehezen kivédhető támadási felületet ad. Kérdés, hogy a Gandhi-család 

4 Lásd: Times of India, 2014. május 13.
5 Az éves infláció a 2004-es 3,77%-ról 2013-ra 10,92%-ra emelkedett. Historic Inflation in India: http://www.inflation.

eu/inflation-rates/india/historic-inflation/cpi-inflation-india.aspx 
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nélkül mi képes összetartani az ideológiai és társadalmi mondanivalójának kiüresedését követően 
inkább érdekszövetségként működő Kongresszus Pártot.

Narendra Modi betörése az országos politika első vonalába is a fenti összefüggésekben értelme-
zendő és magyarázható. Modi élete és politikai pályafutása teljes tagadása az indiai politikai osztály 
bennfentes körét alkotó újdelhi elitnek. Az alacsony származású Modi életútja (gyerekkorában vidéki 
kisvárosi pályaudvari teaárusként dolgozott, s saját erejéből küzdötte fel magát) követendő példa az 
indiai társadalom feltörekvő, politikailag egyre aktívabb, határozott választói igényeket megfogal-
mazó rétegei számára, miközben miniszterelnöki jelölése a BJP hagyományos bázisának kiszélesítése 
szempontjából is szerencsésnek bizonyult. A „teaárusból” önerejéből lett sikeres főminiszter és az 
örökletes Gandhi-dinasztia közötti párhuzam markáns néppárti jelleget kölcsönzött a BJP-nek, tom-
pítva a párttal azonosított, időnként harsány hindu nacionalista retorika élét, egyben felszínre hozva 
az establishment-párttá kövült Kongresszus és a változó indiai társadalom közötti aszinkronitást. 
A Modi-jelenség egyfajta üzenetként is felfogható a tágabb értelemben vett térség számára, ahol a 
dinasztikus, vagy klán alapú politizálásnak erős hagyományai vannak. Ugyanúgy igaz ez a Mao-féle 
vonal harmadik generációját képviselő kínai elnökre, Hszi Csin-pingre, mint az egykori dél-koreai 
elnök lányára, Park Geun-hyere, vagy Abe Shinzo japán miniszterelnökre, akinek már a nagyapja is 
a szigetország miniszterelnöke volt. De nem idegen a dinasztikus hatalomgyakorlás India szomszéd-
jaitól, Pakisztántól (Bhutto) és Bangladestől (Sheik Hasima), vagy Sri Lankától (Bandaranaike) sem.

India megválasztott miniszterelnöke karizmatikus, határozott vezetőként bizonyított, mely vonását 
bírálói autoriter hajlamként, hívei ugyanakkor menedzseri és szervezői kvalitásként értékelik. Tény, 
hogy az indiai választók szemében Narendra Modi testesítette meg leginkább az „erős vezető” iránti 
társadalmi igényt, aki képes újból tartós növekedési pályára állítani az indiai gazdaságot.

Az alternatív, modern városi szerveződésként indult Közemberek Pártja (AAP) bejutott ugyan a 
központi törvényhozásba, de mindössze 4 képviselői helye elmarad a párt vezetésének célkitűzéseitől. 
Ennek legfőbb oka, hogy a változás iránti társadalmi igényt össz-indiai szinten szimbolizáló Modinak 
sikerült kifognia a szelet az AAP vitorlájából azzal, hogy a korrupcióellenes harccal és a jó kormány-
zás ígéretével ő tematizálta a kampányt.  Márpedig a változás iránti társadalmi igény különösen 
markánsan érhető tetten annak a 101,5 millió fiatal választónak a körében, akik azon túl, hogy első 
ízben éltek alkotmányos jogukkal, önmagukban az összes választásra jogosult polgár mintegy 12%-át 
alkotják. (Különösen figyelemre méltó a 18–19 éves korcsoport számának növekedése. Amíg a 
2009-es választások idején az összes választónak még csupán 0,75%-át jelentették, addig ugyanezen 
korcsoport 2014-ben már az összes választó 2,88%-át adta.6)  

Indiai politikai elemzői vélemények szerint a Modi győzelme után kialakult helyzet több mint 
kormányváltás, de kevesebb, mint rendszerváltás még akkor is, ha van olyan indiai politikai elemző 
(C. Raja Mohan), aki egyenesen a „harmadik köztársaság” korszakának beköszöntéről beszél. Mohan 
szerint az „első köztársaság” az 1950-es évek elejétől 1991-ig terjedő időszakot öleli fel, amelyet bel-
politikailag a Kongresszus Párt dominanciája, gazdaságilag a „szocialisztikus”, centralizált irányítási 
rendszer, külpolitikailag pedig az el nem kötelezettség jellemzett. A „második köztársaság” a 1991 

6 Az Indiai Választási Bizottság (Election Commission of India) adatai alapján. Lásd: http://eci.nic.in/eci_main1/
current/GE_2014_15032014_for_Publicaton.pdf
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és 2014 közötti időszak, amelyet a többpárti koalíciók, a központi kormányzás fokozatos gyengülése, 
a részleges gazdasági reformok bevezetése és a felekezet-közi ellentétek kiéleződése fémjeleztek. 
A reformok megvalósulását nagymértékben gátolta az összességében még mindig a Nehru-i idő-
szak baloldali örökségének lenyomatát magán viselő gazdaságpolitika. A „harmadik köztársaság” 
2014-ben, Modi és a BJP nagyarányú választási győzelmével veheti kezdetét. A BJP – az indiai 
belpolitikában évtizedek óta először – egyedül is abszolút többséget szerzett a törvényhozásban, így a 
határozott Modit semmi sem kényszeríti majd arra, hogy más hatalmi tényezőktől hagyja magát befo-
lyásoltatni. A Modi-kormány irányvonalában főszerepet játszó gazdaságfejlesztés és a jó kormányzás 
igénye esélyt teremt az indiai politikát évtizedeken keresztül szabdaló etnikai, vallási és kasztbéli 
ellentétek áthidalására.

India fő prioritása az új korszakban a gazdasági fejlődés ismételt felgyorsítása lesz, ami határozott 
elfordulást eredményez a Kongresszus Párt által képviselt baloldali populizmustól, s az indiai gazdaság 
további nyitását feltételezi. Az már most látszik, hogy Modi és legközelebbi köre a makrogazdasági 
egyensúlyok helyreállításában, az állami szubvenciók racionalizálásában, az adórendszer moderni-
zálásában, valamint a külföldi működő tőkebefektetések vonzásában látják a gazdasági növekedés 
felgyorsításának útját, szinkronban az indiai üzleti élet és a nemzetközi befektetők várakozásaival. 
A liberális szabadpiaci mechanizmusokra és a legminimálisabb állami beavatkozásra épülő, ma már 
mindinkább csak „Modinomics” néven emlegetett Modi-féle gazdasági modell teljes szakítást jelent 
az 1990-es évek eleji reformok ellenére is többé-kevésbé intakt Nehru-féle „szocialisztikus” gazdasági 
vonallal. Részint Modi gujarati előéletének tapasztalatai, részint a kampány során tett ígéretei alapján 
arra lehet következtetni, hogy az új indiai kormány radikálisan csökkenteni fogja a költségvetés 
olyan szociális támogatásokra fordított tételeit, mint a Kongresszus által bevezetett lakástámogatási, 
üzemanyag-támogatási és foglalkoztatás-támogatási kiadások, egyidejűleg az oktatás támogatására 
fordított kiadások növelésével. A külföldi befektetők azt várják Moditól, hogy olyan ágazatokban 
is feloldja a befektetési korlátozásokat, mint a pl. a hadiipar, miközben még több kedvezménnyel 
igyekszik majd vonzóbbá tenni a különleges gazdasági övezeteket a külföldi befektetések számára, 
különösen az infrastruktúra területén.

A „Modinomics” kísérleti terepének tekintett Gujarat állam gazdasági sikerei már most is kétségkí-
vül Modit igazolják. A Magyarország területénél kétszer nagyobb, hatvanmillió lakosú állam GDP-je 
2000 és 2010 között jóval az országos átlag fölött nőtt7. Modinak nehéz örökséget kell leküzdenie, 
hiszen az indiai gazdaság a 2012–13-as pénzügyi évben 4,5%-kal, míg a 2013–14-es évben is csupán 
4,7%-kal nőtt, miközben az áprilisi inflációs adat éves összehasonlításban még mindig 8,6% volt, 
5%-os költségvetési hiány mellett8. Modi tisztában van vele, hogy miközben 30 évvel ezelőtt Kína 
és India egy főre eső GDP-je egyformán 300 USD volt, a vonatkozó indiai adat ma már csak a kínai 
egynegyede. Az új miniszterelnöknek legalább megadatik az a rendkívül ritka alkalom, hogy nem kell 
majd ellenérdekelt koalíciós partnerekkel kötendő kompromisszumokra fordítani energiáját, hanem 
a legszélesebb választói felhatalmazással a birtokában agresszív módon kezdhet hozzá a gazdaság 

7 Modinomics: Do Narendra Modi’s economic claims add up? (The Guardian, 2014. március 13.) http://www.theguard-
ian.com/commentisfree/2014/mar/13/modinomics-narendra-modi-india-bjp 

8 The Oxford Analytica Daily Brief (2014. június 10.)
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rendbetételéhez és az ország gazdasági felvirágoztatásához. Modi már azzal is érzékeltetni kívánta az 
állami kiadások lefaragásában való személyes élenjárását, hogy a korábbi 32-ről 23-ra csökkentette 
a kormánytagok számát. (Igaz, hogy a védelmi és a pénzügyi tárcák egy kézbe adása az új minisz-
terelnök egyik legközvetlenebb bizalmasának számító Arun Kaitley kinevezésével csak ideiglenes.)9

A BJP győzelmét követő első piaci reakciók egyértelműen a Modi iránti bizalom jeleként értékel-
hetők: A Mumbai tőzsdeindex (SENSI) a választási győzelem napján 2%-ot emelkedve történelmi 
csúcsot döntött (25000 pont)10 annak ellenére, hogy Modi győzelmét a piac előzetesen már beárazta. 
Ugyancsak pozitívan reagált az indiai valuta is, amely közel egy éves rekordot döntött az USD-vel 
szemben 58,92-ig erősödve.

Ugyan a kormány gazdaságpolitikájának várható radikális változásához nagyságrendileg mérhető 
módosulást a külpolitikában a kormányváltás vélhetően nem hoz, az kétségkívül megjósolható, 
hogy az új indiai kormány külpolitikájában is markánsan tetten érhető lesz az új miniszterelnök erős 
egyéniségének és vezetési stílusának lenyomata. Ha elfogadjuk, hogy a Modi-kormány alapvetően 
gazdaságfejlesztési kérdésekre fog fókuszálni, akkor az is nagy valószínűséggel prognosztizálható, 
hogy Modi a külpolitikát is a gazdaság-centrikus nemzeti érdekérvényesítés eszközrendszerébe 
kívánja állítani. Ahhoz, hogy a Modi-féle külpolitika több legyen, mint egyszerű lábjegyzet a globális 
hatalmi ambíciókat tápláló India majdani történelmében, ahhoz a szűkebb és tágabb értelemben 
vett térség geostratégiai térszerkezetének szemünk előtt zajló változásaira is szükség van. Regio-
nális politikájában Narendra Modi – hindu nacionalista múltjával és hátterével ellentétben – rögtön 
miniszterelnöki entrée-jával kiválóan koreografált kezdőlépést tett azzal, hogy beiktatási ceremó-
niájára meghívta valamennyi szomszédos ország állam- és kormányfőjét, akik azt el is fogadták. 
A pragmatista Modi tökéletesen tudatában van annak, hogy India problémás szomszédsági viszonyai 
és az ezekbe való túlzott „beragadása” nehezítik globális szereplőként való elfogadtatását és e szerep 
nemzetközi megerősödését. India kétségkívül Dél-Ázsia minden szempontból meghatározó gazdasági 
tényezője, ezért szomszédságpolitikájában a térség gazdasági integrációjának és az annak intézmé-
nyesülését szolgáló regionális szervezetnek, a SAARC-nak (South Asian Association for Regional 
Cooperation) nemzetközi gazdasági tényezőként való elfogadtatása szerepel kiemelt célként. Ami az 
indiai-pakisztáni kapcsolatokat illeti, Nawaz Sharif pakisztáni kormányfőnek a beiktatási ceremónián 
való részvétele és a Modival folytatott közel egyórás négyszemközti találkozója ellenére – tekintettel 
az indiai-pakisztáni szembenállás mély gyökereire és összetettségére – Modi közvetlen célja nem 
lehet a kétoldalú viszony valamennyi problémájának gyors (és felületes) rendezése, csupán Delhi és 
Islamabad kapcsolatainak „menedzselése”, elsősorban a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok 
fejlesztésére fókuszálva. Jó eséllyel prognosztizálható, hogy ez a fajta pragmatizmus határozza majd 
meg India olyan kiemelt bilaterális kapcsolatait is, mint a Kínával, az USA-val, Oroszországgal, 
Japánnal vagy éppen az EU-val való viszonyt.

9 India names Jaitley as finance minister as new govt takes charge (Reuters, 2014. május 27.) http://in.reuters.com/
article/2014/05/27/india-ministers-portfolios-arun-jaitley-idINKBN0E706Q20140527 

10 The Modi effect: India investors swoon, mull growth plays (CNBC, 2014. május 16.) http://www.cnbc.com/id/101680055 


