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  ــــةقدمم
  

تشهد دولة اإلمارات العربية املتحدة تطورات اقتصادية واجتماعية متسارعة منذ منتصف 

ة معدالت الدخل لتساهم يف السبعينات أدت إىل حتقيق مستويات منو اقتصادية عالية وبالتايل زياد

وقد . رفع املستوى االستهالكي واملعيشي للمواطنني والوافدين املقيمني يف مجيع أرجاء الدولة

حققت مجيع القطاعات االقتصادية، اإلنتاجية واخلدمية، معدالت منو عالية نسبيا لتساهم مباشرة 

إلمارات بشكل عام معدالت منو كما وشهدت خمتلف ا. يف رفع معدالت النمو االقتصادية الكلية

عالية أيضا على الرغم من تفاوت مظاهر التطور والنمو من إمارة ألخرى نتيجة الختالف 

  .مواردها وأوضاعها االقتصادية واالجتماعية

  

ولكن يف ضوء هذه التطورات واإلجنازات االقتصادية امللحوظة على املستويني الكلي واجلزئي، 

  : مقدمتهاتثار عدة أسئلة هامة، يف

  

هل هناك خصائص حمددة إجيابية أو سلبية، سامهت يف هذا التطور؟ وما هي مصادر هذا التطور؟ 

كيف تطور األداء االقتصادي الكلي والقطاعي؟ كيف تطورت التجارة اخلارجية للدولة يف ضوء 

ختلفة، خصائصها االقتصادية؟ كيف تأثر سوق العمل يف الدولة نتيجة للتطورات االقتصادية امل

وما أثر ذلك على عدد السكان؟ ما هي السياسات االقتصادية اليت اتبعت خالل املسرية 

  االقتصادية؟ وأخريا، ما هي تطلعات االقتصاد الوطين يف املستقبل؟

  

وعليه تأيت هذه الدراسة حملاولة اإلجابة على هذه التساؤالت وغريها من خالل ستة أجزاء تركز 

القتصاد اإلمارات، األداء االقتصادي العام، التجارة اخلارجية وميزان على اخلصائص الرئيسة 

                                         
 .خبري اقتصادي، وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية املتحدة *
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املدفوعات، القوى العاملة والسكان، السياسات االقتصادية الكلية، والتطلعات االقتصادية 

  .املستقبلية
  

  اخلصائص االقتصادية الرئيسة: أوال
  

.  اقتصاديات الدول الناميةميتاز اقتصاد اإلمارات بعدة خصائص رئيسية جتعله خمتلفا عن معظم

اتباع نظام االقتصاد احلر، االعتماد على النفط، االعتماد على : ويأيت يف مقدمة هذه اخلصائص

  .القوى العاملة الوافدة، ضيق السوق احمللي، واملوقع اجلغرايف
  

 الذي اختالفا مع معظم االقتصاديات النامية فقد تبنت اإلمارات منذ نشأا نظام االقتصاد احلر

يعتمد على نظام السوق حيث حتدد فيه قوى الطلب والعرض املعطيات االقتصادية األساسية واليت 

تتمثل باألسعار واالستثمار يف القطاعات االقتصادية، اإلنتاجية واخلدمية، والتجارة اخلارجية 

 اقتصادية وبعبارة أخرى، فقد مت تبين سياسة. والداخلية بدون أي تدخل يذكر من جانب احلكومة

منفتحة تعتمد على حرية االستثمار والتجارة يف مجيع ااالت، ويكون للقطاع اخلاص دور 

الريادة يف االقتصاد الوطين حيث اقتصر دور احلكومة على رسم السياسات االقتصادية الكلية اليت 

فوق الكبري لنظام ويف هذا اال جتدر اإلشارة إىل الت. تعكس االستراتيجية العامة لالقتصاد احلر

وعلى الرغم . االقتصاد احلر مقارنة باألنظمة االقتصادية األخرى اليت اتبعت يف الدول االشتراكية

من أن املفاضلة بني األنظمة االقتصادية ال تقع يف جمال هذه الدراسة إال أن الدليل على هذا التفوق 

ا الشرقية وتبنيها لنظام االقتصاد احلر يتضح من خالل ايار األنظمة االشتراكية يف روسيا وأوروب

  .بدال من أنظمتها االقتصادية السابقة
  

ومماثلة لباقي الدول النفطية ميتاز اقتصاد اإلمارات باالعتماد الكبري على الريع النفطي حيث يشكل 

منائي، النفط ومشتقاته العنصر الرئيسي يف إيرادات الدولة الالزمة لتغطية اإلنفاق العام، اجلاري واإل

فال شك بأن اإليرادات النفطية قد مكنت الدولة من اإلنفاق . املتزايد منذ منتصف السبعينات

الطرق، املوانئ، (املباشر على تنفيذ املشاريع اإلمنائية، اإلنتاجية واخلدمية، ومشاريع البنية التحتية 

فاقها اجلاري على هذا باإلضافة إلن). اخل… املطارات، االتصاالت، املستشفيات، املدارس 

الرواتب واألجور واملشتريات من السوق احمللي وتقدمي الدعومات والتحويالت بدون مقابل يف 

خمتلف ااالت، وبالتايل تفعيل أنشطة القطاع اخلاص يف مجيع القطاعات االقتصادية األمر الذي 

  .يؤدي إىل رفع معدالت النمو القطاعي والكلي
  

 السياق بأن لالعتماد على النفط سلبيات تتمثل بأن النفط مورد ولكن جيب اإلشارة يف هذا

ناضب وغري متجدد األمر الذي حيتم إجياد مصادر بديلة للدخل لالعتماد عليها مستقبال عند نفاد 
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وكذلك فإن إيرادات النفط تعتمد على الطلب يف أسواق النفط العاملية وتقلبات . هذا املورد

 عدم االستقرار يف تدفق هذه اإليرادات لينعكس ذلك سلبا على اإلنفاق األسعار فيها مما يؤدي إىل

  .احلكومي الكلي وبالتايل تتأثر األنشطة االقتصادية يف القطاع اخلاص بشكل عام
  

وميتاز اقتصاد اإلمارات أيضا باالعتماد الكبري على العمالة الوافدة لعدم توفر القوى العاملة املواطنة 

منائية، اإلنتاجية واخلدمية، واليت هدفت ضمان استمرار عملية التنمية االقتصادية لتنفيذ املشاريع اإل

وعلى الرغم من إجيابيات استخدام العمالة . واالجتماعية الشاملة اليت تنفذها الدولة منذ إنشائها

الوافدة املتأتية من خالل مسامهتها الفعالة يف التطور االقتصادي واالجتماعي واحلضاري الذي 

حتقق خالل فترة وجيزة وخلقها سوقا لتنشيط خمتلف قطاعات االقتصاد الوطين، فإن االعتماد 

على هذه العمالة حبد ذاته يعترب مؤشرا سلبيا حيث أخذت تتزايد بشكل ملحوظ إىل درجة أصبح 

نامي االستغناء عنها صعبا جدا من الناحية االقتصادية لعدم توفر العمالة املواطنة البديلة عنها ولت

  .اعتماد االقتصاد الوطين عليها
  

كما ومتتاز اإلمارات بصغر حجم سوقها احمللي الذي ميثله عدد السكان والبالغ حوايل ثالثة ماليني 

فإن اعتماد . نسمة، مبا فيه السكان الوافدين، األمر الذي حيد من مدى تطور قطاعاا االقتصادية

تيح توسيع املشاريع اإلنتاجية واخلدمية بشكل كبري االقتصاد الوطين على سوق حملية ضيقة ال ي

وللتغلب على هذه السلبية فال جمال أمام . حيث ال ينمو الطلب احمللي إال يف إطار هذا السوق

  .اإلنتاج الوطين إال التوجه حنو التصدير لألسواق اخلارجية لتوسيع نطاق سوقه احملدود
  

ذي ميكنها من إجياد عالقات اقتصادية متميزة مع خمتلف وكذلك متتاز اإلمارات مبوقعها اجلغرايف ال

الدول اخلليجية والعربية واآلسيوية احمليطة مما يؤهلها خلدمة أسواق هذه الدول بسرعة وبتكلفة 

وطبيعي أن ذلك يساعد يف منو الصادرات الوطنية، اإلنتاجية واخلدمية، األمر الذي . قليلة نسبيا

  .نمو االقتصادية الكلية والقطاعيةينعكس إجيابيا على معدالت ال
  

  األداء االقتصادي العام: ثانيا
  

للتعرف على مدى ومصادر التطور االقتصادي الذي شهدته الدولة يف ضوء خصائصها االقتصادية 

الرئيسية املذكورة أعاله جيب حتليل تطور الناتج احمللي اإلمجايل ومكوناته أو مصادره اليت تعكس 

  .طاعي يف االقتصاد الوطيناألداء الكلي والق
  

يعرب الناتج احمللي اإلمجايل عن النشاط االقتصادي احمللي العام خالل فترة معينة، يف العادة عام 

واحد، حيث يعكس القيمة املضافة اليت حققتها القطاعات االقتصادية اليت تشكل يف جمملها هذا 
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ستجابة للطلب احمللي واخلارجي على السلع ويكون تطور القيمة املضافة القطاعية والكلية ا. الناتج

وبعبارة أخرى فإن تتبع منو الناتج احمللي اإلمجايل وتطور قطاعاته . واخلدمات املنتجة حمليا

االقتصادية من فترة ألخرى تعكس األداء االقتصادي العام والقطاعي لالقتصاد الوطين ومدى 

  .مسامهة كل قطاع يف هذا الناتج
  

حلقيقي يف الناتج احمللي اإلمجايل ويف قطاعاته، أي الستبعاد تأثري ارتفاع األسعار والحتساب النمو ا

على النمو االقتصادي، تستخدم يف العادة خمفضات تتباين من قطاع آلخر الختالف األسعار 

ولكن حيث ال تتوفر هذه املخفضات يف الدولة يف الوقت احلاضر سيتم . واألوزان الترجيحية بينها

 يف الدراسة احلالية على النمو اإلمسي للناتج احمللي اإلمجايل ومكوناته الذي يعتمد على االعتماد

  .األرقام املطلقة باألسعار اجلارية
  

يالحظ املتتبع ملسار التطور االقتصادي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ مخسة وعشرين عاما 

يعكس ذلك البنية االقتصادية القوية املتمثلة و. بأا استطاعت أن حتقق إجنازات اقتصادية ضخمة

يف ارتفاع املستوى املعيشي والدخل للمواطنني واملقيمني بشكل عام، البنية التحتية املتطورة من 

خدمات متقدمة يف النقل الربي واجلوي والبحري واالتصاالت وشبكات املياه والكهرباء 

إلضافة إىل قطاع جتاري حيوي يدعمه والصرف الصحي، وكذلك قطاع صناعي يتطور سريعا با

  .قطاع مصريف متقدم
  

وعلى الرغم من ذلك فإن املسرية اإلمنائية مل حتدث بنفس الوترية منذ منتصف السبعينات بل كان 

هناك يف بعض األحيان تراجع يف األداء االقتصادي العام ويف القطاعات االقتصادية نتيجة لتغري 

ولقد كان للتغريات يف أسواق النفط العاملية أثر . اخلية واخلارجيةوتأثري الظروف االقتصادية الد

وتبعا لذلك . مباشر وفعال يف األداء االقتصادي احمللي بسبب االعتماد الكبري على إيرادات النفط

 1984-1975مرحلة انتعاش أسعار النفط : فقد شهد االقتصاد الوطين مرحلتني متميزتني مها

  . حىت اآلن1985نفط ومرحلة احنسار أسعار ال
  

 تنامت اإليرادات الكلية للدولة 1984-1975ففي مرحلة انتعاش أسعار النفط خالل الفترة 

بشكل كبري األمر الذي مكنها من زيادة اإلنفاق اإلمنائي واجلاري على خمتلف املشاريع اإلنتاجية 

االقتصادية، كما يظهر يف واخلدمية مما أدى إىل حتقيق معدالت منو عالية جدا يف خمتلف األنشطة 

  ).1(اجلدول رقم 
  

وبالتايل فقد انعكس ذلك على األداء االقتصادي العام حيث ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل من 

 أي مبعدل منو 1985 مليار درهم يف عام 101.9 إىل 1975 مليار درهم يف عام 39.6
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نت فترة تأسيس الدولة  خالل هذه الفترة، وهي املرحلة اليت تضم٪15.7سنوي مقداره 

  .ومتطلباا اإلمنائية االقتصادية واالجتماعية

  

واحلقيقة أنه كان للنفط األثر الكبري يف هذا األداء نتيجة ملسامهته العالية يف الناتج احمللي اإلمجايل 

. 1985 عام ٪44 على الرغم من اخنفاضها إىل حوايل 1975 يف عام ٪66.5واليت كانت 

إغفال تطور باقي القطاعات االقتصادية غري النفطية أيضا اليت كانت يف ازدهار ولكن ال ميكننا 

 إىل 1975 مليار درهم يف عام 13.2مستمر حيث ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي من 

وكان التطور . ٪33.1، أي مبعدل منو سنوي مقداره 1985 مليار درهم يف عام 57.2

 واملاء، الصناعة التحويلية، الزراعة، البنوك والتمويل، اإلنشاءات، ملحوظا يف قطاعات الكهرباء

  .العقارات، اخلدمات احلكومية، والنقل
  

 9.5ونتيجة ملعدالت النمو امللحوظة اليت حتققت ارتفع االستهالك الكلي، العام واخلاص، من 

 ٪40.1، أي مبعدل منو 1985 مليار درهم يف عام 47.8 إىل 1975مليار درهم يف عام 

وبذلك يكون معدل .  من االستهالك الكلي٪59سنويا، حيث شكل اإلنفاق اخلاص نسبة 

، 1985 ألف درهم يف عام 35 إىل 1975 ألف درهم يف عام 17استهالك الفرد قد تطور من 

العام (وكذلك تطور إمجايل التكوين الرأمسايل الثابت . ٪10.5أي مبعدل منو سنوي مقداره 

 مليار درهم يف نفس الفترة، حيث شكل االستثمار 24.4مليار درهم إىل  12.0من ) واخلاص

  ).2( من االستثمار الكلي، اجلدول رقم ٪69اخلاص ما نسبته 
  

 حىت اآلن، تشري املعلومات املتوفرة أن 1985أما يف مرحلة احنسار أسعار النفط خالل فترة 

تلك اليت حتققت خالل املرحلة معدالت النمو االقتصادي اليت حتققت كانت أقل نسبيا من 

وكان ذلك نتيجة الخنفاض إيرادات النفط بسبب تقلبات األسعار يف األسواق العاملية، . السابقة

أزمة اخلليج وآثارها، إضافة إىل االنتهاء من مشاريع البنية التحتية األساسية واليت تطلبت 

ائية ذات االستثمار األقل يف املرحلة استثمارات ضخمة يف املرحلة األوىل مقارنة باملشاريع اإلمن

  .الثانية
  

 1985 مليار درهم يف عام 101.9ويدل على هذه التطورات ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل من 

ويف نفس . ٪9.1، أي مبعدل منو سنوي مقداره 2000 مليار درهم يف عام 241.9ليصل إىل 

 إىل 1985 مليار درهم يف عام 57.2الوقت تطور الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي من 

إضافة لذلك فقد . ٪11.9، أي مبعدل منو سنوي مقداره 2000 مليار درهم يف عام 160.0

  :شهدت هذه الفترة تطورات هيكلية يف االقتصاد الوطين أمهها ما يلي
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تراجعت مسامهة قطاع النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل بشكل ملحوظ لتنخفض من  .1

 األمر الذي يعكس تنامي مسامهة 2000 يف عام ٪33.9 إىل 1985 عام 43.8٪

القطاعات غري النفطية نتيجة لتبين استراتيجية تنويع مصادر الدخل يف حماولة لتقليل 

 .االعتماد الكبري على النفط كمصدر أحادي للدخل
  

لقة شهدت مجيع القطاعات االقتصادية غري النفطية تطورا ملحوظا باألرقام النسبية واملط .2

 يف عام ٪56.2األمر الذي أدى إىل ارتفاع مسامهتها يف الناتج احمللي اإلمجايل من 

 ).1(، كما يظهر من اجلدول 2000 يف عام ٪66.1 لتصل إىل 1985
  

بقيت مسامهة قطاع الكهرباء والغاز واملاء يف الناتج احمللي اإلمجايل ثابتة تقريبا مقارنة  .3

 التحويلية، التشييد والبناء، التجارة واخلدمات مع تزايد مسامهة قطاعات الصناعات

غري أنه كان من املفروض أن تتنامى مسامهة . 2000-1985األخرى خالل فترة 

قطاعي الصناعة التحويلية والكهرباء واملاء بشكل أكرب متشيا مع سياسة تنويع مصادر 

الذي يدل على الدخل ليصبح القطاع الصناعي قطاعا رائدا يف االقتصاد الوطين األمر 

 .عدم استطاعة السياسة الصناعية من حتقيق أهدافها كما جيب
  

ولكن على الرغم من هذه التغريات اهليكلية ما زال قطاع النفط املساهم األكرب يف الناتج احمللي 

اإلمجايل مقارنة بباقي القطاعات االقتصادية مما يدل على أن استراتيجية تنويع مصادر الدخل مل 

 اآلن من تغيري هذه احلقيقة األمر الذي يتطلب استمرار وتكثيف اجلهود يف هذا تتمكن حىت

  .االجتاه
  

-1975 مقارنة بالفترة 2000-1985وكذلك على الرغم من تباطؤ معدالت النمو يف الفترة 

 مليار درهم يف عام 47.8قد ارتفع من ) العام واخلاص( إال أن االستهالك الكلي 1985

وشكل .  سنويا٪13.2، أي مبعدل منو 2000 مليار درهم يف عام 144.1 ليصل إىل 1985

وبذلك يكون معدل استهالك الفرد قد .  من االستهالك الكلي٪73االستهالك اخلاص ما نسبته 

، أي 2000 ألف درهم يف عام 46.4 ليصل إىل 1985 ألف درهم يف عام 35تطور من 

العام ( إمجايل التكوين الرأمسايل الثابت كما وارتفع.  سنويا٪2.2مبعدل منو سنوي مقداره 

 حيث 2000 مليار درهم يف عام 57.3 إىل 1985 مليار درهم يف عام 24.4من ) واخلاص

  ).2( من االستثمار الكلي، اجلدول رقم ٪43.4شكل االستثمار اخلاص حوايل 
  

اإلمجايل للدولة تتفاوت ويف هذا اال جتدر املالحظة بأن مسامهة خمتلف اإلمارات يف الناتج احمللي 

فتأيت أبوظيب يف . من إمارة ألخرى نتيجة لتباين املوارد الطبيعية واالقتصادية املتوفرة يف كل منها
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، الشارقة ٪24.8 من الناتج احمللي اإلمجايل تليها ديب ٪60.3املرتبة األوىل حيث تساهم حبوايل 

  ).1 (٪0.6أم القيوين ، و٪1.4، الفجرية ٪1.7، عجمان ٪2.4، رأس اخليمة 8.8٪
  

  التجارة اخلارجية وميزان املدفوعات: ثالثا
  

يعترب قطاع التجارة اخلارجية من أهم القطاعات االقتصادية يف الدولة حيث يعتمد عليه االقتصاد 

فعائدات التصدير هي . الوطين يف املبادالت الدولية مع باقي دول العامل يف التصدير واالسترياد

ي للعمالت الصعبة اليت تؤمن القدرة الشرائية السترياد املتطلبات من اخلدمات املصدر األساس

  .والسلع اإلمنائية واالستهالكية الضرورية لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة
  

ويف ضوء االعتماد الكبري على النفط يف االقتصاد الوطين، فإن صادرات النفط تشكل معظم 

 مليار 26.8وعلى الرغم من تزايد قيمة عائدات تصدير النفط من . ة يف الدولةالصادرات السلعي

 فإن نسبة مسامهتها يف عائدات 2000 مليار درهم يف عام 70.1 إىل 1975درهم يف عام 

 يف ٪94التصدير الكلية كانت يف اخنفاض مستمر منذ منتصف السبعينات حيث اخنفضت من 

ويعود ذلك ). 3( اجلدول رقم 2000 يف عام ٪44ىل  وإ1986 يف عام ٪63 إىل 1975عام 

للتغريات اهليكلية اليت يشهدها االقتصاد الوطين بالدرجة األوىل، فالتطورات االقتصادية احمللية 

النابعة من سياسة تنويع مصادر الدخل مكنت القطاعات االقتصادية غري النفطية من تنمية 

 لتصل إىل 1986 يف عام ٪4صادرات الكلية من صادراا باستمرار حيث زادت نسبتها يف ال

وكذلك أدت إىل زيادة أنشطة إعادة التصدير وبالتايل تطور مسامهتها . 2000 يف عام 20.7٪

 يف عام ٪29.5 وإىل 1986 عام ٪20 إىل 1975 يف عام ٪6يف الصادرات السلعية من 

  ).3(، كما يظهر من اجلدول رقم 2000
  

ت تبقى عائدات تصدير النفط هي املساهم الرئيسي يف تغطية فاتورة وعلى الرغم من هذه التطورا

فقد . املستوردات اليت تتزايد باستمرار تبعا للتقدم االقتصادي واالجتماعي الذي تشهده الدولة

متكنت صادرات النفط إضافة للصادرات غري النفطية وإعادة التصدير من حتقيق فائض مستمر يف 

 مليار درهم، 41.7 حيث وصل إىل 2000بلغ أعلى مستوى له يف عام امليزان التجاري للدولة 

وإن تفاوت هذا الفائض من سنة إىل أخرى بسبب التقلبات يف أسعار النفط وبالتايل عدم استقرار 

  ).3(حصيلة عائدات النفط، كما يظهر من اجلدول رقم 
  

 مع العامل اخلارجي من وال شك بأن باقي بنود ميزان املدفوعات الذي يظهر معامالت الدولة

استرياد وتصدير سلع وخدمات، وحتويالت بدون مقابل وحركة رؤوس أموال، تتأثر بصورة 
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مباشرة بعائدات التصدير، ويف مقدمتها النفط، حيث تتم تغطية العجز يف ميزان اخلدمات 

  .والتحويالت بدون مقابل من الفائض يف امليزان التجاري

  

، 1990، 1986 ميزان اخلدمات قد حقق فائضا يف السنـوات بأن) 3(ويظهر اجلدول رقم 

وعلى العكس من ذلك كان صايف التحويالت بدون مقابل، اليت تشكل . 2000، و1994

 حيث وصل إىل 1990معظمها املساعدات واملنح، يف عجز مستمر بلغ أعلى مدى له يف عام 

. 2000 مليار درهم يف عام 16.3  مليار درهم نتيجة ألزمة اخلليج مث عاد لالخنفاض إىل18.9

وعلى الرغم من ذلك فقد حقق احلساب اجلاري يف ميزان املدفوعات الذي هو حصيلة امليزان 

التجاري وميزان اخلدمات وصايف التحويالت بدون مقابل فائضا مستمرا منذ منتصف السبعينات 

يادة عائدات النفط  مليار درهم نتيجة لز33.7 ليصل إىل 2000بلغ أعلى قيمة له يف عام 

  .بصورة كبرية

  

أما فيما يتعلق حبساب رأس املال يف ميزان املدفوعات والذي يعكس التحويالت الرأمسالية إىل 

خارج الدولة، واليت تتكون من القروض الرمسية واالستثمارات الرأمسالية يف اخلارج واملؤسسات 

وبعبارة أخرى كان هناك . ستمراحلكومية وصايف السهو واخلطأ فيتضح بأنه كان يف عجز م

 مليار 23.3 حيث وصل إىل 2000خروج مستمر لرؤوس األموال بلغ أعلى قيمة له يف عام 

وعلى الرغم . وتغطي رؤوس األموال املصدرة للخارج عادة من فائض احلساب اجلاري. درهم

نة ألخرى حيث من ذلك فقد حقق امليزان اإلمجايل مليزان املدفوعات فائضا مستمرا تفاوت من س

 مليار درهم وكانت أقل قيمة له يف عام 10.4 ليصل إىل 2000بلغ أعلى قيمة له يف عام 

 مليار درهم فقط نتيجة الرتفاع قيمة التحويالت بدون مقابل 0.2 حيث اخنفضت إىل 1990

  ).3(ورؤوس األموال املصدرة للخارج، اجلدول رقم 
  

ر الفائض يف احلساب اجلاري وبالتايل يف امليزان اإلمجايل وجتدر اإلشارة يف هذا السياق بأن استمرا

يف ميزان املدفوعات يتيح االستمرار يف تأمني احتياطي معقول من العمالت الصعبة األمر الذي 

ميكن احملافظة على قيمة وقوة الدرهم مقابل العمالت األجنبية وبالتايل حتقيق هدف السياسة 

  .النقدية يف هذا اال
  

   القوى العاملة والسكان:رابعا
  

ما : بعد البحث يف تطور األداء االقتصادي العام وقطاع التجارة اخلارجية، يثار تساؤل مهم وهو

  هي مصادر التطور االقتصادي الذي حتقق حىت اآلن يف الدولة؟
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من املعروف بأن عناصر اإلنتاج الرئيسية هي األرض، رأس املال، القوى العاملة، واإلدارة 

ومع العلم بأن األرض بثرواا الطبيعية ورأس املال املتأيت من عائدات النفط . نولوجياوالتك

عنصران متوفران يف اإلمارات غري أن هناك نقص واضح يف القوى العاملة، املاهرة وغري املاهرة، 

  .والتكنولوجيا
  

العاملة املواطنة األمر ويعود السبب يف ذلك إىل قلة عدد السكان املواطنني وبالتايل قلة عدد القوى 

الذي استدعى استقدام العمالة املطلوبة من اخلارج لتسيري عجلة التنمية االقتصادية وللعمل يف 

خمتلف املشاريع اإلمنائية واإلنتاجية واخلدمية، واسترياد التكنولوجيا الالزمة الستكمال عناصر 

  .اإلنتاج مجيعها
  

أوائل السبعينات بدأ استرياد العمالة األجنبية يف خمتلف وعليه، فمع بداية املسرية اإلمنائية يف 

التخصصات واملهارات الالزمة للعمل يف املشاريع االستثمارية ويف الدوائر واملؤسسات العامة 

 684 إىل 1975 ألفا يف عام 294ولذلك تطور عدد القوى العاملة يف الدولة من . واخلاصة

وكما تشري الدراسات والتقديرات . 2000يف عام  ألفا 1623 ليصل إىل 1985ألفا يف عام 

  ).2( فقط من جممل القوى العاملة يف الدولة ٪10املتوفرة بأن القوى العاملة املواطنة متثل حوايل 
  

وانطالقا من األمهية القصوى لعنصر العمل يف العملية اإلنتاجية وبالتايل يف االقتصاد الوطين أخذت 

ار يف برامج التعليم والتدريب والتأهيل لزيادة أعداد املواطنني املؤهلني الدولة بالتركيز على االستثم

لدخول سوق العمل مبختلف التخصصات املطلوبة لالستعاضة عن العمالة األجنبية وتشجيع عمل 

 يف ٪11ولذلك فقد تطورت مسامهة املرأة يف القوى العاملة باحلكومة االحتادية من حوايل . املرأة

وعلى الرغم من هذه اجلهود والربامج اليت الزمت ). 3 (1999 يف عام ٪46 إىل 1990عام 

اخلطط التنموية منذ السبعينات فإا مل تتمكن من حتقيق كامل أهدافها حىت اآلن األمر الذي 

  .يستدعي تكثيفها وتوسعها يف هذا االجتاه
  

جتارة اجلملة  فقد استحوذ قطاع 2000وخبصوص التوزيع القطاعي للقوى العاملة يف عام 

والتجزئة وخدمات اإلصالح على أكرب عدد من القوى العاملة باملقارنة مع القطاعات األخرى 

ويليه من حيث األمهية النسبية قطاع .  من اموع الكلي٪19.7حيث وصلت نسبة العاملني فيه 

خلدمات ، وا٪10.5، اخلدمات احلكومية ٪13.1، الصناعات التحويلية ٪16.4التشييد والبناء 

ويعكس هذا التوزيع التطورات يف االقتصاد الوطين وفقا ملعطيات الطلب ). 4 (٪9.8املنـزلية 

والعرض يف سوق العمل األمر الذي يتمشى وتنامي الطلب احمللي على إنتاج قطاعات التجارة 

  .والبناء واخلدمات العامة والصناعات التحويلية
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 558ملة الوافدة تنامى عدد السكان الكلي يف الدولة من وكنتيجة حتمية لتزايد أعداد القوى العا

 ألف 3.108 وليصل إىل 1985 ألف نسمة يف عام 1.382 إىل 1975ألف نسمة يف عام 

  ).5 (2000نسمة يف عام 
  

وال شك بأن هذا النمو السكاين كان بالدرجة األوىل بسبب استقدام العمالة الوافدة وأفراد 

ومن الواضح بأن هناك تفاوت . ة الطبيعية يف عدد السكان املواطننيأسرهم باإلضافة إىل الزياد

كبري بني عدد السكان املواطنني والوافدين بالدولة األمر الذي يستدعي التصحيح وفقا ملقتضيات 

واحلقيقة أنه رغم اجلهود اليت تبذل على خمتلف . الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة

  .ه ما زال هناك حاجة ملزيد من العمل واجلهد لتحقيق األهداف املرجوةاملستويات يف هذا االجتا
  

وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن تزايد أعداد القوى العاملة وبالتايل تنامي عدد السكان كان 

فقد ارتفع . له أثر مباشر على تطور اإلنفاق العام، االحتادي واحمللي، بشقيه اجلاري واإلمنائي

 مليار درهم يف عام 37.6 إىل 1978 مليار درهم يف عام 18.5نفاق العام من حوايل إمجايل اإل

ويعود ذلك إىل وجود عالقة إجيابية ). 6 (2000 مليار درهم يف عام 83.6 وليصل إىل 1990

فتزايد عدد السكان يؤدي إىل منو الطلب احمللي على خمتلف . بني عدد السكان واإلنفاق العام

إخل، مما يتطلب توسيعها وزيادة االستثمار فيها … واتصاالت وصحة وتعليم اخلدمات من نقل 

من خالل رفع عدد العاملني، وزيادة املشتريات من السلع واخلدمات األمر الذي يؤدي بالتايل إىل 

وال شك بأن هذا يضيف عامال آخر مؤيدا للدعوة لتصحيح اخللل يف . تطور إمجايل اإلنفاق العام

  .انيةالتركيبة السك
  

  السياسات االقتصادية الكلية: خامسا
  

ما هي السياسات االقتصادية اليت اتبعت لتحقيق : وبناء على ما سبق، يتبادر إىل الذهن تساؤل هو

  تلك اإلجنازات؟
  

تنطلق السياسة االقتصادية العامة للدولة من مبدأ حتقيق الرفاه املعيشي للمواطن من خالل 

ولذلك تنفذ استراتيجية إمنائية اقتصادية . االقتصادية واملالية املتاحةاالستخدام األمثل للموارد 

واجتماعية شاملة، وتتم مراجعتها وحتديثها متشيا مع املستجدات االقتصادية احمللية واإلقليمية 

  .الدولية ووفقا للمصلحة االقتصادية العامة للدولة
  

األوىل لتحقيق معدالت منو عالية على وتتضمن السياسة االقتصادية الكلية، اهلادفة بالدرجة 

املستويني الكلي واجلزئي، جمموعة من السياسات العامة القطاعية، يف مقدمتها، كما ذكر سابقا، 

  .تبين سياسة االقتصاد احلر وسياسة تنويع مصادر الدخل
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، السياسات املالية، النقدية، التجارية: وإضافة لذلك يطبق عدد من السياسات العامة أمهها
  .االستثمارية واخلصخصة

  
  السياسة املالية  )أ 

  
تنبع أمهية السياسة املالية من تأثريها املباشر على النشاط االقتصادي وعملية التنمية االقتصادية 

واالجتماعية الشاملة مبا خيدم األهداف االستراتيجية العامة للسياسة االقتصادية من خالل اإلنفاق 

  .يرادات العامة للدولةالعام، اجلاري واإلمنائي، واإل
  

وحتاول السياسة املالية يف العادة أن توازن بني اإليرادات والنفقات العامة حىت ال تعاين املوازنة 

فمن ناحية حتاول زيادة اإليرادات . العامة من عجز مايل يتناقض مع سياستها االقتصادية األخرى

تزايدة، ومن ناحية أخرى تتجه حنو تقليص العامة للدولة لتتمكن من تغطية املتطلبات املالية امل

  .النفقات العامة حبيث ال يعيق ذلك املسرية اإلمنائية بشكل عام
  

 قد 1984-1975وباستعراض بيانات املوازنة العامة للدولة يتضح بأن فترة انتعاش أسعار النفط 

ما عانت فترة شهدت فائضا ماليا سنويا حيث زادت اإليرادات عن النفقات العامة للدولة، بين

 حىت اآلن من عجز مايل متنام سنويا نتيجة لزيادة النفقات 1985احنسار أسعار النفط من عام 

وكما هو معروف ما زالت تشكل عائدات النفط معظم اإليرادات . وتقلب اإليرادات العامة

 من الرسوم العامة للدولة على الرغم من اجلهود الرامية لزيادة اإليرادات غري النفطية املتحصلة

  .واجلمارك وبعض الضرائب األخرى
  

وكذلك على الرغم من اجلهود احلثيثة لترشيد اإلنفاق العام، اجلاري واإلمنائي، ما زالت النفقات 

يف منو مستمر نتيجة لتزايد األعباء املالية للدولة واملتمثلة يف تنامي اإلنفاق على خمتلف املشاريع 

ات من السلع واخلدمات واملساعدات والدعومات ملختلف وعلى الرواتب واألجور واملشتري

  .القطاعات واألنشطة االقتصادية
  

 مت تبين نظام مايل جديد إلدارة النفقات العامة يعتمد على 2000وجتدر اإلشارة إىل أنه يف عام 

أسلوب الكفاءة يف استخدام املوارد بدال من أسلوب التنمية الشاملة وذلك دف ترشيد النفقات 

  .وزيادة فاعليتها
  

 6.8 إىل 1999 مليار درهم عام 30.0وتشري املعلومات املتوفرة بأن العجز املايل قد تراجع من 

وكان ذلك .  على الرغم من تنامي النفقات العامة، كما ذكر سابقا2000مليار درهم عام 

ع إيرادات  مليار درهم بسبب تسار76.7 مليار درهم إىل 47.6لتزايد اإليرادات العامة من 
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 مليار درهم يف نفس السنوات 56.2 مليار درهم إىل 28.0النفط والغاز بشكل ملحوظ من 

  .، كما ذكر سابقا2000نتيجة الرتفاع أسعار النفط والطلب يف األسواق العاملية يف عام ) 7(
  

على ضافة لالعتماد  ويظهر من ذلك بأن السبب الرئيسي هلذا العجز هو تزايد النفقات العامة إ

  .إيرادات النفط اليت تتأثر بتقلبات أسعار النفط يف األسواق العاملية
  

ولذلك فإن الدعوة هنا لالستمرار يف ترشيد اإلنفاق العام ويف نفس الوقت تنويع مصادر الدخل 

  .بتنويع القاعدة اإلنتاجية اليت تتيح زيادة اإليرادات العامة غري النفطية
  

  السياسة النقدية واالئتمانية  )ب 
  

تتبىن الدولة سياسة نقدية وائتمانية متحررة تتالءم مع النظام االقتصادي احلر املتبع ومع أهداف 

ودف السياسة النقدية إىل احملافظة على قوة ومعدل صرف الدرهم . السياسة االقتصادية العامة

ي على االئتمان مقابل العمالت األجنبية وذلك باتباع سياسة ائتمانية تسعى إىل تلبية الطلب احملل

والعمالت الصعبة وذلك لتحفيز النشاط االقتصادي وتشجيع االستثمارات اخلاصة يف خمتلف 

  .القطاعات
  

كما ودف السياسة النقدية إىل تنظيم القطاع املصريف لرفع كفاءة أدائه من خالل األنظمة 

لذلك فقد متكنت من إجياد و. والقوانني احملددة لنسبة االحتياطي وأسعار الفائدة ونسبة االئتمان

قطاع مصريف متطور وكفوء جدا حيافظ على التوازن االقتصادي يف األسواق الوطنية من خالل 

  .تنظيم السيولة احمللية، ويتمشى مع النظام املصريف الدويل املتقدم
  

  السياسة التجارية  )ج 
  

احلر املتبع منذ إنشاء تتبىن اإلمارات سياسة جتارية حرة هي من أهم مرتكزات النظام االقتصادي 

ودف هذه السياسة إىل حترير التجارة اخلارجية للدولة حبيث ال تفرض أية قيود كمية أو . الدولة

فنية على املستوردات، بينما تفرض رسوم مجركية منخفضة جدا عليها ال تتعدى يف جمملها نسبة 

مجركية على الصادرات وكذلك ال تفرض أية قيود فنية أو كمية أو .  يف الوقت احلاضر4٪

الوطنية غري النفطية بل حتاول تنميتها من خالل سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على 

  .الصادرات النفطية
  

ويف ضوء التوجه العاملي لفتح األسواق الدولية وإلغاء القيود الكمية والفنية واجلمركية على التبادل 

ارة العاملية، فقد انضمت الدولة ملنظمة التجارة العاملية التجاري بني الدول دف حترير التج
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ووفقا .  لتكون دولة فاعلة يف النظام العاملي اجلديد1996يف شهر مارس ) اجلات سابقا(

ملتطلبات العضوية يف املنظمة قدمت الدولة جداول تتضمن االلتزامات واالمتيازات اجلمركية اليت 

وجيدر التنويه يف هذا السياق بأن . ادية السلعية واخلدميةستمنحها يف خمتلف القطاعات االقتص

الدراسات والتقارير اليت أعدت عن اآلثار االقتصادية النضمام الدولة للمنظمة تشري إىل تفوق 

  .اآلثار اإلجيابية على اآلثار السلبية يف خمتلف القطاعات االقتصادية نتيجة لذلك

  

  السياسة االستثمارية  )د 
  

ة االقتصادية العامة اهلادفة لتنويع مصادر الدخل وقاعدة اإلنتاج، تتبىن الدولة متشيا مع السياس

سياسة استثمارية تشجع استثمارات القطاع اخلاص وتعزز مبادراته اإلمنائية، وتشجع كذلك 

االستثمار األجنيب من خالل تقدمي التسهيالت االستثمارية واحلوافز واإلعفاءات املختلفة 

ل على ذلك إنشاء املناطق الصناعية واملناطق احلرة يف خمتلف اإلمارات وما ومثا. للمستثمرين

ولكن جتدر اإلشارة يف هذا اال إىل أنه ال توجد استراتيجية . تقدمه من مزايا للمستثمرين فيها

  .استثمارية واضحة املعامل فيما يتعلق جبذب االستثمارات األجنبية
  

يف الدولة ) األوفست(ستثمارية برنامج املبادلة االقتصادية وإضافة لذلك فقد نفذت السياسة اال

والذي يعد مشروعا رائدا يهدف إىل املساعدة يف نقل التكنولوجيا املتقدمة واخلربة الفنية 

املتخصصة لالستفادة منها يف تطوير قاعدة اإلنتاج الصناعي واخلدمي ويف تدريب وتأهيل 

  .املواطنني
  

ألوراق املالية يف الدولة وفقا لقانون هيئة وسوق اإلمارات لألوراق وكذلك فقد مت إنشاء سوق ل

 لتنمية االستثمارات احمللية وخلق فرص استثمارية متنوعة من 2000لسنة ) 4(املالية والسلع رقم 

هذا مع العلم بأنه قد مت افتتاح سوق ديب لألوراق . خالل توفري السيولة النقدية الالزمة لذلك

 ومت 2000 تاله افتتاح سوق أبوظيب لألوراق املالية يف شهر نوفمرب 2000مارس املالية يف شهر 

  .2001ربط السوقني إلكترونيا يف شهر أغسطس 
  

ومتشيا مع التطورات اإللكترونية والتكنولوجية يف العامل تركز السياسة االستثمارية يف اإلمارات 

ة االقتصادية، ومثال على ذلك البدء يف حاليا على تطوير تكنولوجيا املعلومات يف خمتلف األنشط

 وإنشاء مدينة اإلنترنت والعمل على تطوير 2000تنفيذ مشروع احلكومة اإللكترونية يف عام 

التجارة اإللكترونية وجذب عدد من كبار شركات تكنولوجيا املعلومات مثل مايكروسوفت 

  .وسطوأوراكل وأبل ماكنتوش الختاذ ديب كمقر لعملياا يف الشرق األ
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  سياسة اخلصخصة) هـ
  

انطالقا من مبدأ أمهية مشاركة القطاع اخلاص يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة 

وتعزيز دوره االقتصادي بشكل عام، أخذت الدولة يف ختصيص بعض املشاريع التنموية اليت 

  .متتلكها ببيعها للمواطنني يف القطاع اخلاص
  

خلصخصة تسهل توظيف مدخرات القطاع اخلاص يف االقتصاد الوطين بدال وال شك بأن سياسة ا

من توجيهها إىل اخلارج من خالل إتاحة الفرصة أمام صغار املستثمرين املواطنني لالستثمار يف 

  .املشروعات الصناعية واخلدمية يف الدولة األمر الذي يزيد من مشاركتهم يف عملية التنمية

  

لى مراحل ختتلف مدا من مشروع آلخر وفقا ملميزاا االقتصادية، وجيري ختصيص املشاريع ع

حيث مت حىت اآلن ختصيص عدد من املشاريع الصناعية الناجحة التابعة للمؤسسة العامة للصناعة، 

كما وجرى ختصيص قطاع املاء والكهرباء يف إمارة أبوظيب وهناك خطط لتخصيص هذا القطاع 

ومن أجل حتقيق األهداف العامة لسياسة اخلصخصة . ستقبل القريبيف اإلمارات الشمالية يف امل

حتاول الدولة تقليل مسامهتها يف املشاريع اإلمنائية الكبرية لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار 

  .فيها مثل شركة أبوظيب لبناء السفن وشركة اخلزنة للتأمني وشركة أعمار العقارية

  

  ستقبليةالتطلعات االقتصادية امل: سادسا
  

ما هي األهداف االقتصادية املستقبلية للدولة، وما هي : يف ضوء ما سبق يثار تساؤل هام وهو

  املتطلبات من السياسات االقتصادية اليت جيب توفرها لتحقيق هذه األهداف؟

  

  :تتلخص األهداف االقتصادية املستقبلية للدولة مبا يلي
  

 .بقة يف مجيع القطاعات اإلنتاجية واخلدميةحتقيق معدالت منو مستدمية وأعلى من السا .1
  

تعزيز وتعميق عملية تنويع قاعدة اإلنتاج الوطين يف االقتصاد بالتركيز على تنمية  .2

 .الصناعات الواعدة املعتمدة على كثافة رأس املال والتكنولوجيا املتطورة
  

ل التركيز على التوجه حنو االقتصاد اجلديد القائم على املعرفة التقنية احلديثة من خال .3

 .تطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكترونية والتعليم التقين احلديث
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 .منح القطاع اخلاص دورا اقتصاديا أكرب .4
  

تنمية القدرات املهارية للقوى العاملة املواطنة من خالل التعليم والتدريب والتأهيل لرفع  .5

 .إنتاجيتها والستخدامها بصورة مثلى
  

 .نشاء بيئة غنية من املعلومات والبحث العلمي لتشجيع املعرفة العلمية واملهارات الفنيةإ .6
  

تشجيع التميز يف العطاء اإلداري والصناعي واملبادرة يف اختاذ القرارات االستثمارية  .7

 .واحلد من العقلية الريعية القائمة على الربح السريع والنظرة الفردية الضيقة
  

 .قتصادية بني إمارات الدولة وبني رجال األعمال فيهاتشجيع الشراكة اال .8
  

  :)8(ولتحقيق هذه األهداف هناك حاجة لتطبيق ما يلي من اإلجراءات 
  

وضع استراتيجية اقتصادية طويلة املدى مبنية على الرؤيا االقتصادية املستقبلية للدولة  .1

مية القدرات وحبيث حتدد األهداف الكلية والقطاعية بشكل واضح، وترتكز على تن

 .العلمية والفنية للمواطنني من خالل زيادة االستثمار يف التعليم والتدريب والتأهيل
  

تطوير تكنولوجيا املعلومات واستخداماا يف مجيع القطاعات االقتصادية خاصة يف  .2

 .التعليم واالتصاالت والتجارة والقطاع احلكومي بشكل عام
  

إللغاء االزدواجية يف مهام املؤسسات ورفع مستوى تطوير اإلدارة االقتصادية الوطنية  .3

 .اإلنتاجية وتبين أنظمة إدارية مرنة وحديثة تتكيف مع التغريات اإلقليمية والدولية
  

تنمية الوعي الصناعي لزيادة استثمارات القطاع اخلاص يف الصناعات اإلنتاجية واخلدمية  .4

 .ألسواق احمللية واخلارجيةوخفض تكاليف اإلنتاج وتعزيز املقدرة التنافسية يف ا
  

حبيث تعطى " انتقاء العمالة الوافدة"تبين سياسة جديدة للهجرة تعتمد على مبدأ  .5

األولوية للعمالة الوافدة ذات املهارات الفنية املتقدمة لتساعد يف رفع املستوى الفين 

يف املدى للعمالة املواطنة وتسهل عملية استبدال العمالة الوافدة باملواطنني املؤهلني 

الطويل وبالتايل سيساهم ذلك يف حماوالت التغلب على مشكلة اخللل يف التركيبة 

 .السكانية
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تبين برنامج لتنمية روح التنظيم واملبادرة يف األعمال احلرة من خالل التركيز على إنشاء  .6

شركات االستثمار املشترك وخلق احلوافز لدعم األنشطة يف جمال اإلبداع يف األعمال 

 .اصةاخل
  

وضع استراتيجية جديدة واضحة املعامل جلذب االستثمارات األجنبية ترتكز على مبدأ  .7

استقدام تكنولوجيا متقدمة وخلق فرص عمل لتوظيف وتدريب املواطنني على املهارات 

 .الفنية العاملية يف تقنيات اإلنتاج وفن اإلدارة وصنع القرار
  

 مجيع القطاعات اإلنتاجية واخلدمية دعم وتشجيع أنشطة البحث العلمي على مستوى .8

لتطوير أساليب اإلنتاج واستيعاب التكنولوجيا املستوردة وتكييفها وفقا للظروف 

 .االقتصادية السائدة بالدولة
  

 .إطالق طاقات القطاع اخلاص من خالل دعمه وتعزيز دوره التنموي بشكل أكرب .9
  

رجال األعمال فيها من خالل تشجيع إقامة مشاريع مشتركة بني إمارات الدولة وبني  .10

 .وضع السياسات الكفيلة بذلك كجزء من الرؤيا االقتصادية املستقبلية للدولة
  

  اهلوامــــش
  

)  دولة اإلمارات العربية املتحدة–أبوظيب  (2000التقرير السنوي : وزارة التخطيط .1

 .اجلداول امللحقة
  

) ة اإلمارات العربية املتحدة دول–أبوظيب  (1995التقرير االقتصادي : وزارة التخطيط .2

 .15صفحة 
  

 .15املصدر السابق، صفحة  .3
 دولة اإلمارات العربية –أبوظيب  (2000اموعة اإلحصائية السنوية : وزارة التخطيط

  )املتحدة
 

 دولة اإلمارات العربية –أبوظيب  (2000التقرير االقتصادي السنوي : وزارة التخطيط .4

 ).9(جدول رقم ) املتحدة
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 ).1(ر السابق، جدول رقم املصد .5
  

 ). دولة اإلمارات العربية املتحدة–أبوظيب (تقارير سنوية خمتلفة : املصرف املركزي .6
 دولة اإلمارات العربية –أبوظيب  (2001التقرير االقتصادي السنوي : وزارة التخطيط

  ).املتحدة

  

رات العربية  دولة اإلما–أبوظيب  (2001التقرير االقتصادي السنوي : وزارة التخطيط .7

 ).12(جدول رقم ) املتحدة
  

التوجهات االقتصادية املستقبلية لدولة اإلمارات العربية : وزارة االقتصاد والتجارة .8

)  دولة اإلمارات العربية املتحدة–أبوظيب (، دراسة غري منشورة، 1996املتحدة، فرباير 

 .15-12صفحات 
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  )1(جدول رقم 
  لفة عوامل اإلنتاج ومكوناته يف دولة اإلمارات العربية املتحدةالناتج احمللي اإلمجايل بقيمة تك
  2000، 1993، 1990، 1985، 1975يف األعوام 

  )مليون درهم باألسعار اجلارية(
  00-85  85-75  )٪(احلصة   القيمة  )٪(احلصة   القيمة  )٪(احلصة   القيمة  )٪(احلصة   القيمة  )٪(احلصة   القيمة  القطــاع  معدل النمو السنوي  2000  1993  1990  1985  1975

  25.7  33.7  2.9  7017  2.4  3156  1.6  2056  1.4  1440  0.8  329  الزراعة واألمساك

2636  النفط
4  66.5  4470

7  43.8  5763
2  46.1  4734

1  35.8  8197
3  33.9  6.9  5.5  

  8.0  21.5  0.3  682  0.3  389  0.2  307  0.3  309  0.2  98  املناجم واحملاجر

1114  7.7  9701  9.1  9255  0.9  369  الصناعات التحويلية
0  8.4  2884

6  11.9  240.
0  14.1  

  7.7  92.5  1.9  4627  2.1  2769  2.0  2461  2.1  2143  0.5  209  الكهرباء والغاز واملاء

1220  7.8  9687  8.9  8882  10.9  4308  التشييد والبناء
0  9.2  1724

7  7.1  10.6  6.3  

1123  8.5  8715  8.2  3248  التجارة واملطاعم والفنادق
7  9.0  1573

3  11.9  2729
4  11.3  16.8  14.2  

1615  6.0  7923  5.0  6211  4.1  4224  3.6  1255  النقل والتخزين واالتصاالت
3  6.7  23.6  18.8  

1436  5.0  6627  4.1  5126  5.1  5154  1.6  627  البنوك والتمويل والتأمني
3  5.9  72.2  11.9  

1861  7.4  9740  5.5  6864  5.1  5176  4.0  1592  العقارات
8  7.7  22.5  17.3  
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1100  3.4  1364  اخلدمات احلكومية
1  10.8  1296

8  10.3  1558
8  11.8  2463

7  10.2  70.6  8.3  

  11.3  37.6  2.3  5441  1.6  2157  2.4  2966  2.0  2009  1.1  422  اخلدمات الشخصية واملرتلية األخرى

-  1.3-  550-  ت املصرفية احملتسبةاخلدما: ناقصا
1025  -1.0  -

1950  -1.6  -
2412  -1.8  -

5010  -2.1  8.6  25.8  

3963  الناتج احمللي اإلمجايل
5  

100.
0  

10199
0  100  12526

6  
100.
0  

13235
1  

100.
0  

24188
8  

100.
0  15.7  9.1  

1327  الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي
1  33.5  5728

3  56.2  6763
4  53.9  8501

0  64.2  15991
5  66.1  33.1  11.9  

  
، التقرير 1993-1988، احلسابات القومية 1990-1985، التطورات االقتصادية واالجتماعية للسنوات 1984-1975ة احلسابات القومي: وزارة التخطيط: املصدر

 ). دولة اإلمارات العربية املتحدة–أبوظيب  (2001االقتصادي السنوي 
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  )2(جدول رقم 
  الناتج احمللي اإلمجايل بقيمة تكلفة عوامل اإلنتاج

  2000، 1985، 1975حسب أقسام اإلنفاق الرئيسية 
  

  )مليون درهم باألسعار اجلارية(

  )٪(معدل النمو السنوي 
  2000  1985  1975  أقسام اإلنفاق

75-85  85-00  

  47871  9476  اإلنفاق االستهالكي النهائي
14413

6  
40.1  13.2  

  6.5  49.9  38720  19554  3261   اإلنفاق االستهالكي احلكومي-

  28317  6215   اإلنفاق االستهالكي اخلاص-
10541

6  
35.5  18.1  

  9.0  10.2  57370  24458  12059  إمجايل التكوين الرأمسايل الثابت

  30.9  -  2680  475  -  الزيادة يف املخزون السلعي

  57672  29183  الصادرات من السلع واخلدمات
17418

5  
9.7  13.5  

  31060  11258  ناقصا الواردات من السلع واخلدمات
16555

6  
17.5  22.4  

  4.3-  137.0  927-  2574  175  صايف الضرائب على املنتجات

  9.1  15.7  241888  101990  39635  الناتج احمللي اإلمجايل

  
، التطورات االقتصادية واالجتماعية للسنوات 1984- 1975احلسابات القومية : وزارة التخطيط: املصدر

  ). العربية املتحدة دولة اإلمارات–أبوظيب  (2001، التقرير االقتصادي السنوي 1985-1990
  



20  جملة التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية

  )3(جدول رقم 
  البنود الرئيسية يف ميزان املدفوعات

  لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف األعوام
1975 ،1986 ،1990 ،1994 ،2000  

  )مليار درهم(

  

  2000  1994  1990  1986  1975  البنــــد

  33.7  11.1  20.0  8.7  11.3  )3+2+1 ( احلساب اجلاري-أ

  41.7  17.2  37.0  12.9  18.0  امليزان التجاري -1

  159.0  100.5  79.5  36.5  28.6  الصادرات السلعية. 1-1

  70.1  41.8  54.5  23.0  26.8   النفط-

  9.1  5.1  4.5  4.5  -   الغاز-

  32.9  18.5  7.7  1.6  -   صادرات أخرى-

  46.9  35.1  12.8  7.4  1.8   إعادة تصدير-

-  83.3-  42.5-  23.6-  10.6-  داتاملستور. 1-2

117.3  
  8.3  6.2  1.9  2.0  6.7-  ميزان اخلدمات -2

  16.3-  12.3-  18.9-  6.2-  -  صايف التحويالت بدون مقابل -3

  23.3-  8.8-  19.8-  1.1-  5.5-  حساب رأس املال -ب

  10.4  2.3  0.2  7.6  5.8  )ب+أ(امليزان اإلمجايل 

  
أبوظيب، دولة اإلمارات العربية (ير السنوية أعداد خمتلفة من النشرة االقتصادية والتقار: املصرف املركزي: املصدر
  ).املتحدة

  


