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Az összes földrészre kiterjedő, 
azokat egymással összekötő, 
rendszeres, globális légi köz-

lekedés az 1940/50-es évek fordulóján 
vette kezdetét, de teljesítőképessége csak 
a nagy hatótávolságú, sugárhajtóműves 
repülőgépek tömeges alkalmazásakor, az 
1960-as évektől mutatkozott meg igazán.1 

A globális hálózat legforgalmasabb vi-
szonylatai mindig a legnagyobb gazda-
sági teljesítményű/kibocsátású konti-
nensek között alakultak ki.2

Kezdetben a hasonló etnikai/vallá-
si/kulturális struktúráknak, illetve a 
közös történelmi gyökerekre és a má-
sodik világháborús együttműködésre 

A Dubaj-szindróma.
A Perzsa-öböl régiója mint a globális légi közlekedés 
új súlypontterülete és fordítókorongja
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A globális légi közlekedésnek a három világgazdasági erőközpont által meghatározott földraj-
zi szerkezetét módosítja a periferikus Perzsa-öbölben kialakuló, több hub repülőteret magá-
ban foglaló, új forgalmi fordítókorong. A kicsiny, ám igen nagy jövedelmű arab országok – az 
olaj utáni időszakra felkészülés jegyében – egyedülálló mértékben összpontosítanak a légi 
közlekedési szektor és a turizmus fejlesztésére, illetve a vonzerőt növelő presztízsberuházá-
sokra. A három kontinens közötti fordítókorong, illetve cargo transshipment szerepért folyta-
tott versenyben – az alacsony ráfordításokra és prémiumszolgáltatásokra alapozott rendkívül 
céltudatos fejlesztéspolitikájának köszönhetően – eddig Dubaj bizonyult a legsikeresebbnek. 
A későbbiekben azonban egyes közeli versenytársak megközelíthetik Dubaj fordítókorong-
teljesítményét.

The global air transport which is defined by three global economy power centres is modified 
by the new traffic transverse table located in the peripheral Persian Gulf including more 
hub airports. The small Arabic countries with extreme high income – under the aegis of the 
preparation for the post-oil period – are uniquely focusing on the air transportation sector and 
tourism development as well as on prestige investments raising attraction. In the competition 
for the transverse table among the three continents and for the role of cargo trans-shipment 
Dubai seems to be the most successful so far due to the extremely single-minded development 
policy based on the law inputs and the premium services. However, later on some close 
competitors might approach Dubai’s megahub performance.

* * *
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visszavezethető politikai kohéziónak is 
szerepe volt az Észak-Amerika és Európa 
közötti, kiemelkedő méretű transzatlan-
ti forgalom létrejöttében. A kelet-ázsiai 
erőközpont kialakulásával hárompólu-
súvá vált a globális gazdaság, ezenfelül 
a Távol-Kelet/Délkelet-Ázsia a (túlnyo-
móan európai és amerikai) tömeges tu-
rizmus rendkívül vonzó célterülete lett. 
Ezzel a homogenitás mint a személy-
forgalom növelését elősegítő tulajdon-
ság elvesztette a jelentőségét. Kiderült, 
hogy az etnikai/kulturális tekintetben 
nagyon eltérő kontinensek népei közöt-
ti kölcsönös érdeklődés – a komparatív 
előnyök által generált külkereskedelmi 
forgalommal együtt – képes a globá-
lis légi közlekedésben olyan intenzitású 
transzpacifikus/transzeurázsiai forgalmi 
viszonylatokat teremteni, amelyek felzár-
kóztak a transzatlantiakhoz. Évtizedeken 
keresztül a globális gazdaság „három-
lábú székének” a lábai (Európa, Észak-
Amerika, Kelet-Ázsia/Ausztrália) közötti 
viszonylatokra jutott az interkontinentá-
lis légi forgalom közel 90 százaléka. A vi-
lágrészek közötti forgalomban a kitűnő, 
csomópontszerepet betöltő „világrepü-
lőterek” elsöprő többsége az Amerikai 
Egyesült Államok partvidékein, Atlanti-
Európában, Japánban és Délkelet-Ázsiá-
ban alakult ki.3

Perifériából újabb súlyponti terület
A Perzsa-öböl régiójának kiemelkedése

A Törökországtól Iránig, illetve Iraktól 
Jemenig tartó (azaz a tágabb értelem-
ben vett) Közel-Kelet mind területben 

és népességszámban, mind (a nem utol-
sósorban a több országot évtizedek óta 
megbénító konfliktusok, háborús viszo-
nyok által is retardált) gazdasági teljesít-
ményben messze elmarad a világ gazda-
sági erőközpontjaitól.

A Közel-Keleten belül a légi közleke-
dés fajlagos teljesítményében rendkívül 
nagyok a különbségek. A feltörekvő or-
szágok közé tartozó Törökország – első-
sorban a tengerparti üdülőturizmus által 
keltett szezonális forgalommal és kul-
turális turisztikai vonzerővel, továbbá a 
Délkelet-Európa legnagyobb nemzetközi 
hubjának a szerepét betöltő isztambuli 
repülőterek jóvoltából – a nyugati, pozi-
tív pólus. Szaúd-Arábiának és Izraelnek 
a népességszámra vetített nemzetközi 
légi forgalma átlag feletti. A meglehető-
sen izolálódott Iránban a belföldiek szá-
mához mérten igen kevés a nemzetközi 
utas. Szíria, Irak és Jemen fajlagos for-
galma ma igen gyenge. Jordánia és Liba-
non nemzetközi utaspotenciálja (döntően 
a turizmusnak köszönhetően) viszont 
már jelentősebb.

Az előbbiekkel szemben a Perzsa-öböl 
déli partvidékén levő kicsiny (ám világvi-
szonylatban is kiemelkedő jövedelemmel 
rendelkező) „olajsejkségek” nem csupán 
a fajlagos nemzetközi légi forgalom mé-
retében emelkedtek a világ élvonalába, 
hanem a globális légi közlekedés háló-
zatának a földrajzi/funkcionális struk-
túrájában is sikerült magukat magasra 
pozicionálni. A hagyományos szénhid-
rogén-kitermelésre és -feldolgozásra ala-
pozott gazdasági monostruktúrából adó-
dóan hatalmas energiahordozó-exporttal, 
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valamint élelmiszer- és iparcikkimport-
tal, illetve -kereskedelemmel kapcsolatos 
üzleti, továbbá a (pl. a kétirányú turisz-
tika vagy a zarándoklatok miatti) ma-
gáncélú utazások, illetve áruszállítások 
tekintélyes célforgalmat jelentenek mind 
a tengerhajózásban, mind a légi közleke-
désben.4

Az „olaj utáni időkre” való felkészü-
lés jegyében megkezdődött gazdasági-
szerkezet-átalakítás a diverzifikált, több 
lábon álló gazdaság megteremtésére irá-
nyul.5 E váltásban először az élelmiszer-
termelés grandiózus növelésére tettek 
kísérletet, a minél nagyobb arányú önel-
látás érdekében. Azonban a nagyon szű-
kös édesvízkészletek agrárcélokra fordít-
hatóságának a természeti és gazdasági 
akadályai hamar nyilvánvalóvá váltak.6 
A szerkezetváltási stratégia módosítására 
nem csupán az ökológiai fenntarthatóság 
érdekében, hanem a – kifejezetten tőke-
igényes – magas hozzáadott értékű tevé-
kenységek felé fordulás időben felismert 
kényszere miatt került sor. A pénzügyi/
biztosítási szektor mellett a földrajzi fek-
vésben rejlő előnyök hatékony kihaszná-
lására képes, rendkívül magas technoló-
giai és szervezési szintű (globális lépté-
kű) nemzetközi légi közlekedés, valamint 
a nemzetközi turizmus (és – bizonyos 
fokig – a tengeri konténeres szállítás) vált 
a húzóágazattá. Már a saját szükségletek 
által keltett gyors célforgalom-növekedés 
is arra késztette az olajbevételből szár-
mazó tőkében bővelkedő kis országokat, 
hogy pénzüket saját légitársaságok ala-
pításával, repülőterek építésével is ka-
matoztassák.7

A szemiglobális léptékű gazdasági fo-
lyamatok, térbeli mozgások által a Közel-
Keleten belül felértékelődött a Perzsa-
öböl térségének logisztikai csomópont-
szerepe. Az öböl – a világgazdaság két 
nagy termékkibocsátó központja, (Nyu-
gat-) Európa és (Kelet-, Délkelet-) Ázsia, 
illetve felvevő piaca, Afrika között nagy-
jából félúton – ideális telephely a három 
irányból érkező utas- és áruforgalom 
összevonására és (átszállás/átrakás után) 
a rendeltetési céloknak megfelelő irány-
váltására. E transshipment/transzfer jel-
legű tevékenység történelmi előzményé-
nek az 1940/60-as évekbeli transz-, illet-
ve interkontinentális járatok repülőgépei 
többségének korlátozott hatótávolságából 
adódó üzemanyag-felvételi, illetve a tech-
nikai ellenőrzés céljából történt műszaki 
célú útmegszakítás kényszere tekinthető. 
Amikor pedig Európából Kelet-Ázsiát 
már az út megszakítása nélkül képesek 
voltak elérni, akkor is sokan (főként a 
légi áruszállítók) éltek a köztes leszállás 
lehetőségével, hogy a lehető legkevesebb 
üzemanyag szállításával a rakományka-
pacitásukat teljes mértékben kihasznál-
hassák. (A Nyugat-Európa–Távol-Kelet 
viszonylatú, 8000–9000 km-es nonstop 
járatokon a rakomány és a kerozin súly-
aránya 1:1 körüli. Ezért gazdaságosabb, 
ha induláskor kevesebb üzemanyagot és 
több árut vesz fel a gép, majd útmegsza-
kításkor amellett, hogy pótolja az üzem-
anyagot, a rakomány egy részét is kirakja 
– a feeder járatok számára –, és helyükbe 
új szállítmányt vesz fel, hogy lehetőleg 
teljesen kihasználja a bruttó hordképes-
ségét.)8
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Az improduktív üzemanyag-szállítás 
minimalizálásának és a rakománysúly 
maximalizálásának mikroökonómiai szem-
pontú gyakorlata a fordítókorong funkciójú 
hub repülőtereken óhatatlanul magában 
rejtette a jelentős makroökonómiai ha-
szon keltésének különleges lehetőségét is. 
Ezzel több légikikötő is élt: főként a katari 
Doha, a bahreini el-Manama, az egyesült 
arab emírségekbeli Abu-Dzabi és Dubaj. 
A Perzsa-öböl menti térség országaiban 
a légi közlekedési csomóponttá váláshoz 
szükséges adottságok különböznek: más 
a starthelyzetük, eltérő erősségű a politi-
kai (és áttételesen az anyagi) támogatott-
ságuk a kormányzatok részéről, követke-
zésképpen nem azonosak az esélyeik a 
versengésben.9

A Perzsa-öböl menti országok légi 
szektorának versenyviszonylatai

A Perzsa-öböl és bejáratának (Ománi-
tenger) a partvidéke összesen nyolc or-
szághoz tartozik, melyek a légi közleke-
dési szektor fejlettsége szempontjából két 
csoportot alkotnak:
• Az északi parti Irak és Irán a nagysá-

ga és jelentős szénhidrogén-termelé-
se ellenére (különböző, e helyen nem 
tárgyalt okok miatt) csak fajlagosan 
kis teljesítményű, alapvetően a saját 
szükséglete kielégítésére szorítkozó 
(nemzeti) légi közlekedéssel rendel-
kezik.

• A déli partvidéken a világ leggazda-
gabbjai közé tartozó arab „olajorszá-
gok” osztozkodnak, a legnyugatibb 
Kuvaittól a délkeleti Ománig terjedően, 

melyek légi szektora a népesség-
számra vetítve világviszonylatban is 
kiemelkedő teljesítményű.

E két országcsoport közül a más kon-
tinensbeli légitársaságokkal szemben a 
nagy távolságú szolgáltatásokban mind-
máig csupán a déli partiaknak (a továb-
biakban: öbölbelieknek) volt esélyük a 
versengésre. Légitársaságaik főként a 
délkelet-ázsiaiakkal szemben bizonyí-
tották erejüket a piacszerzésben, de az 
európai piacokon is látványosan növel-
ték a jelenlétüket. Terjeszkedésükben új 
vonás, hogy a metropoliszok után a kö-
zepes méretű nagyvárosokban (Barce-
lona, Brüsszel stb.) is megjelentek.10 Az 
öbölbeli társaságok a versenyképességü-
ket jórészt a magas szintű szolgáltatások 
nyújtására képes korszerű flottájuknak 
és a működésük hatékonyságát nagyban 
növelő tulajdonviszonyaiknak köszönhe-
tik. A nyugat-európai neves társaságok 
repülőgép-állományának 9–16 évével 
szemben a kis „olajországok” flottáját át-
lag 6–8 éves, kis üzemanyag-fogyasztású 
és -emissziójú – végső soron alacsonyabb 
önköltséggel üzemeltethető – gépek al-
kotják. Nemcsak a légitársaságok, hanem 
a légi szektor más báziselemei (repülő-
gépek, háttérintézmények) is valamilyen 
módon a monarchiák uralkodócsaládjai-
nak a kezében vannak, akik a légi szek-
torral kapcsolatos stratégiai döntéseket 
(de gyakran még a kisebb horderejűeket 
is) – általában magas szakmai reputáció-
jú európai vagy amerikai tanácsadók vé-
leményének az ismeretében – igen rövid 
időn belül meghozzák.
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Elméletileg a verseny további területe 
lehetne az öböl északi és déli partjának 
az országai közötti rivalizálás, de az a 
drasztikus (gazdasági/légi szektorbeli) 
fejlettségi és funkcionális különbségek 
miatt e viszonylatban eleve nem alakult 
ki, hanem csak a déli partiak között. 
Azonban a ténylegesen a „szárnyakon” 
levő Kuvait és Omán – a távolságának és 
a saját országa igényeire való összponto-
sításának következtében – szintén nem 
tekinthető igazi versenytársnak, mert 
alig kapcsolódott be a nemzetközi távol-
sági piacokért folytatott versengésbe. Bár 
Szaúd-Arábiához a déli part hosszú sza-
kasza tartozik, azonban ott igazán nagy 
forgalmú és interkontinentális összeköt-
tetések sokaságát biztosító repülőtér nem 
működik (Damman évi 7,1 milliós utas-
forgalmának közel a fele belföldi.)11

Az igazi kérdés tehát csak az lehet, 
hogy a rendkívül fejlett légi szektorral 
rendelkező déli parti kis „olajországok” 
– az Egyesült Arab Emírségek (EAE), 
Katar és Bahrein – közötti verseny eddig 
hogyan alakult, és milyen változások le-
hetségesek a prognosztizálható fejlemé-
nyek tükrében, illetve az új folyamatok 
extrapolálásával.

Az ottani nagy légitársaságok (Etihad 
Airways, Emirates, Gulf Air, Qatar Air-
ways) forgalmának igen gyors növekedé-
se nagy nyomást gyakorol az öbölbeli re-
pülőterekre: a közel- és távolabbi jövőben 
zajló versenyükben a múltbeli speciális 
adottságaik (pl. hogy Dohában van a vi-
lág második leghosszabb futópályája) de-
valválódnak, vagy legalábbis veszítenek 
a korábbi jelentőségükből.

Csupán az EAE-n belül maradva: Abu-
Dzabinak az autópályán mindössze más-
fél óra alatt elérhető repülőtér-óriással, 
Dubajjal kell versenyeznie. Ehhez formá-
lisan javítja az esélyét az épülőben levő 
(6,8 milliárd dollárba kerülő) új Midfeld 
Terminal, melynek 2017-es elkészül-
tével az EAE fővárosának a repülőtéri 
kapacitása évi 40 millió utasra bővül.12 
Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy 
Abu-Dzabitól mindössze egy órát vesz 
igénybe a repülőút a katari Doha Interna-
tional Airportig (amely a forgalmát Ázsia 
teljes körű szolgáltatást nyújtó légitársa-
ságai közül a leggyorsabban növelő, vi-
lághírű Qatar Airways bázisrepülőtere), 
úgy egyértelmű, hogy Abu-Dzabinak 
nyugati és keleti irányban egy-egy igen 
erős versenytárssal szemben kell talpon 
maradnia. Erre akkor van igazán esélye, 
ha a versenytársak által még nem foglalt 
viszonylatokban, új piacokon képes szol-
gáltatásokat nyújtani.

Ugyanakkor a három (egymáshoz vi-
szonylag közeli) óriás repülőtér egy meg-
felelő egyezménnyel képes lehet az egy-
mást erősítő, segítő potenciális szinergia 
kihasználására. Ehhez a közel-keleti, 
sőt a globális légi közlekedési piacokon 
egyetlen hub komplexumként kell megje-
lenniük, oly módon, hogy a közös üzlet-
ben mindegyik szereplő a sajátos előnyeit 
értékesíti. Szoros együttműködésre eddig 
azonban még nem került sor, a rohamo-
san növekvő piaci igények pedig nem 
késztetik őket arra, hogy a másik féltől 
vegyenek el piacot. Így is a három meg-
határozó repülőtér – Dubaj, Abu-Dzabi, 
Doha – együttes forgalma a 2003. évi 27 
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millióról 2012-re 93 millió, 2014-re pedig 
110 millió utasra növekedett, de 2030-
ban már 400 millió utasuk lesz!13

E konglomerátumon belül elvileg bár-
melyik repülőtér vezető szerephez jutha-
tott volna, mégis a Dubai International 
Airport emelkedett világviszonylatban is 
páratlan gyorsasággal és magasságba, az 
emírség légitársaságával, az Emiratesszel 
együtt. Dubaj mára világszerte több vo-
natkozásban is emlegetett fogalommá 
vált. (Többek között azáltal, hogy a vi-
lág leghosszabb automatizált föld alatti 
vasúti rendszerét építette ki.) A globális 
légi közlekedési szektoron belül például 
„Dubaj-szindrómáról” beszélhetünk. 
A „sikersztori” megértéséhez néhány 
adalékkal szeretnék szolgálni.

Miért éppen Dubaj?
Dubaj légi közlekedési szektorának költ-
ségelőnyei a más világrészek (főként Eu-
rópa) légitársaságaival folyó versenyben

Versenyképességről (lényegét tekintve) 
akkor beszélhetünk, ha a szereplő abban 
a helyzetben van, hogy a piaci részará-
nyát képes növelni, de legalábbis megtar-
tani.14

Dubaj hub repülőtere és légitársasága 
a fajlagos költségek alakulása terén szin-
te minden szempontból kisebb-nagyobb 
versenyelőnyöket élvez a fejlett (elsősor-
ban európai) országok légi szektorával 
szemben.
• Az infrastruktúra és a flotta korsze-

rűségében, illetve teljesítőképessé-
gében Dubaj kiemelkedő színvona-
lon áll. Nemzetközi repülőtere és a 

részlegesen már használatba vett, 
rekordnagyságú DWC légikikötője 
nemcsak páratlan kapacitást jelenít 
meg, hanem a 21. század derekára 
prognosztizálható műszaki/üzemel-
tetési színvonalat is. Az Emirates – 
kihasználva a kizárólag hosszú távú 
járatok fenntartása révén gyakorolt, 
világrészek közötti globális szolgál-
tató szerepkörét – lemondott a fajla-
gosan jóval költségesebben üzemelő, 
rövid feeder járatok üzemeltetéséről. 
Így a nagy befogadóképességű, il-
letve kifejezetten távolsági járatokra 
tervezett gépekből álló flottájának és 
kiváló műszaki paramétereinek kö-
szönhetően mintegy 20 százalékos 
költségmegtakarítást élvez a nyugat-
európai társaságokhoz képest. Míg a 
rövid utakon a felszálláskor elégetett 
tetemes mennyiségű kerozin ára, va-
lamint a repülőtéri indítási, kezelési 
és utasilleték-költségek aránytalan 
nagysága emeli meg az 1 km-nyi 
megtett útra jutó fajlagos költsége-
ket, addig a nagyon hosszú repülés-
kor az utolsó szakasz megtételéhez 
szükséges kerozin (mint közvetlen 
hasznot nem hozó teher) szállítása, 
valamint az előírt személyzettöbblet. 
Az Emirates olyan szerencsés háló-
zattal rendelkezik, amelynek útvona-
lai/járatai között csak elvétve létezik 
(a rövidség vagy a kivételes hosszú-
ság miatt) szignifikánsan gazdaság-
talan. Ráadásul a már beszerzett és 
folyamatosan érkező újabb A 380-as 
gépek üzemeltetési költsége átlag 
alatti. (E megagép 13 százalékkal 



84 Külügyi Szemle

Erdősi Ferenc

alacsonyabb üzemanyagköltséggel 
üzemel, mint a korábbi „sztár”, a B 
747-es Jumbo.15

• A társasági szintű üzemi költségek 
közül a legnagyobb előny az euró-
paihoz képest jóval (a frankfurtinál 
48 százalékkal, a zürichinél 58 szá-
zalékkal) kisebb személyi jellegű 
kiadásokból származik, amely az 
olcsó bérű vendégmunkások foglal-
koztatásából és a szociális biztosítási 
rendszer csaknem teljes hiányából 
adódik. (A fizikai dolgozóknak és 
az egyszerűbb munkát végző admi-
nisztrátoroknak nincs egészségügyi- 
és balesetbiztosításuk, nem jogosul-
tak a társaság vagy az emírség által 
fizetett családi pótlékra, sőt gyakor-
latilag kénytelenek lemondani az 
érdekvédelmi üzemi tanácsok, szak-
szervezetek létrehozásáról is.)

• Dubaj üzemanyag-beszerzési költsé-
ge légi szektori szinten mintegy 20 
százalékkal alacsonyabb az európai 
átlagnál. A kedvezőbb ár abból adó-
dik, hogy marginális az üzemanya-
gok szállítási költsége (az olajkiter-
melő helyek és a finomítók is közel 
vannak), tárolása, adótartama, sőt 
alacsony a velük foglalkozó alkalma-
zottak bére is. Önmagában a kerozin 
repülőtérre szállítási költségének a 
kiesése 6 százalékkal csökkenti az 
Emirates Európába tartó járatainak 
az üzemanyagköltségét. A visszaú-
ton természetesen európai árakért le-
het betölteni a kerozint. (Számítások 
szerint egy dubaji gépnek akkor érné 
meg a visszaúthoz szükséges üzem-

anyagot is magával vinni, ha leg-
alább 40 százalékkal olcsóbb lenne a 
hazai tankolás.)

• A repülőgépek beszerzési költségei 
tekintetében is némi előny adódik 
abból, hogy az emirátus ugyanabból 
a típusból egyszerre meglehetősen 
sok gépet rendel, és lehetőleg olyan 
időpontban, amikor a gyártók a hir-
telen csökkenő megrendelések miatt 
hajlandók árengedményt adni. (Mint 
pl. 2001. szeptember 11. után.)

• A légitársaságok járatainak az üze-
meltetés során felmerülő külső költ-
ségei a járatok számára nyújtott re-
pülőtéri szolgáltatások ellenértéke, 
illetve a különféle illetékek, díjak. 
Ezek egy része a repülőgépek kate-
góriája, különböző műszaki jellem-
zője szerint alakul. (A légitársaságok 
hovatartozásától függően, illetve az 
utasok számára vetítve állapítják 
meg.) Az utasok után az Emirates 
Dubaj repülőterén 78 százalékkal 
kevesebb illetéket fizet, mint Frank-
furtban. A nélkülözhetetlen navigá-
ciós szolgáltatásokat Dubajban 0,31 
euró/utas áron lehet elérni – a frank-
furti 1,66 és a zürichi 2,84 euró/utas 
költséggel szemben, ahol alig van 
szabad résidő (slot). A „repülőgép-
függő” költségek Dubajban elsősor-
ban azért lehetnek alacsonyabbak, 
mert nem szednek zajvédelmi és 
emissziós díjat, mint ahogyan parko-
lási díjat sem. (Fizetniük csak akkor 
kell, ha a repülőgépnek a repülőtéren 
való tartózkodási ideje eléri a hat 
órát.)
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A külföldi repülőtereken történő va-
lamennyi fizetési kötelezettség alap-
ján az Emirates teljes hálózatának a 
működtetésére vonatkoztatott külső 
szolgáltatások ellentételezése és a 
többféle illeték fizetése összességé-
ben 39 százalékkal marad el az Euró-
pában szokásostól.
Mindezeken túlmenően, Dubaj azért 
is kedvezőbb helyzetben van a nagy 
múltú, ezért többnyire a lakott vá-
rosterületbe beékelődő, más létesít-
mények által körülvett európai repü-
lőterekkel szemben, mert elegendő 
szabad terület áll rendelkezésre a bő-
vítéshez, fejlesztésekhez, és a lakóte-
rületek távolsága miatt nincs szükség 
a forgalom éjszakai szüneteltetésére – 
mint pl. Nyugat-Európában.16

• A sajátos társadalmi struktúrákból 
adódó működési előnyök közül a 
legfontosabb, hogy az Emirates lé-
gitársaság száz százalékig állami 
tulajdonban van, és Dubaj emírség 
uralkodójának a családja birtokolja. 
A teljes légi közlekedési szektor leg-
különbözőbb szegmenseit/részlegeit 
(a segédüzemektől, üzemanyag-ellá-
tóktól a cateringet szolgáltatókon át a 
légi közlekedési felügyeletig, illetve 
a kompetens szakminisztériumokig) 
az uralkodó népes családjához és 
szűkebb rokonságához tartozó sze-
mélyek vezetik.17 Ennek előnye, hogy 
a fontos és sürgős döntések néhány 
héten belül megszületnek – ellentét-
ben a nyugati demokráciákkal, ahol a 
rengeteg közbeiktatódó fórum, ható-
ság és szakértő miatt évekig is eltart 

a döntési folyamat. (Frankfurtban a 
repülőtér egyik részlegének az átépí-
téséhez szükséges engedélyezés tíz 
évet vett igénybe.) Dubajban viszont 
kimaradnak az árat felhajtó holdin-
gok, a tervek megvalósításának a 
várakozási ideje pedig minimálisra 
csökken. A személyes beavatkozások 
(minden ellentmondásuk ellenére) 
kétségtelenül elősegítik az üzemelés 
hatékonyságát, a problémák gyor-
sabb megoldását.

Valamennyi, most felsorolt hatóténye-
zőt mérlegelve a szakértők arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a nyugat-eu-
rópai társaságokhoz képest az Emirates 
teljes költségelőnye 30 százalék körüli 
lehet.18

A földrajzi fekvésből adódó előnyök 
kihasználása a globális hálózat 
kiépítésében és a légi forgalmi 
fordítókoronggá válásban

Dubaj földrajzi helyzete rendkívül sze-
rencsés az interkontinentális fordítóko-
rong-szerep betöltéséhez, mivel a nyolc-
órás repülési időn belül három kontinens-
hez tartozó területen, négymilliárd ember 
alkotta hatalmas potenciális piaccal ren-
delkezik. Az akár 13–18 órás folyamatos 
repülésre képes új géptípusokkal (A 340-
500, A 350 XWB, A 380, B 787) pedig a 
világ csaknem minden része közvetlenül 
elérhető. E repülőgépek többségével ter-
mészetesen Angliából szintén elérhető 
leszállás nélkül akár Ausztrália is. Mégis 
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gyakori az út megszakítása Dubajban. 
Nyugat-Európából a Távol-Kelet elérése 
Dubajon keresztül átlagosan két órával 
tovább tart ugyan, de ezt bőven ellensú-
lyozzák a jóval olcsóbb menetjegyből, a 
különleges kényelemből, valamint a be-
vásárlásból és a város megtekintésének a 
lehetőségéből adódó előnyök.

Bár a Dubaj közelebbi környezeté-
ből irányított öböl menti légitársaságok 
(Qatar Airways, Gulf Air, Etihad Air-
ways) a szolgáltatások minőségében már 
versenytársnak is tekinthetők, a jóval ki-
sebb nemzetközi hálózatukon belül sok-
kal kevesebb célrepülőtérre szól a kíná-
latuk; nem beszélve arról, hogy a hazai 
igények lekötik a forgalmi kapacitásuk 
oroszlánrészét. A tágabb környezetbe-
li (iráni, pakisztáni, indiai vagy éppen 
délkelet-ázsiai) társaságok pedig szolgál-
tatásaik minőségében vagy/és áraikban 
maradnak el az Emiratestől.

Mindezen adottságoknak (más ténye-
zőkkel együtt) szerepük volt abban, hogy 
Dubaj a nemzetközi összeköttetései szá-
ma, illetve globális kapcsolatai alapján 
„világrepülőtérré” lépett elő.

Dubaj Nemzetközi Repülőtér (Dubai 
International Airport) közvetlen globális 
légi közlekedési kapcsolatai

Dubaj nemzetközi repülőterének vala-
mennyi földrésszel (98 országgal, 230 
célrepülőtérrel, illetve 149, egymillió 
főnél népesebb nagyvárossal)19 van köz-
vetlen légi kapcsolata. Célrepülőterei 
közvetlen vonzáskörzetében 916 millió 
ember (a világ népességének 13 százaléka) 

él; ha viszont az elért országokat vesszük 
alapul, úgy a világ népességének 88 szá-
zaléka tartozik a tágabb értelemben vett 
vonzásterületéhez, akik a világ outputjá-
nak 93 százalékát hozzák létre. Ha csu-
pán a szűkebb, közvetlen vonzáskörzetre 
hagyatkozunk, már az is hatalmas po-
tenciális piacot jelent a dubaji gazdaság 
(elsősorban a közvetítő kereskedelem) 
számára.
• Dubajnak a Közép-Kelet és Dél-

Ázsia alkotta makrorégióval a leg-
intenzívebb a közvetlen légi kapcso-
lata, mégpedig elsősorban a vendég-
munkások milliós tömegeinek a köz-
lekedése, másodsorban a Dubajból 
több irányba (de főként Európába) 
továbbutazók révén.

• A világ országai közül 2013-ban In-
dia lett Dubaj legnagyobb forgalom-
keltője (8,4 millió utassal), míg a má-
sodik és harmadik helyet az Egyesült 
Királyság és Szaúd-Arábia foglalta 
el (5,10, illetve 4,83 millió utassal). 
A Dubajból átszállás nélkül elérhe-
tő városok közül továbbra is Doha 
a legnagyobb dubaji forgalmat keltő 
(2.510.866 utassal), melyet London 
követ (2.494.555 utassal).

• Viszont a heti járatszám alapján az 
első 8 destináció közül 7 délkelet-
ázsiai, illetve az indiai szubkontinen-
sen levő város volt.20

• Dubaj meglepően széles körű kíná-
latot nyújt Afrika (ezen belül a Sza-
harától délre fekvő Fekete-Afrika) el-
éréséhez. Néhány viszonylatban Af-
rika déli részéről Európa egy dubaji 
átszállással kisebb költséggel érhető 
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el, mint a közvetlen járatokkal. Ellen-
lábas földrajzi helyzete, a (mind nyu-
gati, mind keleti irányban) különösen 
nagy távolság ellenére Észak- és Dél-
Amerikába is közlekednek járatok 
Dubajból. (Nevezetesen az Amerikai 
Egyesült Államok tíz nagyvárosába, 
továbbá Buenos Airesbe, S�o Pauló-�o Pauló-o Pauló-
ba és Rio de Janeiróba.

Az egyes légitársaságok részesedése a 
légi forgalomból

A „nyitott égbolt” elvére alapozott sza-
badpiaci versenynek köszönhetően 2014 
februárjában Dubaj első számú repülő-
terének a heti hétezernél is több járatát 
rendkívül sok, 140 légitársaság üzemel-
tette. Azonban a hazai légitársaságok 
hihetetlenül magas arányt biztosítottak 
maguknak a Dubaj központú világháló-
zaton: az Emirates 128, leányvállalata, 
a Flydubai 89 célrepülőtéren van jelen. 
Náluk nagyságrenddel kevesebb ösz-
szeköttetést létesített az Iran Aseman 
Airlines (11), az Air India Express (9) és 
India vezető társasága, az Air India (8). 
A Dubajból mindössze két destinációba 
történő közlekedést lehetővé tevő légi-
társaságok csoportja nem csupán kis 
(regionális, charter) szolgáltatókból áll, 
hanem (számunkra meglepetésszerűen) 
olyan világcégekből is, mint a Lufthansa, 
a Singapore Airlines vagy az ugyancsak 
tekintélyes török és egyiptomi nemzeti 
légitársaság, továbbá a hongkongi Cathey 
Pacific és a kínai Eastern Airlines. Szá-
mításom szerint a Dubajt csupán egyet-
len célrepülőtérrel összekötő külföldi lé-
gitársaságok száma 54 (!).

A Dubaj és a világszerte megtalálható 
személyforgalmi célrepülőterei közötti 
kapcsolatok megteremtésében tehát a ha-
zai nemzeti légitársaságnak és leányvál-
lalatának van domináns szerepe (az uta-
sok teljes számából az Emirates 64 szá-
zalékkal részesedett). Ennek lehetősége 
egyrészt abból adódik, hogy az emírség 
a népességszámához képest aránytala-
nul nagy és az egész világon rendkívül 
versenyképes, kifejezetten nagy hatótá-
volságú gépekből álló flottával rendelke-
zik. A másik ok, hogy a nemzeti közle-
kedéspolitika a szabályozásokkal erősen 
preferálta a hazai légitársaságokat, és 
– ebben a szellemben – a legjövedelme-
zőbb viszonylatokban a lehető legkisebb 
arányúra igyekezett korlátozni a külföl-
diek jelenlétét. A vendégmunkások – ke-
vesebb hasznot hozó – tömeges szállítása 
az elmaradottabb országok kisebb, „ol-
csó” légitársaságaival történik. E piaci 
szegmenst ezért a magasabb tarifával 
üzemelő Emirates és Flydubai átenged-
te az utóbbi egy-két évtizedben alapított 
külső társaságoknak, melyeket nem te-
kint versenytársaknak. Új jelenség, hogy 
megjelentek az első (ponttól pontig köz-
lekedő) diszkont légitársaságok is; így 
pl. a Wizzair 2013. október 27-étől köz-
lekedteti „fapados” járatait Budapest és 
Dubaj között.21

Dubaj légi áruforgalma
és az átrakás (transshipment) által
teremtett fordítókorong-szerep

Dubaj repülőtéri fordítókorong/trans-
shipment szerepe a nemzetközi légi áru-
forgalomban is szignifikáns. Forgalma az 
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1990 és 2013 közötti időszakban a globá-
lis 5,6 százalékkal szemben átlagosan évi 
13,5 százalékkal növekedett. 2013-ban 
Dubaj repülőterein 2,65 millió tonna légi 
árut kezeltek. Ez a világ teljes légi árufor-
galmának a 6,3 százalékát tette ki, azaz 
a frankfurtinál jóval nagyobb forgalom 
összpontosult az egymáshoz közeli két 
telephelyen. A légi áruforgalom 51 szá-
zaléka import (célja a lakosság ellátása 
élelmiszerekkel és ipari fogyasztási cik-
kekkel), 34 százaléka export, 15 százalé-
ka pedig tranzit.22

A repülőtér számtalan (a sokféle kultú-
rát, vallást képviselő utasok szinte vala-
mennyi rétegére kiterjedő) igényes szol-
gáltatása közül is kitűnő virágközpont 
első részlege még 2004-ben készült el, 50 
millió dolláros költséggel, és fokozatosan 
tovább bővült. Dubaj ezzel az importból 
és a némi exportból származó (azaz az 
öböl térségében termelt) virágok disztri-
búciós központjává vált. A létesítmény 
alapterülete 100 ezer m2, amely magában 
foglalja a különböző exportraktárakat, 
csomagolótermeket és irodákat. A Flower 
Center évi virágszállítmány-kezelési ka-
pacitása 300 ezer tonna. A virágok osztá-
lyozása, kezelése félautomata rendszerrel 
történik. A virágok óvása érdekében a 
teljes belső térben (az irodák kivételével) 
2–4 ºC-os hőmérsékletet biztosítanak a 
hatalmas kapacitású légkondicionálók.23

Az A 380-as fogadása és
a forgalomnövekedés kezelése érdekében 
történt fejlesztések

Dubaj Nemzetközi Repülőtéren a roha-
mosan növekvő forgalom nyomására, 
ugyanakkor a fölényes versenyképesség 

érdekében az új minőségi követelmé-
nyekhez való alkalmazkodás kényszeré-
nek megfelelő bővítő fejlesztések történ-
tek. A repülőtéri létesítmények minősége 
és mérete tekintetében különleges kihí-
vást jelentett az A 380-as repülőgép foga-
dásának jó néhány műszaki/építészeti és 
utaskezelés-szervezésbeli követelménye. 
Ennek a vezetés részben a meglevő lé-
tesítmények bővítésével, részben az 550 
személyes gépek kiszolgálására mérete-
zett, szokatlan nagyságú, új utasfogadó 
épületek létesítésével tett eleget.24

A 21. század első évtizedében megkez-
dett közép- és hosszú távú fejlesztési terv 
második fázisa tartalmazta a 3. sz. termi-
nál, két további előcsarnok és egy cargo 
megaterminál építését (összesen 2,5 mil-
liárd dollár értékben). A 2008. október 
14-én átadott 3. sz. terminál mind mére-
teiben, mind szerkezeti megoldásaiban 
világszenzáció. A többszintes, jobbára a 
felszín alatt kialakított, összesen 171,3 
hektár alapterületű komplexum a világ 
második legnagyobb fedett épülete.25 

Évi kapacitása 43 millió utas, azaz nagy 
nyugat-európai repülőterek teljes kapa-
citásával vetekszik. Gyors forgalomát-
eresztő képességét 180 becsekkolási pont 
szolgálja. A földi közlekedés végpontjai 
és az utasok tartózkodási helye közötti 
távolság csökkentése érdekében ugyan-
csak a föld alatt kapott helyet a 2600 
autó befogadására alkalmas parkolóhely. 
A vámmentes üzletek és éttermek 10 ezer 
négyzetméter területű „üzletnegyedét” is 
magában foglaló 2. sz. előcsarnok (mely 
közvetlen összeköttetésben van a 3. sz. 
terminállal) exkluzív eleganciájával tű-
nik ki.26 Az új „A” előcsarnokban pedig 
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már 2013-ban 14,6 millió utas és 22 mil-
lió csomag fordult meg. Mindezeknek 
döntő szerepük volt abban, hogy a világ 
repülőterei közül Dubaj fogadta a leg-
több A 380-as gépet 2013-ban (1. táblá-
zat).

A 3. sz. terminál átadása utáni évben, 
2009-ben Dubaj a világ 50 legnagyobb 
hubja közül a leggyorsabban fejlődő lett. 
Az „A” előcsarnok megnyitását követő-
en, 2013-ban a teljes kapacitás 75 millió 
főre nőtt. E befogadóképességet a 2015. 
évi forgalom feltételezhetően már telje-
sen ki is fogja használni.

Dubaj tehát igen rövid időn belül (a vi-
lágátlagot messze meghaladó, átlagosan 
évi 15 százalékos forgalomnövekedéssel) 
regionális repülőtérből globális szintű, 
tekintélyes nemzetközi hubbá emelke-
dett, amely a forgalom tekintetében is a 
„világrepülőterek” közé pozicionálhatta 
magát. A nemzetközi utas- és árufor-
galomban már 2013-ban a 2. (London 
Heathrow, illetve Hongkong után), a tel-
jes légi áruforgalom tekintetében pedig 
az 5., míg a teljes utasforgalomban a 7. 
helyet foglalta el. 2014-ben, Heathrow-t 
megelőzve, 70,2 millió utassal az első lett 
a nemzetközi utasforgalomban,28 és felte-

hetően a többi mutatóban is legalább egy 
hellyel előresorolódott. 2015-ben a teljes 
forgalma megközelítheti a 74 millió főt! 
Mivel a Dubajban megforduló légi jár-
művek túlnyomó része nagykategóriás, 
ezért a gépmozgások száma tekintetében 
nem szerepel a világ első tíz repülőtere 
között.29

Az Emirates a világ élvonalában

Dubaj sejkség vezető légitársasága, 
az Emirates kezdetben főként az indiai 
szubkontinens célrepülőtereivel (Kara-
csi, Mumbai, Delhi stb.) teremtett köz-
vetlen járatokkal kapcsolatot, mégpedig 
főként a vendégmunkások szállítása ér-
dekében. Ahogyan kiépült a valamennyi 
földrészre kiterjedő hálózata (2. táblázat), 
annak egyre több európai harmadik vo-
nalbeli célállomás (Hamburg, Nizza stb.) 
is tagja lett. Így olyan földrajzi pontok-
ra is kiterjesztette az Emirates a piacát, 
melyeket a nagy nyugati légitársaságok 
elhanyagoltak. Pontosan e terjeszkedés-
ben érzékelnek veszélyt az európaiak, 
mert miután az ominózus repülőterek a 
közel-keleti interkontinentális fordító-
koronghoz kapcsolódnak, kikerülnek a 

1. táblázat27

A 2013-ban a legtöbb A 380-as óriásgépet fogadó repülőterek

Repülőtér A 380-as járatok 
száma

Destinációik 
száma

Dubaj 10 608 26
Singapore Changi 5 491 11
London (Heathrow) 4 434 6
Párizs (Charles de Gaulle) 3 515 11
Frankfurt 3 391 12



90 Külügyi Szemle

Erdősi Ferenc

hagyományos európai fordítókorongok 
vonzásából, vagy éppen miután korábban 
azok vonzáskörébe soha be sem kerültek, 
erre a jövőben sem lesz lehetőségük.

Az Emirates nyomulása a nyugati pi-
acokon konfliktusokhoz vezetett, mivel 
nem korrekt, ám erőszakos követelé-
sekkel állt elő. Ezért a Lufthansa folya-
matosan lobbizott a német kormánynál, 
hogy az korlátozza az Emirates jelenlétét 
Németországban, konkrétan ne engedé-
lyezze az Emirates Berlinbe és Stuttgart-
ba (már 2004-től) tervezett járatainak 
az üzemelését. Hasonlóképpen, az Air 
Canada is tiltakozott az ellen, hogy az 
Emirates akárcsak egyetlen járatával is 
benyomuljon Kanadába. Nem is kapott a 
kanadai kormánytól engedélyt arra, hogy 
a hálózatába bevonja Calgaryt és Van-
couvert.

Az Emirates (még 2005-ben deklarált) 
célja, hogy vonzó szolgáltatásaival és 
áraival a nagy távolságú légi közleke-
désben az első helyet foglalja el. A dubaji 
sejk családja e cél megvalósításához min-
den támogatást megad, legyen szó akár 
a hatalmas marketingköltségekről (me-
lyekre a bevételek 3,5 százalékát költik), 
akár a legkorszerűbb, nagy hatótávolsá-
gú repülőgépek páratlan méretű meg-
rendeléseiről, flottafejlesztésről. (A világ 
2012–2015. évi nagygép-megrendelése-
inek csaknem a 40 százaléka származik 
az öböl menti régióból, ezen belül kb. 26-
27 százalék jut az Emiratesre.)31

A sejkség a légikikötő-komplexumon 
kívül nagy szerepet szán az Emiratesnek 
is abban, hogy Dubaj a világ legnagyobb 
légi közlekedési fordítókorongjává, át-
szállóhelyévé váljon.

2. táblázat30

Az Emirates forgalmának alakulása

Év Utas
(millió fő

Légi áru
(1000 t) Destinációk száma

1986     0,26 10 5 (Colombo, Dakka, Amman, Kairó, London)
1993   1,6 68
1995   3,4 •* 37 (30 országban)
1997   3,1 159
2000   4,8 270
2003   8,5 525
2006 14,5 1 019
2010 27,5 1 580
2012 34,0 1 796
2014 44,5 2 250 142 (78 országban)

* A társaság teljes bevételének már akkor a 16 százaléka származott a cargoszállításból.
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A rendelkezésére álló (218) széles tör-
zsű, nagy teljesítményű (közöttük ultra-
hosszú járatok működtetésére is alkal-
mas) gépekkel a társaság kiterjesztette 
a közvetlen járatokból álló hálózatát a 
világ valamennyi makrorégiójára, még 
Dél-Amerikára is. (Kezdetben a nagy 
amerikai társaságokkal közös, majd egy-
re inkább önálló szolgáltatásokkal lépett 
be a piacra.) A legnagyobb figyelmet az 
Emirates azzal keltette, hogy a Dél-Ázsi-
ából, valamint Ausztráliából korábban 
londoni, frankfurti és párizsi hubokon 
keresztül Észak-Amerikába közlekedő 
járatai köztes megállóját Nyugat-Európá-
ból áthelyezte Dubajba – ezzel is erősítve 
bázisrepülőterének fordítókorong-sze-
repkörét. Az első utat az A 380-as géppel 
2007. augusztus 1-jén tette meg a New 
Yorkba tartó járat. A legjövedelmezőbb, 
London és Sydney közti „kenguruvo-
nalon” eredményesen versenyzett olyan 
világhírű óriásokkal, mint a British Air-
ways, a Cathay Pacific, a Malaysia Air-
lines, a Qantas, a Philippine Airlines, a 
Singapore Airlines, a Thai Airways In-
ternational, továbbá a nála kisebb, saját 
régióbeli Etihad Airways, a Saudia és a 
Qatar Airways.32

Európa, illetve más világrészek légi-
társaságainak többségével szemben az 
Emirates, az önállóságára kínosan ügyel-
ve, nem csatlakozott egyetlen globális 
légi szövetséghez sem.33 Még az egész 
világon nagyon elterjedt kódmegosztás-
sal is nagyon ritkán élt (csak pl. a South 
African Airwaysszel, a nagyon hosszú és 
meglehetősen kis utasforgalmú dél-afri-
kai vonalakon).

Az Emirates számára más öbölbeli 
arab légitársaságok eddig nem voltak 
„veszélyes” versenytársak, mert
• jóval későbbi alapításúak (a Qatar 

Airways és az Oman Air egyaránt 
1993, az Etihad Airways pedig 2003 
után jelent meg a piacon), amikorra 
az 1985-ben alapított dubaji légitár-
saság már megvetette a lábát, és ezért 
vele szemben a többiek nehezen tud-
tak teret nyerni;

• a potenciális versenytársak gépállo-
mánya, földi infrastruktúrája, bázis-
repülőterének a kapacitása mérete-
iben mindmáig jóval kisebb; és ami 
még fontosabb, hogy

• a versenytársak flottájának nagyobb 
részét a rövid/közepes hatósuga-
rú repülőgépek alkotják, kevés az 
olyan gépük, amelyek egyáltalán 
megjelenhetnének az Emirates ki-
zárólag nagy távolságú vonalakból 
álló hálózatán. Gépeik többsége vi-
szont elvileg alkalmas arra, hogy az 
Emirates számára feeder szolgáltató-
ként (nemzetközi) forgalomgyűjtő és 
-széthordó kiegészítő tevékenységet 
folytassanak a dubaji megarepülő-
téren, a hub and spoke rendszernek 
megfelelően. Azonban valójában az 
Emirates, illetve a dubaji repülőtér 
által igényelt feeder tevékenységnek 
csak egy része fűződik a szóban for-
gó nagyobb légitársaságok nevéhez, 
a többi feladatot a kicsiny öbölbeli és 
még inkább a dubaji járatokat indító 
iráni, iraki, szaúdi, jordániai, török, 
indiai, pakisztáni, afgán stb. társasá-
gok látják el.
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Az Emirates menedzsmentje 2014-ben 
még leginkább az Etihad Airwayst, a 
sardzsai Air Arabia diszkonttársaságot 
és a Qatar Airwayst érzékelte verseny-
társnak.34

A globális piac nagysága mellett az 
Emirates másik erőssége a szolgáltatásai 
magas minősége és sokfélesége. A légitár-
saság a megfellebbezhetetlen versenyké-
pesség érdekében az utasok elégedett-
ségét a legteljesebb mértékben elérni 
képes, szokatlan, különleges szolgáltatá-
sokat nyújt. Túl azon, hogy az Emirates 
az elsők között tette lehetővé a mobiltele-
fon-használatot és hogy (az Apple óriás-
céggel együttműködve) az üléseken már 
2005-ben (!) iPad-csatlakozást biztosí-
tott, a business és az első osztályú utasok 
részére külön autó- és sofőrszolgáltatást 
is adott (a repülőtér és a szálloda között).

Dubaj légi közlekedésének jövője 
és jelentősége a sejkség
gazdaságában

Az infrastruktúra fejlesztése a jövőben 
a sejkségnek mind a már korábban is 
üzemelő, mind a legújabb repülőterén 
grandiózus méretű lesz. A Dubai Inter-
national Airport 2011 májusában hirdet-
te meg a távlati fejlesztési tervét, amely 
tartalmazza az új, „D” jelzésű előcsarno-
kot, amelynek 2016-ra tervezett üzembe 
lépésével a repülőtér kapacitása évi 90 
millió utas fölé emelkedik. A repülő-
tér közelében kialakítandó „cargofalu” 
(cargo village) egyike lesz a világ leg-
nagyobb és legkoncentráltabb, főként az 

Ázsiába és Afrikába tartó légi árukat ke-
zelő hubjának. A légi áru mennyiségének 
gyors növekedésére utaló előrejelzésekre 
reagálva megvalósulóban van egy külön-
legesen nagy cargoterminál terve, amely 
2018-ban (a már létezőn kívül további) 3 
millió tonnányi rakomány kezelését teszi 
lehetővé. (2007-től a létesítmény egy ré-
sze már működött, és 2010-ben a kapa-
citása elérte a 2,5 millió tonnát.) Ezzel 
a repülőtér éves teljes légiáru-kezelési 
kapacitása összesen több mint 5 millió 
tonnára bővül.35

A dubaji légi szektor jövője szempont-
jából azonban – az igények oldaláról – a 
Dubajban 2020-ban megrendezendő vi-
lágkiállítás ígérkezik a leginkább megha-
tározónak. Ahhoz kapcsolódóan az eddig 
példátlan méretű, évi 120–160 millió utas 
szállítására és kiszolgálására alkalmas, 
„Dubai World Central – Al Mahtoum 
International Airport” (rövidítve: DWC) 
nevet viselő légikikötő befejezésével ké-
szülnek. A teljes kapacitását e grandiózus 
létesítmény csak 2017-ben éri el ugyan, 
azonban az első utasterminálja 2013. ok-
tóber 27. óta működik, egyelőre 7 millió 
utas/éves kapacitással. E repülőtér óriási, 
összesen 140 km2-es területet vesz igény-
be, és a 8,8 milliárd dollár összegű beru-
házást igénylő teljes elkészülte után leg-
alább 5 kifutópályával fog rendelkezni, 
amelyeken egy időben négy gép szállhat 
le. Három utasterminál épül, és a kapui 
közül 26 lesz alkalmas az A 380-as gépek 
utastömegei kiszolgálására. Az összesen 
évi 12 millió tonnás kapacitást biztosító 
16 légiáru-terminálja – sok más létesít-
ményével együtt – a felszín alá kerül, a 
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felszíni forgalom megkönnyítése és a 
légkondicionálás kisebb energiafogyasz-
tása érdekében. A tervek készítői azzal 
számolnak, hogy a DWC kapacitásának 
nagy részét az Emirates szolgáltatásai-
nak további erőteljes fejlődése köti le.36

A rendelkezésre álló prognózisok alap-
ján megvan az esély arra, hogy a tágabb 
értelemben vett Közel-Keleten 2030 
körül Dubaj és Isztambul fej fej mel-
lett versenyez a „világ legforgalmasabb 
(nemzetközi) repülőtere” címért, miután 
akkor már teljes kapacitással működik 
majd az új isztambuli repülőtér (120 mil-
lió utas/év) és a dubaji DWC (160 millió 
utas/év), melyekhez hozzászámítandó 
a már meglevő nemzetközi repülőterek 
kapacitása is.37

Ettől a rendkívüli méretű légikikötő-
től és az Emirates fejlődésétől az vár-
ható, hogy a dubaji emírségben a teljes 
légi szektor hozzájárulása a GDP-hez a 
2013. évi 26,7 százalékról 2020-ra 37,5, 
2030-ra pedig 44,7 százalékra fut fel! Az 
ehhez társuló foglalkoztatási hatás vár-
hatóan ugyancsak meglepően erős lesz: a 
Dubajban foglalkoztatottak között a légi 
szektor dolgozóinak a részaránya a 2013. 
évi 21 százalékkal szemben 2020-ra 29,5, 
2030-ra pedig 35,1 százalékra növek-
szik.38 A két adatsor összevetéséből kide-
rül, hogy bármennyire is magas az emír-
ség hagyományos ágazatában, a szénhid-
rogén-kitermelésben és -feldolgozásban 
a termelékenység, a légi szektor (az egy 
munkavállalóra jutó GDP-érték alapján) 
még hatékonyabban működik.

Az EAE többi emírségéhez képest 
Dubajban az olajszektor hozzájárulása a 
GDP-hez jóval kisebb (8 százalék), rész-
ben a kisebb és lassan apadó olajkészle-
tek, részben a rendkívül gyors és mély-
reható gazdasági szerkezetváltás okán. 
Nem elképzelhetetlen, hogy 2030-ban 
a szénhidrogén-kitermelésnek már csu-
pán marginális jelentősége lesz, ezért a 
sejkség gazdasági helyzetét már alig be-
folyásolja az olaj világpiaci árának az 
alakulása, viszont annál inkább a távoli 
felhasználóknak a szofisztikált szolgál-
tatások iránti kereslete. Nem lehet kétsé-
günk afelől, hogy a tudásalapú gazdaság 
és társadalom felé tartva, a légi közleke-
dés továbbra is megtartja eminens rang-
ját és a kontinensek közötti különleges 
közvetítő szerepét, még akkor is, ha a 
világ más pontján is létrejön egy újabb 
légiközlekedési fordítókorong (mivel a 
globális forgalom abszolút méretei to-
vább növekednek).
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