
 
 

 
 

1 

 

  

Törökország mint Kelet és 
Nyugat kapuja 

Tárik Meszár 

EK/2022/4. 



 
 

 
 

2 

Eurázsia Központ 
Elemzések 

Kiadó: 
Eurázsia Központ 

Szerkesztő: 
Dr. Horváth Levente 

A kiadó elérhetősége: 

1117 Budapest, Infopark sétány 1i 
eurasiacenter@uni-neumann.hu 

https://eurasiacenter.hu/ 
Kiadásért felelős személy: Dr. Horváth Levente, igazgató 

Jelen elemzés és annak következtetései kizárólag a szerzők 
magánvéleményét tükrözik és nem tekinthetők a Eurázsia Központ 

álláspontjának. 

ISSN (online): 

EURÁZSIA KÖZPONT 
Budapest 2022.  



 
 

 
 

3 

Tárik Meszár 

Törökország világgazdaságban betöltött pozíciója elemi változásokon ment 
keresztül az elmúlt évtizedben. A londoni székhelyű Standard Chartered 
multinacionális banki és pénzügyi szolgáltató cég jóslata szerint Törökország 2030-
ra a világ ötödik legnagyobb gazdaságává válik, ami az elmúlt időszak fejleményeit 
és a gazdasági mutatókat figyelembe véve korántsem tűnik elrugaszkodottnak. 
Mindemellett megkerülhetetlen tényezővé vált a globális energiapiacon és az 
energiabiztonság területén is egyre előkelőbb pozíciót foglal el. Törökország 
napjainkban már nem csak kulturális értelemben számít a Kelet és Nyugat 
kapujának, hanem mind gazdasági vonatkozásaiban, mind az energiaellátás terén 
kulcsfontosságú szereplővé lépett elő. 

Kulcsszavak: Közel-Kelet, Törökország, Türk Tanács, gazdaság, TANAP, Déli 
Gázfolyosó 

Abstract 

Turkey’s position in the world economy has undergone fundamental changes over 
the past decade. London-based Standard Chartered, a multinational banking and 
financial services company predicts that Turkey will become the world’s fifth-
largest economy by 2030, which, given recent developments and economic 
indicators, seems far from impossible. At the same time, it has become an 
unavoidable factor in the global energy market and is occupying an increasingly 
prominent position in terms of energy security. Today, Turkey is not only a cultural 
gateway to the East and the West, but has also become a key player in both its 
economic and energy supply. 

Keywords: Middle East, Turkey, Turkish Council, Economy, TANAP, Southern Gas 
Corridor 

Bevezetés 

A PwC gazdasági tanácsadó vállalat elemzésében azt olvashatjuk, hogy 
Törökország gazdasága 2030-ra felülmúlja Olaszországét, és a hét legnagyobb 
feltörekvő piacgazdaságok egyike lesz. Érdemes megvizsgálnunk, hogy az ország 
gazdaságával kapcsolatos pozitív prognózisok mögött mely tényezők játsszák a 
döntő szerepet.  

Törökország nemzetközi megítélése, mint befektetési célpont évről évre pozitívabb 
árnyalatot kap, amihez hozzájárulnak az általuk kínált piaci lehetőségek mind az 
import, mind az export terén. Az ország nem csak a hatalmas és növekvő hazai 
piacon érdekelt, hanem olyan államokat és régiókat is elér, mint például Nyugat-
Európa, Oroszország, a Közel-Kelet, Észak-Afrika vagy éppen Közép-Ázsia. A 
gazdasági vonatkozásokon túl mindenképp ismertetnünk szükséges az ország 
geostratégiai helyzetét, mely jelentős hatással van nemzetközi kapcsolatainak 
alakítására, és összefügg Európa energiaellátásában betöltött jelentős 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/the-economy/assets/world-in-2050-february-2015.pdf
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szerepvállalásával is. Földrajzi elhelyezkedését általában az energia szférában 
tekintik fő előnynek, mivel a közvetlen szomszédságában lévő országok közül több 
is aktív török együttműködést igényel az olaj és a földgáz exportjához vagy 
importjához. Azonban a kedvező lokáció pozitívan hat az ország nemzetközi 
kereskedelemben betöltött szerepére is, amit Törökország nem rest kihasználni, és 
további, nagyobb volumenű fejlesztésekkel igyekszik kiaknázni az ebben rejlő 
lehetőségeket.  

Törökország gazdaságának és kapcsolatrendszerének bemutatásakor nem lehet 
mellőzni Magyarországgal való viszonyát sem, ugyanis egyre intenzívebb magyar-
török együttműködésről számolhatunk be, mely kooperáció garantáltan tovább 
fog erősödni a közeljövőben. Továbbá a vizsgálat tárgyát képezi még az ún. Türk 
Tanács is, amelyben hazánk megfigyelői státusszal rendelkezik, és keretein belül 
nem elhanyagolható stratégiai és gazdasági előnyökre tehetünk szert. 

A török gazdaság legfőbb ismérvei a XX. században 

Törökország fiatal, dinamikus és növekvő gazdaság, amely hatalmas lehetőségeket 
kínál a külföldi befektetések számára, azonban nem mindig tartozott a 
dinamikusan fejlődő gazdaságok közé. A Török Köztársaság 1923-as 
megalapításakor az ország ipar híján funkcionált, és a lakosság döntő többsége 
mezőgazdaságból élt. Ez elegendő volt ahhoz, hogy viszonylagos jólét alakuljon ki 
ebben az időszakban, ami egészen a nagy gazdasági világválságig1 tartott. Ez 
utóbbi történés azonban súlyos csapást mért az egész országra. Ettől fogva a 
kormány sokkal nagyobb szerepet vállalt a gazdasági koncepció kidolgozásában, 
de működésükre általánosságban véve a kiegyensúlyozatlanság volt a jellemző. Az 
állami vállalatok nem működtek gazdaságosan, és ez a helyzet egészen a 20. század 
utolsó harmadáig fennállt.  

A ’80-as években viszont változások álltak be, és a Süleyman Demirel vezette török 
kormány megnyitotta az utat az exportvezérelt növekedés előtt. A nagy horderejű 
reformprogramot a miniszterelnök helyettes, Turgut Özal tervezte meg, és 
stratégiájának köszönhetően liberalizálták a gazdaságot. Ennek megfelelően 
ösztönözték a közvetlen külföldi befektetéseket, megreformálták az adórendszert, 
bővítették a magánszektort, és ettől a ponttól kezdve Törökország nem 
elhanyagolható TFP (Total factor productivity) növekedést mutatott.  

Mivel az 1980-as évek liberalizációs folyamatát nem támogatták kellő mértékben 
stabil makrogazdasági politikák, valamint szabályozási és intézményi reformok, így 
az ország az 1990-es években ismételten válságon ment keresztül. Ezt követően 
2001-ben volt még egy nagyobb visszaesés, amikor a reál GDP 5,7 százalékkal 
csökkent, a beruházások 30 százalékkal, míg az ipari kibocsátás 8,7 százalékkal 
esett vissza az előző évi adatokhoz képest. Ezen válságon viszonylag hamar túljutott 
a török gazdaság, amihez kellettek a merész belföldi reformok, a szigorú fiskális és 
monetáris politika, a kereskedelem liberalizálása, a munkaerőpiac és különösen a 
bankszektor átalakítása. Ennek eredményeként fellendültek a külföldi és hazai 
beruházások, növelve a termelékenységet és a valós konvergenciát. A török 

 
1 A nagy gazdasági világválság 1929-ben robbant ki, melynek hatására az egész világon lecsökkent a termelés és 

megállt a gazdasági növekedés. A kialakuló helyzet Törökországot is súlyosan érintette. 

https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication16004_en.pdf
https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication16004_en.pdf
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gazdaság felzárkózási folyamata jelentősen felgyorsult 2002 és 2007 között, amikor 
a reál GDP átlagosan évi 6,8 százalékkal növekedett. 

Az ország a 20. végén és a 21. században meghatározó befektetési célponttá és 
exportkereskedelmi platformmá vált. Nem elhanyagolható tény, hogy olyan 
vállalatok választották regionális bázisként Törökországot, mint a Coca-Cola, a GE, 
a Microsoft, a Procter & Gamble vagy a Philip Morris. Ezen felül az ország mára 
különféle iparágakban is gyártási központtá vált, különösen az autóiparban, ahol a 
jelenlegi török kormány tervei szerint az elkövetkezendő tíz évben Európában 
vezető, globális szinten pedig az öt legnagyobb autógyártó nemzet egyikévé 
szeretne válni.  

A török gazdaság felfutása a 21. században 

A Világbank az európai és közép-ázsiai régióra vonatkozó Gazdasági Frissített 
Jelentésében (Economic Update Report for the Europe and Central Asia – ECA) 
felfelé, 8,5 százalékra módosította Törökország bruttó hazai termékének (GDP) 
2021-re vonatkozó előrejelzését. A GDP növekedési előrejelzése a jelentés júniusi 
számában még csak 5 százalék volt. A Világbank következő két évre vonatkozó 
prognózisa szerint ez a szám 2022-ben és 2023-ban visszaáll a 3, illetve 4 százalékos 
pályára. Azonban fontos hozzátenni, hogy ezek az előrejelzések nem feltételeznek 
további COVID-19-korlátozásokat Törökországban, sem annak fő exportpiacain, 
valamint a makropénzügyi feltételek túlzott fellángolását sem prognosztizálják.  

Törökország gazdasága azon kevesek egyike volt a G20- és az OECD-országok 
között, amelyek 2020-ban pozitív növekedést produkáltak. A Világbank szerint a 
kedvező bázishatás, a COVID-19-korlátozások enyhítése és az erős külső kereslet 
kétszámjegyű GDP-növekedést eredményezett 2021 első felében, így a gazdaság 
és a foglalkoztatás a válság előtti szintre állt vissza.  

Ehhez a török bankok is segítséget nyújtanak, és Hakan Aran, a Turkish İş Bank 
vezérigazgatója elmondta, hogy a bankszektor 2022-ben is támogatja a török 
gazdaságot, és kifejtette, hogy a szektor pénzügyi szerkezete minden változás 
ellenére erős. Kijelentette: a világgazdaság gyors fellendülést mutatott a járvány 
második évében, a járvány negatív hatásai mérséklődtek, ők pedig folytatták a 
korábban meghozott gazdasági intézkedések végrehajtását. Aran azonban jelezte, 
hogy globális aggodalomra adhat okot az energia- és élelmiszerárakban jelentkező 
inflációs nyomás, a klímaváltozás következményei és a gazdaság gyors fellendülése 
miatti kínálathiány is. 

Ami az inflációt illeti, az előrejelzések szerint továbbra is magas marad, de 
fokozatosan csökkenni fog. 2021-ben 17,7 százalékos inflációval számoltak (holott 
már átlépte a 20 százalékot is), ami 15 százalékra esik vissza 2022-ben, illetve 13 
százalékra 2023-ban. Az inflációval kapcsolatban azonban elég sok a 
bizonytalanság, és könnyen lehet, hogy a jóslatok ellenére további emelkedést kell 
elszenvednie Törökországnak, amivel összefüggésben a török államfő azt 
nyilatkozta, hogy devizamanipulációk okozhatták a török líra árfolyamveszteségét.  

A Világbank megjegyezte, hogy az emelkedő nemzetközi nyersanyagárak és a 
keresleti oldali nyomás fokozta az infláció növekedését. A turizmus és az export 
fellendülésével a folyó fizetési mérleg hiánya 2021-ben várhatóan a GDP 3 
százalékára csökken. A gazdasági növekedés, a munkaerőpiac és a háztartások 

https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication16004_en.pdf
https://www.arguden.net/wp-content/uploads/2013/02/an-overview-of-the-turkish-economy.pdf
https://www.arguden.net/wp-content/uploads/2013/02/an-overview-of-the-turkish-economy.pdf
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-become-a-top-auto-maker-says-erdogan-163201
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-become-a-top-auto-maker-says-erdogan-163201
https://www.aa.com.tr/en/economy/world-bank-raises-turkey-s-gdp-growth-forecast-for-2021-to-85-/2384684
https://www.aa.com.tr/en/economy/world-bank-raises-turkey-s-gdp-growth-forecast-for-2021-to-85-/2384684
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-2022-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1/2463770
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/%d8%a8%d9%86%d9%83-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%88%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%b5-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%8a-2022-%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1/2463770
https://worldbulletin.dunyabulteni.net/economy/world-bank-raises-turkeys-gdp-growth-forecast-for-2021-to-85-h210475.html#:~:text=World%20Bank%20raises%20Turkey%E2%80%99s%20GDP%20growth%20forecast%20for,for%20the%20Europe%20and%20Central%20Asia%20%28ECA%29%20Region.
https://www.reuters.com/markets/currencies/turkish-lira-tumbles-4-thin-trade-towards-record-lows-2021-11-29/
https://www.reuters.com/markets/currencies/turkish-lira-tumbles-4-thin-trade-towards-record-lows-2021-11-29/
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jövedelmének erőteljes fellendülése a 2020-as 12,2 százalékról 2021-re 11,6 százalékra 
csökkenti a szegénységi rátát. Továbbá Törökország gazdasága 21,7 százalékkal 
bővült 2021 második negyedévében, ami a második legmagasabb arány a G20-
országok között. 

Ami a kereskedelmet illeti, Törökország Európával folytatott kereskedelmében 
többletet kezdett termelni, az ázsiai térséggel viszont külkereskedelmi hiánya van. 

1. táblázat 

 2017 2018 2019 2020 2021 Külkereskedelmi 
volumen 

EU 27 -14.7 0.0 8.3 -3.7 -0.5 168.9 

Más 
európai 
ország 

-0.4 5.7 6.5 1.7 4.5 35.6 

FÁK -15.6 -17.2 -15.6 -9.2 -11.6 46.7 

Ázsia -45.7 -40.6 -33.9 -36.3 -41.7 74.2 

Közel-
Kelet és 
Afrika 

23.4 21.7 30.5 19.8 27.3 81.5 

Észak-
Amerika 

-4.2 -4.6 -3.5 -1.4 1.9 26.8 

Forrás: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Saját összeállítás 

A 2021-es adatokból kitűnik, hogy Törökország az export terén egyre inkább a 
szomszédos államokra koncentrál – nevezetesen Bulgáriára, Iránra, Irakra, Grúziára, 
Szíriára és Görögországra – ugyanis ez a mutató 34,5 százalékkal nőtt az idei év első 
nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 12,5 milliárd 
dollárt, szemben a tavalyi 9,28 milliárd dollárral. 

Fontos megemlíteni még, hogy a szakértők szerint a következő évtizedben 
Törökország az elektromos járművek gyártásának legnagyobb központjává válik. 
Az ország első saját gyártású elektromos autóját 2022 végén dobják piacra, amivel 
kapcsolatban a török elnök elmondta: „Célunk, hogy Törökország az elektromos 
autók gyártása területén Európa vezető szereplője, és a világ top öt gyártó 
országának egyike legyen a következő tíz évben." 

Törökország, mint energiaközpont 

Törökország földrajzi elhelyezkedését általában az energiaszférában tekintik fő 
előnynek, mivel sokan a közvetlen szomszédságában lévő országok közül aktív 
török együttműködést (és segítséget) igényelnek az olaj és a földgáz exportjához 
vagy importjához gazdaságilag megvalósítható csővezeték-projekteken keresztül. 
Az ugyanazon globális és regionális szereplők közötti folyamatban megjelenő 
politikai, gazdasági és katonai konfliktusok nemcsak negatívan befolyásolják az 
eurázsiai energiaszállítási útvonalak fejlődését, hanem a törökök számára is nagy 
külpolitikai kihívást jelentenek, mivel hagyományosan arra törekedtek, hogy 
gondos egyensúlyt tartsanak fenn kapcsolataikban a Nyugattal és Oroszországgal. 

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/6b31bb9e-87a1-4d4a-83cb-1f7e76536fab/2021_10_07_Economic+Outlook+and+Monetary+Policy.pdf?MOD=AJPERES
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-34-5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9/2355291
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-become-a-top-auto-maker-says-erdogan-163201
https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-to-become-a-top-auto-maker-says-erdogan-163201
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Arra törekszünk, hogy megértsük, milyen geopolitikai tényezők játszanak szerepet 
Törökország helyzetében Eurázsia változó energiapolitikájában, és ezek a 
geopolitikai tényezők milyen módon erősítik vagy gyengítik Törökország azon 
célkitűzését, hogy más szereplők regionális energiaközpontként tekintsenek rá. 

Mára az energiabiztonság fontos bel- és külpolitikai kérdés lett. A sok energiát 
fogyasztó, valamint nagyobb nyersanyagkészlet híján lévő országok egyre 
kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülnek, mivel függenek a forrás országok politikai 
helyzetétől, adott esetben konfliktusaitól, ami miatt bármikor veszélybe kerülhet az 
energiaellátásuk. Mindezek tudatában kijelenthetjük, hogy az energiaforrások ma 
egyértelműen a világgazdaság legfontosabb árucikkei. Azonban annak ellenére, 
hogy a megújuló energiaforrások felhasználására való igény évről évre növekszik, a 
világ javarészt még mindig a nem megújuló forrásokra támaszkodik. Ez azt jelenti, 
hogy azok az országok és régiók, ahol ezek az erőforrások bőségesen 
megtalálhatók, tekintélyes előnnyel rendelkeznek a nemzetközi politikában.  

Az energiaforrások kitermelésének ellenőrzése, valamint a külföldi piacokra történő 
transzport jelentős mértékű befolyást gyakorol a regionális és globális politikai 
egyensúlyra. Ebben az értelemben az energia olyan kérdésnek tekinthető, 
amelyben az ország elhelyezkedése erősen összefonódik a hatalmi politikával. Az a 
felfogás, ami a földrajzi adottságokat a hatalmi politika eszközének tekinti, 
leginkább a hagyományos geopolitikai elméletekben nyilvánul meg.  Bár 
Törökország nem jelentős energiatermelő, földrajzi elhelyezkedése a kelet-nyugati 
és az észak-déli energiafolyosók kereszteződésében lehetőséget ad arra, hogy 
Eurázsia egésze szempontjából kulcsfontosságú energiaközpont legyen.  

Ma Törökország teljes energiaigényének mintegy 26 százalékát fedezik a hazai 
források, míg a többit az import diverzifikált portfóliójából biztosítják. A TANAP 
projekt az Európai Unió déli gázfolyosójának (SGC) gerince, amit az EU orosz 
gázfüggőségének csökkentésére terveztek, és kiemelkedő szerepet játszik 
Törökország abbéli törekvésében, hogy energiaközponttá váljon.  

Törökország ezen ambiciózus célkitűzése azonban már a jelenkor része, ugyanis 
megkerülhetetlen tényezővé vált a globális energiapiacon. Egész Európa 
szempontjából rendkívüli jelentőségű a Déli Gázfolyosó, amit gyakran Európa 
Selyemútjának is neveznek, ugyanis Azerbajdzsánból Európába szállítanak földgázt 
Törökországon keresztül. Ennek megfelelően Törökország tulajdonképpen egy 
tranzitországgá lép elő, és az energiabiztonság tekintetében egyre előkelőbb 
pozíciót foglal el. Napjainkban már nem csak kulturális vonatkozásban számít a 
kelet és nyugat kapujának, hanem elhelyezkedése révén kulcsfontosságú szereplő 
Európa energiaellátásban. 

A Türk Tanács és annak gazdasági vonatkozásai 

A Türk Tanács (Türk Államok Szervezete) egyes török nyelvű, iszlám kultúrájú 
országokat tömörítő geopolitikai szervezet, melyet 2009. október 3-án alapítottak. 
Hivatalos tagjai Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és 
Üzbegisztán. 2018. szeptember 3. óta Magyarország megfigyelői státusszal 
rendelkezik a Tanácsban, 2019. szeptember 19-én pedig Budapesten nyitották meg 
a Tanács európai képviseletét. 

https://ideas.repec.org/a/eee/enepol/v128y2019icp584-592.html
https://www.csis.org/analysis/turkey-reconnecting-eurasia
https://www.csis.org/analysis/turkey-reconnecting-eurasia
https://www.tanap.com/tanap-project/why-tanap/
https://www.tanap.com/tanap-project/why-tanap/
https://www.aa.com.tr/en/europe/turkic-council-inaugurates-office-in-budapest/1588572
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A szervezet fő célja, hogy tovább mélyítse a türk nyelvű államok közötti átfogó 
együttműködést, valamint, hogy előmozdítsa a békét és stabilitást a régióban és az 
egész világon egyaránt. A tagállamok megerősítették elkötelezettségüket a 
demokratikus értékek, az emberi jogok, a jogállamiság és a felelősségteljes 
kormányzás elvei mellett. A Nakhcsivani Megállapodás preambuluma rendelkezik 
a szervezet főbb feladatairól, amelyek közül a leglényegesebbek: 

• A hatékony regionális és kétoldalú együttműködés előmozdítása minden 
közös érdekű területen; 

• Kedvező feltételek megteremtése a kereskedelem és a befektetések 
számára; 

• Átfogó és kiegyensúlyozott gazdasági növekedés elérése; 

• Az interakció bővítése a tudomány, a technológia, az oktatás, az 
egészségügy, a kultúra, a sport és a turizmus területén; 

• A tömegmédia és más kommunikációs csatornák interakciójának 
ösztönzése. 

A Tanács 2015-ös asztanai csúcstalálkozója óta a türk nyelvű országok 
együttműködése új szintre emelkedett. A Türk Tanács tagállamai közötti 
kereskedelmi forgalom 22 százalékkal nőtt, és elérte a 9 milliárd USD-t. Ha ehhez az 
egyenlethez hozzáadjuk Üzbegisztánt (hivatalosan csak 2019-ben csatlakozott) és 
Türkmenisztánt (megfigyelői státusz, de a közeljövőben csatlakozik), a teljes 
kereskedelmi forgalom megközelítőleg eléri a 16 milliárd USD-t az összes türk 
nyelvű ország tekintetében. Üzbegisztánnak a Türk Tanács tagállamaival folytatott 
kereskedelmi forgalma is 40 százalékkal nőtt 2016 óta. A török nyelvű államok 
felismerték, hogy együttesen sokkal nagyobb kapacitással tudnak hozzájárulni a 
regionális stabilitáshoz. Hat türk állam lakossága körülbelül 150 millió fő, területük 
több mint 4,5 millió négyzetkilométer, teljes GDP-jük pedig körülbelül 1,5 billió USD, 
amellyel a 13. helyen áll a világon.  

Ahogy láthatjuk, a Türk Tanács országaiban komoly gazdasági potenciál is rejtőzik. 
Amerikai, európai, orosz és kínai külpolitikai döntéshozók, valamint más fejlődő 
országokból érkező nemzetek egyre inkább próbálnak kapcsolatot teremteni az 
erőforrásokban gazdag területekkel a kőolajforrások biztosítása érdekében. A 
Kaszpi-medence jelentős olaj- és gázkészletei miatt a közép-ázsiai köztársaságok 
fokozódó globális figyelemben részesülnek. Sok kutató úgy gondolja, hogy e térség 
olyan kiaknázatlan tartalékokkal rendelkezik, amelyek akár a Perzsa-öbölével is 
vetekedhetnek. A régió lehetőségeire vonatkozó optimista becslésekre felfigyeltek 
olyan országok, mint Kína vagy az Egyesült Államok, de az Európa Unió is fokozott 
érdeklődéséről tett tanúbizonyságot. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja 
(UNEP) szerint az utóbbi években a Kaszpi-medence térségében kiépített fő 
exportvezeték-útvonalaknak köszönhetően a régió potenciálja rendkívüli 
mértékben megerősödött. Jelenleg Kazahsztán és Azerbajdzsán a régió 
legnagyobb termelője. Míg a kaszpi-tengeri olaj- és földgázforrásokra vonatkozó 
becslések eltérnek, az elemzők egyetértenek abban, hogy jelentős hatással van a 
világ energiaellátására. 

https://www.turkkon.org/assets/pdf/temel_belgeler/nakhchivan-agreement-on-the-establishment-of-the-copperation-council-of-turkic-speaking-states-1-en.pdf
https://www.turkkon.org/en/isbirligi-alanlari/economic-cooperation_2
https://www.turkkon.org/en/isbirligi-alanlari/economic-cooperation_2
https://www.jstor.org/stable/26334115
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Törökország és Magyarország kapcsolatai 

A két ország intenzív kulturális és gazdasági kapcsolatokat ápol egymással. 
Legfrissebb fejlemény, hogy a magyar miniszterelnök Törökországba utazott 
november második hetében, és Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel is találkozott. 
A látogatás alkalmával Orbán Viktor a következő nyilatkozatot tette: „Törökország 
fontos szövetségesünk a migráció elleni küzdelemben”. 

A magyar kormányfő egy videójában szólt az európai energiaválságról is. Ezzel 
kapcsolatban kiemelte, hogy létrehoztak egy olyan gázvezetékrendszert, amely 
délről biztosítja Magyarország gázellátását, és köszönetet mondott Recep Tayyip 
Erdoğan török elnöknek azért, hogy a két ország között megvalósulhatott ez az 
energetikai együttműködés. 

A magyar külügyminisztérium már többször hangsúlyozta Törökország 
fontosságát Magyarország kelet felé nyitó politikája szempontjából. Az erős 
gazdasági összeköttetések egy újabb kiváló példája, hogy a Şişecam Group ebben 
az évben 73 milliárd forint (kb. 257 millió dollár) befektetéséről döntött, és a magyar 
kormány ezen beruházáshoz 12,5 milliárd forintos támogatást nyújt. A cég 
vezérigazgatója, Ahmed Karaman elmondta, hogy Kaposvár városában építik fel 
cégük első európai üvegcsomagolóanyag-üzemét. Azt tervezik, hogy 2023-ban 
kezdik meg működésüket, 2025-ben pedig már teljes kapacitással a gyártást. 

Törökország globális pozíciót tölt be a védelmi ipar tekintetében, sőt kijelenthető, 
hogy forradalmasította ezt a területet az elmúlt két évtizedben. Erdoğan 
hangoztatta, hogy Törökország örömmel osztja meg barátaival mindazon tudását, 
amelyre a védelmi iparban tett szert. Meggyőződését fejezte ki afelől, hogy a béke, 
a stabilitás és a bizalom légkörének biztosítása a régióban főként attól függ, hogy 
a védelmi iparban milyen mértékben képesek kialakítani a megfelelő egyensúlyt. 
Éppen emiatt nem meglepő, hogy Magyarország nyitott Törökország tudására és a 
két ország a védelmi ipar területén is aktívan együttműködik. Nemrégiben a török 
médiában megjelent egy hír, miszerint Törökország fegyveres drónjait, vagyis pilóta 
nélküli légijárműveket (UAV) tesztelt a magyar hadsereg, pontosabban a Vestel 
Defense által fejlesztett KARAYEL-SU fegyveres drónt szárazföldön és levegőben is 
lefényképezték a Magyar Honvédség Pápai Repülőbázisán. Recep Tayyip Erdoğan 
elnök szerint Törökország a világ első három helyére került a harci 
dróntechnológiában, és a török védelmi cégek által gyártott összes drónra 
világszerte nagy a kereslet, amit jól szemléltet az a tény is, hogy török drónokat 
használtak olyan nagyobb konfliktusok helyszínein is, mint Szíria, Líbia és Hegyi-
Karabakh. 

Konklúzió 

Törökország a világ egyik leggyorsabban növekvő országa, és jó eséllyel néhány 
éven belül a legnagyobb piacgazdaságok egyike lesz. A török gazdaság több 
hullámvölgyön ment keresztül az elmúlt évtizedekben, de mára világossá vált, hogy 
már nem csak a szűk régióban, hanem globálisan is meghatározó tényező lesz. 
Magyarország hamar felismerte az országban rejlő potenciált és napjainkban már 
intenzív együttműködést folytatunk a Kelet és Nyugat kapujaként elhíresült közel-
keleti állammal, amely kiterjed a kereskedelemre, turizmusra, a politikai 
koordinációra és a védelmi iparra egyaránt. 

https://www.trt.net.tr/magyar/torokorszag/2021/11/11/torokorszagban-tartozkodik-orban-victor-magyar-kormanyfo-1732795
https://www.trt.net.tr/magyar/torokorszag/2021/11/11/torokorszagban-tartozkodik-orban-victor-magyar-kormanyfo-1732795
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/2266524
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/2266524
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/2266524
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2338070
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/2338070
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkeys-armed-drones-put-to-test-in-hungary-report-169342
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkeys-armed-drones-put-to-test-in-hungary-report-169342
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkeys-armed-drones-put-to-test-in-hungary-report-169342
https://www.hurriyetdailynews.com/amp/turkeys-armed-drones-put-to-test-in-hungary-report-169342
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Törökország, mint energiaközpont, vezető szereppel bír a régióban, és kedvező 
földrajzi elhelyezkedése révén rendkívül fontos gázvezetékrendszerek vonulnak 
keresztül rajta, ami miatt a szomszédos országok nagymértékben támaszkodnak 
rá, de Európa szempontjából is lényeges a Déli Gázfolyosó, ami hatékonyan járul 
hozzá az öreg kontinens energiabiztonságához.  


