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A nem egészen tízmilliós lakos-
sággal rendelkező Egyesült Arab 
Emírségek (EAE) a Közel-Kelet 

egyre nagyobb befolyással bíró feltörekvő 
regionális hatalma. Az arab térség gazda-
ságának kb. 15 százalékát, az ún. MENA 
régióénak (Közel-Kelet és Észak-Afrika) 
pedig 10 százalékát adó (és folyamatos nö-
vekedést produkáló) ország1 egyre jelentő-
sebb szerepet játszik a nemzetközi politika 
formálásában: az elmúlt években aktívan 
fellépett az egyiptomi, líbiai és bahreini 
eseményekben, valamit a jelenleg is tartó 

jemeni válságban. Mindemellett az EAE 
politikatudományi szempontból kifeje-
zetten unikális, a hét emírségből (Abu-
Dzabi, Dubaj, Adzsmán, Fudzsajra, Ra’sz 
al-Khajma, Sárika/Sardzsa, illetve Umm 
al-Kajvejn) álló államalakulat ugyanis a 
Közel-Kelet (ha nem is egyetlen, de) leg-
sikeresebb föderációjának tekinthető.2

A magyar és a nemzetközi szakiro-
dalomnak eddig mégsem sikerült kellő 
mélységben értelmeznie az EAE belső 
viszonyait és nemzetközi viselkedé-
sét. Véleményem szerint ennek legfőbb 
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oka, hogy a nemzetközi kapcsolatok és 
a külpolitikai elemzések ( foreign policy 
analysis, FPA) fősodrába tartozó, legfon-
tosabb vonatkozó módszerek (pl. a kisál-
lami elmélet) nem biztosítanak megfelelő 
elemzési hátteret az ország dinamikájá-
nak és a politikát meghatározó érdekcso-
portok viselkedésének a vizsgálatához. 
Azok ugyanis elsősorban a nyugati kö-
rülmények megfigyelésén alapuló tár-
sadalomtudományi elméletek, amelyek 
csak korlátozott sikerrel tudják beépíteni 
kutatási céljaik közé a közel-keleti ré-
gió speciális fejlődési útját, valamint az 
Emírségek sajátos társadalmi és gazdasá-
gi jellemzőit.

Ezért tanulmányomban igyekszem 
egyrészt felépíteni azt az elméleti-törté-
neti keretet, amelyen belül értelmezhet-
jük az Emírségek politikai dinamikáját, 
másrészt pedig bemutatni a legfontosabb 
erőcsoportok céljait, érdekeit, így bizto-
sítva átfogó képet a föderáció működé-
séről, az azt összetartó (és potenciálisan 
szétfeszítő) körülményekről, valamint az 
EAE kül- és külgazdasági politikájáról.

Ahogyan azt a következő oldalakon 
látni fogjuk, az Emírségek politikai és 
gazdasági viszonyait leginkább egy há-
romszintű hatalmi harccal tudjuk leírni, 
amelynek legalsó fokát az egyes tagál-
lamokat vezető elitek és a többi, loká-
lisan kialakult erőcsoport közötti év-
százados versengés jelenti. A föderáció 
ezen a szinten a monarchikus rezsimek 
közötti szövetség intézményesüléseként 
értelmezendő. Ugyanebben a struktú-
rában természetszerűleg a hét emírsé-
get vezető család is verseng egymással 

(második szint), ám a hatalmi erőforrása-
ik és a hagyományos kapcsolataik alap-
ján egy neopatrimoniális hierarchiába 
szerveződnek, amelynek élén Abu-Dzabi 
és (kisebb mértékben) Dubaj áll. Ezt az 
elsőséget a többiek (az északi emírsé-
gek) elfogadják, de ennek ára a pénzügyi 
transzferek és a bizonyos mértékű (főleg 
gazdaságpolitikai) mozgástér biztosítása. 
A harmadik, legfelső szinten mindezek 
következtében a közös, állami politiká-
kat a Nahján-család által vezetett Abu-
Dzabi dominálja, így az ország kül- és 
külgazdasági politikája is nekik tudható 
be, gyakorlatilag a saját túlélési stratégi-
ájuk keretében értelmezhető. Ezért ezt a 
szférát nem célszerű a hagyományos FPA 
fogalmi kereteiben értelmezni, érdemes 
inkább az első két szinten zajló folyama-
tok következményeként kezelni.

A továbbiakban tehát először felépítem 
az EAE belső és külső dinamikájának 
leírására használható elméleti-történeti 
keretet, majd abban definiálom az egyes 
emírségek nemzetközi tevékenységét 
(„külpolitikáját”).

Az Emírségek politikai
és gazdasági viszonyainak
értelmezési kerete

A Közel-Kelet-kutatók egyik gyakran 
ismételt véleménye szerint a térségben a 
nemzetközi kapcsolatok hagyományos 
elméletei csak korlátozottan alkalmazha-
tóak. A régió „az elméletek és módszerek 
egyfajta temetőjévé”3 vált, aminek leg-
főbb oka, hogy a társadalomtudományok 
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alapvető gondolatai és megfigyelései 
nem a helyi, hanem a nyugati politikai 
körülmények között születtek. Ennek 
megfelelően a külpolitika-elemzés tudo-
mányának alapját4 a nyugati értelemben 
vett, territoriális nemzetállamok jellem-
zőinek, valamint az általuk alkotott nem-
zetközi rendszernek a vizsgálata jelenti. 
Ebben a modellben a belpolitika és a kül-
politika markánsan elválik egymástól az 
irányát (államhatáron belülre és kívülre) 
és a normatív tartalmát (belső hierarchia 
és biztonság, külső anarchia és fenyege-
tettség) tekintve is, a két szférát pedig a 
szuverén kormányzat köti össze. Ilyen 
értelemben a külpolitikát elméletben a 
nemzetérdek követése és a nemzetközi 
rendszerben betöltött pozíció javításának 
az igénye jellemzi.5

Ez a modell – kétségtelen hasznossága 
ellenére – nem alkalmazható az Emírsé-
gek tevékenységének a leírására, ugyanis 
nem veszi figyelembe sem a közel-ke-
leti régióban végbement államfejlődés 
speciális jellegzetességeit (nemzetközi 
rendszer szintje), sem a föderáció sa-
játos fejlődési útját (nemzetállami – és 
szubnacionális – szint). Az e két folyamat 
eredményeként létrejött struktúra ugyan 
formálisan eleget tesz az FPA által hasz-
nált alapfogalmak (állam, nemzet, állam-
érdek stb.) kritériumainak, a gyakorlat-
ban azonban egész más logika alapján 
működik. Ezért a hagyományos modellt 
két aspektusból kell átalakítanunk: egy-
részt a közel-keleti államfejlődéssel ösz-
szefüggő, „regionális-elméleti”, másrészt 
pedig a kizárólag az Emírségekre jellem-
ző, „lokális-történeti” oldalról. A továb-
biakban ezeket külön vizsgáljuk.

Regionális-elméleti dimenzió

A modern vesztfáliai állam mint a nem-
zetközi rendszer alapegysége, a nyugati 
államfejlődés eredményeként jött létre, 
és onnan terjedt el a világ többi régiójá-
ban. Ezt a hagyományos modellt többfé-
leképpen tudjuk jellemezni; a számunkra 
legfontosabb karakterisztikáit a követke-
zőképpen tudjuk összefoglalni:6

• a területiség (territorialitás) elve, 
amelynek értelmében a modern ál-
lamrendszer alapjává – a megelőző 
időszak feudális társadalmi-gazdasági 
berendezkedésének folytatásaként – a 
földterület birtoklása és annak hatá-
rokkal való kijelölése vált;

• az adott területen egy főhatalom ki-
alakulása, amely rendelkezik a weberi 
értelemben vett legitim erőszak mo-
nopóliumával, és annak használata 
érdekében kiépít egy effektív intéz-
ményrendszert és pénzügyi hátteret;

• a főhatalom birtokosának sajátos le-
gitimációja, amely az évszázadok 
során mindinkább jogi-racionális ala-
pokra helyeződött.

A nyugati típusú modern állammodell 
a 19–20. században terjedt el az egész 
világon, ugyanakkor egyik régióban sem 
vették azt át egy az egyben: mindenhol 
a helyi jellegzetességekhez és társadal-
mi folyamatokhoz kellett hasonulnia. 
Az államrendszer kiterjesztésére nagy 
hatással volt az adott régió világpolitikai 
és világgazdasági pozíciója, de a belső 
viszonyai is.

Nem történt ez másképp a MENA régió 
esetén sem, ahol a nyugati modell átvétele 
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a 19. század végén indult meg, az európai 
nagyhatalmaktól való elmaradottság ér-
zéséből fakadó „defenzív modernizáció” 
keretében.7 A térség mai államai – Iránt, 
az Arab-félsziget országait és Marokkót 
leszámítva – a 20. századot megelőzően 
az Oszmán Birodalom részét képezték,8 
amely alapvetően különbözött nyugati 
szomszédjaitól: területén a kormányzat 
nem volt kizárólagos hatalmi központ-
nak tekinthető, így a térség dinamikáját 
az „egymás hatáskörét átfedő politikai 
struktúrák és autoritások”9 határozták 
meg. A területi határok definiálásának 
szükségessége a társadalmi jellegzetes-
ségek – a 20. századig fennmaradt nomád 
életmód, a heterogén földrajzi környezet, 
valamint mindezek következtében a tör-
zseknek a központi kormányzattal szem-
beni nagyobb mozgástere10 – miatt csak 
a modern államrendszerbe történt integ-
rálódás eredményeként, és nem a szerves 
helyi politikai fejlődésből adódóan fo-
galmazódott meg, az elmúlt ötven-száz 
évben.11 Így tehát – a nyugati berendez-
kedésre jellemző, kizárólagos lojalitási 
viszonyok kialakulásának hiányában – a 
20. századi állami intézményesülés a bi-
rodalom széthullása után, a különböző 
helyi erőcsoportok (családok, vallási ve-
zetők, törzsek stb.) közötti versengés ré-
vén ment végbe.12

Ez a jelenség nagymértékben rányomta 
a bélyegét a 19–20. században végbement 
politikai fejlődés jellegére. Az állam ezért 
nem a politikai közösség (nemzet) közös 
aspirációinak az intézményi megtestesülé-
seként jelenik meg, hanem az említett erő-
csoportok (elitek) relatív hatalomszerzési 

kísérletének a tárgyaként,13 egyszersmind 
legfontosabb eszközeként.14 A kormány-
zás képességét megszerző elitcsoportok-
nak a rezsim15 kiépítésével lehetőségük 
nyílik saját uralmuk és a függőségen 
alapuló klientúrarendszer kialakítására, 
amelyet gyakran alkotmányos és jogi 
eszközökkel is megerősítenek.16

Az állam formálisan létrejövő mo-
dern intézményi keretét így jellegzete-
sen premodern társadalmi viszonyokkal 
töltötték ki,17 amelyet a szakirodalom a 
neopatrimonializmus kifejezéssel szokott 
leírni. Ennek legfőbb jellegzetessége az 
olyan hierarchikus és egyirányú hatalmi 
viszonyok kialakulása, amelyek legin-
kább az apának a családban betöltött 
(a tradicionális társadalmakban megfi-
gyelhető) domináns helyzetével hozha-
tók párhuzamba.18 A neopatrimoniális ál-
lamban a hatalom gyakran szélsőségesen 
centralizált, a pozíciók és az erőforrások 
elosztásában pedig az elsődleges szem-
pont a családi, ismeretségi, törzsi vagy 
szektariánus hovatartozás.19

Ilyen körülmények között az állam és 
az azt vezető rezsim gyakorlatilag elkü-
löníthetetlenné válik egymástól: a veze-
tő elitcsoportok érdekei államérdekként 
artikulálódnak. Az erőszak-monopólium 
és a hozzá tartozó hatékony infrastruk-
túra hiányában az elitcsoportok közötti 
vetélkedés igen szélsőséges formákban 
is megvalósulhat, ennek következtében 
a kormányzat számára a legnagyobb 
veszélyforrások (a nyugati típusú állam-
rendszerrel ellentétben) az államhatá-
ron belül keletkeznek.20 Ezért a rezsim 
viselkedésének az elsődleges céljaként 
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a túlélés jelölhető meg, amelynek egyik 
legfontosabb eszközévé az államhatalom 
gyakorlása és a bürokrácia irányítása 
vált. A kormányzati politikák egyrészt 
a rivális (jellemzően belső) elitek jelen-
tette fenyegetéseknek az erőcsoportok 
elpusztításával vagy a törzsi alapú füg-
gőségi rendszerbe integrálásával történő 
neutralizálására, másrészt pedig az elit-
csoportokba nem szerveződő, szélesebb 
társadalmi rétegek erőforrásként való fel-
használására irányulnak.21 A független 
aktorként nem értelmezhető csoportok 
(legalábbis passzív) támogatása fontos 
tényező lehet a hatalmi versengés és az 
államhatalom stabilizálása során. E tá-
mogatást a kiépülő rezsimek jellemző-
en az olajjövedelmek újraelosztásával, 
a nyugati szövetségesek gazdasági és 
katonai segítségével, valamint az iszlám 
és az arab (illetve helyi) nacionalizmus22 
felhasználásával szerzik meg. Ez a kom-
munikáció ugyanakkor vissza is hat az 
állami politikákra, s bizonyos értelemben 
korlátok közé szorítja a külpolitikát és a 
hagyományos értelemben vett önérdek-
követést (például a palesztinkérdés folya-
matos napirenden tartásával).

Ennek ellenére – vagy éppen ezért – a 
közel-keleti államok többségét krónikus 
legitimációs válság jellemzi.23 A rivalizá-
ló elitek folyamatosan megkérdőjelezik 
egymás kormányzáshoz való jogát, ami 
– a nem éppen hatékony újraelosztással 
összekapcsolódva – könnyen alááshatja 
a mindenkori kormányzat hatalmának 
alapjait. A legtöbb rezsim nem jogi-raci-
onális alapokra helyezi a legitimációját, 
hanem inkább a vallásra, a tradicionális 

értékekre, a társadalmi mobilizációra 
vagy egyéb erkölcsi misszióra.24 Ezen ér-
tékeknek azonban a Közel-Kelet történel-
me folyamán számos rivális ideológiával 
(tradicionalizmus, arab nacionalizmus, 
iszlamizmus stb.) kell(ett) szembenézniük.

Végeredményként tehát a közel-keleti 
arab állam egy rezsim által irányított, a 
rivális erőcsoportok versengése között in-
tézményesült és a saját legitimitását féltő 
entitásként írható le, amelynek viselke-
dését nem az artikulált nemzeti érdekek, 
hanem a hatalmon lévő elitcsoport céljai 
és igényei határozzák meg.25 Ebben az ér-
telemben a politikai cselekvés fő szféráit 
nem az elmúlt fél évszázadban létrejött 
államhatárok mentén tudjuk elkülöní-
teni, hanem a rezsimen belüli és kívüli 
viszonyok megkülönböztetésével. Ebből 
kifolyólag a hagyományos értelemben 
vett külpolitika nem válik el olyan jelen-
tős mértékben a belpolitikától,26 hanem 
„csupán” a rezsim túlélési stratégiájának 
a részeként értelmezendő.

Lokális-történeti dimenzió

Ha a közel-keleti államépítés e jellegze-
tességeit elfogadjuk, és azokat az Egye-
sült Arab Emírségek föderatív struk-
túrájára alkalmazzuk, a következő kép 
rajzolódhat ki előttünk. A hét tagállam 
hét, egymástól különálló vezető elitcso-
portot és rezsimet feltételez, amelyek a 
túlélésük biztosítására alapvető érdekeik 
mentén törzsi alapú szövetségre léptek 
egymással.27 Az összefogást motiváló té-
nyezők között elsődleges szerepet játszik 
a külső és belső fenyegetések elleni közös 
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fellépés igénye, mindenekelőtt a monar-
chikus berendezkedésű rezsimek tradi-
cionális legitimitását megkérdőjelező 
mozgalmakkal szemben. A rezsimeket 
összekötő törzsi szövetség a rendszer lo-
gikájából adódóan neopatrimoniális jel-
legzetességekkel bír, vagyis valamilyen 
fokú hierarchiába szerveződik, amelynek 
élén a leggazdagabb tagállamot, Abu-
Dzabit vezető Nahján-család áll.

Egy pontosabb kép felvázolásához – és 
ahhoz, hogy a modell segítségével ér-
telmezni tudjuk az EAE nemzetközi 
viselkedését – meg kell határoznunk a 
következőket: a) a hatalomra jutott re-
zsimek jellegzetességeit és a hatalomra 
jutásuk módját; b) a legfontosabb rivális 
erőcsoportokat; valamint c) a hét rezsim 
közötti kapcsolatok dinamikáját keretbe 
záró föderációs berendezkedést és annak 
létrejöttét (illetve abban a külpolitika el-
helyezkedését).

a) A rezsimek jellegzetességei és hatalomra 
jutásuk módja

Az Egyesült Arab Emírségek tagállamait 
vezető elitcsoportok törzsi alapon jöttek 
létre, az EAE formális államfejlődését 
megelőző időkben. Fontos látni, hogy a 
törzs nem kizárólag vérségi-származási 
alapú csoportként, hanem társadalmi-poli-
tikai szövetségként is definiálható. A több-
lépcsős struktúrában (család, altörzs, 
törzs stb.) a hovatartozás nem feltétlenül 
rokoni alapon alakul ki, és az aktuális 
politikai érdekeknek megfelelően folya-
matosan változhat.28 Az Emírségek te-
rületén élő számos – a 20. század elején 

kb. negyven, 1968-ban pedig már hatvan-
hét – törzs ősei a hagyomány szerint az i. 
sz. 2. századtól kezdve vándoroltak a mai 
Omán és Jemen területéről a jelenlegi 
földjükre, elsősorban az ott található ha-
talmas oázisok (Burajmí, al-Ajn és Livá) 
miatt, amelyek birtoklása évszázadokon 
át meghatározta a helyi szociális kapcso-
latokat.29

A népi legendák szerint az ország la-
kossága két arab leszármazási ághoz ve-
zethető vissza: az egyik a félsziget déli 
részéről érkezett „régi arab” Kahtáni ág, 
a másik az északról betelepült Adnáni 
csoport. Az ő rivalizálásuk határozta 
meg a félsziget történetét, amely a 18. 
század óta a Hináví és a Ghafílí törzs-
szövetség közötti vetélkedésben képeződött 
le.30 A század második felére az oázisok és 
a vízkészletek birtoklása révén a Hináwí 
ághoz kötődő Baní Jász törzsszövetség, 
illetve az azt vezető Ál Bú Faláh törzs 
került domináns pozícióba.31 Az elitcso-
port a 19. században külső szövetségek-
kel konszolidálta a hatalmát: először – a 
közös származás mítoszára alapozva – az 
ománi szultánnal kötött megállapodás-
sal, majd a térségben akkoriban egyre 
aktívabbá vált Nagy-Britannia támoga-
tásának az elnyerésével. A territoriális 
államfejlődés alapjának tekintett ún. szer-
ződések rendszerén belül – amelyekben 
London az egyes területek irányítására 
vonatkozó megállapodást kötött az adott 
térség legbefolyásosabbnak tekintett csa-
ládjával – a Korona a mai Abu-Dzabihoz 
tartozó területek kapcsán 1820 és 1892 kö-
zött számos egyezményt kötött az Ál Bú 
Faláh törzset vezető Nahján-családdal.32 
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Mivel a „Szerződéses Partnak” nevezett 
térségben hozzájuk tartoztak a legfonto-
sabb oázisok, a dinasztia túlhatalma egy-
értelműen kifejeződött.

Akkoriban a Baní Jász fő riválisává a 
Ghafílí szövetséghez tartozó Kászimí 
törzsszövetség vált,33 amely – vetély-
társával ellentétben – a partvidékhez és 
a tengerekhez volt köthető. A csoportra 
Nagy-Britannia a kezdet kezdetétől el-
lenségként tekintett, hiszen a Kászimí fő 
bevételi forrása a gyöngyhalászat mel-
lett a Perzsa-öböl menti kalóztevékeny-
ség irányítása volt, s ez utóbbi jelentős 
problémákat okozott a brit hadiflotta 
számára. London a törzsszövetség hajó-
hadának elpusztítása után őket is a szer-
ződések rendszerébe integrálta, azonban 
a Nahján-családénál sokkal kevésbé pri-
vilegizált területeket juttatott nekik: a 
Kászimí szövetség két kisebb emírség, a 
mai Sárika és Ra’sz al-Khajma területe 
feletti irányítást szerezte meg.34

A két nagyobb törzsszövetség mellett 
több kisebb törzs is fontos szerepet ját-
szott a régió történetében. Ezek közül 
kiemelkedik a Baní Jászból 1833-ban 
kilépett Ál Bú Falászáh törzs. Ők nem 
fogadták el az Ál Bú Faláh elsőségét, és 
a szakítást követően megtagadták a min-
den megtámadott hajó után a briteknek 
járt kompenzáció fizetésének a teljesíté-
sét.35 A Maktúm-család vezette törzs – a 
katari Thání-család és a Kászimí szövet-
ség támogatásával – egy független ke-
reskedővárost épített az azelőtt halász-
faluként ismert Dubajból.36 A Nahján és 
a Maktúm-család között így tehát ellent-
mondásos kapcsolat alakult ki: a közös 

származás összetartó ereje mellett a ve-
télkedés is fontos szerepet játszik egymás 
megítélésében.

Az Emírségek politikájában e három 
törzsi-politikai csoport játszott kiemel-
kedő szerepet, melyek különböző törzsi 
szövetségeket és egymást átfedő lojalitási 
viszonyokat építettek ki. A Baní Jász és a 
Kászimí szövetség mellett négy további 
törzset érdemes megemlítenünk, amelyek 
mindegyike valamilyen neopatrimoniális 
jellegű kapcsolatban áll a vezető elitcso-
portokkal:
• a Nahján-család legfontosabb szövetsé-

gesének tekinthető al-Manászír törzs;37

• a Baní Jászhoz tartozó al-Nu’ajm 
törzs, amely Adzsmánt irányítja, s 
ománi és bahreini kapcsolatokkal is 
rendelkezik; 38

• az iraki és szíriai szárnyakkal is ren-
delkező, az Umm al-Kajvejn emírsé-
get irányító al-Mu’allá dinasztiát és 
Ra’sz al-Khajma családjainak egy ré-
szét is magában foglaló Ál Alí törzs;39

• a Fudzsajrát irányító, a saját függet-
lenségét Sárikától és a Kászimíaktól 
féltő Sarkijín törzs.40

A különböző törzsek által uralt 
protoállamok tehát eltérő gyökerekkel 
rendelkeznek, és a 19–20. században el-
térő fejlődési utat jártak be. Habár Abu-
Dzabi, amely az EAE területén található 
kőolaj-kapacitások kb. 90 százalékának 
a birtokosa41 már az olaj felfedezése előtt 
is domináns pozícióban volt, a fekete 
arany termelésének 1962-es megindulá-
sa a hegemóniáját hosszú távon is meg-
szilárdította.42 Az emírségben tipikus 
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járadékgazdaság alakult ki, amely kon-
zerválta a tradicionális beduin értékeket 
követő Nahján-család kizárólagos ural-
mát.43 A Baní Jász és a Kászimí között 
bennrekedt és hozzájuk képest sérülé-
keny Dubaj számára a kereskedelem és 
a világgazdaságba való integráció jelen-
tette a prosperitás egyetlen lehetőségét. 
Ennek köszönhetően egy (arab, perzsa, 
indiai, beludzs hatást is magán viselő) 
multietnikus, a törzsi jellegéből (Abu-
Dzabihoz képest) sokat vesztett társada-
lom és egy erős kereskedőréteg alakult 
ki.44 A többi (ún. északi) emírség közül 
történelmileg csak a Kászimí törzsszö-
vetség központjában, Sárikában jött létre 
effektív hatalomgyakorlási infrastruktú-
ra,45 így azoknál a politikai és gazdasági 
háttérbe szorultság és a kiszolgáltatottság 
érzése dominált, ami többeket a Dubaj 
által implementált stratégia lemásolására 
sarkallta.

b) A legfontosabb rivális erőcsoportok 
azonosítása

A hét rezsim mellett az Emírségek poli-
tikáját meghatározó más elitcsoportok is 
megjelentek az országban, amelyek közül 
hármat kell mindenképp megemlítenünk.

A térségben tradicionálisan erős keres-
kedőréteg súlya a különböző országok-
ban eltérő volt. Szerepük az olaj felfede-
zése és az olajexportra épülő gazdasági 
struktúra miatt erősen megkérdőjelező-
dött, de több államban (pl. Kuvaitban) si-
került a hatalmukat valamilyen formában 
átmenteniük a modern korba. Az EAE-n 
belül Dubajban váltak a legerősebbé, s 

ott 1938-ban sikerült számos reformot is 
kivívniuk (pl. egy tanácsadó jogkörű tes-
tület, a madzslisz as-súrá létrehozását). 
Bár azok egy részét az emírség vezetése 
eltörölte, a – többek között az ország kő-
olajkészletének a csökkenéséből adódó – 
változások alapvetően rányomták a bélye-
güket a tagállam gazdasági fejlődésére.46

A mérsékelt iszlamista mozgalmak, el-
sősorban a Muszlim Testvériség (MT) 
hálózatához tartozó, képviseletpárti cso-
portok jelentik ma az Emírségek politi-
kai ellenzékének a legláthatóbb részét.47 
Az MT gyökerei az 1950–60-as évekre, 
a nasszerizmus elől a föderációba mene-
kült egyiptomi értelmiségiek megjele-
néséig vezethetők vissza. E bevándorlók 
egyre aktívabb szerepet vállaltak az or-
szág kulturális életében.48 Ennek jegyé-
ben hozták létre 1974-ben az al-Iszláh 
[Reform] nevű szervezetet, amelynek 
tagjai a következő évtizedekben a kultu-
rális és oktatási minisztériumban is ko-
moly pozíciókat szereztek. A mind befo-
lyásosabbá váló csoport növekedését – és 
annak az egyiptomi anyaszervezethez 
való viszonyát – Abu-Dzabi fokozódó 
gyanakvással figyelte, s 1994-ben for-
málisan is betiltották a csoportot. Az al-
Iszláh jelenléte a mai napig elsősorban az 
északi, szegényebb emírségekben érhető 
tetten. A szervezet Ra’sz al-Khajma ural-
kodócsaládjához is köthető: 2012-ben be-
börtönzött vezetőjük, Szultán al-Kászimí 
nem más, mint a jelenlegi emír, Szaúd al-
Kászimí unokatestvére,49 ami különleges 
törzsi jelleget kölcsönöz az Abu-Dzabi 
és az al-Iszláh közötti törésvonalnak. 
Az MT szimpatizánsai a mai napig jelen 
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vannak az országban, és az „arab tavasz” 
következtében kerültek ismét a központi 
kormányzat célkeresztjébe.50

A föderáció lakosságának kb. 15 szá-
zalékát kitevő, elsősorban perzsa és dél-
ázsiai gyökerekkel rendelkező síiták nem 
tekinthetőek egységes, önálló érdekek 
mentén működő csoportnak.51 E kisebb-
ség jelentős része Dubajban és Sáriká-
ban él, és a két emírség multikulturális 
jellegét erősíti. A síita vallási csoportok 
és imahelyeik magánkézben vannak, 
költségvetési támogatást viszont kap-
hatnak. Törvényi lehetőségeik az egyes 
emírségekben eltérőek. Általánosságban 
kijelenthető, hogy nagymértékben integ-
rálódott csoportról van szó, amelynek 
tagjai nagy vagyonra és befolyásra képe-
sek szert tenni, gyakran a politikai elit-
tel együttműködve. (Lásd a médiapiacon 
komoly pozíciókkal rendelkező, dubaji 
Abd al-Latíf asz-Szájigh és a Maktúm-
család közötti kapcsolatot.)52

c) A föderáció kialakulása és értelmezése

Az egymással már bizonyos szintű hie-
rarchiába rendeződött törzsek kapcso-
latainak intézményesítését elsősorban 
Nagy-Britannia térségbeli politikájának 
változása indukálta. London viszonylag 
korlátozottan avatkozott be a törzsi ha-
talmi struktúrákba, a 20. század máso-
dik felében pedig már egyre kevesebb 
kapacitása volt a Szueztől keletre fekvő 
területek irányítására, így igyekezett a 
hatalmat folyamatosan a helyi vezető 
elitcsoportoknak átadni. Ehhez – a nyuga-
ti gondolkodásból kiindulva – intézményi 

keretet próbált biztosítani, például az 
1952-ben létrehozott Szerződéses Állami 
Tanács (Trucial State Council) megala-
pításával. A tanács működésének haté-
konysága megkérdőjelezhető volt ugyan, 
London 1968-ban mégis bejelentette, 
hogy három éven belül kivonul a régió-
ból.53 A bejelentést a helyi vezetők aktív 
tárgyalási sorozata követte. Bár a felek 
között alapvető törzsi ellentétek mutat-
koztak, a közös fenyegetettség érzése (a 
szomszédos regionális hatalmak jelen-
léte, a marxizmus jemeni és ománi ter-
jedése stb.) végül elvezetett a föderáció 
létrejöttéhez.

A föderáció 1971-es megalakulásának 
előmozdítója a leggazdagabb emírség, 
Abu-Dzabi uralkodója, Zájid bin Szul-
tán Ál Nahján volt, aki az arabizmus és 
a marxizmus elleni fellépésként tekin-
tett az EAE megalapítására. Zájid leg-
fontosabb partnere a dubaji Muhammad 
bin Rásid Ál Maktúm volt, akivel – a 
meglévő törzsi hátterű bizalmatlanság 
légkörében – csak komoly gazdasági en-
gedmények és a függetlenségét biztosító 
politikai jogok garantálása árán sikerült 
együttműködnie.54

A két uralkodó 1968. február 18-án je-
lentette be a szövetségre lépést, egyúttal 
pedig felkérték az öt kisebb, északi emír-
séget, valamint Bahreint és Katart is a 
csatlakozásra. Az utóbbiak, feltételezhe-
tően a köztük lévő történelmi feszültsé-
gek miatt, illetve gazdasági okokból vé-
gül kimaradtak a föderációból,55 ugyan-
akkor az öt északi emírségből Ra’sz 
al-Khajma kivételével mindenki a csat-
lakozás mellett döntött. A Kászimí törzs 
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vezette emírség ugyanis nagy reményt 
fűzött az éppen a területén zajló olajfú-
rásokhoz, ezért – mivel az Emírségeken 
belül az egyes tagállamok politikai hatal-
mát annak gazdasági súlya alapján intéz-
ményesítették56 – jobb pozíciókat akart 
kiharcolni magának. A kutatások nagy 
része azonban eredménytelenül zárult, 
így Ra’sz al-Khajma 1972-ben kénytelen 
volt az eredeti feltételek mellett belépni a 
föderációba.57

Az 1968–1971 közötti időszakban to-
vábbi problémát jelentett a határok pon-
tos meghatározása a hét emírség között és 
nagyméretű szomszédjaikkal egyaránt. 
Talán a legfontosabb kérdés ezek közül a 
Sárikához tartozó Abú Músza, valamint 
a Ra’sz al-Khajma irányítása alatt lévő 
Tunb-szigetek helyzete volt. Ezek hova-
tartozását Irán, amely Bahreinről éppen 
kénytelen volt lemondani, presztízskér-
désnek tekintette, és magának követelte 
őket. A britek sikertelen közvetítési kí-
sérletét követően Irán megszállta a Tunb-
szigeteket. Ra’sz al-Khajma ezért a föde-
rációhoz való csatlakozását a kérdésben 
való kollektív fellépéshez kötötte. Ez az 
Emírségek számára elfogadható volt, ám 
a közös akció nem vezetett sikerre, sőt: 
1992-ben Abú Múszát is elfoglalta az Irá-
ni Iszlám Köztársaság. A kérdés a mai 
napig megoldatlan maradt.58

A hét rezsim viszonyát tehát az 1960-as 
évek óta az egymásrautaltság és a vetélke-
dés egyszerre határozta meg. A törzsi alapú 
lojalitási és szövetségi rendszerben a do-
minancia egyértelműen Abu-Dzabit illeti 
meg, amit a többi hat tagállam ugyan 
elfogad, de igyekszik korlátok közé 

szorítani. A Nahján-dinasztiának a fö-
deráció struktúrájában való elsőbbségét 
a gazdasági egyenlőtlenségek intézmé-
nyesülése jelentette: ennek megfelelően 
minden tagállam a relatív jövedelmének 
megfelelően – azaz nem egyenlő mér-
tékben – járul hozzá a közös költség-
vetéshez.59 A föderáción belüli hatalmi 
viszonyok a megalapítás óta megváltoz-
tak: a politikai és intézményi szférában 
Abu-Dzabi egyre erősebbé vált (lásd a 
következő részt), így a kisebb emírségek 
számára (beleértve Dubajt is) a pozíciója-
vítás elsődleges eszközét az önálló gaz-
daságpolitika jelentette.

Az állam-, pontosabban rezsimszövet-
ség gyakorlatilag az összes résztvevő 
számára előnyösnek számított és számít a 
mai napig. A Nahján- és a Maktúm-család 
vezetői felismerték, hogy a szerényebb 
természeti kincsekkel rendelkező szom-
szédjaik önállóan nem lennének képesek 
stabil viszonyokat fenntartani, ennek 
következtében kiváló célpontjaivá vál-
nának a rendszerellenes mozgalmaknak, 
ami viszont számukra is komoly kihívást 
jelentene. Ezért – gyakorlatilag a saját 
túlélésük érdekében – szövetségre léptek 
a rájuk fenyegetést nem jelentő elitcso-
portokkal, és a szövetségi költségvetésen 
keresztül kezdték el támogatni őket, így 
kívánták kizárni a külső, számukra ve-
szélyt jelentő mozgalmak terjedését. Ez 
a gyakorlatban olyan jellegű újraelosztást 
eredményez, amely leginkább a térség 
olajmonarchiáira jellemző járadékgazda-
sággal (rentier state) vonható párhuzam-
ba: a juttatásért cserébe az öt szegényebb 
tagállam elfogadja Abu-Dzabi és Dubaj 
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dominanciáját a föderatív állami appa-
rátus felett. Ugyanakkor azok számára is 
előnyös ez az alku, hiszen e transzferek 
nélkül a túlélésük erősen megkérdőjelez-
hető lett volna, ráadásul bizonyos kérdé-
sekben (pl. az Iránnal folytatott viták) a 
saját érdekeiket sikerült föderációs szin-
ten artikulálniuk, amíg azok nem kerül-
tek ellentétbe a Nahján-család érdekeivel.

A föderáció összességében tehát három 
szinten értelmezhető politikai eszköz-
ként. Lokális szinten a hét monarchikus 
berendezkedésű rezsim összefogását 
jelenti a rivális erőcsoportokkal szem-
ben – ez minden résztvevő számára elő-
nyösnek tekinthető. Közösségi szinten a 
szövetség a Nahján-család által dominált 
neopatrimoniális hierarchia intézménye-
sülésének tekinthető, amely a politikai 
dominancia elfogadásáért cserébe gazda-
sági transzfereket folyósít a szegényebb 
résztvevők számára. Nemzetközi szinten 
ezért a föderációs külpolitika nem nem-
zeti, a hét tagállamot érintő közös érde-
kek kifejeződése, hanem Abu-Dzabinak 
a saját céljai elérésére irányuló stratégiai 
törekvése.

Ebben a keretben érdemes tehát értelmez-
nünk az Emírségek közös politikáit – köz-
tük a külpolitikát. A struktúrából adódó-
an nagyon fontos a különböző rezsimeket 
önálló aktorként értelmezni, és külön ele-
mezni a tevékenységüket.

Az Emírségek külső kapcsolatai: 
eltérő stratégiák és érdekek
Az alábbiakban az Emírségek nemzetkö-
zi dimenzióban is releváns politikáit há-
rom nézőpontból vizsgáljuk meg. Először 
a föderációt domináló Abu-Dzabi szem-
szögéből, majd áttérünk Dubaj moderni-
zációs törekvéseire, végül pedig röviden 
áttekintjük az északi emírségek szerepét 
és stratégiáit.

Abu-Dzabi: a status quo fenntartásának 
kísérlete

Jelenleg az Abu-Dzabit vezető Nahján-
rezsim rendelkezik a legnagyobb ha-
talommal az Emírségeken belül. A ko-
rábban Zájid (1966–2004), most pedig 
Khalífa (2004–) emír által vezetett tag-
állam az uralkodó kiterjedt személyes 
kapcsolati hálója (pl. a szaúdi királyi 
családdal fenntartott jó viszony) révén is 
nagy befolyással bír a régió ügyeire, il-
letve politikai és gazdasági szervezeteire 
(Arab Liga, GCC, OPEC stb.). A viszony-
lag biztonságos pozíció birtoklása miatt 
Abu-Dzabi külső tevékenységének elsőd-
leges célja a status quo fenntartása és az 
azt fenyegető kihívások semlegesítése. 
E tevékenységben elsődleges eszközként 
a) a föderatív államrendszer dominanci-
ája; b) a közös politikák irányítása; vala-
mint c) a kőolajbevételek felhasználása 
szolgál.
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a) A föderatív államrendszer dominanciája

A föderatív államrendszer Abu-Dzabi ál-
tali dominanciájának jellegzetes szimbó-
luma, hogy az emírségi szintű és a közös 
kormányt gyakorlatilag összevonták.60 
A föderáció megalakulása során Abu-
Dzabi számára fontosabb volt az állam 
létrejötte, mint a politikai hatalom pon-
tos lehatárolása (lásd az elfogadott alkot-
mány átmeneti jellegét), így Zájid emír 
a politikai hegemóniát 1971 után, több 
lépcsőben alakította ki. Az első lépés 
1976-ban, Zájid emír első elnöki perió-
dusának lejártakor történt: a vezető saját 
újraválasztását a központi kormányzat és 
a közös védelmi erők megerősítéséhez 
kötötte – a patthelyzet végül kompro-
misszummal zárult. Ezt követően a cent-
ralizációra először 1979-ben, az iráni for-
radalom okozta félelem következtében, 
másodszor pedig az 1990-es években 
került sor, az iraki–kuvaiti háborút köve-
tően, amikor is eltörölték az alkotmány 
átmeneti jellegét és egy Abu-Dzabitól 
független, „pártatlan” főváros felépítésé-
nek a tervét.61

Az Emírségek politikai struktúráját 
ennek köszönhetően egyértelműen Abu-
Dzabi (és kismértékben Dubaj) irányít-
ja.62 A hét emírből álló legfőbb irányító 
szervezetben, a Legfelsőbb Tanácsban a 
két legnagyobb emírségnek – amelyek a 
föderáció megalakítása óta az elnököt és 
az elnökhelyettest is adják – gyakorlati-
lag vétójoga van, a föderatív kormány-
ként működő Kabinetben pedig a két 
legfontosabb pozíciót (miniszterelnök és 
helyettese) birtokolják. A Nemzeti Gyűlés 

mindössze tanácsadó szerepet játszik a 
belpolitikai folyamatokban, ám itt is ér-
vényesül a Nahján- és a Maktúm-család 
erőfölénye: a negyven tagból tizenha-
tot (8-8) ők neveznek ki, míg Sárika és 
Ra’sz al-Khajma hatot-hatot, a másik há-
rom emírség pedig csak négyet-négyet. 
A gyűlés összehívásakor a tagállamok-
nak figyelembe kell venniük a törzsi és 
a pénzügyi viszonyokat. A testület felét 
2006 óta választják; ez azonban nem 
jelent igazi demokratikus viszonyokat: 
mind az aktív, mind a passzív választó-
jog elosztása felett az egyes tagállamok 
kormánya rendelkezik.63

b) A közös külpolitika meghatározása

Az állami intézményrendszer irányítá-
sával Abu-Dzabi határozza meg a közös 
politikák, így a külpolitika alakítását is. 
A Nahján-család dominanciája gyakorla-
tilag az ország külpolitikai stratégiájában 
intézményesült: az elnök iránti „lojalitás” 
az elsődleges értékként szerepel benne.64 
A nemzetközi ügyek intézésének átenge-
déséért cserébe – a ki nem mondott meg-
állapodás szerint – a kisebb tagállamok 
bizonyos mértékű önálló mozgástérrel 
rendelkeznek, amelyek közül az önálló 
gazdaságpolitikai jogkörök a legfonto-
sabbak (lásd később).

E körülmények között a Nahján-
családnak betudható, föderatív szintű 
külpolitika (deklaratív65 és tényleges66) 
célja a regionális status quo fenntartása, 
a viták békés rendezésének elősegítése, 
a nyitott és folyamatos párbeszéd, vala-
mint a gazdasági érdekérvényesítés és 
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imázsfejlesztés. Az ambíciók változatla-
nok maradtak az elmúlt negyven évben, 
a gyakorlatban azonban más-más külpo-
litikát eredményeztek a különböző idő-
szakokban.

A függetlenséget követő két évtizedben 
a föderáció leginkább a szaúdi külpoliti-
kai irányvonalat követte.67 Az ország el-
sődleges célja a hasonló berendezkedés-
sel rendelkező arab szunnita szomszédok 
közötti szövetség erősítése, valamint az 
Irakból és Iránból érkező fenyegetés el-
hárítása volt.68 Ez ugyanakkor nem jelen-
tett egy esetleges bagdadi vagy teheráni 
fegyveres támadástól való félelmet, sok-
kal inkább az ottani eszmék és hálózatok 
terjeszkedésének megakadályozását. Így 
Abu-Dzabi azokat inkább belső politi-
kai, mint külső katonai kihívásként ér-
telmezte.69 Következésképpen az EAE 
akkoriban nem támogatta az Egyesült 
Államokkal való komolyabb együttmű-
ködést,70 hiszen félt annak belpolitikai 
kockázataitól.71 Viszont az emírség aktív 
szerepet vállalt az Öböl Menti Együtt-
működési Tanács (GCC) létrejöttében. 
A GCC megalakulását is Abu-Dzabiban 
jelentették be, 1981 májusában.

Az 1990–1991-es második öbölháborút, 
vagyis Kuvait iraki megszállását követő-
en megnövekedett a külső fenyegetettség 
érzése, amely több változást eredménye-
zett a térség és a föderáció politikájában. 
Egyrészt fokozódott a védelmi együtt-
működés az Egyesült Államokkal, más-
részt elkezdődött egy lassú és korlátozott 
liberalizációs folyamat. A térségen belül 
ez az Emírségeket érintette a legkisebb 
mértékben,72 sőt az 1990-es évek elején 

fokozottabb hatósági fellépés volt megfi-
gyelhető az ellenzéki mozgalmakkal (al-
Iszláh) szemben. Emellett Abu-Dzabi ré-
széről csökkent a szaúdi orientáció mér-
téke, a külpolitika fő motívumává pedig 
a gazdasági imázsépítés vált.73

Az arab és iszlám szolidaritás érzése 
végigkísérte az Emírségek külpolitiká-
jának történetét. 1973-ban Abu-Dzabi 
határozottan kiállt a palesztinok támoga-
tása és az „olajfegyver” bevetése mellett, 
később pedig érdekellentétek esetén is 
szolidaritást vállalt egyes országokkal. 
Az Emírségek volt az egyik első arab 
állam, amelyik elismerte az Iráni Isz-
lám Köztársaságot, és többször felszólalt 
Szaddám Huszein Irakjának elszigetelése 
ellen. A feltétel nélküli iszlám szolidari-
tás folytatása gyakorlatilag az afganisztá-
ni tálib rezsim elismerésével vált lehetet-
lenné: Abu-Dzabi felismerte, hogy 2001. 
szeptember 11-e után nem tarthat fenn 
pozitív kapcsolatokat Washingtonnal és a 
radikálisabb iszlamista rezsimekkel egy-
szerre. A dilemma feloldásaként a föde-
ráció külpolitikájában egyre kisebb sze-
repet kapott a szélsőségesebb muszlim 
vezetőkkel való kapcsolatépítés.74

Az Emírségeknek az „arab tavaszhoz” 
való hozzáállását is a status quo irán-
ti elköteleződés határozta meg.75 Bár a 
GCC tagjait is megérintette a 2011-ben 
kezdődött tüntetéssorozat, a föderáci-
ót – Katarral egyetemben – elkerülték a 
komolyabb demonstrációk. Szomszédja-
ihoz hasonlóan Abu-Dzabi számára is a 
legfontosabb a saját túlélésének biztosí-
tása volt, ennek következtében több belső 
(juttatások növelése, letartóztatások) és 
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külső (csoportok támogatása) intézkedést 
volt kénytelen megtenni. A legfontosabb 
„arab tavaszos” ország az EAE és szom-
szédjai számára egyértelműen Bahrein 
volt, ahol a szunnita monarchikus rezsi-
met veszélyeztették a síita többség által 
szervezett tüntetések. A forradalom elke-
rülése érdekében a GCC tagállamai be-
vetették az integráció közös rendvédelmi 
alakulatát, a Peninsula Shield Force-ot, 
amely gyakorlatilag ezer szaúdi és ötszáz 
emírségbeli katonából és rendőrből állt.

A bahreini tüntetések leverése során 
fontos volt az akció nemzetközi elfoga-
dottságának a megalapozása – ebben az 
EAE döntő szerepet játszott. A Nyugat 
és az Egyesült Államok negatív reakciói 
elkerülésére Abu-Dzabi a líbiai polgár-
háborút használta fel. A NATO 2011-es 
líbiai beavatkozásának legitimálásához 
ugyanis a résztvevőknek szükségük volt 
együttműködő arab partnerekre is, és 
erre a szerepre a Perzsa-öböl menti mo-
narchiák megfelelő aktorok voltak. Mivel 
az Emírségeknek nem voltak számottevő 
érdekei az észak-afrikai országban, hoz-
zájárult a líbiai beavatkozás támogatásá-
hoz. Kijelenthető tehát, hogy a NATO és 
a GCC (illetve azok kezdeményezésére 
az Arab Liga) kölcsönösen legitimálta 
egymás líbiai és bahreini beavatkozását.76

Ezzel párhuzamosan, 2011-ben meg-
kezdődött a szaúdiak, az Emírségek és 
szövetségeseik (az egész régióban meg-
erősödött) mérsékelt iszlamista mozgal-
makkal szembeni fellépése. 2011 már-
ciusában 160 emírségbeli állampolgár 
nyílt levélben követelt korlátozott politi-
kai reformokat (pl. a konzultatív tanács 

jogköreinek bővítése, általános válasz-
tójog bevezetése).77 Bár az aláírók nem 
voltak rendszerellenesnek tekinthetőek, 
a hatósági fellépés egyre fokozódott elle-
nük és más ellenzékiekkel (elsősorban az 
al-Iszláh csoporthoz köthető értelmiségi-
ekkel) szemben. A letartóztatások és „el-
tűnések” száma 2012-ben csúcsosodott 
ki. Az ilyen esetek miatt komoly nem-
zetközi kritika érte a föderációt, és tilta-
kozásképpen több komoly kutatóintézet 
(Gallup, Konrad Adenauer Alapítvány 
stb.) is elhagyta az országot. 78 A határo-
zott karhatalmi fellépés nagyban aláásta 
az Emírségek imázsát, amely a mai napig 
nem állt helyre.

A status quo és a hatalmi egyensúly 
felborulásának elkerülése jellemezte 
az EAE külpolitikáját az „arab tavaszt” 
követő években is. A szíriai polgárhá-
borúban Abu-Dzabi és szomszédjai elő-
ször kiálltak Bassár al-Aszad kormánya 
mellett – az iszlamizmus előretörésének 
megakadályozása, illetve Damaszkusz Irán-
tól való eltávolításának reményében –, de 
később egyértelműen a felkelők oldalára 
pártoltak át.79 A konfliktus a következő 
években fokozatosan átalakult a szaú-
di–katari versengés egyik megnyilvánu-
lásává, amelyen az EAE (a Rijáddal való 
érdekegyezése ellenére) igyekezett kívül 
maradni. Emiatt az Emírségek nem vált 
aktív szereplővé Szíriában,80 ugyanak-
kor az arab monarchiák legitimációját 
megkérdőjelező Iszlám Állam és más 
dzsihadista szervezetek megerősödésé-
ben nem érdekelt.

Ellentmondásos az iráni nukleáris 
megállapodás megítélése is Abu-Dzabi 
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részéről. Olajexportálásra szakosodott 
gazdaságként a szankciók feloldása után 
Irán versenytársat jelent számára a pia-
con, ráadásul az Emírségek nem érdekelt 
Teherán politikai megerősödésében sem, 
így Szaúd-Arábiával szövetségben több-
ször fellépett az iráni befolyás vélt vagy 
valós növekedése ellenében (lásd Jemen). 
Ugyanakkor az atomvita békés rendezése 
és a konfliktus eszkalációjának elkerülé-
se pozitív a Nahján-család vezette rezsim 
számára.

Összességében az EAE elmúlt évek-
ben mind aktívabbá vált külpolitikáját 
alapvetően reakcióként értelmezhetjük, 
amely mögött két okot tudunk azonosí-
tani. Gazdasági téren a 2000-es években 
kiéleződött a verseny a Perzsa-öböl men-
ti kisállamok között, ami egyre aktívabb 
branding tevékenységet jelez. A politiká-
ban pedig az „arab tavasznak” nevezett 
eseménysor következtében a regionális 
status quo fokozatosan megváltozott: 
a mérsékeltnek tartott szunnita monar-
chiák helyzetét egyszerre veszélyeztette 
Irán és a Muszlim Testvériség növekvő 
befolyása, valamint az Iszlám Állam (és 
az al-Káida) aktivizálódása. Mindezek 
következtében az EAE mellett Szaúd-
Arábia, Katar és (kisebb mértékben) 
Omán is hangsúlyosabb szerepet kíván(t) 
játszani a térség politikájában. Az EAE 
előtt álló legnagyobb kihívást a két folya-
mat egymással való konfliktusa jelenti: a 
rendszerellenes mozgalmakkal szembeni 
határozott fellépés ugyanis veszélyeztet-
heti a föderáció imázsát és vonzerejét. Az 
„arab tavasz” első éveiben (2011–2012 
között) Abu-Dzabi a politikai kihívások 

elhárítására helyezte a hangsúlyt, azt 
követően azonban az EAE külpolitikája 
alacsonyabb intenzitásra váltott, ami a 
gazdasági megfontolások elsődlegességét 
mutatja.

c) Olajbevételek és (kül)gazdasági politika

A BP adatai szerint 2014-ben a világ bi-
zonyított kőolajkészletének 5,8 százaléka 
(kb. 98.000 millió hordó) az EAE terü-
letén volt található,81 s annak több mint 
90 százaléka Abu-Dzabiban.82 Ez önma-
gában is biztosította Abu-Dzabinak a fö-
deráción belüli dominanciáját és térség-
beli befolyását. Az Emírségek az elmúlt 
évtizedben országos szinten kb. 2,8-3,7 
millió hordónyi napi kitermelési átlagot 
produkált, ezzel a 2014-es globális olaj-
kibocsátás 4 százalékát adta.83 Ez azt 
jelenti, hogy a jelenlegi termelési ütem 
mellett az ismert tartalékok 72 évig lesz-
nek elegendőek (ún. tartalék/termelési 
arányszám), és ez a régióban és a világ-
ban is kiemelkedő – Kuvait mellett (89) 
az egyik legmagasabb – érték.84

Az Egyesült Arab Emírségek függet-
lenné válását követően szinte azonnal 
létrejött az Abu-Dzabi Nemzeti Olaj-
vállalat (ADNOC), melynek feladata az 
emírségben található kőolaj- és földgáz-
készletek igazgatása. A Nahján-család 
vezette tagállam volt az egyetlen a tér-
ségben, amely nem államosította telje-
sen az olajipart, és beengedte a külföldi 
tőkét is az ADNOC-ba. A döntés mögött 
a technológiatranszfer és a szervezeti 
kultúra fejlesztésének a szándéka állt, 
és Abu-Dzabi technikai és logisztikai 
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értelemben valóban a térség olajszektorá-
nak legmodernebb gazdaságává vált. A vi-
lág egyik legnagyobb – összesen tizenöt 
leányvállalattal rendelkező – olajcégét 
az 1988-ban létrehozott és az ágazatot 
de facto irányító Legfelsőbb Kőolajta-
nács (Supreme Petroleum Council) veze-
ti,85 amelynek elnöke Abu-Dzabi emírje. 
A tagok közül öten az uralkodócsaládhoz 
tartoznak, négyük pedig a Baní Jászhoz 
köthető vagy azon kívüli szövetségesnek 
tekinthető.86

A kőolaj-kitermelés mellett nem szabad 
elfeledkezni az olajfinomításról (amelyet 
az ADNOC egyik leányvállalata irányít), 
a külföldi petróleumiparba való straté-
giai befektetésekről (lásd a Petroleum 
Investment Company érdekeltségeit az 
osztrák OMV-ben vagy a Hyundaiban),87 
valamint az ország földgázlelőhelyei-
ről sem, amelyek döntő többsége Abu-
Dzabiban található. Az Emírségek ren-
delkezik a világon a hetedik legnagyobb 
mennyiséggel ebből az erőforrásból, 
megelőzve Venezuelát, Nigériát vagy Kí-
nát. Ennek ellenére az ország gazdasága 
sokkal inkább a kőolaj-kitermelésre sza-
kosodott, sőt 2012 óta az EAE több föld-
gázt importál, mint exportál. Ennek két 
okát tudjuk megkülönböztetni: egyrészt 
a föderáció áramfogyasztása rohamos 
mértékben növekedik, másrészt pedig az 
Abu-Dzabiban található készletek mé-
lyen fekszenek, és magas kéntartalmú-
ak,88 ezért nagyon drága a kitermelésük 
és a felhasználásuk.89

Az energiahordozók exportjának regi-
onális megoszlásában ma már több mint 
90 százalék Ázsiába irányul, elsősorban 

annak keleti részére. Ez a tény kölcsönös, 
aszimmetrikus és komplex függőséget 
hozott létre nemcsak az Emírségek és a 
partnerországok, hanem a Perzsa-öböl és 
Kelet-Ázsia régiója között is. Az EAE-
nek a kelet-ázsiai országok olajimport-
jában való részesedése eltérő: Japánban 
a második legnagyobb szereplő, a teljes 
kőolaj-behozatal 24 százalékával,90 Dél-
Koreában a harmadik, 12 százalékkal,91 
Kínában viszont mindössze a nyolcadik, 
4 százalékkal.92

A nemzetközi kőolaj- és földgázpiacon 
betöltött szerep mellett nem hanyagolható 
el az Emírségek egyéb külgazdasági ak-
tivitása, amelyek célja az ország nemzet-
közi mozgásterének növelése, valamint a 
befektetések vonzása. Az elméleti szak-
irodalom által „virtuális megnagyobbí-
tásnak”93 nevezett stratégia keretei között 
Abu-Dzabi korlátozott erőforrásainak és 
méretének kompenzálásával igyekszik 
felnagyítani a saját jelentőségét. Ehhez 
két fő eszköz áll rendelkezésére: egyrész-
ről egy (a hivatalos külpolitikai stratégi-
ában deklaratív módon a legfontosabb 
külpolitikai célként megjelenő) hatékony 
állami imázsépítés,94 amellyel befekte-
tésre ösztönzi a multinacionális cégeket, 
másrészről pedig kölcsönös függőségek 
kialakításával igyekszik érdekeltté tenni 
a világgazdaság két középpontjának (az 
atlanti- és a csendes-óceáni térségnek) az 
államait az Emírségek sikerességében.

Kelet- és Dél-Ázsia viszonylatában a 
kölcsönös interdependenciák – az ener-
giaszektor és a Perzsa-öbölbe érkező 
migráns munkavállalók95 mellett – el-
sősorban az árukereskedelem területén 
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nyilvánulnak meg. Az Emírségek export-
kereskedelmének 40 százalékát teszik ki 
a nyers és a finomított kőolajon kívüli 
termékek (főleg a nemesfémek, gyémán-
tok és egyéb luxuscikkek), az árukeres-
kedelem legnagyobb része pedig szintén 
az ázsiai piacokhoz kötődik. A kivitel 
tekintetében a három legfontosabb part-
nerhez (Japán, India, Szingapúr) irányul 
a teljes export több mint fele (53 száza-
lék), míg a behozatal szempontjából – bár 
Németország (7 százalék) és az Egyesült 
Államok (6 százalék) is fontos pozíciók-
kal rendelkezik – India és Kína (17, illet-
ve 18 százalék) említhető meg.96

A Nyugattal való kereskedelmi kapcso-
latok mértéke jóval korlátozottabb jelen-
tőségű: az Európai Unió külkereskedel-
mének mindössze 1,5 százalékát kitevő 
forgalommal Abu-Dzabi az integráció 
14. legfontosabb partnere. E relációban 
az EU hatalmas kereskedelmi aktívuma 
emelhető ki: míg az arab föderációba irá-
nyuló export mértékbe kb. 42,7 milliárd 
euró értékű, addig az onnan származó 
behozatal mértéke mindössze 8,1 milli-
árd euró.97

Az Európával és az Egyesült Államok-
kal való kölcsönös függés leginkább a tő-
kepiacon alakult ki. 2012-ben a tíz legna-
gyobb mértékű közvetlen külföldi befek-
tetéssel ( foreign direct investment, FDI) 
rendelkező állam közül négy európai 
volt; köztük az első helyet betöltő Nagy-
Britannia (13 százalék), a harmadik Fran-
ciaország (6 százalék), valamint Svájc és 
Hollandia (3-3 százalék ) emelhető ki. 
India e tekintetben is fontos szerepet ját-
szik – megelőzi a francia részesedést –, 

de Japán (5 százalék), az Egyesült Álla-
mok, Kuvait és Szaúd-Arábia (4-4 száza-
lék) is jelentős partner.98 A föderációban 
működő közvetlen tőkeberuházások há-
romnegyede az ingatlanpiacra, az üzleti 
szférába, a kis- és nagykereskedelembe, 
valamint a pénzügyi közvetítés területére 
irányult.99

Az Emírségek legfontosabb külgaz-
dasági eszközévé a szuverén befektetési 
alapok (sovereign wealth funds, SWF) 
váltak. Bár azok jelentőségét az állami 
bevételekben a 2000-es évek olajár-emel-
kedésének köszönhetően tapasztalt bő-
vülés növelte meg igazán (hiszen 2002 
és 2008 között a fekete arany világpia-
ci ára 22 dollárról 147 dollárra nőtt),100 
Abu-Dzabi már 1976-ban létrehozta az 
első SWF-et (Abu Dhabi Investment 
Authority), amelyet 2002-ben a Mubádala 
követett.101 A pénzügyi alapok célja olyan 
hosszú távú, stratégiai jelentőségű befek-
tetések elérése, amelyek nincsenek kitéve 
a rövid távú profitkényszernek. Az Emír-
ségek és általában a Perzsa-öböl SWF-jei 
komoly szerepet játszottak a 2008-as vál-
ság utáni újratőkésítésben, amely során 
olyan – szimbolikusan is jelentős – vál-
lalatokban szereztek a GCC tagállamai 
részesedést, mint a Porsche, a Barclays 
vagy a Harrods. Bár a nemzetközi közös-
ség és a fogadó államok bizonyos mér-
tékű gyanakvással fogadják az állami 
irányítású SWF-ek tevékenységét, azok 
pozitív előnyeit (különösen a válság óta) 
nem vitatják el.102

A világgazdaságban egyre növekvő 
befolyásukat az Emírségek és a GCC 
többi tagállama a nemzetközi gazdasági 
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intézmények megreformálására is igyek-
szik majd felhasználni. E tekintetben az 
elmúlt években munkamegosztás alakult 
ki a szunnita monarchiák között: a leg-
nagyobb nominális GDP-vel rendelkező 
Szaúd-Arábia a pénzügyi architektúrát, 
Katar az energiapiacot, az Emírségek pe-
dig a megújuló erőforrások rendszerét kí-
vánja megváltoztatni vagy újjáalakítani. 
A megvalósításban a Perzsa-öböl orszá-
gai természetes szövetségesévé Orosz-
ország, Kína és India válhat, így a velük 
való gazdasági együttműködés ilyen cé-
lok mentén is értelmezhető.103

Dubaj és a gazdasági hatalom

Dubaj az Emírségek második legna-
gyobb tagjaként és a Nahján-családéhoz 
hasonló hatalomgyakorlási szisztémá-
val rendelkező rezsimként sok tekintet-
ben érdekegyezésben áll Abu-Dzabival. 
Mindkét tagállam ellenzi a status quo 
radikális megváltoz(tat)ását, a monar-
chiát kritizáló mozgalmak terjedését és 
a rezsim hatalmát megalapozó törzsi szö-
vetség felbontását.

A Maktúm-családnak azonban speci-
ális érdekei is vannak, amelyek gyakran 
ellentétesek Abu-Dzabiéival. Ezek az 
érdekek alapvetően az Emírségek elté-
rő, a második részben leírt társadalmi 
és gazdasági jellegzetességeiből adód-
nak. A Dubaj területén lévő kikötők és 
települések, valamint a Maktúmokkal 
szövetségben álló törzsek hagyományos 
gazdasági tevékenysége a kereskedelem 
volt, amelynek következtében a társa-
dalom Abu-Dzabinál sokszínűbbé és 

nyitottabbá vált, a lakosság egy részét 
pedig síita vagy perzsa származású csa-
ládok teszik ki.104 A lelőhelyek korláto-
zottsága miatt a kőolaj szerepe a gazda-
ságban limitált (a nemzeti össztermék 10 
százalékát sem teszi ki),105 a kereskede-
lem mellett viszont több szolgáltató- és 
iparág is fejlettnek tekinthető.

E különbségek több gyakorlati kér-
désben komoly érdekellentétet szülnek 
a két emírség között (pl. Irán megítélé-
sében), ám Dubaj nem lép fel érdemben 
Abu-Dzabival vagy a közös politikákkal 
szemben, és elfogadja annak politikai do-
minanciáját. A Maktúm-család hatalma 
ugyanis csak akkor lehet versenytársa a 
Nahján famíliáénak, ha először csökkenti 
a két gazdaság közötti diszkrepanciát.

Ennek érdekében Dubaj vezetése az 
1970-es évek óta tudatos gazdaságfej-
lesztő programot hajt végre, amely a 
neopatrimoniális kapcsolatok106 mellett a 
szakirodalom által „kapitalista fejlesztő 
államnak” nevezett felfogásra épül.107 
A Maktúm-család a délkelet-ázsiai kisál-
lamok tapasztalatait felhasználó, proaktív 
és expanzív fiskális és monetáris politi-
kával egy versenyképes és gyors növeke-
dést produkáló gazdaságot tudott kiépí-
teni. E siker legfontosabb elemeit Martin 
Hvidt kilenc pontban foglalta össze,108 
amelyek között megtalálható a kormány-
zat által végrehajtott fejlesztés; a gyors 
döntéshozatal; a bevándorlás révén létre-
jött, rugalmas munkaerő, az iparosodás 
megkerülése, a szolgáltató szektor azon-
nali fejlesztése és nemzetközivé tétele; 
a külföldi befektetések számára ideális 
körülmények megteremtése; a kínálat által 
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hajtott keresletteremtés;  a hangsúlyos 
branding tevékenység; valamint a nem-
zetközi partnereknek a gazdaságfejlesz-
tésbe történő bevonása. Ennek köszönhe-
tően a 21. századra a tercier szektornak 
a GDP-ből való részesedése túllépte a 70 
százalékot, az olajiparé viszont alig 5 szá-
zalékra esett.109 Dubaj függetlenné válása 
óta a hagyományos húzóágazatnak a légi 
közlekedés, a kereskedelem, az építőipar 
és az ingatlanipar tekinthető.

E gazdasági fejlődés nem lett volna el-
képzelhető a külgazdaság liberalizálása 
nélkül. A dubaji kormány volt az első a 
Perzsa-öbölben, amely már az 1980-as 
években szakított azzal a régióra jel-
lemző politikával, amely 49 százalékban 
maximalizálta a külföldi tulajdonrészt a 
hazai bejegyzésű vállalatokban. Ennek 
köszönhetően 1985 után létrejöttek olyan 
szabad zónák (free zones), amelyekben a 
külföldi befektetések gyakorlatilag meg-
kötések nélkül mozoghattak. A projekt 
hatalmas sikert aratott, így a szabad zó-
nák kiterjedése folyamatosan nőtt, s ma 
már több ezer külföldi cég működik az 
országban. E vállalatok közel fele (45 
százalék) nyugati, a többi pedig ázsiai (30 
százalék) vagy közel-keleti (25 százalék) 
tulajdonú. E liberalizációs politika követ-
keztében Dubaj magas fokon integráló-
dott a nemzetközi gazdasági rendszerbe, 
és az országba hatalmas mértékű techno-
lógia- és know-how-transzfer irányul.

A világgazdaságban való szerves rész-
vétel – annak minden előnye ellenére – 
kiszolgáltatottá tette Dubaj gazdaságát 
a globális pénzpiaci folyamatoknak, 
így az emírséget komolyan megrázta 

a 2008-as világgazdasági válság.110 Az 
ingatlanbuborék kipukkanása 50 szá-
zalékos árcsökkenést jelentett a piacon, 
amely a legnagyobb mért adat a világon. 
Az ország vezetése több százmilliárd dol-
láros projekt elhalasztásáról volt kényte-
len dönteni, több ezer munkahely szűnt 
meg, a gazdasági kibocsátás pedig 2,5 
százalékkal csökkent.111 A pénzpiacokon 
a legnagyobb sokkot a Dubai World nevű 
állami konglomerátum 2009. november 
25-i bejelentése okozta, amely szerint a 
cégcsoport rövid távon nem képes tör-
leszteni az adósságait, és kénytelen 25 
milliárd dollár értékű adósságot átstruk-
turálni.112

A következő években Dubaj ugyan ké-
pes volt kezelni a válságot – az első két 
évben 5-5 százalékos növekedési ütemet 
produkálva –, az eset mégis rámutatott 
a világgazdaságba mélyen integrálódott 
emírség sérülékenységére és arra, hogy a 
diverzifikáció önmagában nem hoz létre 
stabil gazdaságot. A visszaesés ellené-
re Dubajnak sikerült megtartania nem-
zetközi presztízsét és pozícióit, ami a 
szimbolikus látványosságok (a világ leg-
nagyobb bevásárlóközpontja és legma-
gasabb épülete) mellett a sport- és luxus-
turizmus fejlesztésén, a légi és tengeri 
logisztikai központ erősítésén, valamint 
a (főleg nyugati) befektetések vonzásán 
alapul.113

Ebből kifolyólag a régió folyamatainak 
jelentős részét Dubaj gazdasági szem-
szögből értékeli. Nem kivétel ez alól az 
iráni megállapodás megítélése sem: bár 
az emírség lakosságát rengeteg szál köti 
Iránhoz, politikailag az országnak mégsem 
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érdeke, hogy Teherán túlzottan megerő-
södjön a térségben. Ugyanakkor gazda-
sági szempontból kifejezetten előnyös 
Dubaj számára az iráni megállapodás: 
a szankciók életbe léptetésével ugyanis 
az Emírségek és Irán közötti kereske-
delem kb. 30 százalékkal csökkent,114 s 
ennek többsége Dubajt és a kisebb emír-
ségeket érintette.115 Ráadásul Teherán a 
Maktúmok által vezetett emírség ingat-
lanpiacában is komoly szerepet vállalt: 
2010-ben a piac tranzakcióinak 12 szá-
zaléka kötődött a perzsa köztársasághoz, 
míg a nemzetközi korlátozások hatására 
ez az érték a negyedére csökkent.116 Ter-
mészetes tehát, hogy az iráni megállapo-
dást és a szankciók feloldásának lehető-
ségét Dubaj pozitív színben látja.

A gazdasági haszon elsőbbségéből 
következik, hogy Dubaj sem érdekelt 
a Muszlim Testvériség hálózatának 
az előretörésében, így együttműködik 
Abu-Dzabival az MT elleni fellépésben. 
Ugyanakkor a Dubaj területén komoly 
tevékenységet nem folytató mérsékelt 
iszlamizmus visszaszorítása nem jelent 
prioritást a Maktúm-család számára.

Összességében tehát Dubajnak a gaz-
dasági szféra jelenti a legfontosabb lehe-
tőségek és a legnagyobb kihívások for-
rását egyaránt. Bár az emírség által évti-
zedeken át folytatott gazdaságfejlesztési 
stratégia egyértelműen sikeres volt, és 
megnövelte Dubaj szerepét és befolyá-
sát az Emírségeken belül és kívül, annak 
korlátai nagyon is meglátszódtak a 2008-
as válságban. A Maktúm-család számára 
a regionális és a globális kérdések gazda-
sági vonatkozásai az elsődlegesek, így az 

iráni megállapodást is a várt kereskedel-
mi bővülés miatt támogatják.

Az északi emírségek helyzete
a föderáción belül

A föderáció lakosságának a harma-
dát, a gazdasági teljesítményének vi-
szont mindössze kb. 10-12 százalékát 
adó öt északi emírség Abu-Dzabinál és 
Dubajnál sok tekintetben alacsonyabb 
fejlettségi szinten áll. Sokatmondó, hogy 
nehéz pontos és friss gazdasági adatokat 
találni az EAE e tagállamaival kapcsolat-
ban; mindenesetre az ismert információk 
viszonylag negatív képet festenek róluk. 
Az egy főre jutó nemzeti össztermék ér-
téke kb. egyharmada Abu-Dzabiénak, a 
munkanélküliségi ráta pedig kb. 15-20 
százalékra volt tehető a 2010-es évek 
elején,117 miközben az üzemanyaghiány 
visszatérő jelenségnek tekinthető.118

Az öt kisállam a fejlődése során vi-
szonylag hasonló utat járt be ugyan, kul-
turálisan és politikailag azonban külön-
böző jellegzetességekkel is rendelkeznek. 
Sárikát és a Ra’sz al-Khajmát a Kászimí 
törzs (annak két különböző ága) vezeti. 
E törzs egykor a térség legnagyobb be-
folyással és nagy kiterjedésű parti terüle-
tekkel rendelkező erőcsoportja volt. A régi 
nagyság emléke éles kontrasztban áll a 
jelenlegi hatalmi egyensúly realitásával. 
A mai erőviszonyt a két emírség vezetői 
elismerik és elfogadják, de erős ellenér-
zésekkel viseltetnek iránta.119

Adzsmán és Umm al-Kajvejn történel-
mi tapasztalata szintén a kiszolgáltatott-
ság és a relatív gyengeség percepciójával 
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foglalható össze, ám esetükben nem a 
Nahjánokkal vagy a Maktúmokkal, ha-
nem a Kászimí törzzsel és annak sárikai 
ágával szemben.120 A két emírség gya-
korlatilag annak köszönheti viszonylagos 
önállóságát, hogy a britek azt akarták, 
hogy a Sárika (Sardzsa) és Ra’sz el-
Khajma közt fekvő területek különbö-
ző uralkodók kezében legyenek. Céljuk 
az volt, hogy a Kászimíknak ne legyen 
egybefüggő területük a két központjuk 
között.121 Fudzsajra a Hormuzi-szoroshoz 
közeli stratégiai fekvése miatt tett szert 
jelentőségre a törzsi kapcsolatokban. 
Bár az emírséget vezető Sarkijín törzs a 
beszámolók szerint ezt az előnyt hagyo-
mányosan túlértékelte: valójában sem a 
briteket, sem a többi helyi családot nem 
fűzte komoly érdek az emírség területé-
hez, hiszen mindannyian rendelkeztek 
fontos parti pozícióval. Ugyanakkor az 
emírség földrajzilag bizonyos mérték-
ben elkülönül a szomszédjaitól; ám ez a 
tény és a térségben különlegesen gazdag 
természeti környezete leginkább a belső 
turizmusban játszik fontos szerepet.122

Az északi emírségek nem mindig egy-
formán fontosak az EAE vezetése szá-
mára. Zájid emír, az ország első elnöke 
például kiemelt figyelmet fordított a sze-
génység elleni küzdelemre, mivel úgy 
vélte, hogy a rendszerellenes ideológiák 
– mint a marxizmus vagy az arab nacio-
nalizmus – jobb életkörülmények között 
nehezebben terjednek. A megfigyelők 
szerint azonban a Zájid 2004-es halála 
után hatalomra került Khalífa bin Zájid 
már kevesebb figyelmet szentelt az észa-
ki emírségeknek.123

Ez a szemlélet azonban két okból is 
megváltozott az „arab tavasz” hatására. 
Egyrészt a 2011 óta tartó regionális ese-
ménysorozat megmutatta, hogy az ala-
csony életszínvonal és a korlátozott poli-
tikai jogok együttesen az eddig stabilnak 
hitt országokban is komoly változásokat 
indukálhatnak. Másrészt az események 
során egyértelművé vált a Muszlim Test-
vériségnek az északi emírségek társadal-
mában és elitjeiben való beágyazottsága.

Ennek következtében újabb gazda-
ságfejlesztési tervek születtek e tagálla-
mokkal kapcsolatban, ami a szociális és 
a fejlettségi mutatók javítása, valamint 
a szegénység felszámolására tett kísérlet 
mellett a mérsékelt iszlamizmus elleni 
küzdelem egyik állomásaként is értel-
mezhető.124 2011 márciusában Abu-Dzabi 
egy 1,6 milliárd dolláros infrastruktúra-
fejlesztési projektet jelentett be,125 ame-
lyet további oktatási, lakhatási és fog-
lalkoztatási csomagok követtek.126 Az 
EAE fejlett és fejletlenebb része közötti 
különbségek azonban, paradox módon, 
e programok ellenére sem csökkentek, 
hanem nőttek: miközben az északi emír-
ségek gazdasága kb. 2-4 százalékkal nőtt 
évente, addig ugyanez az arány 4-6 szá-
zalék között mozgott Abu-Dzabiban.127 
Az egyértelmű politikai szándék ellenére 
nem valószínű tehát, hogy az Emírsége-
ken belüli gazdasági és szociális különb-
ségek a belátható jövőben eltűnnének, s 
ez a folyamatos ellenőrzés és a nagymé-
retű projektek mellett is bármikor társa-
dalmi feszültségeket generálhat.

Ennek ellenére – vagy éppen ezért – 
ugyanakkor nem várható, hogy a különböző 
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emírségekben kialakult rezsimek között 
komoly konfliktus alakuljon ki. Az észa-
ki tagállamok vezetői ugyanis pontosan 
látják, hogy gazdaságuk a föderatív jut-
tatások nélkül nem lehetne sikeres. Eb-
ből kifolyólag az egyes vezető családok 
elfogadják a Nahjánok és a Maktúmok 
vezető szerepét, érdemben nem szólnak 
bele a legfontosabb politikák alakításába, 
látható külpolitikai tevékenységük pedig 
szinte kizárólag a külgazdasági kapcsola-
tok fejlesztésében és a befektetések von-
zásában merül ki. Ilyen tekintetben Sá-
rika rendelkezik a legjobb pozíciókkal: a 
2000-es évek óta egyre mélyebb kapcso-
latokat épít ki többek között Kínával.128 
Az egyes emírségek gazdaságfejlesztési 
programja leginkább a Dubaj-modell 
helyi implementációján alapul, az adott 
tagállam speciális jellemzőire vonatkoz-
tatva; a stratégiai fekvésű Fudzsajra pél-
dául az olajszállítás és a raktározás terén 
igyekszik logisztikai központtá válni.129

Konklúzió

E tanulmányban igyekeztem átfogó ké-
pet adni az Emírségeket alkotó rezsi-
mek közötti kapcsolatok dinamikájáról, 
illetve annak a külpolitikára gyakorolt 
hatásáról. A felhasznált modell segítsé-
gével azonosítottuk a tagállamokat veze-
tő eliteket és a legfontosabb nem állami 
hatalmi csoportokat, amelyek közül a 
Muszlim Testvériség hálózatának a helyi 
szárnya emelkedik ki. Az elitcsoportok 
közötti kapcsolatok egyrészről a törzsi 
társadalmakra jellemző hatalmi viszo-
nyokként, másrészről a járadékgazdasági 

minta föderatív szinten való újratermelé-
seként értelmezhetőek.

A föderáció politikai-gazdasági vi-
szonyainak a legfontosabb jellemzője 
az Abu-Dzabit irányító Nahján-család 
dominanciája, amely – elsősorban az 
olajjövedelmek felhasználása, az álla-
mi struktúra és a külpolitika irányítása 
révén – folyamatosan reprodukálódik. 
A Dubajt vezető Maktúm dinasztiának 
sok területen érdekellentéte mutatkozik 
ugyan a Nahján-rezsimmel, a jelenlegi 
föderatív struktúra azonban egyértelmű-
en kedvező számára. A két tagállam közti 
gazdasági különbségek miatt Dubaj nem 
képes szomszédja kihívására, így a (kül-)
politikai szférában elfogadja annak veze-
tő szerepét, miközben elsősorban külgaz-
dasági eszközökkel igyekszik csökkente-
ni a lemaradását. Ugyanez elmondható a 
kisebb, északi emírségekről is, ám a két 
fejlett és az öt fejletlenebb tagállam kö-
zötti diszkrepancia az előre látható jövő-
ben nem hidalható át.

A föderációt összetartó erőként gya-
korlatilag a tág értelemben vett bizton-
sági megfontolásokat emelhetjük ki. Míg 
a szegényebb emírségek számára a szö-
vetségi transzferek jelentik a gazdasági, 
a közös védelmi politika pedig a katonai 
biztonság alapjait, addig a gazdagabb 
tagállamok ezekkel a stabilizáló eszkö-
zökkel igyekeznek elszívni a levegőt a 
rendszerellenes mozgalmak fejlődése, így 
a potenciális politikai fenyegetések elől.

Az Abu-Dzabi által dominált belpoli-
tikai struktúra számára négy, egymással 
összefüggő potenciális kihívást tudunk 
azonosítani:



44 Külügyi Szemle

Szalai Máté

• A migráns munkavállalók hatalmas 
aránya: az olajipar és a gazdaság 20. 
századi gyors fejlődése elképzelhe-
tetlen lett volna az Emírségekben a 
nagyarányú bevándorlás és a mun-
kavállalók importja nélkül. Mára a 
föderációban a külföldi állampolgá-
rok aránya eléri az összlakosság 88 
százalékát, és bár minden tagállam-
ban eltérő helyzetben vannak, alap-
vetően nem rendelkeznek szociális, 
gazdasági vagy politikai jogokkal, 
ami középtávon robbanásveszélyes 
helyzetet teremthet.130

• Az élelmiszerbiztonság kérdése: a 
megművelhető földterület korláto-
zottsága miatt az Emírségek folya-
matos importra szorul az élelmiszer-
ipar terén. A behozatal mára a piaci 
kínálat 85 százalékát teszi ki. A ki-
szolgáltatottság csökkentése érdeké-
ben az EAE-nek – a GCC tagállama-
ival együtt – komoly befektetései jöt-
tek létre Közép-Ázsiában,131 Pakisz-
tánban132 vagy éppen Szerbiában,133 
ám a probléma rövid távú kezelésére 
ezek nem alkalmasak.

• A diverzifikáció szorítása: Abu-
Dzabi a kőolajnak köszönheti do-
mináns szerepét, ugyanakkor a kor-
mányzati bevételek 70-80 százalékát 
kitevő olajexport134 erősen kiszolgál-
tatottá teszi az országot a világpiaci 
ár mozgásainak. Ennek következté-
ben a már egy éve tartó olajárcsökke-
nés komolyan érintette az Emírségek 
gazdaságát, eddig elképzelhetetlen re-
formlépések meghozatalára sarkallva 
a kormányt (benzinár-támogatások 

csökkentése, vagy egy GCC által kö-
zösen megtervezett forgalmi jellegű 
adó bevezetésének előkészítése).135 
Ráadásul a jelenlegi termelési ütem 
mellett, radikális változás nélkül az 
egész régióban el fog fogyni a nyers-
anyag a következő száz évben. Mi-
vel Abu-Dzabi egyike a legnagyobb 
tartalékokkal rendelkező országok-
nak, a Nahján-család elég komoly 
lemaradásban van még a GCC többi 
államához képest is a diverzifikáció 
tekintetében.136 A jelenlegi, 2030-ig 
szóló fejlesztési tervben már komo-
lyan foglalkoznak a kérdéssel (a „di-
verzifikáció” szó átlagosan minden 
harmadik oldalon megjelenik a 150 
oldalas dokumentumban), bár Abu-
Dzabinak az olajipar részesedésének 
csökkentése érdekében fejleszteni 
kívánt ágazatok (légi közlekedés, 
turizmus, oktatás, pénzügyi szolgál-
tatások)137 mindegyikében komoly 
konkurenciával kell számolnia a 
szomszédjai részéről.

• A politikai status quo potenciális 
megváltozása regionális szinten el-
sősorban a szunnita arab monarchi-
ákkal ellenséges erőcsoportok – a 
mérsékelt (Muszlim Testvériség) és a 
radikális iszlamizmus (al-Káida, Isz-
lám Állam), valamint a síita Irán – meg-
erősödése vagy az EAE szövetsége-
seinek (Egyesült Államok, Szaúd-
Arábia stb.) jelentős meggyengülése 
esetén jelentene fenyegetést a föde-
ráció számára. Szövetségi szinten a 
tagállamok közötti – vagy az azokon 
belüli – erőviszonyok felborulása 
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kevéssé valószínű, potenciálisan az 
csak a rendszerellenes mozgalmak 
gyors elterjedésével, a tagállamok 
közötti feszültségek eszkalálódásá-
val vagy Abu-Dzabi hirtelen meg-
gyengülésével képzelhető el. Bár a 
Nahján-család presztízse sokat rom-
lott az „arab tavasz” utáni bebörtön-
zések miatt, a regionális szinten tör-
ténő változások még komolyabb ve-
szélyeket hordozhatnak magukban.

E fenyegetések nem elsősorban rövid 
távon jelentenek kihívást az EAE számá-
ra: az első két kérdés inkább látens, mint 
akut problémát jelent, a harmadik és a 
negyedik viszont a jelenlegi ismereteink 
szerint leghamarabb középtávon borít-
hatja fel az Emírségek közötti hatalmi 
viszonyt. Mindazonáltal az információ-
hiány, a folyamatosan változó regionális 
környezet, valamint a számos, egymással 
összefüggő tényező együttmozgása kö-
vetkeztében bizonyosságra és tudomá-
nyos igényességre törekvő előrejelzés 
nehezen tehető.

Magyar 
név

Terület mérete (km2) 
és megoszlása*

Lakosság mérete 
(millió fő)

és megoszlása 
(2009)**

Nemzeti 
lakosság mérete 
és megoszlása 

(2010)***

A gazdaság 
kibocsátásának 

becsült megoszlása 
(2013)****

Abu-
Dzabi

67.340
87,00%

2,500
40,0%

404.546
42,7% 60,00%

Dubaj   3.885
  5,00%

2,100
33,0%

168.029
17,7% 30,00%

Adzsmán      259
  0,33%

0,250
  4,0%

  42.186
  4,5%   1,20%

Fudzsajra   1.166
  1,50%

0,152
  2,5%

  64.860
  6,8%   1,10%

Ra’sz al-
Khajma

  1.684
  2,20%

0,241
  3,8%

  97.526
10,3%   1,70%

Sárika 
(Sardzsa)

  2.590
  3,30%

1,010
16,0%

153.365
16,2%   5,00%

Umm al- 
Kajvejn

     777
  1,00%

0,056
  0,8%

  17.458
  1,8%   1,00%

Összesen 77.701 6,309 947.997
* „Open Data for United Arab Emirates”. United Arab Emirates National Bureau of Statistics,  http://

opendata.nbs.gov.ae/, 2015.
** „United Arab Emirates Yearbook 2013”. The National Media Council, https://www.mofa.gov.ae/

EN/Documents/3556.pdf, 2013. A dokumentumban szereplő adatok ma már könnyen pontatlanok 
lehetnek (a legtöbb becslés kb. 9-10 milliósra teszi a föderáció lakosságát), a lakossági arányokat 
azonban feltehetően arányosan érzékeltetik.

*** „Estimating the Population in UAE”. United Arab Emirates National Bureau of Statistics, http://
www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Population%20Estimates%202006%20-%202010.pdf, 2010.

**** „United Arab Emirates Yearbook 2013”. A hiányzó arányok: „UAE GDP per Emirate and Tax”. The 
Gulf Blog, http://thegulfblog.com/2010/06/29/uae-gdp-per-emirate-and-tax/, 2010. június 29.

1. melléklet
Az emírségek egyes területi, lakossági és gazdasági adatai

http://opendata.nbs.gov.ae/
http://opendata.nbs.gov.ae/
https://www.mofa.gov.ae/EN/Documents/3556.pdf
https://www.mofa.gov.ae/EN/Documents/3556.pdf
http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Population Estimates 2006 - 2010.pdf
http://www.uaestatistics.gov.ae/ReportPDF/Population Estimates 2006 - 2010.pdf
http://thegulfblog.com/2010/06/29/uae-gdp-per-emirate-and-tax/
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