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Összefoglalás: A kuvaiti közvetítés és az amerikai fellépés ellenére máig sem si-
került megoldani a 2017. június 5-én kirobbant katari válságot. Napra pontosan fél 
évvel később az Öböl Menti Együttműködési Tanács országai – a várakozásoktól 
eltérően – megrendezik az éves csúcstalálkozójukat, ennek ellenére Katar és a vele 
szemben létrejött (Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom és Szaúd-Arábia 
vezette) koalíció is kompromisszumképtelennek tűnik. A kétrészes elemzés első fe-
lének célja a válság belpolitikai és gazdasági következményeinek a számba vétele, 
valamint két kérdés megválaszolása: sikeresnek tekinthető-e a Katar-ellenes fellé-
pés, illetve mire számíthatunk a jövőben?

Abstract: Despite of the Kuwaiti mediation efforts and American actions, the Qatari 
crisis – which broke out on the 5th of July 2017 – remains to be unsettled. Exactly 
half a year later, the members of the Gulf Cooperation Council unexpectedly agreed 
to meet at their yearly organized summit, nonetheless both Qatar and the coalition 
against it, led by Bahrain, Egypt, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, seem 
uncompromising. The aim of the first issue of the two-part analysis is to describe 
the domestic, political, and economic implications of the crisis on Qatar and to 
answer two questions – can the actions against Qatar be considered successful 
and what are the prospects for the future.

Bevezetés

Fél éve, 2017. június 5-én robbant ki a katari diplomáciai válság, amelynek során 
Szaúd-Arábia, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein kezdemé-
nyezésére több ország is megszakította a diplomáciai kapcsolatait Katarral, 

a vele szomszédos országok pedig lezárták előtte a tengeri, légi és szárazföldi ha-
táraikat. A Kuvait által vezetett közvetítési kísérlet és a szeptemberi, „pillanatokig” 
tartó katari–szaúdi közeledés ellenére a válság a mai napig megoldatlan – e tény 
viszont megkérdőjelezi az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) létjogosultsá-
gát, a Perzsa-öböl térségének stabilitását.

A kétrészes elemzés célja a krízis bel- és külpolitikai következményeinek a be-
mutatása.* Az elkészítése során két kérdésre igyekeztem választ adni a katari válság 
első fél évének tapasztalata alapján: egyrészt, hogy sikerült-e az azt kirobbantó ko-
alíciónak elérnie a céljait, másrészt hogy milyen kimenetelei lehetnek a válságnak. 
Az elemzésnek nem célja az események okainak és körülményeinek a bemutatása, 
hiszen a folyamatnak az a szakasza már a magyar szakirodalomban is elég részle-
tesen feldolgozott.

* Az elemzés készítése során a szerző felhasználta a 2017. október 30. és november 4. között 
Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben tett kutatóútja eredményeit is. A nem lehivatko-
zott állítások az e kutatóút során folytatott, bizalmas interjúkból származnak.

http://www.ajtk.hu/kutatoi-blog/81/katar-terdre-kenyszerult-/
http://kki.hu/assets/upload/11_KKI-elemzes_QAT.pdf
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Megfigyelők szerint a katari válságot eszkaláló szaúdi–emírségi koalíció elsőd-
leges célja az volt, hogy aláássa a Tháni-család vezette rezsim uralmát – politikai és 
gazdasági értelemben egyaránt. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy a fellépés egyik 
célt sem érte el, és ebből a szempontból csak korlátozott eredményeket tud felmu-
tatni. Az elemzéspár első részében e két aspektussal foglalkozom, a következőben 
pedig a válságnak a GCC belső dinamikájára, valamint a közel-keleti regionális fo-
lyamatokra gyakorolt hatásait veszem górcső alá. A második rész végén fogom 
azonosítani azokat a forgatókönyveket, amelyek a legvalószínűbbeknek tűnnek a 
válság kimenetelével kapcsolatban.

A katari helyzet a közel-keleti eseményekhez képest is mélyen átpolitizálódott a 
nemzetközi közbeszédben. Ennek oka, hogy a részt vevő felek felismerték: a köz-
vélemény befolyásolása kulcskérdés a válság „megnyerése” szempontjából. Ez a 
politikai törekvés kihatott a sajtóra és a kutatói szférára is, így a pártatlannak ne-
vezhető források száma korlátozott. Még abban sincs egyetértés például, hogy a 
szaúdi–emírségi koalíció fellépését milyen kifejezéssel tudjuk a legpontosabban 
leírni. Az inkább katari szimpátiával rendelkezők a légi, tengeri és szárazföldi hatá-
rok lezárása miatt „bojkottról”, „blokádról” vagy „izolációról” beszélnek, a koalícióval 
egyetértők pedig (tekintve, hogy a résztvevők a szintén szomszédos Irán ellenkező 
álláspontja miatt nem tudták teljesen körülzárni Katart) elsősorban az „embargó” 
kifejezést használják. Én korábban „elszigetelési kísérletnek” neveztem a koalíció 
fellépését, ezért a válság politikai dimenziójára a továbbiakban is ezt a kifejezést 
használom, a téma gazdasági vonulatát pedig az „embargóval” írom le, a kettőre 
együtt pedig „válságként” hivatkozom.

A kAtAri válság BelpolitikAi következményei

A katari az egyik legstabilabb belpolitikai rendszer nemcsak a Perzsa-öböl-
ben, de a Közel-Keleten is. Ez az ottani uralkodócsalád, a Thánik hatalmas 
méretének, társadalmi beágyazottságának és külső támogatottságának kö-

szönhető. Az 1970-ben függetlenné vált ország története – amely során összesen 
négy uralkodó váltotta egymást (lásd: az 1. táblázat) – két fontos tanulsággal szol-
gált a szaúdi–emírségi vezetésű koalíció számára.

Egyrészt a modern Katarban lezajlott három uralkodóváltásból kettő családon 
belüli puccsal történt – a lakosság teljes kihagyásával és részükről az események 
passzív elfogadásával. Ez azt jelenti, hogy a mindenkori katari emír számára nem a 
különböző társadalmi elitek, hanem (a szaúdi belpolitikai rendszerhez hasonlóan) a 
rezsimen és az uralkodócsaládon belüli erőcsoportok jelentik a fenyegetést.

http://kki.hu/assets/upload/11_KKI-elemzes_QAT.pdf
http://www.kul-vilag.hu/2013/02/szalai.pdf
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1. táblázat
A független Katar Állam uralkodói

Uralkodó neve Uralkodásának ideje Leváltásának körülményei

Ahmad bin Ali Al Tháni (1960–)1970–1972 Az unokatestvére, Khalifa 
által elkövetett puccs

Khalifa bin Hamad Al Tháni 1972–1995 A fia, Hamad által 
elkövetett puccs

Hamad bin Khalifa Al Tháni 1995–2013 Irányított örökösödés a 
koronaherceg javára

Tamím bin Hamad Al Tháni 2013–

Ebből következik, hogy a szaúdi vezetésű koalíció elsősorban nem a lakossá-
gon belül keresett magának partnereket, annak zöme ugyanis kiállt a Tháni-család 
és személyesen Tamím emír mögött. A katariak a közösségi médián és például a 
személyautójukon elhelyezett képekkel is jelzik az uralkodó iránti hűségüket. Ter-
mészetesen elképzelhető lett volna egy, a rezsimmel szemben alulról szerveződő 
felkelés, de a rendszerellenes mozgalmaknak nincs hagyományuk az országban, 
és nem is alakult ki kritikus mértékű ellenállás. Az elmúlt két évtizedben a rezsim 
a világ egyik legmagasabb életszínvonalát volt képes biztosítani az állampolgárai 
számára, így érthető, hogy azok a jelenlegi vezetést támogatják.

Egy októberben nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás szerint a kata-
ri lakosságnak szinte mérhetetlenül kis része ért csak egyet a szaúdi koalícióval, 
ugyanakkor a megkérdezettek 81 százaléka a válság megoldása érdekében vala-
milyen kompromisszumos megoldást tart kívánatosnak. Részben árnyalja azonban 
a képet, hogy a koalíció által vitatott katari politikák – elsősorban Irán és a Muszlim 
Testvériség – kérdésében a helyi társadalom megosztott, a többség pedig nem 
ért egyet a kormány álláspontjával (az al-Dzsazíráról és Törökországról azonban 
határozottan pozitív a megítélésük). Természetesen egy ilyen felmérés eredményeit 
a Katarhoz hasonló, autokratikus országokban nem szabad kritika nélkül elfogad-
nunk, azonban más jelek mellett ezek is arra utalnak, hogy a lakosság kiáll a kormány 
mellett. Ennek következtében a szaúdi–emírségi vezetésű koalíció is inkább a rezsi-
men és elsősorban a Tháni-családon belül keresett magának partnereket.

Másrészt, az előbbihez kapcsolódóan, a katari uralkodó dinasztián belül is lé-
teznek szaúdi szimpátiával vagy gazdasági érdekekkel rendelkező körök, amelyek 
1995-ig – az első két uralkodó regnálása alatt – hatalmon is voltak. Ahmad és 
Khalifa emír a külpolitikában konzervatív, a szaúdi kül- és biztonságpolitikai érde-
keket követő magatartást folytatott. A család Hamadhoz és Tamímhoz kötődő ága 
viszont éppen ellenkező véleményen volt. Amikor hatalomra kerültek, az ország más 
útra lépett: az ő nevükhöz fűződik a Muszlim Testvériség támogatása, a Szaúd-
Arábiától független külpolitika, az al-Dzsazíra létrehozása – vagyis szinte minden, 
amiért a koalíció a katari rezsimet bírálja.

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/qatars-domestic-stability-and-the-gulf-crisis
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/survey-qatari-public-wants-compromise-not-irans-help
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Éppen ezért a szaúdiak és az emírségiek igyekeztek megfelelő hátszelet biz-
tosítani a Tháni-család korábban Ahmad vagy Khalifa bizalmát élvező, de mára 
kegyvesztett tagjai és a hozzájuk kapcsolódó üzletemberek és vezetők számára. 
A koalíciót vezető országok meggyőződése, hogy az ország első számú vezető-
je továbbra is a – hivatalosan – 2013-ban lemondott Hamad, s a fia csak névleg 
uralkodik. Éppen ezért velük szemben kezdték el felépíteni a belső ellenállást. Ennek 
köszönhetően egyre látványosabbá vált a „katari ellenzék”, amelynek valódi erejét 
és támogatottságát nehéz felmérni (mindenesetre nem tűnik kritikus méretűnek). 
A Katar-ellenes koalíció által támogatott ellenzék vezéralakjai között a következő 
politikusok neve merült fel:

• Abdullah bin Ali Al Tháni, a független ország első uralkodójának, Ahmad bin Ali 
Al Tháninak a testvére. A szaúdi családi és üzleti kapcsolatokkal rendelkező, 
nagyrészt Londonban élő Abdullah augusztusban igyekezett „közvetítőként” 
fellépni a katari nép és a szaúdi kormány között: nyilatkozata szerint neki kö-
szönhető, hogy a szaúdiak nem tiltották el a katari állampolgárokat a mekkai 
zarándoklat lehetőségétől. Szalmán szaúdi király Marokkóban személyesen 
is találkozott Abdullahhal, ami azt mutatja, hogy a szaúdi vezetés igyekszik 
őt uralkodói szinten kezelni.

• Szultán bin Szuhejm Al Tháni, a második uralkodó, Khalifa bin Hamad Al 
Tháni unokatestvére (apja, Szuhejm bin Hamad Al Tháni 1972 és 1985 között 
a külügyminiszteri posztot töltötte be). A Párizsban élő herceg a válság során 
nyíltan bírálta a katari kormányt, ezért októberben a rezsim befagyasztotta 
az országban lévő számláit, a biztonsági erők pedig átvizsgálták a katari lak-
helyét.

• Favaz al-Attija, egy brit állampolgársággal rendelkező üzletember, aki már 
korábban is súlyos vádakkal illette a korábbi miniszterelnök-külügyminisz-
tert, Hamad bin Dzsászim Al Thánit (ismertebb nevén HbJ-t). Szerinte a volt 
kormányfő (aki a Muszlim Testvériséget támogató katari külpolitika egyik 
szimbóluma, és szorosan kötődik a jelenlegi emírhez és apjához) letartóztat-
tatta, majd tizenöt hónapig jogelleneses fogva tartotta és kínozta őt. Emellett 
pedig a lemondása óta diplomáciai ranggal Londonban lakó HbJ visszaél a 
mentelmi jogával, és a nemzetközi jogot megszegve, pénzügyi tevékenysé-
get folytat az országban.

• Khalíd al-Hail, a szintén Londonban élő, szaúdi–emírségi kapcsolatokkal is 
rendelkező üzletember, aki azt állítja magáról, hogy a rezsimváltást köve-
telő Katari Nemzeti Demokratikus Párt vezetője. Khalíd szeptember 14-én 
szervezte meg a „Qatar, Global Security & Stability” című konferenciát, 
amely a katari rezsimet ellenző politikusok és üzletemberek találkozójául 
szolgált. A rendezvényen (amelyhez hasonlót szerveztek már arab közös-
ségek Lengyelországban és más európai országokban is) a szaúdi vezetésű 
koalíció követelései (terrorista csoportok támogatásának beszüntetése, az 
al-Dzsazíra tévéadó tudósítási és szerkesztői szabályainak a módosítása) 
mellett felmerült az emberi jogi jogsértések és a demokratizáció kérdésköre 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/qatars-domestic-stability-and-the-gulf-crisis
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/qatars-domestic-stability-and-the-gulf-crisis
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-15/invasion-coup-or-muddle-through-how-the-qatar-crisis-could-end
http://www.middleeasteye.net/news/qatari-opposition-414323423
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/08/17/Who-is-Abdullah-Al-Thani-the-descendant-of-the-family-of-the-builder-of-modern-Qatar-.html
http://www.middleeasteye.net/columns/saudi-s-attempt-qatari-coup-backfired-now-wait-blowback-1502635352
http://www.arabnews.com/node/1147216/media
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/08/18/King-Salman-recieves-Sheikh-Abdullah-bin-Ali-Al-Thani.html
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/08/18/King-Salman-recieves-Sheikh-Abdullah-bin-Ali-Al-Thani.html
https://english.alarabiya.net/en/features/2017/09/18/Profile-Who-is-Sheikh-Sultan-bin-Suhaim-Al-Thani-.html
http://www.arabnews.com/node/1178691/middle-east
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/15/qatari-billionaire-cannot-be-sued-over-torture-claim-london-court-rules
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/20/qatari-sheikh-accused-of-running-hotel-while-claiming-diplomatic-immunity
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/13/diplomatic-immunity-of-qatars-former-billionaire-pm-questioned-in-high-court
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/13/diplomatic-immunity-of-qatars-former-billionaire-pm-questioned-in-high-court
https://khalidalhaill.wordpress.com/
http://www.middleeasteye.net/news/qatar-conference-fake-news-british-monarchists-and-information-warfare-gulf-552249045
https://english.alarabiya.net/en/News/gulf/2017/09/08/Organizers-of-opposition-conference-praise-efforts-to-resolve-Qatar-crisis.html
http://gulfnews.com/opinion/thinkers/real-opposition-to-qatar-is-from-within-the-country-1.2100615
https://www.egypttoday.com/Article/2/23919/Opposition-against-Tamim-intensifies-at-home-and-abroad
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is. Khalíd egyébként a Jerusalem Postnak nyilatkozva a már említett Abdullah 
bin Ali Al Thánit nevezte meg a politikai ellenzék „konszenzusos” jelöltjének.

A Tamím-ellenes erők egy másik központját az al-Murra törzs jelenti. A csoport 
– amelynek tagjai a GCC különböző tagállamaiban is megtalálhatóak – történel-
mileg Khalifa bin Tháni emírhez kötődött, mégpedig olyan mértékben, hogy az 
1995-ös puccs után (amikor Hamad eltávolította az apját a trónról) szaúdi támo-
gatással próbálták megbuktatni az új uralkodót – sikertelenül. Ezt követően Hamad 
a törzs több mint száz tagját tartóztatta le. Miután a 2017-ös válság során az al-
Murra a szaúdi uralkodót biztosította a támogatásáról, a katari kormány a törzs 
ötvenöt tagját megfosztotta a katari állampolgárságtól. Ráadásul az állami média 
nyilvánosságra hozta, hogy a nyár végén az al-Murra vezetői Dzsiddában találkoz-
tak Mohamed bin Szalmánnal, a szaúdi trónörökössel; a találkozó tényét a törzsi 
vezetők sem tagadták.

Az eddig leírtakból és a rendelkezésre álló egyéb információkból arra következ-
tethetünk, hogy a katari rezsim belpolitikai pozíciói stabilak. Szultán és Abdullah, a 
katari uralkodócsalád két, szaúdi támogatású tagja Párizsban, illetve Londonban él, 
és nincs jele, hogy Dohában komoly befolyással rendelkeznének. Az évtizedek óta 
renitens al-Murra törzs tagjainak az állampolgárságtól való megfosztása draszti-
kus lépés volt, de azt mutatja, hogy a katari kormány az irányítása alatt tartja a 
helyzetet. Tamím emírnek két kulcsfontosságú tényezőt sikerült elérnie belpoliti-
kailag: a lakosság támogatását és a katari hadsereg hűségét. Ezek birtokában és 
számottevő ellenzék hiányában egy ellene irányuló sikeres puccs nagy meglepetés-
sel szolgálna..

Az emBArgó gAzdAsági hAtásAi

A válság politikai dimenziójához hasonlóan, az embargó gazdasági hatásait is 
nehéz objektíve számba venni, mert a téma átpolitizáltsága miatt kevés nem 
részrehajló elemzés született annak kapcsán. Éppen ezért leginkább két for-

rásra támaszkodhatunk: a kiadott statisztikai adatokra és a független(ebb) intézetek 
jelentéseire.

Ezek alapján azt láthatjuk, hogy a katari gazdaságot érzékenyen érintette ugyan 
az embargó, de nem voltak szélsőséges hatásai. A Moody’s szeptemberben nyil-
vánosságra hozott jelentése szerint a legnagyobb nyomás a (kül)kereskedelmi, 
a turisztikai és a pénzügyi szférára helyeződött, így azokat érdemes külön-külön 
megvizsgálni.

A Katar és a koalíció vele szomszédos tagjai (Bahrein, Szaúd-Arábia és az Egye-
sült Arab Emírségek) közötti légi, tengeri és szárazföldi határok lezárása elsősorban 
a kereskedelmi kapcsolatok megszakadásán keresztül éreztette a hatását. A Nem-
zetközi Valutaalap (International Monetary Fund, IMF) októberi jelentése szerint az 

http://www.jpost.com/Middle-East/Qatari-opposition-sees-consensus-candidate-for-emir-504053
https://www.egypttoday.com/Article/2/23919/Opposition-against-Tamim-intensifies-at-home-and-abroad
http://www.arabnews.com/node/1162936/saudi-arabia
https://www.egypttoday.com/Article/2/20783/Tamim-is-destroying-the-Qatari-social-fabric-Al-Murrah-Tribe
https://www.dur.ac.uk/research/news/thoughtleadership/?itemno=32796
https://www.dur.ac.uk/research/news/thoughtleadership/?itemno=32796
https://www.moodys.com/research/Moodys-Diplomatic-row-is-credit-negative-for-all-GCC-members--PR_372581
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2017/10/17/mreo1017
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embargóban részt vevő országok az összes katari import kb. 20 százalékáért fe-
leltek közvetlenül, de a maradék 80 százalék egy jelentős része is az Emírségeken 
vagy Szaúd-Arábián (illetve kis részben Bahreinen) keresztül érkezett az országba. 
Mindezek következtében a katari import egy hónap alatt 40 százalékkal csökkent, 
ami az ellátási válság veszélyét hordozta magában.

Katar három módon válaszolt a külkereskedelmet érintő kihívásokra. Egyrészt a 
környező államokhoz – elsősorban Ománhoz, Iránhoz és Törökországhoz – fordult 
segítségért. Ez a három ország nemcsak kimaradt a szaúdi vezetésű embargóból 
és elszigetelési kísérletből, de aktívan támogatja is Katar talpra állási törekvéseit. 
Omán elsősorban logisztikailag, a kikötői rendelkezésre bocsátásával tudja kise-
gíteni Dohát, amely eddig az Emírségekben található létesítményeket használta e 
célra. Különleges jelentősége volt ez utóbbiak közül a Fudzsejra kikötőjétől való eltil-
tásnak: az Ománi-öbölre nyíló létesítménynek a Perzsa-öböl (a továbbiakban: Öböl) 
menti kereskedelemben betöltött fontos szerepét az adja, hogy a szállítóhajók ott 
tankolnak újra. Ehhez a katari hajók már nem férnek hozzá (bár egyes hírek szerint 
a nyár végére már lazult az eltiltás).

Törökország és Irán szinte azonnal Katar segítségére sietett: ennek első jele-
ként az ellátási válság elkerülése érdekében már a válság első napjaiban élelmiszert 
küldtek. Ezt követően a bilaterális kereskedelem volumenének növelésével a két 
regionális nagyhatalom hozzájárult a katari külkereskedelem helyreállításához. 
Ráadásul Iránnak speciális helyzete is van, hiszen a Katarral közös tengeri határsza-
kasza révén közvetlenül szomszédos az embargó alá vett országgal. Többek között 
ennek köszönhető, hogy november 26-án Katar, Törökország és Irán között létrejött 
egy, az egymás közötti, illetve a tranzitkereskedelmet szabályozó kereskedelmi és 
szállítási megállapodás is.

Másrészt Katar a saját termelési és kereskedelmi infrastruktúrája masszív fej-
lesztésébe kezdett. A tervek szerint az ország a következő években 30 százalékkal 
fogja növelni a gazdaság gerincének számító folyékony földgáz (LNG) termelési ka-
pacitásait. Júliusban bejelentették a Stratégiai élelmiszerbiztonsági létesítmények 
projektjét, amelynek keretében a hamadi kikötő szomszédságában egy kb. 560 ezer 
négyzetméteres komplexumot hoznak létre. Ez nemcsak tárolásra, de élelmiszer-
feldolgozásra is képessé teszi Katart, mégpedig olyan ágazatokban is, amelyekre 
eddig nem volt módja. Az ország igyekszik importhelyettesítő intézkedéseket is 
foganatosítani, például a tejiparban: hagyományosan importálta a tejet, a válság 
hatására azonban kb. négyezer fejőstehenet vásároltak (többek között Magyaror-
szágról), hogy saját forrásból biztosítsák a tejipari termelést. E tekintetben is hozzá 
kell tennünk, hogy a katari élelmiszeripari infrastruktúra fejlesztése már a válság 
előtt megkezdődött.

Harmadrészt, Katar az embargó miatt július 31-én a Világkereskedelmi Szerve-
zethez (World Trade Organization, WTO) nyújtott be jogi panaszt, a mellett érvelve, 
hogy a kereskedelmi korlátozások sértik a WTO szabályait. Az emírségi gazdasági 
minisztérium szerint viszont a vonatkozó jogszabályok nemzetbiztonsági aggá-
lyok esetén lehetővé teszik az ilyen jellegű intézkedéseket. A szervezet vitarendező 

https://www.theguardian.com/world/2017/oct/20/land-of-milk-and-money-qatar-looks-to-farms-to-beat-the-gulf-boycott
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/20/land-of-milk-and-money-qatar-looks-to-farms-to-beat-the-gulf-boycott
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2017/06/06/qatar-economic-battle-with-saudi-and-uae/#5f11c73e7bee
http://carnegie-mec.org/diwan/72785
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/06/saudi-qatar-blockade-iran-turkey-convergence-crisis.html
https://www.voanews.com/a/tillerson-cavusoglu-qatar/3895653.html
https://www.voanews.com/a/tillerson-cavusoglu-qatar/3895653.html
https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-turkey/turkish-exports-to-qatar-triple-during-gulf-crisis-trade-minister-idUSKBN19E0GH
http://theiranproject.com/blog/2017/08/12/iran-qatar-boost-economic-cooperation/
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/76877/iran-turkey-qatar-sign-deal-to-ease-doha-blockade
https://financialtribune.com/articles/domestic-economy/76877/iran-turkey-qatar-sign-deal-to-ease-doha-blockade
https://www.reuters.com/article/qatar-trade/qatar-import-growth-turns-positive-as-sanctions-impact-fades-idUSL8N1NW06I
https://www.reuters.com/article/qatar-trade/qatar-import-growth-turns-positive-as-sanctions-impact-fades-idUSL8N1NW06I
https://www.nytimes.com/2017/07/04/business/energy-environment/qatar-gas-lng-saudi-blockade.html
http://www.gulf-times.com/story/556856/Qatar-to-build-food-storage-processing-plant-at-Ha
http://gulfbusiness.com/qatar-presses-ahead-431m-food-processing-plant-land-sea-remain-closed/
http://gulfbusiness.com/qatar-presses-ahead-431m-food-processing-plant-land-sea-remain-closed/
https://mno.hu/kulfold/blokad-magyar-tehenekkel-enyhiti-katar-a-tejhianyt-2410218
https://mno.hu/kulfold/blokad-magyar-tehenekkel-enyhiti-katar-a-tejhianyt-2410218
http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/94771
http://www.qatar-tribune.com/news-details/id/94771
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2017/7/31/qatar-launches-wto-complaint-against-saudi-led-economic-blockade
https://www.express.co.uk/news/world/836068/Qatar-crisis-blockade-WTO-trade-rules-broken
https://www.express.co.uk/news/world/836068/Qatar-crisis-blockade-WTO-trade-rules-broken
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mechanizmusai alapján az ügy kivizsgálására novemberben létrejött egy panel, 
ugyanakkor több tagállam (köztük az Amerikai Egyesült Államok és Kína) is jelezte, 
hogy a vitát nem a WTO-n keresztül kellene rendezni.

A fejlesztések az országon kívül is zajlanak: egy novemberi bejelentés szerint 
Katar fogja építeni (az Öböl menti válsággal nehéz helyzetbe hozott) Szudán terüle-
tén a Vörös-tengerre néző Port Sudan kikötőt, amely a tervek szerint a legnagyobb 
kapacitású komplexum lesz a mikrorégióban. Az offshore létesítmény megépítésé-
vel Doha nemcsak a befolyását mélyíti a térségben, de csökkenti a más kormányok 
tulajdonában álló létesítményektől való kiszolgáltatottságát is.

Mindezen lépések eredményeként a hivatalos statisztikák szerint októberre 
ismét növekedő ütemet vett fel a katari import. Ez az előző hónaphoz képest 
52,9 százalékos növekedést jelentett, azonban ennél is többet mond, hogy az előző 
év azonos időszakához, tehát az embargó előttihez képest is sikerült 11,2 száza-
lékkal bővíteni a behozatalt. Ezzel párhuzamosan az export volumene éves szinten 
11,9 százalékkal nőtt, a földgáz- és kőolajtermelés üteme pedig 8,3 százalékkal. Az 
élelmiszeripari termelés közel a negyedével, 23,5 százalékkal ugrott meg ugyan-
ezen időszak alatt.

A pénzügyi szféra egyrészt a GCC-n belüli pénzpiaci kapcsolatok, másrészt a 
válság hatására megváltozott befektetői bizalom miatt került nyomás alá. Ennek 
enyhítése már csak azért is kiemelkedően fontos kérdés volt az ország számára, 
mert az Öböl országai közül a katari pénzintézetek vannak a leginkább kiszolgál-
tatva a külföldi tőkének. Az első két hónapban a bankszektorból kb. 30 milliárd 
dollárnyi tőke vándorolt külföldre (a katari éves GDP nem egész negyede). A helyze-
tet a kormányzat egy 38,5 milliárd dolláros ösztönző csomaggal igyekezett kezelni. 
Ezt könnyűszerrel meg tudta tenni a hatalmas állami tartalékoknak köszönhetően. 
E készletek pontos méretét nem tudjuk, mindenesetre sokatmondó, hogy a kor-
mányzat szuverén befektetési alapja (Qatar Investment Authority) által mozgatott 
pénzösszeg a katari éves GDP kb. kétszerese (300 milliárd dollár). A hivatalos adatok 
szerint a tőkének a bankokból történő kimenekítése októberre lassult le érdemben: 
az egyiptomi, bahreini, szaúdi és emírségi partnerek akkorra tudták kivonni az ösz-
szes pénzüket az országból.

Az események hatására több hitelminősítő cég (a Fitch, a Moody’s és a Standard 
& Poor’s) leminősítette a katari értékpapírokat. Emírségi diplomaták kiszivárgott 
e-mailjei szerint az embargót alkalmazó koalíció éppen ebben reménykedett, és 
végső soron a katari riál destabilizálásával akarta inflálni a katari állami megtaka-
rítások értékét. A diplomáciai válságot követően több hír szólt arról, hogy néhány 
nemzetközi pénzintézet befagyasztotta a riál kereskedelmét – ugyanakkor azok 
néhány nappal később újrakezdték. A katari kormány szerint az Emírségek tulaj-
donában lévő pénzintézetektől eredt a kezdeményezés, de a dohai központi bank 
megelőző intézkedéseinek köszönhetően sikerült stabilizálni a piacokat.

A válságnak leginkább kitett harmadik területből, vagyis a turizmusból szárma-
zó bevételek nem feltétlenül a feszültségek miatt estek jelentősen vissza, hanem 
inkább a légi útvonalakból való kizárás miatt. A globális vezető szerepre törekvő 

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/world-trade-organization-sets-up-panel-on-qatar-uae-crisis/2017/11/22/2f8d3264-cfa8-11e7-a87b-47f14b73162a_story.html?utm_term=.d0cdb2f0f261
https://www.albawaba.com/business/qatar-port-sudan-1049160
https://www.al-monitor.com/pulse/ru/contents/articles/originals/2017/06/qatar-gcc-crisis-sudan-saudi-arabia-economic-support.html
https://www.reuters.com/article/qatar-trade/qatar-import-growth-turns-positive-as-sanctions-impact-fades-idUSL8N1NW06I
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2017/10/17/mreo1017
https://www.imf.org/en/Publications/REO/MECA/Issues/2017/10/17/mreo1017
https://www.moodys.com/research/Moodys-Diplomatic-row-is-credit-negative-for-all-GCC-members--PR_372581
https://www.reuters.com/article/us-qatar-cenbank-banks/government-has-enough-reserves-to-support-qatari-banks-qatar-central-bank-idUSKCN1C90P4
https://www.zawya.com/uae/en/markets/story/Slowing_outflows_let_Qatar_wind_down_bank_support_operation_in_Octdata-TR20171128nL8N1NY2Z4X2/
https://thepeninsulaqatar.com/article/17/08/2017/Qatari-economy-strong-enough-to-survive-blockade-Experts
https://www.middleeastmonitor.com/20171127-central-banker-financial-war-against-qatar-is-mutually-destructive/
https://www.middleeastmonitor.com/20171127-central-banker-financial-war-against-qatar-is-mutually-destructive/
http://www.middleeasteye.net/news/qatari-currency-facing-crisis-gulf-blockade-hits-economy-1630754902
http://www.aljazeera.com/news/2017/11/qatar-investigates-uae-plan-devalue-currency-171113055727989.html
http://www.gulf-times.com/story/570946/Qatar-probing-currency-manipulation-bid
https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-currency/efforts-to-hurt-qatars-riyal-may-backfire-on-region-central-banker-says-idUSKBN1DR0AA
https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2017/06/06/qatar-economic-battle-with-saudi-and-uae/#5f11c73e7bee
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Qatar Airways nem használhatja az emírségi, a bahreini és a szaúdi légteret, ami 
hosszabbá és költségesebbé teszi – elsősorban – a dél-európai és afrikai útvona-
lakat. Ráadásul az embargóban részt vevő államok légitársaságainak (többek között 
a Saudia, az Emirates, az Etihad, a FlyDubai, az Air Arabia és a Gulf Air) a gépei nem 
látogatják a dohai repteret. Egy becslés szerint mindez az előző évhez képest kb. 
napi 27 ezerrel kevesebb utast jelent a Hamad nemzetközi reptér számára.

Emellett a nagyobb katari hotelek tulajdonosai körében a Reuters által végzett 
felmérés szerint azok sokkal alacsonyabb (95 helyett mindössze 57 százalékos) 
kihasználtsággal működtek a ramadán hónap végén, mint az előző évben. Ez a 
csökkenés elsősorban a szaúdi és bahreini turisták elmaradásából ered. Bár a katari 
kormány nem ismerte el ezt a hatást, mégis ezt látszik igazolni az is, hogy szeptem-
berben bejelentették, hogy új szakaszba lépett a korábban elfogadott, 2030-ig tartó 
nemzeti turisztikai stratégia. Ennek keretében öt év leforgása alatt nagy fejlesztése-
ket kívánnak véghezvinni.

A külkereskedelmi, pénzügyi és turisztikai szektorra nehezedő nyomás nem 
elhanyagolható ugyan, nagy részük azonban alapvetően inkább rövid, mint közép- 
vagy hosszú távú. A Bloomberg által megkérdezett elemzők a korábbi 3,1 helyett 
2,5 százalékra (1995 óta a legalacsonyabb mértékűre) becsülik a katari gazda-
ság idei növekedési rátáját, ugyanakkor a 2018-as bővülés mértékét változatlanul 
3,2 százalékra teszik. Ehhez hozzátartozik, hogy az ország kibocsátása 2017 első 
negyedévében 2,5, a másodikban pedig mindössze 0,6 százalékkal növekedett az 
előző év azonos időszakához képest – vagyis már az embargót megelőzően is las-
suló tendenciát mutatott. A katari kormány retorikája szerint a válságot igyekeznek 
az ország előnyére fordítani, és megtenni azokat a szükséges fejlesztéspolitikai lé-
péseket, amelyek következtében akár versenyképesebbé is válhatnak.

A rövid távú hatások mellett azonban legalább két maradandó gazdasági kö-
vetkezménnyel – vagy inkább veszéllyel – kell számolnia a Tháni-rezsimnek. Az 
első a Perzsa-öböl menti koordinált adóreformból való esetleges kimaradás. A GCC 
tagállamai még a válság előtt úgy döntöttek, hogy 2018-ban egyszerre vezetik be 
az általános forgalmi adónak (áfának) megfelelő hozzáadottérték-adót, hogy az-
zal küszöböljék ki a köztük lévő adóverseny negatív hatásait. Az IMF augusztusi 
jelentése szerint Doha már 2018 első felében be kívánja vezetni az új adónemet. 
Később azonban ettől eltérő hírek érkeztek: egyesek szerint Katar csak 2019-ben, 
mások szerint egyáltalán nem lépteti életbe az intézkedést. Ez azt mutatja, hogy a 
GCC-ben (részlegesen) elszigetelt állam lemaradhat a közös reformokról, ez pedig 
ronthatja Katar relatív versenyképességét.

A másik hatás a 2022-es labdarúgó-világbajnokság rendezésének az eset-
leges elvesztése lehet. A katari kormány számára elsődleges fontosságú projekt 
egy októberben kiszivárgott jelentés szerint (részben a válság, részben a rendezés 
jogának elnyerését övező korrupciós vádak, továbbá a katari építkezéseken tapasz-
talt emberi jogi jogsértések miatt) komoly kockázattal néz szembe. A FIFA ugyanis 
bármikor visszavonhatja a rendezés jogát, ami nemcsak gazdasági előnyöktől, de 
a hatalmas presztízstől is megfosztaná Katart – hiszen az az arab országok közül 

https://www.thenational.ae/business/travel-and-tourism/qatar-tourism-sector-squeezed-by-gcc-boycott-1.92228
https://www.reuters.com/article/us-gulf-qatar-hospitality/dohas-hotels-suffer-in-eid-holiday-due-to-arab-sanctions-idUSKBN19H1R7
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/27/09/2017/Qatar-launches-new-strategy-for-tourism-development-to-set-up-new-National-Tourism-Council
https://www.thepeninsulaqatar.com/article/27/09/2017/Qatar-launches-new-strategy-for-tourism-development-to-set-up-new-National-Tourism-Council
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-17/qatar-s-growth-prospects-dim-as-saudi-led-boycott-takes-its-toll
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-01/qatar-s-economy-was-already-slowing-ahead-of-saudi-led-boycott
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/20/land-of-milk-and-money-qatar-looks-to-farms-to-beat-the-gulf-boycott
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/countriesvatimplementation/me_tax_vat-implementation-in-qatar.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/08/30/pr17334-imf-team-completes-a-staff-visit-to-qatar
https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/08/30/pr17334-imf-team-completes-a-staff-visit-to-qatar
https://www.trustweaver.com/vat-introduction-gulf-states/
http://gulfnews.com/business/analysis/qatar-s-self-defeating-stance-on-vat-1.2128604
http://www.bbc.com/sport/football/41522970
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/04/qatar-could-still-stripped-world-cup-2022-corruption-claims/
http://edition.cnn.com/2017/09/27/football/qatar-2022-world-cup-workers-heat-humidity-human-rights-watch/index.html
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elsőként rendezhetné meg a világbajnokságot. Az embargó jelentősen megnehezíti 
a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket, a koalíció résztvevőinek a diplomáciai 
tevékenysége pedig alááshatja a nemzetközi támogatást.

értékelés

A Katarral szembeni elszigetelési kísérlet és embargó nem érte el a koalíció által 
várt rövid távú belpolitikai és gazdasági célokat. A Tháni-rezsim ellenzékének 
nincs látható támogatottsága, az uralkodócsaládnak pedig csak külföldön élő 

tagjait tudta a szaúdi–emírségi vezetésű koalíció partnerként megnyerni. A dohai 
vezetés a lakosság kritikus részének és a katari hadseregnek is a támogatását bírja, 
vagyis a belső puccs lehetősége egyelőre nem tűnik reálisnak. Ezzel párhuzamo-
san, annak ellenére, hogy az embargó nagy nyomást helyezett a katari gazdaságra 
– elsősorban a külkereskedelemre, a pénzügyi szférára és a turizmusra –, azt a 
hatalmas állami tartalékoknak, az iráni, török és ománi segítségnek, valamint a fo-
lyamatban lévő és megkezdett projekteknek köszönhetően sikerült kezelni.

Van azonban két tényező, amely közép- és hosszú távon is problémát okozhat 
a gazdasági szférában. A GCC-szintű (adó)reformokból való kimaradásnak, illetve a 
2022-es labdarúgó-világbajnokság rendezéséhez való jog esetleges elvesztésének 
ugyanis komoly következményei lehetnek. Ezek nemcsak a befektetői bizalmat és 
a gazdasági stabilitást kérdőjeleznék meg, de (különösen az utóbbi) a rezsim belső 
támogatottságát is erodálhatja. Ráadásul a helyzet átláthatatlansága és a pártatlan 
források korlátozott száma miatt egy előre nem látott sokk – legyen az belpolitikai 
vagy gazdasági – sem zárható ki teljes mértékben, azonban jelenleg kevés esély 
mutatkozik rá.

A katari válságnak a belső dimenziói szempontjából végső soron a gazdaságié 
a főszerep. Amennyiben Dohának sikerül megőriznie a pénzügyi stabilitást, növel-
nie a versenyképességet és megtartania a 2022-es világbajnokság rendezésének a 
jogát, akkor az embargóról és az elszigetelési kísérletről kijelenthető, hogy megbu-
kott. Azonban e három tényező egyikének az elvesztése is már a szaúdi–emírségi 
koalíció győzelmét jelentené.

Mindezek következtében kiszámíthatatlannak tűnik a 2017. december 
5–6-án, napra pontosan a válság kirobbanása után fél évvel megrendezendő GCC-
csúcstalálkozó kimenetele. Katar teljes kapitulációja kizárható, mint ahogy az sem 
valószínű, hogy az országgal szemben álló koalíció komoly koncessziók nélkül fel-
adná az álláspontját. Mindkét félnek lenne oka kompromisszumot kötni, de egyelőre 
egyik oldalon sem látható az ahhoz szükséges politikai akarat. A rendelkezésre álló 
információk szerint viszont az embargó fenntartása jelenleg alacsonyabb költséggel 
jár mindkét fél számára, ugyanakkor a zárt ajtók mögötti egyeztetések hozhatnak a 
külső megfigyelők számára is meglepő eredményeket.
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