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Tárik Meszár 

Az orosz-ukrán konfliktusban Törökország az elhúzódó háború egyik legfontosabb 
szereplőjévé vált, ugyanis számos fronton érintett, kezdve az Ukrajnával folytatott 
biztonsági együttműködéstől az Oroszországgal folytatott energiaügyi 
együttműködésen át a Kijev és Moszkva közötti diplomáciai közvetítői szerepéig. A 
török diplomácia volt az, amely megkönnyítette a gabonaszállítás újraindulását 
Ukrajna kikötőiből augusztus 1-jén, a háború kezdete óta először. A konfliktusnak ez 
az egyre inkább proaktív megközelítése nagy lehetőségeket, de egyben kihívásokat 
is jelent Törökország számára. Ankara régóta igyekszik kihasználni stratégiai 
pozícióját Európa és Ázsia interkontinentális kereszteződésében, valamint 
kihangsúlyozni az összeköttetés fontosságát. Funkcionálisan Törökország 
létfontosságú tranzitfolyosóként szolgál az olyan kulcsfontosságú erőforrások 
számára, mint az energia- és élelmiszerellátás, és ez a folyosó még fontosabbá vált, 
tekintettel az orosz-ukrán háború okozta gazdasági és kereskedelmi zavarokra. 
Intézményi szempontból Törökország létfontosságú tagja a NATO biztonsági 
tömbjének, de olyan ország, amely gyakran amerikai és európai partnerei 
álláspontjával szemben függetlenül működik, beleértve a Nyugat ellenfeleivel, 
például Oroszországgal és Iránnal való kapcsolatát is. 

Kulcsszavak: Törökország, orosz-ukrán háború, élelmiszerválság, diplomáciai 
kapcsolatok 

Abstract 

In the Russo-Ukrainian conflict, Türkiye became one of the most important players 
in this protracted war. It was involved in the conflict on many fronts, from security 
cooperation with Ukraine to energy cooperation with Russia to its role as 
diplomatic mediator between Kiev and Moscow. It was Turkish diplomacy that 
enabled the resumption of grain shipments from Ukrainian ports on August 1, for 
the first time since the war began. This increasingly proactive approach to the 
conflict presents great opportunities for Türkiye, but also challenges. Ankara has 
long sought to capitalize on its strategic location at the intercontinental crossroads 
between Europe and Asia and to emphasize the importance of connectivity. 
Functionally, Türkiye serves as a major transit corridor for key resources such as 
energy and food, a corridor that has become even more important given the 
economic and trade disruptions caused by the Russia-Ukraine war. Institutionally, 
Türkiye is an important member of the NATO security bloc, but a country that often 
acts independently of the positions of its U.S. and European partners, including its 
relations with Western adversaries such as Russia and Iran. 

Keywords: Türkiye, Russo-Ukranian conflict, food crisis, diplomatic relations 
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A török gazdaság az orosz-ukrán háború előtt 

Törökország a nagyjából 720 milliárd dolláros GDP-jével a világ 19. legnagyobb 
gazdasága. Tagja az OECD-nek és a G20-nak, és egyre fontosabb adományozója az 
OECD ODA-nak (Official Development Assistance). Az ország ambiciózus 
reformokat hajtott végre, aminek köszönhetően 2002 és 2017 között magas 
növekedési rátának örvendett, ami az országot a felső-közepes jövedelmi státusz és 
a szegénység szignifikáns csökkentése felé vitte. A napi 5,50 dolláros szegénységi 
küszöb alattiak aránya 2002 és 2018 között a háromnegyedével 8,5%-ra csökkent. 

A termelékenység növekedése azonban lelassult, mivel a reform lendülete az 
elmúlt évtizedben alábbhagyott, és fokozódott a belső és külső sebezhetőség. A 
magánszektor magas adósságát, a folyó fizetési mérleg tartós hiányát, a magas 
inflációt és a magas munkanélküliséget 2018 augusztusa óta súlyosbítja a 
makroszintű pénzügyi instabilitás. 

A kormány gazdaságpolitikai válasza a COVID-19-re gyors volt, de a laza monetáris 
politikára és a gyors hitelbővítésre összpontosított. Ez támogatta a gazdasági 
tevékenységet – Törökország gazdasága azon kevesek egyike volt a G20-ban és az 
OECD-ben, amely 2020-ban növekedést tapasztalt –, de az inflációt is táplálta. A 
Covid-19-válság a nemek közötti szakadékot is elmélyítette, és növelte a fiatalok 
munkanélküliségét és a szegénységi rátát, valamint az egyenlőtlenségek 
kockázata is nőtt. 

A gazdaság alakulása a háborút követően 

Törökország gazdasági helyzete jelenleg korántsem tekinthető bíztatónak. Az 
ország súlyosan eladósodott a nemzetközi befektetőkkel szemben – a legfrissebb 
adatok szerint 451 milliárd dollár értékű adósság terheli. A rövid távú külső 
államadósság 185,3 milliárd dollár. Ezek a rossz mutatók egyrészt a magas energia- 
és nyersanyagárak miatt alakultak ki, amelyet tovább súlyosbított Oroszország 
ukrajnai inváziója. Törökország folyó fizetési mérlegének tartós hiánya van. Az 
importáruk magasabb költsége nem fékezte kellően a keresletet, és a török 
munkaerő alacsonyabb költsége nem biztosított kellő versenyelőnyt a hazai 
iparnak a folyó fizetési mérleg hiányának javításához. 

A GDP-számításokat 2008-ban és 2016-ban is jelentősen felfelé módosították, és az 
új adatsorok nem tekinthetők megbízhatónak. Ezért a központi kormányzat, a 
jegybank és a nem pénzügyi reálszektor keményvalutában denominált 
kötelezettségeinek GDP-hez viszonyított aránya nehezen megbecsülhető. Ami a 
külső hitelfelvételt illeti, a török gazdaságot csak valamivel jobb helyzetben lévőnek 
minősítik, mint Srí Lankát és Libanont, és egy csoportba tartoznak Egyiptommal és 
Pakisztánnal. Törökország hosszú lejáratú, devizában denominált 
államadósságának hitelminősítése a Moody’s szerint B3, ami a legalacsonyabb az 
elmúlt 30 évben. A külföldi államok és a befektetők számára a legfontosabb kérdés 
az, hogy Törökország képes lesz-e időben kiváltani külső adósságát anélkül, hogy 
problémákba ütközne. 

Törökország inflációs spirálban van: a jelenlegi hivatalos inflációs ráta 83,45%, az 
elmúlt 24 év legmagasabb szintje, és három számjegyű is lehet, ha újabb valuta 
sokk következik be. Ami a  munkanélküliség természetes rátáját illeti, jelenleg 10%-
os, de a valóságban ez meghaladhatja akár a 20%-ot is. Az alkalmazottak 

https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
https://www.worldbank.org/en/country/turkey/overview
https://www.mei.edu/publications/turkish-economy-under-presidential-system
https://www.mei.edu/publications/turkish-economy-under-presidential-system
https://www.mei.edu/publications/turkish-economy-under-presidential-system
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kétharmada a minimálbér körül keres, ami körülbelül havi 300 dollárnak felel meg. 
A szegénység kiterjedt és a korlátozott kilátások miatt a fiatalok eltökéltek a 
kivándorlás iránt, különösen a legjobban képzettek. 

Összefoglalva a helyzetet, nehéz lesz fenntartható növekedést és jólétet elérni, ha a 
társadalom elveszíti optimizmusát a jövőt illetően. Ez utóbbi a fiatalok fejlett 
országokba való kiköltözésének igényét támasztja fel. A nemzetközi 
döntéshozóknak figyelembe kell venniük annak lehetőségét, hogy Törökország 
társadalmilag instabil marad a 2020-as években. 

Törökország szerepe az energiaválság kezelésében 

Ami a háború nyomán kialakult energiaválságot illeti, az európai országok a 
termelés visszaesése és az energiaköltségek emelkedése után – különösen a 
kohászat és a gépipar szektoraiban – Törökországban kezdtek el megoldásokat 
keresni. A török fővárosban, Ankarában működő OSTİM ipari övezet Gyáriparosok 
és Üzletemberek Szövetségének vezetője, Levent Çamur elmondta, hogy az orosz-
ukrán háború energiaválságot okozott, különösen Európában. A szakember 
hozzátette: az orosz-ukrán háborúból eredő energiaválság a tavalyi évhez képest 
mintegy tízszeresére emelte az európai gyárak energiaköltségeit. Rámutatott arra, 
hogy az európai energiaválság pozitív és negatív eredményeket is hozott a török 
iparosok számára a különböző termelési ágazatokban. Kiemelte: „Növekszik a 
kereslet az ipari szektor iránt Törökországban az európai termelési szektorban 
tapasztalható zavarok miatt, és habár ez a válság előnyt jelenthet a török ipari 
szektor számára, valószínű azonban, hogy Törökországnak a közeljövőben az 
európaihoz hasonló problémával kell szembenéznie.” 

Törökország viszonyulása az orosz-ukrán háborúhoz 

A Kreml Ukrajna elleni háborújának első napjaiban Törökország elismerést kapott 
Ukrajnától és nyugati szövetségeseitől is, amiért támogatta az előbbi 
szuverenitását és területi integritását, emellett fegyveres drónokat biztosított, és 
lezárta a Török-szorosokat az orosz hadihajók előtt. A közelmúltban a fekete-
tengeri gabonablokád enyhítésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseit is sokan 
méltatták. 

Recep Tayyip Erdoğan török elnök vezetése alatt Törökország az összeköttetés 
mindkét formáját kihasználta, hogy megerősítse regionális hatalmi pozícióját, 
amely nem illeszkedik jól sem a nyugatbarát, sem az oroszbarát táborba. Ankara 
jelentős mennyiségű fegyvert biztosít Ukrajnának, köztük a Bayraktar TB2 
drónokat, amelyekről bebizonyosodott, hogy hozzájárultak az ukrán erők orosz 
állások elleni megtámadásához. 

Ankara ugyanakkor kettős politikát folytat, ugyanis nem csatlakozott a Nyugat 
Oroszország elleni szankcióihoz, válaszul az ukrajnai invázióra, Erdoğan pedig 
augusztus 5-én az oroszországi Szocsiban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott 
találkozóján tárgyalt a török-orosz energiaügyi együttműködés bővítéséről. 
Törökország még így is a déli gázfolyosón keresztül az Európába irányuló nem orosz 
energiaellátás csatornájaként szolgál, amelyet az Európai Unió az orosz földgáztól 
való eltávolodás érdekében ki akar terjeszteni. 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/2718610
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/2718610
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/2718610
https://foreignpolicy.com/2022/08/11/turkey-russia-ukraine-war-swing-player/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/turkeysource/how-turkey-can-play-a-more-constructive-role-in-russias-war-on-ukraine/
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Emellett Törökország vezetése mindvégig arra törekedett, hogy kamatoztassa a 
gabonaüzletben elért korábbi diplomáciai sikereit azáltal, hogy a megállapodást 
csak az első lépésként mutatja be a tartós béke felé vezető úton. Egyes török 
tisztviselők még azt is javasolták, hogy az Isztambulban létrehozott Közös 
Koordinációs Központ bizalomépítő intézkedésként működhetne az ukránok és az 
oroszok között. 

Amíg a béke létre nem jön, Törökországnak még bőven van lehetősége, hogy 
konstruktív szerepet játsszon a konfliktusban, Ukrajna és saját érdekeit is szolgálva. 
Ezt a következő módokon teheti meg: 

• fokozza a katonai segítségnyújtást Ukrajnának; 

• biztosítsa a Montreux-i Egyezmény szigorú betartását; 

• megpróbálja visszaszorítani a szankciók elkerülését; 

• segíti az ukrán export kiterjesztését; 

• együttműködik Ukrajnával a nukleáris biztonság és védelem terén; 

• közvetít humanitárius kérdésekben; 

• részt vesz a háború utáni újjáépítésben; 

• segíti a regionális energiabiztonság biztosítását. 

Összegzés 

Oroszország inváziója egy súlyos, civileket sem kímélő népirtó háborúvá vált. 
Ankara mindent elkövetett annak érdekében, hogy semleges közvetítő szerepet 
töltsön be a két fél között, ám ez csalódást okozott számos szövetségesében. A 
kritikusok szerint Törökország egyre intenzívebb gazdasági kapcsolatai az orosz 
cégekkel, Oroszország illegális kereskedelme a kifosztott ukrán gabonával a török 
kikötőkön keresztül, valamint az, hogy Törökország állítólagosan megkönnyíti az 
orosz vállalkozások számára a szankciók kikerülését, azt mutatják, hogy a törökök 
inkább a Moszkvával való kapcsolatukk megmentésében érdekeltek, nem pedig 
hogy kiálljanak Ukrajna mellett. Oroszország számára ez az együttműködés 
nyilvánvaló haszonnal jár, viszont Törökország esetében már korántsem biztos, 
hogy így van. A Moszkva irányába történő további gazdasági és politikai 
elköteleződés esetén Törökország még jobban függhet Oroszországtól, ami miatt 
még fokozottabban elidegenedhet a Nyugattól. Ha a kritikus hangokkal szemben 
a valóságot nézzük, akkor világosan kitűnik, hogy Törökország megpróbál afféle 
mediátorként közreműködni a két háborús fél között, és  egyértelműen a béke 
megteremtésén munkálkodik. 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/turkeysource/how-turkey-can-play-a-more-constructive-role-in-russias-war-on-ukraine/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/turkeysource/how-turkey-can-play-a-more-constructive-role-in-russias-war-on-ukraine/

