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A nagyobb játszma – Kína és India globális küzdelme 
az olaj- és gázlelőhelyekért 

 

India és Kína egyre gyakrabban ütközik a nemzetközi színtéren az olaj- és gázlelőhelyekért folyta-

tott versenyben. Összeállításunk az egyes régiókban lefolytatott játszmákat ismerteti – a cím a kö-

zép-ázsiai befolyásért a 19. században Oroszország és Anglia által megvívott ún. „nagy játszmá-

ra” utal. 

 

Tárgyszavak: kőolaj; földgáz; állami olajtársaság; Kína; olajmező; India. 

 
Indiában nő a riadalom Kína erőszakos kül-

földi energiapolitikája miatt. A 2005. évi 

Petrotech nemzetközi olajipari konferencián 

Manmohan Singh indiai miniszterelnök nyíltan 

arra figyelmeztette az indiai olajtársaságokat, 

hogy Kína előttük jár energiabiztonságának 

tervezésében, és sürgette őket, hogy Kína utol-

érése érdekében gondolkodjanak merészen és 

alkotó módon. Az elmúlt évek történései 

megmutatták, hogy valóban mennyire India 

előtt jár Kína, szinte valamennyi fontos olaj- 

és gázlelőhelyen. 

 

A legutóbbi néhány évben Kína a figyelmét a 

volt szovjet közép-ázsiai köztársaságok fölötti 

befolyásért folytatott többoldalú küzdelemre 

összpontosította – ez az ún. „új nagy játszma” 

az angolok és oroszok közötti 19. századbeli, a 

régió fölötti befolyásért lezajlott versengés 

nyomán. Energetikai szempontból az újonnan 

függetlenné vált köztársaságok között a leg-

fontosabb Kazahsztán, amelynek olajtartaléka 

eléri a 100 milliárd hordót. 2004-ben évekig 

tartó tárgyalások után a Kínai Nemzeti Olajtár-

saság (China National Petroleum Corporation 

– CNPC) és a KazMunaiGaz évi 10 millió 
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tonna olaj továbbítására alkalmas csővezeték 

építését kezdte meg a Karaganda tartomány-

ban lévő Atasuból a kínai Xinjiang tartomány-

ba. A csővezeték teljesítőképességét 2011-ig 

megkétszerezik, és a továbbiakban a Kaszpi-

tengeri olajmezőkről induló transzkazahsztáni 

olajvezetékké fejlődhet. 

 

A gáz sem kerüli el a kínaiak figyelmét: a 

2005. év végén megszületett a végső döntés 

egy Kazahsztánból Kínába vezető gázvezeték 

építéséről és a kínai nyugat-keleti gáz-

fővezetékkel való összekapcsolásáról. A kínai 

cégek tulajdonosi érdekeltséget szereztek ka-

zahsztáni feltárási és kitermelési vállalkozá-

sokban, így a CNPC-nek 85%-os érdekeltsége 

van az 1 milliárd hordós tartalékokkal rendel-

kező Aktobe olajmező projektjében. A legna-

gyobb falatot azonban – a részesedést a 

Kashagan-mező kiaknázásában – nem tudták 

megszerezni a kínaiak. A CNOOC és a 

Sinopec ugyan eljutott a szerződésig a BG-nek 

a projektben birtokolt érdekeltségei megvásár-

lásáról, ez azonban kudarcba fulladt, mivel a 

Kashagan-projekt többi résztvevője élt elővá-

sárlási jogával. 
 

 
Venezuela: a kínai kapcsolat 
 

Miután Venezuela viszonya bizonytalanná vált a kőolajtermelésének 60%-át megvásárló Egyesült Államokkal, 
Kínához fordult az olajeladás és -fejlesztés ügyében. Hugo Chávez elnök 2004 decemberi pekingi látogatását köve-
tően Venezuela engedményt adott Kínának a kőolaj és a dízelolaj árából, hogy így ellensúlyozza a nagy távolság mi-
atti szállítási többletköltségeket, és tárgyalásokba kezdett Panamával a nem teljesen kihasznált Csendes-óceán–Karib 
olajvezeték fordított irányban való hasznosításáért, a kínai export olcsóbbá tétele érdekében. 

Kína 2005 januárjában több szerződést kötött, hogy növelje a CNPC jelenlétét Venezuela energiaiparában. 
Ezek közé tartozott az állami tulajdonban lévő PdV-vel közös vállalkozása a Zumano olajmező kiaknázására; e mező 
becsült készlete 400 millió hordó olaj és 3×1012 köbláb földgáz (Rafael Ramírez olajügyi miniszter szerint a kutatá-
sok további 1 milliárd hordós olajkészletet is kimutathatnak). A CNPC engedélyt kap gáz kitermelésére két olyan te-
rületen, ahol már olajat termel, valamint part menti gázkutatásra; tanulmányozni fogja extranehéz kőolaj kitermelését 
közös vállalkozás formájában az Orinoco folyó vidékén. Egyezményt írtak alá, amely szerint Kínának évi 3 millió 
tonna dízelolajat és egyéb termékeket fognak eladni. 

A megállapodáscsomag keretében Kína részt vállal egy 250 millió USD értékű távközlési hálózat építésében 
Venezuelában, valamint hitelt nyújt a venezuelai mezőgazdaság számára. Egyezményt írtak alá annak tanulmányozá-
sára, hogy Kínában távközlési műholdat építsenek és bocsássanak fel Venezuela számára. Ennek nyomán jelentette 
ki Chávez elnök, hogy a két ország közötti együttműködés a föld mélyétől a sztratoszféráig terjed. 

Venezuela és az Egyesült Államok kapcsolatai visszafogottak, miután Chávez bejelentette, hogy az állam el-
adja a PdV és Citgo nevű leányvállalatának az Egyesült Államok nyolc olajfinomítójában birtokolt részesedését. Az 
elnök szerint a finomítók a „gazdasági imperializmust” testesítették meg, „megrabolták” Venezuela adójövedelmét, 
mert a szerződés szerint a PdV és a Citgo hordónként 4 USD engedménnyel adta el az olajat az amerikai vevőknek.  

 
 

 25



Az energiagazdálkodás alapjai 
 

 
 

Mindkét említett Kínába tartó vezeték meg-

hosszabbítható, és ez lehetővé teszi Kína szá-

mára, hogy a régió más országaiból is (főként 

Azerbajdzsánból és Türkmenisztánból) impor-

táljon kőolajat. A kínai elnök, Hu Jintao 2004 

júniusában látogatást tett Üzbegisztánban, töb-

bek közt a CNPC és az állami tulajdonban lévő 

Uzbekneftegaz közötti szerződés véglegesítése 

céljából. 

 

 

Kína közel-keleti és afrikai 
törekvései 
 

Kína éveket töltött azzal, hogy jó kapcsolatot 

építsen ki az Arab-öböl menti termelőkkel, 

különösen azokkal, amelyek olaj- és gázkész-

lete több nemzetközi társaság számára politi-

kai okok miatt nem hozzáférhető. Így a CNPC 

szerződést kötött az iraki al-Ahdab olajmező 

feltárására (noha e munka véghezvitelét nem-

zetközi szankciók fenyegették), a Sinopec 

2001-ben Iránban végzendő feltárási munkákra 

írt alá szerződést. Kína erőfeszítései azonban 

nem korlátozódtak a Nyugattal szembenálló 

országokra. Kína és Szaúd-Arábia között 1999 

óta szerződéses együttműködés van érvényben 

a kőolajiparban, a CNPC pedig olajfeldolgo-

zók építésében nyújt segítséget Kuvaitnak. 

Kína szerepe a Közel-Keleten különösen az 

utóbbi egy-két év során ugrásszerűen meg-

növekedett. 2004 januárjában a Sinopec és a 

Saudi Aramco szerződést írt alá földgáz kuta-

tásáról és kitermeléséről a Dél-Ghawar régió-

ban. Bár a termelt gáz teljes egészében a 

szaúd-arábiai piacra jut, a megkötött szerződés 

a két ország közötti szálak szorosabbra fűzésé-

re utal az energiapolitikában. Később, még 

ugyanebben az évben a Sinopec szerződést 

kötött Iránnal, ennek értelmében Kína az elkö-

vetkező 30 év során 250 millió tonna cseppfo-

lyósított földgázt (LNG) fog vásárolni Irántól 

és a Sinopec fogja üzemeltetni 50%-os része-

sedéssel a Yadavaran-olajmezőt, amelynek 

várható termelése napi 300 000 hordó lesz. 

 

Afrika is a kínai olajtársaságok érdeklődésé-

nek a gyújtópontjába került. A CNCP legna-

gyobb külföldi érdekeltsége a napi 320 000 

hordó kőolajat adó szudáni Felső Nílusi Kőolaj 

Projekt (Greater Nile Oil Project – GNOP). 

2003-ban és 2004-ben Kína számos más afri-

kai országgal is – köztük Csáddal – kutatási 

szerződést írt alá. Ez arra utal, hogy az ener-

giaigény fontosabb a politikai megfontolások-

nál, ugyanis Csád továbbra is elismeri Tajvant, 

ami Kína számára bosszúságot okoz. Az ener-

giakérdések napirenden voltak Hu elnök algé-

riai, egyiptomi és gaboni látogatása során 2004 

elején, ennek során a Sinopec kutatási szerző-

dést írt alá Gabonban és együttműködési szer-

ződést Algériában. Ezek a megállapodások 

arra utalnak, hogy a kínai társaságok diverzifi-

kálni kívánják forrásaikat.  
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Kína és a világ többi része 
 
A CNOOC energiaellátási terveiben növekvő 

szerepet szán a cseppfolyósított földgáznak, 

ezért tulajdonrészek megszerzésére törekszik 

import terminálokban. Hasonlóan részvénypa-

kettek birtoklására törekszik a földgázkitermelés 

terén (upstream) is világszerte, így az indonéziai 

Tangguh és az ausztráliai északnyugati partmen-

ti projektben, és tárgyalásokat folytat egy másik 

ausztráliai projektben, a Gorgonban szerzendő 

12,5%-os részvétel érdekében. A CNOOC a 

legnagyobb olajtermelő lett Indonézia partmenti 

vizein, miután 2002-ben megvásárolta a Repsol 

YPF ottani olaj- és gázérdekeltségeit. 
 
A kínaiak bevásárlási listája amerikai helyszí-

neket is tartalmaz. A Sinopec és a CNPC nagy 

befektetésekről tárgyal a kanadai olajhomok 

kiaknázásáról. 2004 végén és 2005 elején Kína 

számos energiaegyezményt kötött latin-

amerikai országokkal, a Venezuelával kötött 

egyezményekről lásd keretes cikkünket. Meg-

állapodások jöttek létre Argentínával és Peru-

val, itt a CNPC kutatási jogot kapott. A brazíl 

Petrobras együttműködési szerződést kötött 

mind a CNPC-vel, mind a Sinopec-kel. 
 
 
Ütközések Kína és India között 
 
Ez az egész világra kiterjedő tevékenység a 

kínai cégeket kapcsolatba hozza a külföldön 

terjeszkedő, állami tulajdonú ONGC indiai 

céggel. Egyes projektekben a két fél partner-

ként szerepel – az ONGC 25%-os részesedést 

vásárolt 2003-ban a már említett szudáni 

GNOP-ben, és beszállt a Sinopec mellé egy 

kombinált iráni olaj/LNG válalkozásba – en-

nek keretében 20%-os részesedést fog szerezni 

a Yadavaran-olajmezőn (és valószínűleg ré-

szesedést szerez a kisebb Juffair-olajmezőn is). 

 

Más érdekeltségek esetében azonban, pl. An-

golában az 1 milliárd hordó becsült készlettel 

rendelkező part menti Nagy Plutóniónál a kap-

csolatok nem feszültségmentesek. Az ONGC 

ugyan már megállapodott az 50%-os részese-

désű Royal Dutch Shell céggel a részvények 

megvételéről, azonban úgy tűnik, mégis a 

CNPC-nek sikerül azt megvásárolnia. A kínai 

kormány ugyanis jelentős segélyprogramot 

helyezett kilátásba Angola számára, ha a kor-

mány él elővásárlási jogával, és a részvényeket 

a CNPC-nek adja tovább. Ez az eset rávilágí-

tott: ha indiai és kínai cégek versenyeznek, a 

játék nem helyi szinten folyik. Az indiai kor-

mány késznek mutatkozott 200 millió USD 

vasútépítési segéllyel támogatni az ONGC 

angolai ajánlatát – ez azonban eltörpült a 

2 milliárd dolláros kínai befektetési ajánlat 

mellett. 

 

A kínai előny okozta aggodalom vitákat keltett 

Indiában arról, hogyan lehetne javítani az ál-
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lami tulajdonban lévő olajcégek versenyképes-

ségét. Az ONGC az egyedüli, számottevő kül-

földi érdekeltségekkel rendelkező indiai olaj-

társaság (1. táblázat); e társaság egyes hely-

színeken kiadja a munkát „albérletbe” más 

indiai társaságoknak (Indian Oil Corporation – 

IOC, Oil India és Gail). A többi indiai olajtár-

saság is törekszik külföldi érdekeltségeket 

szerezni, így az OIC és az Oil India közösen, 

de az ONGC nélkül próbál kitermelési enge-

délyt szerezni Líbiában. Az indiai kőolajipari 

minisztérium vizsgálja annak lehetőségét, 

hogy az öt állami tulajdonban lévő olajtársaság 

egyesítésével külföldi célterületen működő 

társaságot hozzon létre. Azt is tervezik, hogy 

az ONGC a szövetségi kormány engedélye 

nélkül dönthessen a jövőben a jelenlegi 46 

millió USD-s határt másfélszeresen meghaladó 

külföldi beruházásokról, hogy a hosszadalmas 

engedélyezési eljárás miatt ne kerüljön hát-

rányba a kínai társaságokkal szemben.  

 

India fokozza erőfeszítéseit Afrikában és Latin 

Amerikában, méghozzá politikai és diplomáci-

ai szinten is. Szó van energetikai együttműkö-

désről Ecuadorral, ahol az ONGC versenyben 

van többek közt a kínai CNPC-vel az EnCana 

eladásra kínált részesedéseiért, amelyek között 

szerepel az ITT olajmezőkön végzendő szak-

értői becslés és fejlesztés. Az ONGC részt 

vállalhat egy 200 000 hordó/nap teljesítmé- 

nyű kőolaj-finomító építésében, de itt is verse-

nyeznie kell más társaságokkal, így a kínaiak-

kal is. 
 
 

1. táblázat 
Az indiai ONGC külföldi tulajdonai 

 
Ország Birtok Tulajdonrész (%) 

Ausztrália WA-306-P part menti blokk  55,000 

Irán Part menti Farsi-blokk 40,000 

Irak 8. parti blokk  100,000   

Elefántcsontpart CI-112 part menti blokk  21,150 

Líbia Parti Ghadames-medence NC-188 és NC-189 blokkjai 49,000 

Burma Part menti A-1 blokk, a Shwe gázfeltárás 20,000 

Oroszország Szahalin-1 olaj és gáz projekt 20,000 

Szudán GNOP (olaj: 320 000 hordó/nap) 25,000 

Szudán 5A parti blokk  26,125 

Szudán 5B parti blokk 24,500 

Szíria 24. parti blokk  60 000 

Vietnam 06.1 part menti blokk, Lan Tay gázmező (250 000 millió köbláb/nap) 45,000 
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Zavaros vizek Ázsiában 

 
Amint Kína szárazföldi olajtermelésének növekedése lelassul, egyre inkább a tengeri kitermelés kerül elő-

térbe, és ez régi viták felelevenítéséhez vezet. Például a Senkaku-szigetek közelében lévő gázmező miatt a vi-
szony Japánnal feszültté vált, a Fülöp-szigetekkel közös vállalkozás a Spratly-szigetek közelében rendkívül ked-
vezőtlen hatást vált ki a szigetcsoportra igényt tartó többi ország körében. 

A Senkaku-szigetek (kínaiul Diaoyutai) nyolc kis lakatlan sziget, amely japán fennhatóság alatt áll, Japán-
tól és Kínától egyenlő távolságra van. Japán érvelése szerint a szigetcsoport kontinentális talapzatának és gazda-
sági érdekszférájának része, a tengeri határ félúton helyezkedik el a szigetek és a kínai szárazföld, illetve a tajvani 
partok közt. 

Kína és Tajvan szerint viszont a szigetek túl jelentéktelenek ahhoz, hogy kontinentális talapzatot alkossa-
nak, Japán kontinentális talapzata és ezzel együtt gazdasági érdekszférája az Okinawa-árok középvonalában vég-
ződik – Kína és Tajvan ezért igényt tart a szigetekre. Japán a szigetek feletti fennhatóságot egyébként 1895-ben 
szerezte meg, amikor lerohanta Tajvan szigetét. 

Mindez nem lenne túl fontos, ha Kína nem fedezett volna fel nagy gázmezőket a vitatott tengeri határ maga 
felé eső oldalán. Noha a fúrási munkák nem vitatott fennhatóságú vizeken történtek, Japán aggódott, hogy a 
CNOOC és a Sinopec által feltárt Chunxiao mező az ő területére is ki fog terjedni. A tárgyalások eddig nem vol-
tak sikeresek, Kína megtagadta a mezőkre vonatkozó adatok átadását. Japán fontolóra veszi, hogy megengedje a 
Japexnek és a Teikoku Oilnak, hogy kutasson a vitatott területeken – ezt az engedélyt eddig azért nem adta meg, 
hogy ne növelje a feszültséget. Bár Kína álláspontja Chunxiao vonatkozásában merev, megegyezésre és együtt-
működésre törekszik a környező államokkal. 

A Spratly-szigetek a Dél-kínai-tengeren egy másik, régen fennálló területi vita tárgyai Brunei, Kína, Ma-
lajzia, a Fülöp-szigetek, Tajvan és Vietnam között. Komoly katonai összetűzések is voltak a szigetek körül az el-
múlt évtizedekben – 1988-ban 77 vietnami vesztette életét a kínaiakkal folytatott összecsapás során. 2002-ben a 
felek kötelezettséget vállaltak az erőszakmentes rendezésre, azóta minden résztvevő megerősítette saját igényét a 
szigetek használatára. 

Rossz fogadtatásra talált a többi félnél a CNOOC és a Fülöp-szigeti Nemzeti Olajtársaság között 2004-ben 
kötött megállapodás, amelynek értelmében három év alatt felmérik a sziget körüli olaj- és földgázkészletet; opti-
mista kínai becslés szerint az olajkészlet elérheti a 100 milliárd hordót. A vietnamiak kritizálták a két országot, 
mivel azok nem konzultáltak a többi féllel, ezt szóvá is tették a kínai miniszterelnök 2004 októberben Hanoiban 
tett látogatása során. 

 
 
A verseny haszna – 
a nevető harmadikoké? 
 

Számos ország rájött, hogy számára előnyös 

lehet a kínai és indiai társaságok versenyezte-

tése. Az orosz Jukosz Juganszknyeftyegaz 

nevű leányvállalatának kisajátítása után ki-

játssza egymás ellen az ONGC-t és a CNPC-t 

az újraállamosított vállalat érdekeltségei 

15–20%-ának eladása során. A CNPC 6 mil-

liárd USD előleget ígért a jövőben eladandó 

olajért, az ONGC pedig hajlandó 2 milliárd 

USD-t befektetni és 4 milliárd USD kölcsönt 

adni. 
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Az elemzők szerint ebben az üzletben az 

ONGC várhatóan legyőzi a CNPC-t. A múltban 

az ONGC Oroszországban jól szerepelt – 1998-

ban 20%-os részesedést szerzett a Szahalin-1 

projektben, amikor sok külföldi befektető el-

hagyta az országot. Az is valószínű, hogy az 

orosz Rosznyeft társasággal együttműködve 

részese lesz a Szahalin-3 versenytárgyalásnak. 

A CNPC oroszországi ajánlatai annak ellenére 

rendre sikertelenek, hogy Kína fontos felvevő 

piac az orosz olajexport számára. Oroszország 

szívesen látja Kínát mint az orosz kőolaj (és 

potenciálisan mint az orosz földgáz) vevőjét, de 

az ország vezetése nem szívesen fogadja, hogy 

Kínának tulajdonosi részesedése legyen az 

orosz energiavagyonban – ezt állítja a United 

Financial Group elemzése. 

 

Az indiai hivatalos vezetők tisztában vannak a 

Kínával folytatott verseny veszélyeivel. 

„Egymásnak ugrasztanak bennünket, ez majd-

nem mindig egy harmadik ország érdekeit 

szolgálja”– mondta az indiai olajipari minisz-

ter a Reutersnak. 2005 januárjában India házi-

gazdája volt a nagy ázsiai olajfogyasztók (In-

dia, Kína, Japán és Dél-Korea) és az Arab-

öböl menti OPEC államok csúcsértekezleté-

nek, amelyen az ázsiai országok által fizetett 

felárak megszüntetéséről tárgyaltak – az ázsiai 

importőrök általában többet fizetnek a kő-

olajért, mint az Egyesült Államok vagy az eu-

rópai országok. 

Központi kérdés Kína és India számára, hogy 

terjeszkedő stratégiájuk képes lesz-e javítani 

energiaellátásukat. A mezők és a létesítmé-

nyek birtoklása önmagában nem nyújt védel-

met az ellátás esetleges súlyos zavarai ellen, de 

hasznos lehet a források diverzifikálása és a 

termelőkkel való szoros kapcsolatok fejleszté-

se révén. Sok megfigyelő összehasonlítást tesz 

Japán sikertelen kísérletével, amelynek kereté-

ben külföldi hadállásokat kívánt szerezni a 

Japán Nemzeti Olajtársaság (Japan National 

Oil Company – JNOC) révén. A legtöbb, kínai 

cégek által megszerzett érdekeltség eddig elő-

nyösebbnek bizonyult, mint a JNOC által 

megszerzett kockázatos és sikertelen portfolió 

vagy a JNOC által támogatott kutatások, 

ugyanakkor a kínai kormány részéről tapasz-

talható növekvő nyomás növeli a kedvezőtlen 

szerződések kockázatát. 

 

A siker vagy kudarc, az együttműködés vagy 

verseny, a kínai és indiai cégek növekvő kül-

földi birtokszerzési törekvése hatással lesz az 

energiaiparra és az energiaiparon kívül is. Ha a 

nemzeti, stratégiai érdekek továbbra is fonto-

sabbnak bizonyulnak a kereskedelmi megfon-

tolásoknál, az állami tulajdonban lévő ázsiai 

energetikai cégek kisebb megtérülési rátát is 

hajlandóak elfogadni, és erőszakos verseny-

társként fognak fellépni a nemzetközi olajvál-

lalatokkal szemben. Ezek az állami tulajdon-

ban lévő társaságok hajlandónak bizonyultak 
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Irodalom olyan országokkal is üzletet kötni, mint Szu-

dán vagy Irán, ahol a nyugati országok a poli-

tikai rendszer megváltozását óhajtják. A kínai 

és indiai befektetés és politikai támogatás nem 

csak ezt a változást akadályozza, figyelmeztet-

nek a biztonsági szakértők, de mivel ezek az 

országok gyakran a terrorizmus támogatói, 

káros hatással van a globális biztonságra is. 

 
[1] Heaton, C.: A greater game. = Petroleum Economist, 

72. k. 3. sz. 2005. p. 9–12. 
 
[2] Malhotra, J.: India, China: Comrades in oil. = Asia 

Times On Line, http://www.atimes.com/atimes/ 
South_Asia/GH19Df04.html 
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