
JAPONIA INWESTUJE W KRAJOWY
PRZEMYSŁ LOTNICZY

W celu poprawy japońskiego przemysłu lotniczego, miejscowy rząd
postanowił zrealizować plan rozbudowy obecnego lotniska w Tokio.
Rozbudowa Międzynarodowego Lotniska Haneda w Tokio powinna
sprawić, że do kraju przylatywać będzie więcej zagranicznych
turystów, co wspomoże krajową branżę turystyczną.

 

Japonia planuje rozbudowę największego krajowego portu lotniczego w celu zwiększenia ruchu
turystycznego w kraju. Odkąd Japonia jest stosunkowo niewielkim państwem z dużą i stale rosnącą
liczbą mieszkańców, opinia publiczna niezbyt korzystnie ocenia wszelkie wielkie projekty budowlane.
Japończycy niemal od zawsze skarżą się także na duży hałas i poziom zanieczyszczeń w pobliżu
lotnisk. Jednakże ostatnimi czasy, zarzuty te powoli ucichają, gdyż hałas emitowany przez samoloty
został w znaczny sposób ograniczony, a lotniska są teraz postrzegane jako niezbędne narzędzie
do tego, aby poprawić wzrost gospodarczy kraju.

Rządowy plan rewitalizacji japońskich lotnisk ma obecnie priorytetowy status w porównaniu z
wieloma innymi projektami mającymi na celu poprawę branży turystycznej w kraju. Jak się można
było spodziewać, najistotniejszy projekt rewitalizacji czeka lotnisko Haneda w Tokio. Nowy, czwarty
pas startowy stanie się bramą do 17 europejskich miast, do których latać będzie można
bezpośrednio z japońskiej stolicy. Wiadomość ta jest korzystna nie tylko dla Japończyków, ale także
dla Europejczyków i Amerykanów. Ilość lotów będzie stopniowo zwiększana do 450 tys.
rocznie, z czego około 90 tys. mają stanowić przeloty międzynarodowe. Oznacza to 50%-owy
wzrost ruchu turystycznego tylko w przypadku lotniska w Tokio. Gdy inne lotniska w Japonii zostaną
poddane podobnym zmianom, niebo nad Krajem Kwitnącej Wiśni będzie bardziej zajęte, niż
kiedykolwiek wcześniej, od połowy 1940 roku.

Tak więc, aby poprawić kondycję branży turystycznej w Japonii należy przede wszystkim zwiększyć
przepustowość tamtejszych lotnisk. Jeśli tak się stanie, Japonia już wkrótce może stać się
prawdziwym gigantem światowej turystyki. Nie mniej jednak pierwszym krokiem do tego celu jest
wzrastająca liczba chętnych przyjeżdżać tam turystów.
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