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رســالة الــوزير
تعمل وزار ة الإقت�صاد جاهدة على دعم ا�سرتاتيجية حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة� ،ضمن منظومة العمل احلكومي
الإماراتي املتميز،وا�ضعني ن�صب �أعيننا تعزيز مكانة �إقت�صادنا الوطني على اخلارطة الإقت�صادية العاملية وحتقيق ر�ؤيتنا املتمثلة
بالو�صول �إىل �إقت�صاد تناف�سي عاملي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنة تتميز باملعرفة.
�إننا من�ضي قدم ًا وبثقة وعزمية نحو الأهداف التي و�ضعناها كي نعزز مكانة �إقت�صادنا الوطني،مبا يواكب م�سرية التنمية امل�ستدامة
ال�شاملة التي ت�شهدها دولتنا احلبيبة،حيث توا�صل الإمارات لفت �أنظار العامل من خالل الإجنازات املتتالية التي حتققها ،فبعد �أن
�شهدنا املركز املتقدم الذي حققته دولة الإمارات العربية املتحدة يف تقرير التناف�سية العاملي ال�صادر عن معهد التنمة الإدارية،
هاهو �أحد �أهم امل�ؤ�شرات العاملية ي�شهد �أي�ض ًا لدولتنا مبدى تقدمها وتطورها وب�صحة النهج الذي تقودها عليه قيادتنا الر�شيدة،
حيث حققت الإمارات تقدما كبري ًا بلغ �سبع مراتب يف تقرير التناف�سية العاملي ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي “دافو�س”
لعام  2014-2015وتبو�أت مواقع متقدمة يف القطاعات املختلفة التي يركز عليها التقرير.
�إن عظمة منجزات دولتنا و�شعبنا مل تعد تخفى على �أحد ،وما كنا لنحقق هذه املنجزات لوال الر�ؤية الثاقبة لقيادتنا الر�شيدة
والدعم الالحمدود ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�أخوانهما �أ�صحاب ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى
لالحتاد حكام الإمارات.
ومع �إحراز الإمارات للمركز الثاين ع�شر على م�ستوى العامل يف تقرير التناف�سية العاملي� ،سجلت �إجناز ًا متمث ًال يف تقدمها �سبع
مراتب دفعة واحدة يف ظرف عام ،ومتجاوزة دو ًال عريقة على م�ستوى العامل يف التناف�سية الكلية لإقت�صادها� ،إىل جانب حتقيقها
للمركز الأول يف عدد من امل�ؤ�شرات الفرعية وحت�سن �أدائها يف ثمانية و�سبعني م�ؤ�شر ًا فرعي ًا من �أ�صل مئة و�أربعة ع�شر م�ؤ�شر ًا.
وقيمة هذا االجناز تكمن يف ان تقرير التناف�سية العاملي يعد �أحد �أهم امل�ؤ�شرات الدولية اخلا�صة بالتنمية والتقدم الإقت�صادي
ويكت�سي �أهمية خا�صة نظر ًا ملا يتميز به من حتليل دقيق ملختلف الركائز واملعطيات االقت�صادية والتنموية وي�صنف خمتلف دول
العامل وفقا ملعايري مو�ضوعية �صارمة دون حماباة �أو جماملة.
�إن التطور والقفزات الكبرية التي يحققها �إقت�صادنا الوطني ،خا�صة يف ظل التحول نحو �إقت�صاد ملعرفة القائم على الإبداع
والإبتكار وت�صدر دولتنا احلبيبة للم�شهد االقت�صادي الدويل ي�ضعنا جميعا يف وزراة الإقت�صاد مبختلف مواقع عملنا ومهامنا �أمام
م�س�ؤولية كبرية� ،إذ يتوجب علينا �أن نقدم جهد ًا م�ضاعف ًا كي نحافظ على املكت�سبات املميزة ونعززها ب�إجنازات جديدة ،ونحقق
املزيد من التقدم على خمتلف امل�ستويات من خالل القيام بعملنا على �أكمل وجه و�إجناز مهامنا ب�أ�سرع وقت و�أف�ضل جودة ،وكلي
ثقة بامكانيات وبحما�س واخال�ص كوادرنا الوظيفية وحر�صهم على الإبداع واالبتكار يف �أداء مهامهم و�إجناز �أعمالهم.
المهندس سلطان بن سعيد المنصوري
وزيــــر اإلقتصــــاد
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أو ً
ال:
األوضاع االقتصادية العالمية
والعربية والخليجية

 .1األوضاع االقتصادية العالمية
تتلخ�ص �أبرز التطورات االقت�صادية على امل�ستوى العاملي يف عام  2014يف �أن منو الإقت�صاد العاملي �شهد تعافي ًا قوي ًا  ،ولقد
كانت وتريته �أ�سرع يف الواليات املتحدة عنها يف منطقة اليورو .ولقد �أدى قيام جمل�س الإحتياطي الإحتادي (البنك املركزي
الأمريكي) بتخفيف برنامج التي�سري الكمي �إبتداء من الربع الأول من العام احلايل �إىل �سحب كميات �ضخمة من الدوالرات
التي كانت ت�ضخ يف الأ�سواق املالية  ،مما عمل على زيادة قوة الدوالر جتاه العمالت الرئي�سية الأخرى  ،وخا�صة �سعر �صرف
الدوالر مقابل اليورو الذي رمبا يتجه نحو  1.20دوالر لكل يورو بنهاية العام احلايل.
كما �أن �إرتفاع الدوالر �سوف ي�ضعف الطلب على ال�سلع الأولية امل�سعرة بالدوالر مثل الذهب والنفط  ،مما ي�شري �إىل �إحتمالية
هبوط �أ�سعارهما �،إذ رمبا ينخف�ض �سعر النفط يف الأ�سواق الدولية �إىل �أقل من  100دوالر للربميل  ،مما �سي�ساعد على �إبقاء
م�ستويات الت�ضخم يف الدول الغربية حتت ال�سيطرة مبعدلال يزيد عن .%2
�أثقلت م�شكلة الديون ال�سيادية يف البلدان املتقدمة كاهل االقت�صاد العامليفي عام  ،2013ومل يكن من ال�سهل تعديل ميزانيات
القطاع املايل يف تلك البلدان ،حيث وعلى الرغم من اتخاذ احلكومات �إجراءات مبا�شرة وغري مبا�شرة لتعديل ميزانيات
القطاع املايل ،فقد بلغت هذه الإجراءات حد ًا فاق الإمكانات يف العديد منها وال �سيما يف جنوب �أوروبا .وبالرغم من
مربرات الت�شدد يف ال�سيا�سات املعتمدة ،ف�إن هذا الت�شدد �أنعك�س �سلب ًا على تعديل ميزانيات القطاع املايل يف معظم البلدان
املتقدمة .وب�شكل عام ،واجهت �إقت�صادات الإحتاد الأوروبي حالة من الركود ،و�شهدت بع�ضها منو ًا اقت�صاديا �ضعيف ًا للغاية.
وعلى الرغم من ذلك ،فقد �شهد العام  2013بع�ض التعايف و�إن كان ببطء �شديد ،حيث �إن املخاطر التي تكتنف التوقعات ال
تزال مائلة باجتاه التطورات ال�سلبية.
 1.1الناتج المحلي اإلجمالي (تريليون دوالر)

متكنت �إقت�صادات البلدان النامية من تعزيز �أهميتها يف الإقت�صاد العاملي يف عام  ،2012و�أ�سهمت يف دعم منو الطلب
العاملي� .إال �أن الأداء الإقت�صادي لتلك البلدان تفاوت بح�سب ما تتمتع به هذه البلدان من موارد ،حيث متكنت �إقت�صادات
البلدان النامية التي تتمتع بوفرة يف املوارد املالية والطبيعية ،من تخفيف حالة عدم اليقني التي كبلت الإقت�صاد العاملي،
و�أ�سهمت املناعة التي �أبدتها �إقت�صادات البلدان النامية الكربى ب�شكل عام يف دعم الطلب العاملي على املوارد الطبيعية
وع ّو�ضت عن تراجع الطلب يف البلدان املتق ّدمة.
وين�صب الرتكيز حالي ًا على االقت�صادات ال�صاعدة وتباط�ؤ النمو فيها ت�أثر ًا بال�سيا�سة النقدية الأمريكية والتي �أدت �إىل
حدوث زيادة كبرية يف عائدات ال�سندات طويلة الأجل على نحو غري متوقع يف الواليات املتحدة وكثري من الدول الأخرى.
ومن �ش�أن هذا التغيري �أن ُين�شئ خماطر على اقت�صادات ال�سوق ال�صاعدة.
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االقتصادات الصاعدة والنامية

االقتصادات املتقدمة
الناتج العاملي
امل�صدر � :صندوق النقد الدويل م�ستجدات �آفاق االقت�صاد العاملي  -يناير 2014

وقد �أظهرت امل�ؤ�شرات االقت�صادية العاملية امل�سجلة خالل العام  2013حت�سن ًا عن العام ال�سابق ،على الرغم من �أنه ال تزال
هناك خماطر قائمة ،من بينها �إنكما�ش حمتمل يف منطقة اليورو و�إرتفاع معدالت البطالة .وبناء عليه ،قام �صندوق النقد
الدويل برفع توقعاته للنمو االقت�صادي العاملي قلي ًال لهذا العام لتبلغ  %3.7عام  ،2014بعد �أن بلغت  %3العام املا�ضي .مع
مالحظة تفاوت كبري بني الإقت�صادات املتقدمة من جهة والإقت�صادات ال�صاعدة والنامية من جهة �أخرى .حيث بلغ النمو
يف الدول املتقدمة ن�سبة  %1.2خالل العام  ،2013مقابل  %4.5للدول ال�صاعدة والنامية.
و�أعلن ال�صندوق �أن االقت�صاد العاملي �سوف يكون خالل العام � 2014أكرث �صحة من عام  2013مع تزايد الطلب واملخزونات
يف االقت�صادات املتقدمة .لكنه ح ّذر يف الوقت نف�سه �أن تلك الآفاق املتفائلة معر�ضة النتكا�سات ميكن �أن تت�سبب فيها زيادة
�أ�سعار الفائدة العاملية والتقلبات املحتملة يف تدفقات ر�ؤو�س الأموال الناجتة عن بدء جمل�س االحتياط االحتادي االمريكي
يف �سحب احلوافز النقدية ال�ضخمة التي �ساعدت االقت�صاد االمريكي يف جتاوز الأزمات التي م ّر بها.
كما من املتوقع موا�صلة حت�سن الن�شاط خالل عام  2015ب�سبب االنتعا�ش املتوقع يف االقت�صادات املتقدمة ب�شكل خا�ص .ومن
املتوقع ان ينمو االقت�صاد العاملي بحوايل  %3.9عام .2015
 1.2التجارة الخارجية

ارتفعت ال�صادرات العاملية خالل عام  2013لت�صل �إىل  18,78تريليون دوالر ،مقارنة مع  18,3تريليون دوالر يف العام ،2012
و 18,2تريليون دوالر يف  ،2011فيما ارتفعت الواردات العاملية كذلك لت�صل �إىل  18,87تريليون دوالر ،لي�صل بذلك حجم
التجارة العاملية يف العام املا�ضي �إىل  37,5تريليون دوالر.
وت�صدرت ال�صني والواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا املراكز الثالثة الأوىل يف قائمة منظمة التجارة العاملية لأكرب
امل�صدرين يف العامل خالل عام  ،2013ب�إجمايل �صادرات زاد على  5تريليونات دوالر.
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وا�ستحوذت ال�صني على نحو  %11,8من �إجمايل ال�صادرات العاملية م�سجلة �صادرات بقيمة  2,2تريليون دوالر مقابل
تريليون دوالر للواليات املتحدة الأمريكية التي ا�ستحوذت على نحو  %8,4من �إجمايل ال�صادرات العاملية ،فيما بلغت ح�صة
�أملانيا نحو  %7,7ب�صادرات بلغت قيمتها  1,45تريليون دوالر.
1,57

تتوقع منظمة التجارة العاملية منو حجم التجارة العاملية عام  2014بزيادة طفيفة �إىل  ، %4.7لكنها ا�ستبعدت �أن يعود النمو
�إىل معدله التاريخي البالغ  %5.3فى عام .2013
وجاءت هذه التوقعات نتيجة �ضعف نتائج العام املا�ضي عندما ارتفع حجم التجارة العاملية بن�سبة  2%فقط لي�صل �إىل
تريليون دوالر.

18.8

و�أ�شارت منظمة التجارة العاملية �إىل �أن الدول النامية وبلدان رابطة الدول امل�ستقلة �ست�سجل �أف�ضل امل�ؤ�شرات فى عام ،2014
�إذ �سيزيد حجم جتارتها بـ  ،%6.4فيما �سريتفع حجم التجارة يف البلدان املتقدمة بـ  ،%3.6وبالن�سبة اىل جمال الت�صدير
ف�ستبقى الدول الآ�سيوية يف املركز الأول ،مع منو بنحو  ،%7تليها �أمريكا ال�شمالية و�أمريكا اجلنوبية ،ومن ثم �أوروبا.
تقلدت كوريا اجلنوبية املركز الثامن من ناحية حجم التجارة العاملية خالل الن�صف الأول من عام  ،2014متقدمة بدرجة
واحدة �أعلى مما جاء يف العام املا�ضي ،وفقا لتقرير معهد التجارة العاملية ،حيث بلغ حجم التبادل التجاري لكوريا اجلنوبية
نحو  546.4مليار دوالر خالل الفرتة من �أول يناير �إىل نهاية يونيو ، 2014ويعترب بذلك ثامن �أكرب حجم من بني  71دولة رئي�سية.
وحققت كوريا اجلنوبية منوا يف الت�صدير بن�سبة  %2.5على نحو �سنوي لي�صل �إىل  283.3مليار دوالر خالل الن�صف الأول
من عام  ،2014لت�صبح �سابع �أكرب دولة حجما يف العامل ،بينما و�صل حجم وارداتها �إىل  263.1مليار دوالر يف املركز التا�سع.
و�أو�ضح التقرير�أن ال�صني تربعت على �صدارة القائمة مع و�صول حجم التبادل التجاري الإجمايل �إىل  2.02تريليون دوالر
وتلتها الواليات املتحدة الأمريكية بـ 1.98تريليون دوالر ،و�أملانيا بـ 1.39تريليون دوالر.
ووفق �إح�صائيات منظمة التجارة العاملية ،تبو�أت البلدان الثالثة كذلك املراتب الثالث الأوىل عاملي ًا يف قائمة �أكرب امل�ستوردين
لل�سلع واخلدمات.
وبلغت قيمة واردات الواليات املتحدة نحو  2,33تريليون دوالر ت�شكل نحو  %12,4من �إجمايل الواردات يف العامل تلتها ال�صني
التي ا�ستحوذت على نحو  %10,3من �إجمايل الواردات من ال�سلع واخلدمات يف العامل م�سجلة واردات بقيمة  1,95تريليون
دوالر ،فيما احتلت �أملانيا املركز الثالث عاملي ًا ب�إجمايل واردات بلغت قيمتها  1,18تريليون دوالر م�ستحوذة على نحو %6,3
من الواردات العاملية.
وعربي ًا ،جاءت ال�سعودية يف املركز ال�ساد�س ع�شر يف قائمة �أكرب امل�صدرين يف العامل خالل  ،2013وذلك بعد �أن بلغ �إجمايل
�صادراتها العام املا�ضي نحو  365مليار دوالر ،كما ان�ضمت اململكة �إىل قائمة منظمة التجارة العاملية لأكرب  30دولة م�ستوردة
حول العامل خالل العام  ،2013حيث جاءت يف املركز الـ  29عاملي ًا ب�إجمايل واردات بلغ  245مليار دوالر.
 1.3التضخم

�شهد االقت�صاد العامليفي عام  2013ا�ستمرار ًا فى انخفا�ض معدالت الت�ضخم  ،فلقد �سجلت الإقت�صادات املتقدمة ن�سبة
ت�ضخم منخف�ضة خالل العام  2012بلغت  %1.7مقابل  %2.7عام  .2011كما �أنها ا�ستمرت باالنخفا�ض يف تلك االقت�صادات
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�إىل  %1.4عام  .2013و�سجلت منطقة اليورو ن�سبة ت�ضخم  %2.2عام  2012و  %1.3عام  2013مقابل  %2.7عام .2011
وبالن�سبة للإقت�صادات ال�صاعدة والنامية فقد �سجلت ن�سبة  %6عام .2013
ان م�ؤ�شر الت�ضخم العاملي حافظ علي م�ستويات متدنية جد ًا ب�شكل غري اعتيادي خالل ال�سنوات اخلم�سه املا�ضية ،و�أظهرت
بيانات ال�صني يف �أخر �شهر يونيو  2014عن تباط�ؤ اقت�صادي ،حيث ارتفعت الأ�سعار بن�سبه  %2.3علي �أ�سا�س �سنوي يف �شهر
يونيو ،مقارنة بارتفاع بلغ  %2.5علي �أ�سا�س �سنوي �سجلته يف �شهر مايو .ومن ناحية �أخرى� ،شهدت الهند ،التي كان معدل
الت�ضخم فيها قوي ًا بن�سبه  %10يف عام  ،2011ن�سبه ت�ضخم بلغت  %5.5فقط يف يونيو عام  .2014وتعي�ش �أوروبا التوجه ذاته
�أي�ضا اذ ارتفعت الأ�سعار بن�سبه  %0.5يف �شهر يونيو يف  18بلد ًا من االحتاد الأوروبي.
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 .2األوضاع االقتصادية العربية
 2.1النمو االقتصادي

جنم عن ا�ستمرار الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية غري امل�ستقرة لدى عدد من الدول العربية خالل عام � 2013إىل مواجهتها
ملزيد من ال�صعوبات االقت�صادية ،يف حني �شهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي فورة اقت�صادية نتيجة تزايد �أ�سعار النفط
يف الأ�سواق العاملية  ،وكان حم�صلة ذلك تراجع معدل منو الناجت املحلي العربي ب�شكل عام �إىل  %3.4مقارنة بـنحو %9.3
عام .2012
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 2.2متوسط دخل الفرد

تطور متو�سط دخل املواطن العربي �إىل � 8.2آالف دوالر عام  2013مع تباين كبري بني الدول العربية يف هذا ال�ش�أن.
 2.3البورصات العربية

بلغ جمموع املوجودات من العمالت الأجنبية لدى الدول العربية ما يقارب  1400مليار دوالر ،يرتكز اجلزء الأكرب منه لدى
الدول العربية امل�ص ّدرة للنفط ،هذا بالإ�ضافة �إىل ما جت ّمع من �أموال لدى ال�صناديق ال�سيادية التابعة لدول جمل�س التعاون
اخلليجي والبالغ �أكرث من  1100مليار دوالر يف نهاية عام  ،2012وقد انعك�ست هذه التطورات �إيجا ًبا على حركة البور�صات
العربية يف تلك الدول وعلى حركة اال�ستثمارات الداخلية والأجنبية ،وو�ضعت هذه التطورات دول جمل�س التعاون ك�شريك
�أ�سا�سي يف االقت�صاد الدويل �سواء يف جزئه الآ�سيوي �أو اقت�صادات الدول الغربية التي �أ�صبحت تنظر �إىل تلك الدول
ك�شريك مايل وجتاري رئي�سي.
 2.4التجارة الخارجية

تراجعت ال�صادرات ال�سلعية واخلدمية العربية �إىل 1499مليار دوالر  ،بينما ارتفعت الواردات ال�سلعية واخلدمية العربية
�إىل  1130مليار دوالر عام  ،2013وحقق امليزان التجاري بالعام  2013فائ�ضا يف  8دول عربية هي دول جمل�س التعاون
اخلليجي واجلزائر والعراق ،مقابل عجز يف باقي الدول.
 2.5الموازنات العربية

تعاين معظم موازنات الدول العربية من عجز مزمن ،يف حني حققت موازنات معظم دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل
عام  2013فوائ�ض مالية ما ي�ؤكد ت�أثري الإيرادات النفطية.
 2.6التضخم

تراجع معدل الت�ضخم ب�شكل عام �إىل  %5.7عام .2013
 2.7الديون العربية

بلغت املديونية اخلارجية الإجمالية للدول العربية عام  2013نحو  780.6مليار دوالر ،ووفق ًا للمعايري الدولية هناك  12دولة
عربية �ضمن احلدود الآمنة للمديونية اخلارجية ،حيث ال تتجاوز فيها ن�سبة الديون من الناجت املحلي الإجمايل حاجز ،%48
يف حني توجد  3دول عربية ترتاوح فيها الن�سبة بني � %49.5إىل  ،%90و 3دول تزيد فيها الن�سبة على .%100
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 .3االوضاع االقتصادية الخليجية
 3.1الناتج المحلى االجمالى

ت�سعى دول جمل�س التعاون �إىل رفع م�ساهمة بع�ض القطاعات االقت�صادية يف ناجتها املحلي الإجمايل ال�سيما القطاع
ال�صناعي .وذلك يف ظل توقعات حتقيق االقت�صاد اخلليجي منوا ي�صل  %4.2عام  2014بقيمة �إجمالية تبلغ حوايل 1.7
تريليون دوالر مقارنة مع 1.65تريليون دوالر عام .2013
و�أكد احتاد غرف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف التقرير االقت�صادي ن�صف ال�سنوي الذي �أعدته الأمانة العامة
لالحتاد� .أن دول جمل�س التعاون ت�ستهدف رفع م�ساهم ـ ـ ـ ـ ــة القطاع ال�صناع ــي �إىل  %25بحلول عام  2020مقارنة مع
حوايل  %10يف الوقت احلايل م�ستفيدة من النمو املتوا�صل لهذا القطاع وحجم اال�ستثمارات احلكومية واخلا�صة املتدفقة
يف امل�شاريع ال�صناعية.
ويتوقع �أن يبلغ حجم اال�ستثمار ال�صناعي اخلليجي نحو تريليون دوالر بحلول عام  2020مقارنة مع حوايل  323مليار دوالر
حالي ًا بعد انتهاء دول املجل�س من جتهيز املدن ال�صناعية التي يجري العمل فيها يف الوقت الراهن.
ولقد �أدرجت دول املجل�س تعزيز القطاع ال�صناعي �ضمن ا�سرتاتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع م�صادر الدخل و�إيجاد
فر�ص ا�ستثمارية يف قطاعات غري النفط والغاز بالرغم �أن هناك العديد من التحديات مازالت تواجه هذا القطاع لعل
�أبرزها انخفا�ض حجم م�ساهمة قطاع ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة يف �إجمايل الن�شاط ال�صناعي على الرغم من
�أهميته يف خلق الوظائف وحتقيق النمو االقت�صادي.
و�أكدت دول املجل�س على انها تعمل �ضمن خططها على دعم و م�ساندة ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة ،علىالرغم من �أن
هذه امل�ؤ�س�سات ت�شكل �أكرث من  %86من جملة املن�ش�آت ال�صناعية يف دول املجل�س �إال �أن حجم ا�ستثماراتها ال يتجاوز %22
من جملة اال�ستثمارات يف القطاع ال�صناعي اخلليجي.
ويتوقع �أن يحظى قطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة بتوجهات ا�ستثمارية حكومية يف ظل حمدودية فر�ص التمويل من
ال�سوق املالية والبنوك رغم ما توفره امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من فر�ص عمل للمواطنني.
�أن القطاع اخلا�ص اخلليجي �سيلعب دورا حموريا يف االقت�صاد اخلليجي من خالل حتالفات مع �شركات عاملية لنقل التقنية
واال�ستفادة من ال�شراكة الإنتاجية وت�سهيل �إجراءات احل�صول على مدخالت ال�صناعة للقطاع اخلا�ص مبا ميكنه من
اال�ستثمار يف ال�صناعات التحويلية مع �أهمية ت�شجيع ال�شراكات الوطنية بني القطاع اخلا�ص و�شركات البرتوكيماويات
وال�صناعات املعدنية مع توطني ال�صناعات املعرفية وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي
للقطاعات ال�صناعية امل�ستهدفة.
 3.2التجارة الخارجية

�إن التجارة البينية بني دول اخلليج �سجلت منو ًا بن�سبة  %5.5خالل عام  ،2013لتبلغ  93مليار دوالر ( 341.5مليار درهم)،
مقارنة مع  88مليار دوالر ( 323.2مليار درهم) يف عام  ،2012م�ؤكدة على ارتفاع �إجمايل املوجودات الأجنبية اخلليجية �إىل
 2.2تريليون دوالر (نحو ثمانية تريليونات درهم) ،ما يثبت مدى متانة االقت�صادات اخلليجية ،وقدرتها على و�ضع ب�صماتها
على امل�ستوى العاملي ،قوة اقت�صادية عاملية.
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 3.3التضخم

�أثبتت دول املجل�س قدرة كبرية على املحافظة على معدالت منخف�ضة من الت�ضخم ويعزى ذلك اىل ال�سيا�سات املالية
والنقدية التى اتبعتها تلك الدول وحرية اال�سواق وانفتاحها ووفرة ال�سلع واخلدمات  ،وهذا ما يو�ضحه اجلدول التايل:
جدول (: )2الت�ضخم يف دول جمل�س التعاون
الدولة /ال�سنة

2011

2012

2013

الإمارات

0.8

0.66

1.1

البحرين

-0.4

1.2

2.6

ال�سعودية

3.7

2.9

3.7

عمان

4

2.9

3.3

قطر

1.9

1.9

3

الكويت

4.7

2.9

3.3

امل�صدر :االمانة العامة جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية  -اح�صاءات
�شكل (: )3الت�ضخم يف دول جمل�س التعاون
5

3.8

2.5

1.3

0

-1.3

اإلمارات
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البحرين

السعودية
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الكويت
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امل�صدر :االمانة العامة جمل�س التعاون اخلليجي
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ولقد �سجل م�ؤ�شر الت�ضخم يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف �شهر يوليو  2014معدالت تراوحت ما بني
و %3.1مقارنة بال�شهر املماثل من عام .2013

%0.63

ووفقا لآخر الإح�صائيات ال�صادرة عن املركز الإح�صائي لدول جمل�س التعاون .فقد �سجلت دولة قطر �أعلى ن�سبة ت�ضخم
مقارنة مع دول املجل�س الأخرى حيث بلغ معدل الت�ضخم فيها  %3.1تلتها مملكة البحرين ودولة الكويت بن�سبة  %2.7لكل
منهما ثم اململكة بن�سبة  %2.6والإمارات بن�سبة  %2.33بينما �سجلت �سلطنة عمان  %0.63وهو املعدل الأقل بني دول املجل�س
ال�ست ( .خالل �أى عام ،ومراجعة الن�سب مع العام).
وعند مقارنة م�ؤ�شر الرقم القيا�سي ل�شهر يوليو  2014ب�شهر يونيو من نف�س العام يالحظ ب�أن الت�ضخم �سجل ارتفاعا يف
كل من قطر واململكة والبحرين بن�سبة  %0.3ويف عمان بن�سبة  %0.25ويف دولة الإمارات بن�سبة  %0.09بينما ا�ستقر الرقم
القيا�سي العام عند نف�س امل�ستوى دون �أي تغري يف الكويت.
وقد �سجلت جمموعة الأغذية وامل�شروبات يف �شهر يوليو  2014مقارنة بال�شهر نف�سه من العام ال�سابق ارتفاعا يف جميع دول
جمل�س التعاون عدا قطر و�سلطنة عمان .حيث ارتفع امل�ؤ�شر بن�سبة  %2.3يف البحرين ثم ال�سعودية بن�سبة  %2.0وبن�سبة
 %1.96يف الكويت و %1.42يف دولة الإمارات .بينما �سجلت انخفا�ضا يف كل من قطر بن�سبة  %0.8وال�سلطنة بن�سبة .%0.03
وفيما يتعلق باملجموعات الرئي�سية للإنفاق الأكرث ارتفاعا ح�سب كل دولة خالل �شهر يوليو 2014م مقارنة بال�شهر نف�سه
من العام ال�سابق �أظهرت البيانات ت�صدر املجموعات التالية ح�سب كل دولة :جمموعة التبغ يف الكويت بن�سبة %12.58
وجمموعة الثقافة والرتفيه يف اململكة بن�سبة  %10.4وجمموعة ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز و�أنواع الوقود الأخرى يف كل
من قطر والبحرين بن�سبة  %7.6و  %5.4على التوايل وجمموعة التجهيزات واملعدات املنزلية وال�صيانة املنزلية االعتيادية
يف عمان بن�سبة ارتفاع قدرها  %7.28وجمموعة ال�سلع واخلدمات املتنوعة يف الإمارات بن�سبة .%5.64
ويف املقابل �أ�شارت البيانات �إىل �أن �أكرث املجموعات انخفا�ضا يف �شهر يوليو  2014مقارنة بنف�س ال�شهر من العام املا�ضي
ح�سب كل دولة من دول املجل�س كانت على النحو التايل :جمموعة ال�صحة يف الكويت انخف�ضت بن�سبة  %1.18وجمموعة
النقل يف عمان �سجلت انخفا�ضا بن�سبة  %1.17كما انخف�ضت �أ�سعار جمموعة الأغذية وامل�شروبات والتبغ يف قطر بن�سبة
 %0.8ويف املقابل مل ت�شهد اململكة والبحرين والإمارات �أي انخفا�ض يف جمموعاتها الرئي�سية ل�شهر يوليو .2014
و�إجما ًال على م�ستوى دول املجل�س ،فقد �شهدت جمموعة ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز و�أنواع الوقود الأخرى ارتفاعا يف
�شهر يوليو  2014حيث بلغت �أعلى ن�سبة  %7.6يف قطر تلتها البحرين بن�سبة  %5.4والكويت بن�سبة  %4.39واململكة بن�سبة
 %2.8والإمارات بن�سبة  %2.74و�أخريا عمان بارتفاع بلغ .%1.39
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ثاني ًا:
أداء االقتصاد الوطني

.1النمو االقتصادي
وا�صل اقت�صاد دولة الإمارات منوه بوترية مت�سارعة منذ بداية عام  2013وحتى الن�صف الأول من عام  ،2014مدعوم ًا
بالتعايف القوي للطلب املحلي.
جدول ( :)3الناجت املحلي الإجمايل باال�سعار الثابتة خالل الفرتة ()2013 - 2011
ال�سنة

البيان

2011

977.7

2012

1020.3

2013

1073.2

معدل النمو
%4.90

%4.40

%5.20
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�شكل ( :)4الناجت املحلي الإجمايل باال�سعار الثابتة يف الإمارات

1100

5.20%

1050

1073.2

4.40%
4.90%

1020.3

1000

977.7

950
900

2013

2012
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2011

البيان

بف�ضل متانة املقومات الهيكلية و�سيا�سة التنويع االقت�صادي التي تتبعها الدولة نهجا وممار�سة توا�صل االنتعا�ش والأداء
القوي لالقت�صاد الوطني عام  2013على الرغم من ال�صعوبات والأو�ضاع االقت�صادية املتقلبة التي مير بها االقت�صاد العاملي
والتي انعك�ست تداعياتها على معظم دول العامل بدرجات متفاوتة .حيث بلغ الناجت املحلي بالأ�سعار احلقيقية نحو  1.1ترليون
درهم مرتفعا عن م�ستواه البالغ  1.0تريليون درهم عام  2012وبن�سبة منو حقيقي جيدة بلغت  %5.2مقابل منو حقيقي قدره
 %4.7عام � ،2012أ�سهم يف هذا التطور تزايد ناجت ًا لقطاعات غري النفطية من  694.2مليار درهم عام � 2012إىل 731.8
مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت  ،%5.4التي تطورت م�ساهمتها يف الناجت الإجمايل بالأ�سعار الثابتة احلقيقية من
 %67.2عام � 2012إىل  %67.3عام  2013وبالتايل تراجعت م�ساهمة القطاع النفطي يف الناجت احلقيقي للدولة من %32.8
عام � 2012إىل  %32.7عام  .2013وقد �أ�سهم يف تطور القطاعات غري النفطية النمو اجليد الن�شط بقطاعات ال�سياحة
والنقل والتخزين واالت�صاالت والعقارات وخدمات الأعمال والت�شييد والبناء والتجارة اخلارجية وامل�شروعات املالية حيث
ارتفع ن�شاط �سوق الإمارات للأوراق املالية بن�سبة كبرية وحقـقـت بور�صــة دبي املركز االول يف قائم ــة البور�صات العامليــة
بن�سبة منو جتـاوزت  %106كما ارتفعت بور�صة �أبوظبي بن�سبة كبرية بلغت .%63
جدول ( )4م�ساهمة القطاعات (النفطية وغري النفطية) يف الناجت لعامي ()2013 - 2012
مليـ ـ ـ ـ ــار درهم
البيـ ــان
الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار
اجلارية
ناجت القطاعات غري النفطية
بالأ�سعار اجلارية
ناجت القطاعات النفطية بالأ�سعار
اجلارية
الناجت املحلي االجمايل بالأ�سعار
احلقيقية
ناجت القطاعات غري النفطية
بالأ�سعار احلقيقية
ناجت القطاعات النفطية بالأ�سعار
احلقيقية
م�ساهمة القطاعات غري النفطية
يف الناجت بالأ�سعار الثابته
م�ساهمة القطاعات النفطية يف
الناجت بالأ�سعار الثابته

ن�سبة النمو

2012

2013

1367.3

1477.6

%8.1

828.2

903.5

%9.1

539.1

574.1

%6.5

1033.5

1087.3

%5.2

694.2

731.8

%5.4

339.3

355.5

%4.8

%67.2

%67.3

-

%32.8

%32.7

-

%
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جدول ( )5م�ساهمة الأن�شطة االقت�صادية يف الناجت الإجمايل احلقيقي ومعدالت النمو
2012

الأن�شطة االقت�صادية

2013

قيمة
النمو ( %مليون درهم)

النمو %

قطاع امل�شروعات غري املالية

959699

%5.1

1006960

%4.9

الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية

6952

%-5.5

6872

%-1.2

ال�صناعات اال�ستخراجية:

341504

%7.3

357918

%4.8

*النفط اخلام والغاز الطبيعي

339312

%7.6

355457

%4.8

*املحاجر

2193

%-26.6

2461

12.2

ال�صناعات التحويلية

94865

%5.2

96678

%1.9

الكهرباء والغاز واملاء

30487

%15.2

32146

%5.4

الت�شييد والبناء

96530

%-6.7

100218

%3.8

جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات اال�صالح

123398

%0.7

126417

%2.4

املطاعم والفنادق

19769

%4.6

21064

%6.6

النقل والتخزين واالت�صاالت

96944

%6.1

104042

%7.3

* النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى

68626

%8.6

75025

%9.3

*االت�صاالت

28318

%0.5

29017

%2.5

العقارات وخدمات الأعمال

122955

%12.1

133698

%8.7

اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية

26294

%6.4

27907

%6.1

قطاع امل�شروعات املالية

68687

%3.4

74730

%8.8

قطاع اخلدمات احلكومية

58587

%13.5

64409

%9.9

اخلدمات املنزلية

4117

%2.0

4150

%0.8

(ناق�ص ًا :اخلدمات امل�صرفية املحت�سبة)

57586

% 20.1

63003

% 9.4

املجموع

1033504

%4.7

1087246

%5.2

جمموع القطاعات عدا النفط اخلام

694192

%3.3

731789

%5.4
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قيمة
(مليون درهم)

%

من بيانات اجلدول رقم ( )5يت�ضح بعد ا�ستقطاع اخلدمات امل�صرفية املحت�سبة �أن القطاعات الإنتاجية (الزراعة ،والنفط
والغاز واملحاجر ،وال�صناعات التحويلية ،والكهرباء والغاز واملاء ،والت�شييد والبناء) حققت ناجتا تطور �إىل نحو 559.8
مليار درهم ،بعد �أن كان  539.3مليار درهم بن�سبة منو بلغت  ،%3.8وتراجعت ن�سبة م�ساهمتها يف الناجت الإجمايل احلقيقي
من  %52.2عام � 2012إىل  %51.5عام  ،2013وبعد �أن كان قطاع الت�شييد والبناء حمققا لن�سبة منو �سالبة عام  2012حتول
�إىل منو موجب قدره  %3.8نتيجة التعايف امل�ستمر والقـوي بالقطاع ،وبعد �أن حقق ـ ــت ال�صناعـ ــات التحويليـ ــة منوا بلغ %5.2
عام  2012تراجع النمو �إىل  % 1.9عام .2013
وحققت قطاعات اخلدمات الإنتاجية (ممثلة يف جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح ،واملطاعم والفنادق ،والنقل
والتخزين واالت�صاالت ،والعقارات وخدمات الأعمال وامل�شروعات املالية) ناجتا تطور من  408.7مليار درهم عام � 2012إىل
 433.9مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت  ،%6.2وتزايدت ن�سبة م�ساهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي من
 %39.5عام � 2012إىل  %39.9عام  ،2013وكان �أ�سهام كافة القطاعات جيدا يف �إجمايل الناجت كما حدث تطور ايجابي يف
ن�سب منوها بالعامني.
�أما القطاعات اخلدمية (االجتماعية وال�شخ�صية واحلكومية واملنزلية) فقد حققت ناجتا تطور من84.9مليار درهم عام
� 2012إىل  91.4مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت .%7.6
 .2االنفاق االستهالكي
يف �إطار حتقيق توجهات عنا�صر ر�ؤية الدولة  2021وتفعيل �أولويات ا�سرتاتيجية احلكومة من حيث حتقيق جودة احلياة
العالية يف بيئة معطاءة م�ستدامة واملحافظة على الرفاهة وم�ستوى املعي�شة املرتفع وتقدمي �أرقى اخلدمات التعليمية
وال�صحية والعامة للمواطن واملقيم  ،فقد ارتفع حجم الإنفاق اال�ستهالكي النهائي احلقيقي مبكوناته من  630.5مليار
درهم عام �2012إىل  698.1مليار درهم عام  2013بن�سبة منو قدرها  ،% 10.7وارتفعت ن�سبة اال�ستهالك النهائي �إىل الناجت
احلقيقي بني العامني من  %61.0عام � 2012إىل  % 64.2عام . 2013
جدول ()6الإنفاق اال�ستهالكي النهائي لعامي ()2013 - 2012
مليـ ـ ـ ـ ــار درهم
ن�سبة النمو

البيان

2012

2013

الإنفاق اال�ستهالكي احلكومي

81.3

84.7

4.2%

الإنفاق اال�ستهالكي اخلا�ص

549.2

613.3

11.7%

الإنفاق اال�ستهالكي النهائي

630.5

698.1

10.7%

الإنفاق اال�ستهالكي النهائي /
الناجت االجمايل احلقيقي

61.0%

64.2%

-

%
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 .3التضخم
على الرغم من ارتفاع معدل الت�ضخم يف الإمارات عام � 2013إىل  %1.1عن م�ستواه يف عام  2012البالغ  ،%0.7حيث بلغ
متو�سط الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك على م�ستوى الدولة للعام  2013ما مقداره  118.07مقارنة ب  116.78بالعام
� ،2012إال �أنه يعد منوذجي ًا وي�ساعد يف جذب اال�ستثمارات طويلة الأجل التي ت�سهم يف رفع معدل النمو االقت�صادي  ،ويظهر
ذلك بو�ضوح يف ارتفاع م�ؤ�شر الأ�سواق املالية وزيادة معدالت االقرا�ض من جراء خف�ض تكلفة امل�شروعات.
وي�أتي هذا االرتفاع بني العامني نتيجة ارتفاع معظم املجموعات الرئي�سية املكونة ل�سله امل�ستهلك حيث ارتفعت �أ�سعار
امل�شروبات الكحولية والتبغ بن�سبة  ،%14.25والتعليم بن�سبة  ،%5.38والأغذية وامل�شروبات غري الكحولية بن�سبة ،%2.69
واملطاعم والفنادق بن�سبة  ،%1.94وخدمات النقل بن�سبة  ،%1.0والتجهيزات واملعدات املنزلية بن�سبة  ،%0.93والرتويح
والثقافة بن�سبة  ،%0.87وخدمات ال�صحة بن�سبة  ،%0.39وال�سكن بن�سبة  ،%0.26واملالب�س والأحذية بن�سبة ،%0.25
وباملقابل انخف�ضت جمموعة ال�سلع واخلدمات املتنوعة بن�سبة  %0.22واالت�صاالت بن�سبة .%0.02
لقد �سجل �أ�سعار امل�ستهلك ارتفاع ًا مقداره  %1.91خالل الن�صف الأول من عام  2014مقارنة بالن�صف الأول من عام
 ،2013وي�أتي هذا االرتفاع بني الفرتتني نتيجة الرتفاع كافة املجموعات الرئي�سية املكونة ل�سلة امل�ستهلك با�ستثناء جمموعة
خدمات ال�صحة.
فلقد حدث ارتفاع يف �أ�سعار جمموعة التعليم بن�سبة  %4.47وجمموعة التجهيزات واملعدات املنزلية بن�سبة  %3.73وال�سكن
واملياه والكهرباء والغاز بن�سبة  %2.32والأغذية وامل�شروبات غري الكحولية بن�سبة  %2.16وامل�شروبات الكحولية والتبغ بن�سبــة
 %1.66واملطاعم والفنادق بن�سبــة  %1.16وال�سلع واخلدمات املتنوعة بن�سبة  %1.39وخدمات النقل بن�سبة  %1والرتويح
والثقافة بن�سبة  %0.76واملالب�س والأحذية بن�سبـ ـ ــة  %0.58واالت�صاالت بن�سبة  %0.32يف املقابل انخف�ضت جمموعة
خدمات ال�صحة بن�سبة .%0.16
ونتيجة �إرتفاع �أ�سعار غالبية املجموعات ال�سلعية داخل �سلة امل�ستهلك خالل الن�صف الأول من عام  2014مما �أدى اىل دفع
امل�ؤ�شر العام للأ�سعار لالرتفاع خالل الفرتة.
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جدول ( :)7معدل الت�ضخم فى االمارات العربية املتحدة
معدل النمو

ال�سنة
2011

0.88

2012

0.66

2013

1.1

يناير

2014

1.5

فرباير

2014

1.75

مار�س

2014

1.85

ابريل

2014

2.12

مايو

2014

2

يونيو

2014

2.2

يوليو

2014

2.3

اغ�سط�س

2014

معدل الت�ضخم خالل الن�صف االول

2.42
2014

1.91
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 .4البيئة االستثمارية
 4.1االستثمارات المحلية

اال�ستثمارات هي اللبنة الأ�سا�سية لبناء جهاز �إنتاجي وطني قادر على دفع التنمية وتوفري احتياجات اال�ستهالك املحلي من
ال�سلع واخلدمات وحتقيق وفورات للت�صدير  ،وتوفري فر�ص العمل ويتم ذلك من خالل �ضخ تلك اال�ستثمارات بالأن�شطة
والقطاعات االقت�صادية ومتويل امل�شروعات اجلديدة و�صيانة و�إحالل املعدات الر�أ�سمالية للم�شروعات القائمة مبا ي�ؤدي
�إىل تفعيل �سيا�سة تنويع م�صادر الدخل  ،ودعم توجه الدولة للو�صول اىل اقت�صاد معريف تناف�سي.
وت�شري البيانات باجلدول رقم (� )8إىل تطور حجم اال�ستثمارات من نحو  299.4مليار درهم عام � ،2012إىل  324.6مليار
درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت  ،%8.4ويف �إطار الت�أكيد على توجهات �سيا�سة الدولة االقت�صادية الليربالية وتو�سيع رقعة
م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف التنمية ،تزايد ن�صيب القطاع اخلا�ص من اال�ستثمارات املنفذة �إىل  203.9مليار درهم عام
 2013مقارنة بنحو  189.4مليار درهم عام  2012بن�سبة منو بلغت نحو  ،%7.7و حر�صا من الدولة على جتديد و�صيانة بع�ض
مرافق البنية الأ�سا�سية وتنفيذ م�شروعاتها الإ�سرتاتيجية وتوجهاتها للو�صول �إىل اقت�صاد معريف تناف�سي ،تزايد ن�صيب
القطاعني احلكومي والعام يف تنفيذ اال�ستثمارات من  109.9مليار درهم عام � 2012إىل  120.8مليار درهم عام 2013
بن�سبة منو بلغت نحو .%9.9
جدول (� )8إجمايل تكوين ر�أ�س املال ح�سب القطاعات بالأ�سعار اجلارية لعامي ()2013 - 2012
مليـ ـ ـ ـ ــار درهم
2012

البيـ ــان

2013

القيمة امل�ساهمة القيمة امل�ساهمة
%

%

�إجمايل تكوين ر�أ�س املال

299.3

%100

324.6

%100

%8.4

القطاع احلكومي

34.4

%11.5

38.8

%12.0

%12.8

القطاع العام

75.5

%25.2

81.9

%25.2

%8.5

القطاع اخلا�ص

189.4

%63.3

203.9

%62.8

%7.7

*امل�صدر :املركز الوطني للإح�صاء ،تقديرات �أولية ،مايو 2014
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 4.1.1تحليل هيكل االستثمار حسب القطاعات االقتصادية

جدول (� )9إجمايل تكوين ر�أ�س املال الثابت ح�سب القطاعات االقت�صادية لعامي ()2013 - 2012
مليـ ـ ـ ـ ــار درهم
2012

القطاعات االقت�صادية

القيمة

امل�ساهمة
%

القيمة امل�ساهمة
%

الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية

0.9

%0.3

0.9

%0.3

النفط اخلام والغاز الطبيعي

43.7

%14.6

46.4

%14.3

املحاجر

0.4

%0.1

0.4

%0.1

ال�صناعات التحويلية

45.9

%15.3

48.5

%14.9

الكهرباء والغاز واملاء

22.6

%7.5

24.1

% 7.4

الت�شييد والبناء

12.3

%4.1

13.5

%4.2

جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح

16.1

%5.4

16.8

%5.2

املطاعم والفنادق

6.0

%2.0

6.5

%2.0

النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى

39.2

%13.1

42.7

%13.2

االت�صاالت

6.8

%2.3

7.0

%2.2

العقارات وخدمات الأعمال

47.8

%16.0

53.5

%16.5

اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية

16.2

%5.4

17.7

%5.5

قطاع امل�شروعات املالية

7.0

%2.3

7.9

%2.4

قطاع اخلدمات احلكومية

34.4

%11.5

38.8

%11.9

املجموع

299.4

%100

324.6

%100

امل�صدر :املركز الوطني للإح�صاء  ،بيانات �أولية  ،مايو 2014
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�شكل (� )6إجمايل تكوين ر�أ�س املال الثابت ح�سب الأن�شطة االقت�صادية لعامي ()2013 - 2012
قطاع الخدمات الحكومية
قطاع املرشوعات املالية
الخدمات االجتامعية والشخصية
العقارات وخدمات األعامل
االتصاالت
النقل والتخزين واالتصاالت األخرى
املطاعم والفنادق
تجارة الجملة والتجزئة وخدمات اإلصالح
التشييد والبناء
الكهرباء والغاز واملاء
الصناعات التحويلية
املحاجر
النفط الخام والغاز الطبيعي
الزراعة والرثوة الحيوانية والسيمكة
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ا�ستحوذ قطاع العقارات وخدمات الأعمال على نحو  %16.5من �إجمايل اال�ستثمارات املنفذه بكافة القطاعات االقت�صادية
وجاء الأول بني كافة القطاعات خالل عام  ،2013تاله قطاع ال�صناعات التحويلية الذي ا�ستحوذ على نحو  %14.9منها ،ثم
قطاع النفط والغاز الطبيعي الذي نفذ نحو  %14.3من حجم اال�ستثمارات ،ثم النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى نحو
 ،%13.2ثم قطاع اخلدمات احلكومية الذي نفذ نحو  %11.9من اال�ستثمارات  ،وقد ا�ستحوذت تلك القطاعات جمتمعة على
نحو  %70.8من �إجمايل حجم اال�ستثمارات املنفذة عام .2013
 4.2االستثمار األجنبي المباشر

تعول الدولة يف توجهها اال�سرتاتيجي لدعم التنمية والتحول نحو االقت�صاد املعريف على اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
وال�شراكات مع ال�شركات العاملية متعددة اجلن�سية باعتباره قوة حمركة و�آداه هامة لنقل وتوطني التكنولوجيا املتطورة
وامل�ساعدة يف تدريب وت�أهيل الكوادر الفنية املاهرة املواطنة ،ومن ثم تعمل على �إر�ساء القواعد والأ�س�س التي من �ش�أنها
جذب املزيد من اال�ستثمارات الأجنبية حيث تنتهج �سيا�سة الباب املفتوح �أمام امل�ستثمرين الأجانب الذين يريدون الولوج
�إىل �أ�سواق الدولة من خالل قيامها بتي�سري الإجراءات وخف�ض معدالت ال�ضرائب وت�أهيل البني التحتية التي ت�سمح لهم
مبمار�سة �أعمالهم ب�سال�سة وي�سر (حتتل الإمارات املرتبة 19مب�ؤ�شر تقرير التناف�سية العاملي لعام  ،2014/2013كما قفزت
�إىل املرتبة  23عاملي ًا �ضمن  189دولة يف تقرير ممار�سة الأعمال لعام  2013ال�صادر عن البنك الدويل) ،و�أعدت قانونا
جديدا لال�ستثمار يوفر الإطار الت�شريعي واحلماية الالزمة لال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة وينظم تدفقاتها ،ويتيح امللكية
الأجنبية ملا ي�صل �إىل  %100من ال�شركات خارج املناطق احلرة على �أ�سا�س كل حالة على حدة مبا يعزز توجهات الدولة
الإ�سرتاتيجية نحو االقت�صاد املعريف والتنويع ،كما يوفر املناخ والبيئة املنظمة لعمل قطاع الأعمال ب�صفة عامة  ،ومن املتوقع
�صدوره قريبا ،ف�ضال عن قيام الدولة ممثلة بوزارة االقت�صاد ب�إعداد م�شروع اخلارطة اال�ستثمارية لتعزيز موقعها على
خارطة العامل اال�ستثمارية وت�شجيع جذب اال�ستثمارات اخلارجية �إىل كل �إمارة وفق احتياجاتها و�أن تكون مق�صد ًا لرجال
الأعمال ور�ؤو�س الأموالوتعريف امل�ستثمرين من جميع �أنحاء العامل بفر�ص اال�ستثمار بالدولة.
كما احت�ضنت الدولة خالل العام “ 2014ملتقى اال�ستثمار ال�سنوي العاملي الرابع“ الذي نظمته وزارة االقت�صاد مب�شاركة
 60وزير ًا من خمتلف دول العامل ،وم�ستثمرين ورجال �أعمال من دولـ ـ ــة الإمارات والدول العربية والأجنبية ،حيث تعر�ض
امل�شاركون يف امللتقى لآفاق تطوير �شراكات ا�ستثمارية ناجحة وتوفري قائمة من اخليارات اال�ستثمارية املنا�سبة واملجدية
للم�ستثمرين الدوليني والإقليميني على اختالف ميزانياتهم اال�ستثمارية ،وتناول امللتقى عمليات اال�ستثمار يف القطاعات
الزراعية وال�سياحية والرتفيهية والبنى التحتية والقطاع اللوج�ستي وغريها .وتعر�ض للفر�ص اال�ستثمارية التي توفرها �إمارة
دبي كما ناق�ش �إدارة املخاطر اال�ستثمارية والت�سويق اال�ستثماري والديناميكية امل�ؤ�س�سية اخلا�صة باال�ستثمار واال�ستثمار
يف قطاعات الطاقة والت�صنيع والعمليات املالية .وي�ستهدف امللتقى االقت�صاديات ال�سريعة التغيري ،والبلدان وال�صناعات
النا�شئة ،مل�ساعدتها على تعزيز �إمكاناتها ،ويجذب مزيج ًا من امل�سئولني احلكوميني ذوي امل�ستوى العايل و�أ�صحاب الأ�صول
اخلا�صة وم�ؤ�س�سي امل�شروعات من جميع �أنحاء العامل.
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وتنامي االنتعا�ش يف التدفقات الداخلة لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر بالدولة للعام الرابع على التوايل نظرا ملناخ اال�ستقرار
ال�سيا�سي والأمني الذي ي�شكل حا�ضنة ومالذ �آمنا لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف منطقة متوج باال�ضطرابات واغتنام فوز
دبي با�ست�ضافة معر�ض اك�سبو  2020على النحو املبني باجلدول التايل :
جدول ( )10تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر بدولة الإمارات العربية املتحدة
عن الفرتة ()2013 - 2010
مليـ ـ ـ ـ ــار درهم
الع ـ ـ ـ ـ ــام

�صايف تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر ال�سنوية

�إجمايل تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر الرتاكمية

2010

5.5

77.7

2011

7.7

85.4

2012

9.6

95.0

2013

10.5

105.5

% 24.1

% 10.7

النمو

%

امل�صدر :الأونكتاد
�شكل ( )7تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر خالل الفرتة ()2013 - 2010
مليـ ـ ـ ـ ــار درهم

11

8.3

5.5

2.8

0

2010

2011

2012

2013

التدفقات السنوية لالسثامر األجنبي املبارش
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واجتذبت الدولة خالل عام  2013وحده ا�ستثمارات بلغت  10.5مليار دوالر مما و�ضعها باملركز الثاين ك�أكرب وجهة
لال�ستثمارات الأجنبية بني الدول النامية بالعامل بعد تركيا وفقا لأحدث تقرير �صادر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة
والتنمية “ �أونكتاد “ ويرجع جزء كبري من التح�سن  -بناء على التقرير يف تدفق اال�ستثمارات الأجنبية �إىل انتعا�ش قطاعي
العقارات والبنوك حيث ا�ستفادت ال�شركات من ارتفاع ال�سيولة يف زيادة الإقرا�ض �إىل امل�شاريع العقارية مما �أو�صل �شريان
حياة جديد �إىل قطاع البناء والإن�شاءات الذي كان من �أكرث القطاعات معاناة من تبعات الأزمة املالية العاملية ،وت�شري
بيانات اجلدول رقم(� )10إىل تزايد حجم تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر من  5.5مليار دوالر عام � 2010إىل 10.5
مليار دوالر عام  ،2013مبتو�سط معدل منو �سنوي خالل الفرتة بلغ نحو  ،% 24.1وقد تزايد �إجمايل التدفقات الرتاكمية
لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر من 77.7مليار دوالر عام � 2010إىل105.5مليار دوالر عام  2013مبتو�سط معدل منو بلغ .%10.7
وعلى م�ستوى توزيع اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ح�سب الن�شاط االقت�صادي عام  2012طبقا للمركز الوطني للإح�صاء
فقد بلغت ح�صة امل�ؤ�س�سات املالية والت�أمني  %56من �إجمايل اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر  ،وح�صة الأن�شطة العقارية وخدمات
الأعمال نحو  ،%27مقابل  %22لن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح .وت�صدرت اململكة املتحدة اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر ح�سب امل�صدر حيث بلغ ر�صيدها يف نهاية عام  2012نحو 10.0مليار دوالر بن�سبة م�ساهمة جتاوزت %13.0

من اجمايل اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة  ،وجاءت الهند وفرن�سا باملرتبة الثانية بن�سبة م�ساهمة قاربت  %6.0لكل منهما.
ومن القطاعات االقت�صادية الواعدة التي ت�شكل جماال رحبا لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر بالدولة م�ستقبال قطاع ال�صناعة،
و�أعمال ال�صيانة والنقل وال�شحن والتخزين وال�سياحة والرتفيه واخلدمات املالية والرعاية ال�صحية وامل�ست�شفيات
واجلامعات والإلكرتونيات وال�شركات اال�ست�شارية يف جمال الإن�شاءات وهند�سة العمليات واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية.
 .5القطاع المالي والنقدي

بف�ضل ال�سيا�سات املالية والنقدية احلكيمة واملتوازنة للدولة والتي مبقت�ضاها متكن اجلهاز امل�صريف من توفري متطلبات
القطاعات االقت�صادية الأخرى من ال�سيولة ،فقد وا�صل القطاع املايل والنقدي منوه االيجابي الذي حققه عام  ،2012وحقق
قفزة كبرية عام  2013حيث ارتفع ناجت القطاع بالأ�سعار اجلارية �إىل نحو  98.0مليار درهم مقابل  87.4مليار درهم عام
 2012بن�سبة منو بلغت  %12.2بالأ�سعار اجلارية  ،ومنو حقيقي بلغ  ،%8.8وارتفعت ن�سبة م�ساهمة قطاع امل�شروعات املالية
يف الناجت املحلي الإجمالـ ـ ــي (بالأ�سعار اجلارية) من  %6.4عام � 2012إىل  %6.6عام  ،2013وكذا ارتفعت ن�سبة م�ساهمة
القطاع يف ناجت القطاعات غري النفطية من  %10.5عام � 2012إىل  %10.8عام  ،2013ما ي�شري �إىل مدى التقدم املتحقق يف
حتقيق �أهداف �سيا�سة تنويع م�صادر الدخل.
 5.1تطورات األسواق المالية

تعي�ش الأ�سواق املالية بالدولة حاليا مرحلة من النمو واالنتعا�ش ،ومتوج بحركة ا�ستثمارية ن�شطة و�أداء �صعودي متميز ،وعلى
الرغم من انخفا�ض عدد ال�شركات املدرجة بالأ�سواق املالية بالدولة من � 123شركة عام � 2012إيل � 120شركة عام ،2013
�إال �أن امل�ؤ�شر العام لأ�سعار الأ�سهم ت�ضاعف تقريبا من  2561.2نقطة �إىل  4313.6نقطة بني العامني وبن�سبة منو بلغت
 ،%68.4كما ت�ضاعفت تقريبا كذلك القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة من  379.1مليـار درهم عام � 2012إىل  646.3مليار
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درهم عام  2013وبن�سبة منو بلغ  %70.5يف �إ�شارة �إىل جتاوز تلك الأ�سواق ملرحلة التعايف من �آثار الأزمة املالية العاملية �إىل
بداية مرحلة من الرواج واالنتعا�ش وحت�سن مناخ اال�ستثمار.
جدول ( )11تطورات الأ�سواق املالية لعامي ()2013 - 2012
البيـ ـ ــان

2012

2013

ن�سبة النمو

عدد ال�شركات املدرجة

123

120

%-2.4

امل�ؤ�شر العام لأ�سعار الأ�سهم (نقطة)

2561.2

4313.6

%68.4

القيمة ال�سوقية للأ�سهم (مليار درهم)

379.1

646.3

%70.5

%

امل�صدر :هيئة الأوراق املالية وال�سلع
 5.2التطورات النقدية

ارتفع عر�ض النقود (ن )0املكون من النقد املتداول م�ضافا �إليه النقد املحتفظ به لدى البنوك من  57.8مليار درهم عام
� 2012إىل  63.9مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت .%10.6
وارتفع عر�ض النقود (ن )1املكون من النقد املتداول واملحتفظ به لدى البنوك م�ضافا �إليه �أر�صدة احل�سابات اجلارية
واحل�سابات حتت الطلب من  299.2مليار درهم عام � 2012إىل  379.6مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت .%26.9
وارتفع عر�ض النقود (ن )2املكون من (ن )1م�ضافا �إليه الودائع �شبه النقدية (ح�سابات التوفري ولأجل وكذا الودائع
بالعمالت الأجنبية) من  862.4مليار درهم عام � 2012إىل  1056.8مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت .%22.5
وارتفع عر�ض النقود (ن )3املكون من (ن )2م�ضافا �إليه الودائع احلكومية لدى البنوك وامل�صرف املركزي من
مليار درهم عام � 2012إىل  1219.9مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت .%12.6

1083.1
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جدول ( )12التطورات النقدية لعامي ()2013 - 2012

مليـ ـ ـ ـ ــار درهم

البيـ ـ ــان

2012

2013

ن�سبة النمو

عر�ض النقد ( ن ) 0

57.8

63.9

%10.6

عر�ض النقد ( ن )1

299.2

379.6

%26.9

عر�ض النقد ( ن ) 2

862.4

1056.8

%22.5

عر�ض النقد ( ن ) 3

1083.1

1219.9

%12.6

%

امل�صدر :امل�صرف املركزي
 5.3التطورات المصرفية

جدول ( )13التطورات النقدية لعامي ()2013 - 2012

البيـ ـ ــان

2012

2013

�إجمايل الأ�صول

1791.6

2025.8

%13.1

�إجمايل الودائع

1167.8

1278.9

%9.5

القرو�ض

1099.1

1177.3

%7.1

ن�سبة القرو�ض /الودائع

%94.1

% 92.1

-

امل�صدر :امل�صرف املركزي
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مليـ ـ ـ ـ ــار درهم
ن�سبة النمو

%

ت�أكيدا على متانة وقوة اجلهاز امل�صريف بالدولة ارتفع �إجمايل �أ�صول امل�صارف التجارية العاملة يف الدولة �إىل
مليار درهم يف نهاية عام  2013مقابل  1791.6مليار درهم يف نهاية عام  ،2012بن�سبة منو بلغت  ،%13.1كما ارتفعت قيمة
ودائع العمالء لدى البنوك من  1167.8مليار درهم عام � 2012إىل  1278.9مليار درهم يف نهاية عام  ،2013بن�سبة منو بلغت
.%9.5
2025.8

يف املقابل ارتفعت قيمة القرو�ض من  1099.1مليار درهم عام � 2012إىل  1177.3مليار درهم يف نهاية عام  ،2013بن�سبة
منو بلغت  ،%7.1ومن ثم تراجعت ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع من  %94.1عام � 2012إىل  %92.1عام .2013
 .6المالية العامة
تقوم الدولة من خالل القواعد وال�ضوابط املنظمة للن�شاط املايل بتنظيم النفقات العامة والإيرادات العامة تنظيما يتفق
و�أهدافها االقت�صادية واالجتماعية  ،ومتا�شيا مع ذلك وا�ستمرارا يف تن�شيط االقت�صاد وحتفيز حركة الأ�سواق  ،ارتفع
الإنفاق العام من  451.9مليار درهم عام � 2011إىل نحو  494.0مليار درهم عام  2013مبتو�سط منو بلغت  % 4.6ب�سبب
امل�ضي يف الإنفاق على امل�شاريع الإ�سرتاتيجية بال�سياحة وال�صناعة والبنية التحتية والتي اتخذت منحنى ت�صاعدي خا�صة
مع فوز الدولة بتنظيم معر�ض اك�سبو  ،2020وحر�صا من الدولة على املحافظة على رفاهية املواطن و�إ�سعاده ارتفع حجم
النفقات اجلارية من  344.4مليار درهم ت�شكل  % 76.2من االنفاق العام عام � ،2011إىل  387.3مليار درهم بن�سبة % 78.4
من االنفاق العام عام. 2013
جدول رقم (  )14الإيرادات وامل�صروفات العامة للدولة للأعوام

()2013 - 2011

مليـ ـ ـ ـ ــار درهم

البيان

2011

2012

2013

ن�سبة التغري

�إجمايل الإيرادات العامة

379.9

412.7

465.4

%7.12

�إجمايل النفقات العامة

451.9

479.3

494.0

%1.3

العجز  /الفائ�ض النهائي

)(72.0

)(66.6

)(28.6

) (% -56.9

2011/2012

امل�صدر  :دولة الإمارات العربية املتحدة  ،املركز الوطني لالح�صاء � ،أرقام �أولية  ،مايو .2014
كما حققت الإيرادات العامة للدولة حت�سنا ملمو�سا حيث تطورت من  379.9مليار درهم عام � 2011إىل  465.4مليار درهم
عام  2013مبتو�سط منو بلغ ، %7.10كمح�صلة لتطور االيرادات النفطية مبتو�سط منو بلغ  ، %4.6حيث تزايدات من
 262.4مليار درهم عام � 2011إىل  297.2مليار درهم عام  ،2013وكذا تطور االيرادات الأخرى مبتو�سط منو بلغ % 7.19
حيث تزايدات من  117.4مليار درهم عام � 2011إىل  168.2مليار درهم عام.2013
ومن ثم حقق احل�ساب املايل للدولة عجزا تراجع من  72.0مليار درهم عام � ،2011إىل  66.6مليار درهم عام  ، 2012ثم
�إىل  28.6مليار درهم عام . 2013
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 .7ميزان المدفوعات التجارة الخارجية
 7.1التجارة الخارجية

بلغت جتارة دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سلعية خالل عام  2013نحو  2,2تريليون درهم( 610مليارات دوالر) مقارنة
مع نحو  1,9تريليون درهم ( 520مليار دوالر) ،يف عام  2012بنمو  ،%15,78بح�سب تقديرات منظمة التجارة العاملية ،التي
�صنفت الدولة بني قائمة البلدان الـ  25الأف�ضل جتاري ًا على م�ستوى العامل على �صعيد ال�صادرات والواردات.
و�أظهرت بيانات التقرير ال�سنوي للتجارة العاملية ،ارتفاع ح�صة الإمارات من التجارة العاملية خالل عام  2013لت�صل �إىل
 %1,6مقارنة مع ح�صة بلغت  %1,4يف عام  2012و %1,1خالل عام  ،2011وذلك بعد �أن ارتفعت قيمة ال�صادرات ال�سلعية
للإمارات بن�سبة  %4ومنو وارداتها بن�سبة  %7عن العام .2012
وك�شفت البيانات ارتفاع ن�صيب دولة الإمارات من ال�صادرات العاملية (مت�ضمنة االحتاد الأوروبي) املقدرة بنحو
تريليون دوالر �إىل  %1,9وذلك بعد �أن ارتفعت �إىل  1,33تريليون درهم( 365مليار دوالر) مقارنة مع  1,10تريليون درهم
( 300مليار دوالر) يف العام .2012

18,8

و�أفادت البيانات كذلك بارتفاع ح�صة الدولة من الواردات العاملية املقدرة بنحو  18,87تريليون دوالر ،لت�صل �إىل  %1,3بعد
�أن بلغت  899مليار درهم( 245مليار دوالر) مقارنة مع  807مليارات درهم ( 220مليار دوالر) يف العام .2012
وبح�سب ت�صنيف املنظمة لعام  ،2013تقدمت دولة الإمارات �إىل املرتبة الـ  17عاملي ًا �ضمن �أكرث البلدان ت�صدير ًا يف العامل،
وذلك مقارنة باملرتبة الـ 18يف تقرير عام  ،2012واملرتبة الـ  20عاملي ًا يف تقرير العام .2011
وبا�ستثناء التجارة البينية لدول االحتاد الأوروبي ،الذي ي�ضم  27دولة (باعتباره كيان ًا جتاري ًا واحد ًا) جاءت الإمارات يف
املرتبة الـ  12عاملي ًا يف قائمة امل�صدرين مقارنة مع املرتبة الـ  13يف عامل  2012واملرتبة  14يف العام  ،2011متقدمة على
ك ًال من الهند التي حلت يف املرتبة  13من خالل �صادرات بقيمة  312مليار دوالر ،وال�صني ب�صادرات بلغت  305مليارات
و�أ�سرتاليا ب�صادرات بلغت  253مليار دوالر والربازيل ب�إجمايل �صادرات قدره  242مليار دوالر ،و�سوي�سرا التي جاءت يف
املرتبة 17عاملي ًا.
ووفق ًا لبيانات املنظمة عن جتارة ال�سلع واخلدمات خالل العام املا�ضي ،تقدمت الإمارات من املركز  23عاملي ًا يف العام
� ،2012إىل املرتبة  18عاملي ًا من حيث �إجمايل الواردات ،لت�ستحوذ بذلك على  %1,5من �إجمايل الواردات العاملية يف هذا
العام املت�ضمنة االحتاد الأوروبي.
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جدول ( )15ملخ�ص ميزان املدفوعات للأعوام ()2013 - 2012
مليـ ـ ـ ـ ــار درهم
البيـ ـ ــان

2012

2013

ميزان احل�ساب اجلاري

253.3

237.5

%-6.2

امليزان التجاري نفطي وغري نفطي (فوب)

484.7

503.7

%3.9

امليزان التجاري غري النفطي

44.0

52.1

%18.4

ميزان اخلدمات (�صايف)

-176.6

-197.4

%11.8

دخل اال�ستثمار (ال�صايف)

1.1

0.6

%-45.4

التحويالت

-56.0

-69.3

%23.7

احل�ساب الر�أ�سمايل واملايل

-145.7

-163.7

%12.3

ال�سهو واخلط�أ

-71.2

3.4

%-104.8

امليزان االجمايل

36.3

77.2

%112.7

امل�صدر :امل�صرف املركزي ،التقرير ال�سنوي

ن�سبة النمو

%

2013

ت�شري الأرقام �إىل تطور فائ�ض ميزان املدفوعات خالل عام � 2013إىل  77.0مليار درهم ،بعد �أن كان  36.3مليار درهم عام
 2012بن�سبة منو كبرية بلغت  ،%112.7مما �أدى �إىل ارتفاع �صايف املوجودات الأجنبية لدى امل�صرف املركزي.
وعلى الرغم من تراجع فائ�ض احل�ساب اجلاري من  253.3مليار درهم عام � 2012إىل  237.5مليار درهم عام  ،2013بن�سبة
تراجع بلغت  ،%-6.2فقد حدث ارتفاع يف فائ�ض امليزان التجاري (فوب) خالل عام 2013بلغ  503.7مليار درهم بعد �أن
كان  484.7مليار درهم عام  2012وبن�سبة منو بلغت .%3.9
جاء االرتفاع بفائ�ض امليزان التجاري ( فوب ) نتيجة ارتفاع �صادرات القطاع الهيدروكربوين وال�صادرات الأخري بني
العامني مبقدار  11.0مليار درهم و  40.1مليار درهم على التوايل ،وكذا ارتفاع قيمة �إعادة الت�صدير مبقدار  53.9مليار
درهم ،وكذلك ارتفاع قيمة الواردات (فوب) مبقدار  88.2مليار درهم.
وقد ارتفع عجز ميزان اخلدمات من 176.6مليار درهم عام � 2012إىل  197.4مليار درهم عام  ، 2013كما ارتفع عجز �صايف
احل�ساب املايل من 145.8مليار درهم �إىل  163.7مليار درهم بني العامني نتيجة زيادة تدفقات ر�أ�س املال �إىل اخلارج من
قبل القطاعني العام واخلا�ص.
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جدول ( )16امليزان التجاري للأعوام ()2013 - 2012

البيـ ـ ــان

2012

2013

ن�سبة النمو

امليزان التجاري نفطي وغري نفطي (فوب)

484.7

503.7

% 3.9

امليزان التجاري غري النفطي

44.0

52.1

%18.2

�صادرات القطاع الهيدروكربوين

440.6

451.6

%22.9

*�صادرات النفط اخلام

352.1

361.3

%2.6

*�صادرات املنتجات البرتولية

35.3

36.2

%2.5

* �صادرات الغاز

53.2

54.1

%1.7

ال�صادرات غري الهيدروكربونية

354.2

396.4

%11.9

*�صادرات املناطق احلرة

184.5

186.6

%1.1

*ال�صادرات الوطنية الأخرى

169.7

209.8

%23.6

�إعادة الت�صدير

488.7

542.6

%11.1

�إجمايل ال�صادرات و�إعادة الت�صدير ( فوب )

1283.5

1390.6

%8.3

�إجمايل الواردات ( فوب )

-798.8

-886.9

%11.0

�إجمايل الواردات ( �سيف )

- 939.7

-1043.4

%11.0

الواردات ال�سلعية

-667.5

-754.6

%13.0

واردات املناطق احلرة

-250.0

-265.7

%6.3

واردات الغاز

-22.2

-23.1

%4.0

امل�صدر  :امل�صرف املركزي  ،التقرير ال�سنوي 2013
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مليـ ـ ـ ـ ــار درهم
%

 7.1.1الصادرات الوطنية

يف �إطار �سيا�سة وجهود الدولة لدعم وتنمية ال�صادرات الوطنية و�إيجاد منافذ و�أ�سواق جديدة واحلد من الواردات ،مت
تكثيف زيارات الوفود التجارية وامل�شاركات بالفعاليات واملعار�ض التجارية خارج الدولة ،وكذا تفعيل اللجان والإتفاقيات
االقت�صادية امل�شرتكة مع دول العامل .وقد تطورت قيمة ال�صادرات الوطنية غري النفطيـ ــة من  169.7مليــار درهم عام
� 2012إىل  209.8مليـار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغـ ــت  ،% 23.6وبلغ م�ساهمة ال�صادرات الوطنية يف �إجمايل �صادرات
الدولة عام  2013نحو  ،% 15.1بينما �ساهمت �صادرات املناطق احلرة بنحو  % 13.4وبنمو بلغ  % 1.1عن م�ستواها يف عام
.2012
 7.1.2اعادة التصدير

تعد الدولة انطالقا من موقعها اال�سرتاتيجي وماتتمتع به من بنية حتتية ولوج�ستية فائقة التطور ،مركز ًا مهم ًا �إقليمي ًا
وعاملي ًا يف جتارة �إعادة الت�صدير والتي ت�شكل ن�صيبا �ضخما يف جممل التجارة اخلارجية للدولة ،وقد تطورت قيمة جتارة
�إعادة الت�صدير من  488.6مليار درهم عام � 2012إىل  542.6مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت  ،% 11.1وبلغت ن�سبة
م�ساهمة �إعادة الت�صدير نحو  % 39.0من �إجمايل ال�صادرات و�إعادة الت�صدير (فوب) .ويرتبط ن�شاط �أعادة الت�صدير
بعالقات �أمامية وخلفية مع العديد من الأن�شطة اللوج�ستية و�أهمها النقل والتخزين والتخرمي والتفريغ وال�شحن واملواين
واالت�صاالت وال�صناعة حيث يتم ت�صنيع و�إعادة ت�شكيل الذهب والأملا�س واحللي واملجوهرات ثم �إعادة ت�صديرها للخارج.
جدول ( )17التوزيع الن�سبي لل�صادرات الوطنية و�إعادة الت�صدير لعام ()2013
�صادرات النفط اخلام

%26

�صادرات املنتجات النفطية

%2.6

�صادرات الغاز

%3.9

�صادرات املناطق احلرة

%13.4

ال�صادرات ال�سلعية الأخرى

%15.1

%39

�إعادة الت�صدير
امل�صدر :امل�صرف املركزي ،التقرير ال�سنوي
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 7.1.3الواردات

يف �إطار �سعى الدولة لتحقيق �أهداف الر�ؤية اال�سرتاتيجية  ، 2021حدثت زيادة يف الطلب على املواد اخلام وال�سلع الو�سيطة
والإنتاجية لتعزيز ودعم القطاعات االقت�صادية املختلفة  ،كما مت زيادة امل�ستوردات من ال�سلع اال�ستهالكية  ،مما �أدى �أىل
ارتفاع قيمة الواردات �إىل  886.9مليار درهم عام  2013بعد �أن كانت  798.8مليار درهم عام  2012بن�سبة منو بلغت ،%11.0
وكان الذهب والأملا�س واحللي واملجوهرات وال�سيارات والطائرات و�أجزا�ؤها من بني �أهم الواردات.
 7.2تجارة الخدمات

جدول ( )18ميزان اخلدمات ()2013 - 2012

البيـ ـ ــان

ن�سبة النمو

2012

2013

اخلدمات ( �صايف )

-176.6

-197.4

%11.8

ال�صادرات اخلدمية

55.3

63.3

%14.5

ال�سفر

38.1

42.5

%11.5

النقل

14.3

17.8

%24.5

اخلدمات احلكومية

2.9

3.0

%3.4

الواردات اخلدمية

-231.9

-260.7

%12.4

ال�سفر

-55.3

-65.0

%17.5

النقل

-32.1

-35.4

%10.3

اخلدمات احلكومية

-3.5

-3.8

%8.6

-140.9

-156.5

%11.1

الت�أمني وال�شحن
امل�صدر :امل�صرف املركزي ،التقرير ال�سنوي
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مليـ ـ ـ ـ ــار درهم

2013

%

�أدى تنامي عالقات الدولة االقت�صادية والتجارية وحركة ال�سياحة وال�سفر مع كافة دول العامل �إىل تطور جتارة اخلدمات
وتزايد دورها بفعاليات احلركة االقت�صادية وتنمية قطاعات النقل الربي والبحري واجلوي واملواين واملطارات واالت�صاالت
والت�أمني واخلدمات امل�ساندة الأخرى.
ت�شكل جتارة اخلدمات نحو  % 14.2من �إجمايل التجارة اخلارجية للدولة عام ،2013وحققت منوا يف نف�س العام بلغ
عن م�ستواها عام  ،2012حيث تطورت من  287.2مليار درهم عام � 2012إىل  324.0مليار درهم عام  ،2013كما �شهد عجز
امليزان اخلدمي منوا بلغ  %11.8حيث تطور العجز �إىل  197.4مليار درهم عام  2013بعد �أن كان  176.6مليار درهم عام
.2012
%12.8

 7.2.1الصادرات الخدمية

تطورت ال�صادرات اخلدمية من  55.3مليار درهم عام � 2012إىل  63.3مليار درهم عام  ،2013بن�سبة منو بلغت ،% 14.5
وقد �أ�سهم يف حتقيق هذا النم ــو زيـادة املتح�صالت من ال�سفـر والنقل بن�سبــة  %11.5و %24.5على التوايل نتيجة تنامي
حركة النقل وال�سياحة للأفراد والب�ضائع.
 7.2.2الواردات الخدمية

تطورت قيمة املدفوعات اخلارجية للت�أمني وال�شحن من  140.9مليار درهم عام � 2012إىل  156.5مليار درهم عام ،2013
بن�سبة منو بلغت  %11.1نتيجة تنامي حركة التجارة ،وت�شكل تلك املدفوعات وحدها ن�سبة  %60.0من �إجمايل املدفوعات
اخلدمية .كما حققت املدفوعات عن ال�سفر منوا بن�سبة  .% 17.5وقد تطورت قيمة الواردات اخلدمية �إىل  260.7مليار
درهم عام  2013بعد �أن كانت  231.9مليار درهم عام  2012بن�سبة منو بلغت .%12.4
 7.3دخل االستثمار

حققت �صايف املقبو�ضات من عوائد اال�ستثمارات اخلارجية ل�شركات القطاع العام نحو  29.8مليار درهم عام  2013بعد �أن
كانت  27.0مليار درهم عام  2012بن�سبة منو بلغت  ،% 10.4كما و�صلت �صايف املدفوعات ل�شركات النفط الأجنبية والقطاع
اخلا�ص امل�صريف وغري امل�صريف وفوائد القرو�ض نحو  29.1مليار درهم عام  2013بعد �أن كانت  25.9مليار درهم عام
 ،2012لي�صل �صايف عوائد اال�ستثمار فائ�ضا بلغ  0.7مليار درهم عام  2013مقابل  1.1مليار درهم عام .2012
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جدول ( )19دخل اال�ستثمار ال�صايف للأعوام ()2013 - 2012

مليـ ـ ـ ـ ــار درهم

البيـ ـ ــان

2012

2013

ن�سبة النمو

دخل اال�ستثمار ال�صايف

1.1

0.7

%-45.5

القطاع امل�صريف

-5.2

-5.7

%9.6

القطاع اخلا�ص غري امل�صريف

-5.6

-6.5

%16.1

م�ؤ�س�سات القطاع العام

27.0

29.8

%10.4

خدمة الدين العام ( الفوائد )

-4.1

-4.8

%17.1

ال�شركات الأجنبية العاملة يف
القطاع الهيدروكربوين

-11.0

-12.1

%10.0

امل�صدر :امل�صرف املركزي ،التقرير ال�سنوي

%

2013

 7.4التحويالت

تطورت �صايف حتويالت العاملني �إىل اخلارج من نحو  56مليار درهـ ــم عام � 2012إىل  69.4مليار دره ـ ـ ـ ــم (منها
مليار درهم للعاملني بالقطاع اخلا�ص ونحو  3.5مليار درهــم للعاملني باحلكومة والقطاع العام) عام  2013بن�سبة منو بلغت
.%23.9

65.9

 7.5الحساب الرأسمالي والمالي

حققت اال�ستثمارات املبا�شرة للقطاع اخلا�ص بالداخل منوا بلغت ن�سبته  %9.1حيث بلغت عام  2013نحو  38.5مليار درهم،
كما حققت اال�ستثمارات يف املحافظ املالية اخلارجية منوا بلغ ن�سبته  %13.9لت�صل عام � 2013إىل  4.1مليار درهم ،وقد بلغ
جمموع التدفقات اال�ستثمارية للخارج �سواء اخلا�صة املبا�شرة �أو غري املبا�شرة البنكية وغري البنكية �أو العامة نحو 206.3
مليار درهم .هذا وقد تطور �صايف احل�ساب الر�أ�سمايل �إىل  -163.7مليار درهم عام  2013مقابل  -145.8مليار درهم عام
 2012بن�سبة منو بلغت %12.3
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جدول ( )20امليزان املايل والر�أ�سمايل للأعوام ()2013 - 2012
مليـ ـ ـ ـ ــار درهم
البيـ ـ ــان

ن�سبة النمو

2012

2013

ميزان احل�ساب املايل والر�أ�سمايل

-145.8

-163.7

%12.3

*القطاع اخلا�ص

-30.8

-44.8

%45.5

اال�ستثمارات املبا�شرة

24.8

25.7

%3.6

*اال�ستثمارات املبا�شرة للخارج

-10.5

-12.8

%21.9

*اال�ستثمارات املبا�شرة للداخل

35.3

38.5

%9.1

اال�ستثمار يف املحفظة املالية

3.6

4.1

%13.9

ا�ستثمارات البنوك

-32.1

-45.5

%41.7

*ا�ستثمارات الأوراق املالية

-5.1

-22.1

%333.3

*اال�ستثمارات الأخرى ( الودائع والقرو�ض)

-27.0

-23.3

%-13.7

ا�ستثمارات خا�صة غري بنكية

-27.0

-29.1

%7.8

*م�ؤ�س�سات القطاع العام

-115.0

-118.9

%3.4

امل�صدر :امل�صرف املركزي ،التقرير ال�سنوي

%

2013
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التقرير االقتصادي السنوي للعام 2014

03

ثالث ًا:
السكــــان والقـــــوى
العــــــامــــــلة

 .1السكان
تعد معرفة عدد ال�سكان ومنوهم يف دولة الإمارات العربية املتحدة خطوة �أ�سا�سية وبو�صلة مهمة لعمليات التخطيط والتنمية
االقت�صادية،واالجتماعية،والعمرانية وتنفيذ براجمها  ،فال�سكان هم �أداة التنمية وحمورها وهم �أي�ضا هدفها و�أهم
حتدياتها ،وذلك نظرا ملا للدولة من خ�صو�صية يف �سرعة التغريات ال�سكانية وم�ستوياتها والتي تن�ش�أ خارج �إطار الأ�سباب
التقليدية للنمو ال�سكاين وتوزيعاته الهيكلية ،ونظرا لعدم �إجراء تعداد �سكاين على م�ستوى الدولة بعد عام  2005بادر املركز
الوطني لالح�صاء باعداد تقدير لل�سكان عن عام  2010والذي بلغ � 8264ألف ن�سمة ،وا�ستنادا �إىل ذلك و�إىل معدل منو
ال�سكان بال�سنوات الأخرية ت�شري التقديرات �إىل ارتفاع �إجمايل عدد ال�سكان بالدولة �إىل  8.543304مليون ن�سمة عام 2013
عن م�ستواه البالغ  8.442000ن�سمة عام  2012بن�سبة منو بلغت .% 1.2
 .2القوىالعاملة
ح�سب املركز الوطني للإح�صاء ت�ستند بيانات القوى العاملة �إىل امل�سوح الدورية التي يتم �إجرا�ؤها ب�شكل منتظم من قبل
املراكز الإح�صائية ح�سب التو�صيات واملعايري الدولية و�أنه مل يتم تنفيذ م�سح للقوى العاملة للأعوام  ،2012–2010وا�ستنادا
�إىل م�سح القوى العاملة للمركز الوطني للإح�صاء عام  2009وتقديرات املنظمات الدولية ،فقد بلغ معدل امل�شاركة يف القوى
العاملة عام  2012نحو  % 79.0من �إجمايل عدد ال�سكان يف �سن 15عام فما فوق ،كما بلغ معدل امل�شتغلني نحو  % 76.0من
�إجمايل عدد ال�سكان يف �سن 15عام فما فوق ،وتراجع معدل البطالة �إىل نحو  4.0 %عام  2012عن م�ستواها البالغ %4.6
من حجم القوى العاملة عام.2011
 2.1توزيع المشتغلين حسب القطاعات االقتصادية
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جدول ( )21تقديرات امل�شتغلون وحجم الأجور ح�سب القطاعات االقت�صادية للعام ()2012

القطاعات

*امل�شتغلون
العدد
%
(�ألف)

**حجم الأجور
القيمة مليون
درهم

%

الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية

246

%4.5

3812

%1.1

النفط اخلام والغاز الطبيعي

68

%1.3

12372

%3.6

املحاجر

12

%0.2

328

%0.1

ال�صناعات التحويلية

659

%12.2

35760

%10.4

الكهرباء والغاز واملاء

65

%1.2

4982

%1.4

الت�شييد والبناء

1108

%20.4

42732

%12.4

جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح

1050

%19.3

46698

%13.5

املطاعم والفنادق

264

%4.9

11737

%3.4

النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى

388

%7.1

31059

%9.0

االت�صاالت

14

%0.3

4473

%1.3

العقارات وخدمات الأعمال

213

%3.9

38517

%11.1

اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية

219

%4.0

24942

%7.2

قطاع امل�شروعات املالية

78

%1.4

18623

%5.4

قطاع اخلدمات احلكومية

596

%11.0

63841

%18.5

اخلدمات املنزلية

454

%8.4

5451

%1.6

املجموع

5434

%100

345326

%100

** امل�صدر :املركز الوطني للإح�صاء
* تقديرات
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�شكل ( )8التوزيع الن�سبي للم�شتغلني ح�سب القطاعات االقت�صادية لعام ()2012
%0

%1
%9
%3

اخلدمات املنزلية

قطاعات اخلدمات احلكومية

قطاع امل�شروعات املالية

اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية

العقارات وخدمات الأعمال

االت�صاالت

النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى

املطاعم والفنادق

جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح

الت�شييد والبناء

الكهرباء والغاز واملاء

ال�صناعات التحويلية

املحاجر

النفط اخلام والغاز الطبيعي

الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية

52

%4

%2 %1

%19
%10

%1

%5
%13

%7

%15

%11

�شكل ( )9التوزيع الن�سبي لتعوي�ضات امل�شتغلني ح�سب القطاعات االقت�صادية لعام ()2012
%0

%1

%5

%9

%12
%11
%1
%2
%4

%4

%20

%0
%7

%5
%19

اخلدمات املنزلية

قطاعات اخلدمات احلكومية

قطاع امل�شروعات املالية

اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية

العقارات وخدمات الأعمال

االت�صاالت

النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى

املطاعم والفنادق

جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح

الت�شييد والبناء

الكهرباء والغاز واملاء

ال�صناعات التحويلية

املحاجر

النفط اخلام والغاز الطبيعي

الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية

وطبقا لبيانات توزيع امل�شتغلني ح�سب القطاعات االقت�صادية جاء قطاع الت�شييد والبناء يف مقدمة القطاعات االقت�صادية
من حيث ا�ستيعاب امل�شتغلني بالدولة وبن�سبة  ،%20.4ثم قطاع جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات اال�صالح بن�سبة ،%19.3
ثم قطاع ال�صناعات التحويلية بن�سبة  ،% 12.2وقطاع اخلدمات احلكومية بن�سبة  %11.0وقطاع اخلدمات املنزلية بن�سبة
 ،%8.4وبلغ ما ا�ستوعبته القطاعات اخلم�سة نحو  %71.3من �إجمايل عدد امل�شتغلني املقدر بالدولة خالل عام  .2012وفيما
يتعلق ب�أجور وتعوي�ضات امل�شتغلني جاء قطاع اخلدمات احلكومية يف مقدمــة القطاعـات االقت�صادي ــة التي تتقا�ضى �أجور
بالدولة وبن�سبــة  %18.5من �إجمايل تعوي�ضات امل�شتغلني ،تاله قطاع جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح وقطاع
الت�شييد والبناء بن�سبـ ــة  %13.5و  %12.4على التـرتيب ،ثم قطـاع العقارات وخدمات الأعمال بن�سبـ ــة  ،%11.1ثم قطاع
ال�صناعات التحويلية بن�سبة  ،%10.4وقد بلغ ن�سبة جمموع تعوي�ضات القطاعات اخلم�سة نحو �( %65.9أو نحو  227.5مليار
درهم) من �إجمايل تعوي�ضات امل�شتغلني املقدره بالدولة خالل عام .2012
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 2.2المشتغلين بالقطاع الخاص

ت�شري بيانات وزارة العمل �إىل تطور حجم العمالة بالقطاع اخلا�ص بالدولة من  3.9مليون عام � 2011إىل نحو  4.0مليون عام
 2013مبعدل منو بلغ نحو .% 1.3
جدول ( :)22القوة العاملة بالقطاع اخلا�ص بدولة الإمارات العربية املتحدة ( مليون عامل )
العام

عدد العاملني (باملليون )

�أهم قطاعات تركز العمالة

2011

3.9

الت�شييد والبناء -التجارة -العقارات وخدمات
الأعمال-ال�صناعات التحويلية -النقل
والتخزين واالت�صاالت -الفنادق واملطاعم
-الو�ساطة املالية

2012

4.0

الت�شييد والبناء -التجارة -العقارات وخدمات
الأعمال-ال�صناعات التحويلية -النقل
والتخزين واالت�صاالت -الفنادق واملطاعم
-الو�ساطة املالية

2013

4.0

الت�شييد والبناء -التجارة -العقارات وخدمات
الأعمال-ال�صناعات التحويلية -النقل
والتخزين واالت�صاالت -الفنادق واملطاعم
-الو�ساطة املالية

امل�صدر  :املركز الوطني لالح�صاء
كما ت�شري نف�س البيانات �إىل �أنه طبقا مل�سح القوى العاملة  2009الذي قام به املركز الوطني للإح�صاء� ،أن ن�سبة املواطنني
العاملني بالقطاع اخلا�ص �إىل جمموع املواطنني العاملني ال تتجاوز  ،%7يف حني بلغ �إجمايل املواطنني العاملني يف القطاع
اخلا�ص وامل�سجلني يف وزارة العمل حوايل  28,198مواطن حتى نهاية �أكتوبر  ،2014و�أن ن�سبة البطالة يف �أو�ساط املواطنني
بالقطاع اخلا�ص تقدر بـ � %14أي ما يقارب � 35ألف مواطن متعطل على م�ستوى الدولة.
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04

رابع ًا:
القضايا االقتصادية
المعاصرة

 .1األهمية االقتصادية لفوز اإلمارات بتنظيم معرض إكسبو الدولي 2020

يعترب «�إك�سبو الدويل» �أكرب تظاهرة فنية وثقافية وعلمية وح�ضارية يف التاريخ  ،ومن �أبرز املحافل العاملية املعنية بت�شجيع
االبتكار الإن�ساين والإبداع واحلث عليها ك�سبيل لإيجاد حلول خالقة ت�ساعد الإن�سان على التغلب على ما يواجهه يف حياته
من حتديات ،وتعينه على اكت�شاف �آفاق تنموية جديدة واال�ستفادة منها ،وقد انطلق املعر�ض للمرة الأوىل يف لندن عام 1851
حتت عنوان “املعر�ض العظيم ملنتجات ال�صناعة من دول العامل” ك�أحد الفعاليات املتميزة التي ترمي �إىل تعزيز العالقات
الدولية ،واالحتفاء بالتنوع الثقايف ،وتقدير الإبداعات التكنولوجية  ،ويقام املعر�ض كل � 5أعوام.
 1.1مشاركات االمارات في معارض اكسبو الدولية

يعود تاريخ م�شاركة الدولة يف معار�ض �إك�سبو الدولية �إىل �أربعة عقود م�ضت عندما �شاركت �أبوظبي يف معر�ض �إك�سبو
مبدينة �أو�ساكا اليابانية عام  ،1970وكان �آخرها م�شاركة الإمارات يف “معر�ض �إك�سبو الدويل  ”2012يف مدينة يو�سو الكورية
اجلنوبية  ،و�ست�شارك الدولة يف معر�ض �إك�سبو مبيالنو عام  2015والذي �س ُينظم حتت �شعار“ :تغذية الكوكب ،طاقة للحياة”.
 1.2بصمات معرض إكسبو على المجتمع الدولي

يوا�صل معر�ض �إك�سبو الدوليمنذ بداية انطالق دوراته تقاليد الإبداع واالبتكار التي تركت ب�صماتً وا�ضحة يف خمتلف
املجاالت الثقافية والتكنولوجية واملعمارية  ،والتي يو�ضحها �أمثلة اجلدول التايل :
جدول ()23
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الدولة

الدورة

بريطانيا  /لندن

1851

�أمريكا  /فالديفيا

1876

فرن�سا  /باري�س

1889

فرن�سا  /باري�س

1900

�أمريكا �/سان لوي�س

1904

ايطاليا  /ميالنو

1906

�أمريكا �/سان فران�سي�سكو

1915

الإجنازات
بناء متحف فيكتوريا و�ألربت
�أول جهاز هاتف – و�أول �آلة كاتبة – �صل�صة
طماطم هاينز.
ت�شييد برج �إيفل – تقدم التطورات العلمية
والتكنولوجية
ال�سالمل الكهربائية – حمركات الديزل – عجالت
املالهي العمالقة – الأفالم الناطقة – الدورة
الثانية للألعاب الأوليمبية – مرتو باري�س..
�أكواز املثلجات ال�صاحلة للأكل– االحتفال
مبئوية �شراء لوزيانا
انتهاء حفر نفق �سيمبلون.
افتتاح قناة بنما – االحتفال بان�شاء �سان
فران�سي�سكو.

الدولة

الدورة

بلجيكا

1958

كندا  /مونرتيال

1967

اليابان � /أو�ساكا
�أ�سبانيا  /ل�شبونة

1998

كندا  /فانكوفر

1986

ا�سرتاليا  /برزبن

1988

�أملانيا  /هانوف

2000

ال�صني � /شنغهاى

2010

كوريا اجلنوبية  /يو�سو

2012

ايطاليا  /ميالنو

2015

1970

الإجنازات
ن�صب “الأتوميوم” ال�ضخم امل�صنوع من
الكري�ستال ال�صلب ،والذي يعترب �أحد �أهم معامل
مدينة بروك�سل.
تطوير الطريق ال�سريع ديكاري� /أوتوروت� ،إن�شاء
نفق وج�سر لوي�س هيبوليت الفونتني  ،كان املعر�ض
م�صدر �إلهام لت�سمية فريق البي�سبول املعروف
مونرتيال �إك�سبوز .حتول موقع املعر�ض �إىل منتزه
مميز يخلد ذكرى وفاة جان درابو الذي ارتبط
ا�سمه بالعديد من الإجنازات املميزة يف مونرتيال
– مرتو مونرتيال.
عر�ض النماذج الأوىل للهواتف النقالة
تو�سيع مرتو ل�شبونة.
القطار الكهربائي  -والقطار املع ّلق  -وقوارب
اجلندول -والتاك�سي املائي.
ا�ستخدام �أ�سالك ات�صال بطول يقارب 2000
كيلومرت خالل بناء موقع “معر�ض �إك�سبو الدويل”
مبدينة برزبن الأ�سرتالية.
اكت�سبت �أملانيا  7.3مليار دوالروحتولت املنطقة
اجلنوبية ال�شرقية املحيطة ب�إك�سبو بالزا �إىل
مركز لتقنية املعلومات والت�صميم والإعالم
والفنون يف مدينة هانوفر.
حتويل منطقة ال�صناعات الثقيلة الواقعة و�سط
�شنغهاي �إىل منطقة ناب�ضة باحلياة التجارية
والثقافية و�إن�شاء متحف �شنغهاي للفن املعا�صر –
ق�صر ال�صني للفنون.
التوعية ب�أهمية املحافظة على النظام البيئي
البحري وت�أثري التغري املناخي.
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 1.3العوامل التي أهلت دولة االمارات العربية المتحدة بتنظيم معرض اكسبو دبي 2020

 -1البنية التحتية العامليةللدولة عامة و�إمارة دبيخا�صة.
 -2القدرات التنظيمية لإمارة دبي التي د�أبت على تنظيم العديد من الفعاليات وامل�ؤمترات الدولية.
 -3الدبلوما�سية الن�شطة.
 1.4األهمية االقتصادية واالجتماعية لفوز دولة االمارات العربية المتحدة بتنظيم معرض
اكسبو دبي 2020

يتوقع �أن ت�صل العائدات املاليــة املتوقعة للإمارات من تنظيم فعاليات املعر�ض �إىل نحو  139.0مليار درهم ،حيث مقدر �أن
ت�ستقبل الدولة �أكرث من  25.0مليون زائر خالل فرتة انعقاده التي ت�صل �إىل �ستة �أ�شهر� ،سي�أتي نحو  %70.0منهم من خارج
الدولة ما يحقق دفعة قوية يف انعا�ش وازدهار ورواج احلركة االقت�صادية والتجارية بالدولة وعلى ر�أ�سها ال�سياحة و�شركات
الطريان وم�شاريع البنية التحتية.
كما ت�شري الدرا�سات املبدئية �إىل �أن ا�ست�ضافة املعر�ض �ستحدث طفرة كبرية يف اقت�صاد دبي وم�ضاعفة �إنتاجها االقت�صادي
والتجاري ثالث مرات  ،لت�سهم يف �إيجاد نحو � 277ألف فر�صة عمل يف الدولة ما بني عامي  2013و 2020و�ستكون كل فر�صة
من تلك الفر�ص م�س�ؤولة عن حتقيق اال�ستدامة لنحو  50وظيفة يف املنطقة املحيطة املمتده من �إفريقيا حتى جنوب �آ�سيا
مرور ًا بالعامل العربي.
متوقع �أن ت�صل كلفة �إن�شاء البنى التحتية واللوج�ستية لـ”�إك�سبو � ”2020إىل �أكرث من  9.0مليارات دوالر ،ف�ضال بناء �آالف
الفنادق اجلديدة  ،وت�شييد مدن جديدة عمالقة مثل مدينة حممد بن را�شد ،عالوة على تطوير �شامل للبنية التحتية للإمارة.
�سيمثل املعر�ض نقطة التقاء رئي�سية للمجتمع الدويل مل�شاركة االبتكارات و�إحراز تقدم ب�ش�أن الق�ضايا التي تهم االقت�صاد
العامليوالتنمية امل�ستدامة ،وحت�سني م�ستوى املعي�شة.
 2االمارات والطاقة المستدامة
ان دولة الإمارات العربية املتحدة تعد من�صة عاملية للتعاون والنقا�ش العاملي حول مو�ضوعات الطاقة املتجددة وتغري املناخ
من خالل ا�ست�ضافتها العديد من الأحداث وامل�ؤمترات الدولية الهامة كالقمة العاملية لطاقة امل�ستقبل التي تعقد �سنوي ًا يف
�أبوظبي ،وذلك تنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل.
تلعب الإمارات دور ًا ريادي ًا يف جمال الطاقة املتجددة وق�ضايا تغري املناخ ،حيث تكللت اجلهود املبذولة بهذا ال�صدد بنجاح
م�ساعيها ال�ست�ضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة “�آيرينا” يف �أبوظبي ،والتى تعد قادرة على الت�صدي لتداعيات
تغري املناخ ،وحتقيق �أمن الطاقة و�ضمان و�صولها للجميع.
تعد الإمارات املحرك الأول يف املنطقة يف جمال اال�ستثمار يف الطاقة املتجددة ،وتعد مبادرة “م�صدر” منوذج ناجح يف هذا
املجال ،وهناك العديد من امل�شروعات التي نفذتها الإمارات يف جمال الطاقة املتجددة منها “�شم�س  ”1التي تعد �أكرب حمطة
طاقة �شم�سية مركزة يف العامل وتنتج  100ميجاواط ،وحمطة �إنتاج الطاقة من النفايات يف �أبوظبي ،و�ستنتج هذه املحطة
 100ميجاواط ،ومت طرح �إن�شاء املحطة يف مناق�صة ،ثم احلديقة ال�شم�سية يف دبي.

58

�أن للإمارات جهود كبرية يف جمال الطاقة املتجددة ،وتعد �أول حمرك للطاقة النظيفة يف املنطقة من خالل �سل�سلة من
الإجراءات منها “مبادرة م�صدر” التي تعترب مبادرة ا�سرتاتيجية على املدى الطويل ،ثم معهد م�صدر الذي يعد �أول جامعة
على م�ستوى الدرا�سات العليا يف العامل مكر�سة لتقدمي حلول واقعية للق�ضايا املتعلقة باال�ستدامة وبرنامج املنح الدرا�سية،
حيث يوفر  20منحة �سنوي ًا ،وم�شروع م�صفوفة لندن الذي يعد �أكرب حمطة لإنتاج الطاقة من الرياح البحرية ،وم�شروع �إنتاج
الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية يف موريتانيا وم�شروع �إنتاج الطاقة من الرياح يف �سي�شل.
كما �أن ا�ست�ضافة العا�صمة �أبوظبي لفعاليات قمة طاقة امل�ستقبل ي�ؤكد دعم الإمارات للجهود العاملية لتعزيز الطاقة املتجددة،
حيث ح�ضر فعاليات القمة �أكرث من  1000م�شارك وخبري وم�س�ؤول من  150دولة �شاركون يف ر�سم الطريق مل�ستقبل الطاقة
امل�ستدامة ،وبذلك �ستوا�صل �أبوظبي دفع النقا�ش فيما يت�صل بالطاقة املتجددة العاملي.
ولقد حققت دولة االمارات العربية املتحدة �إجنازات �ضخمة و�إحداث نقطة حتول يف توفري خدمات متطورة و�إن�شاء
امل�ست�شفيات واملدار�س وامل�ساجد داخل الدولة وعلى م�ستوى العامل.
لقد�أعلنت “�آيرينا” عن م�شروعات جديدة منها خريطة الطريق للطاقة املتجددة و�إعادة ر�سم خريطة الطاقة املتجددة يف
عام ، 2030و�إطالق مبادرة “ ”REMAPالتي تركز على م�ضاعفة الطاقة املتجددة ،و�أن تكون الطاقة امل�ستدامة للجميع،
وهناك نحو  32خبري ًا من خمتلف دول العامل وبالتعاون مع “�آيرينا” يعملون على ا�ستخدامات الطاقة املتجددة يف خمتلف
دول العامل ،و�سرتكز هذه املبادرات على م�ضاعفة الطاقات املتجددة.
كما �سيتم �إطالق مبادرة الأطل�س العاملي الذي يت�ضمن موارد وخمزون الطاقة املتجددة والطاقة امل�ستقبلية على م�ستوى
العامل حتى العام ، 2030وي�شارك يف م�شروع الأطل�س العاملي نحو  50دولة بالتعاون مع خمتربات الطاقة يف �أملانيا و�أمريكا
ومت و�ضع نظام مبتكر لتبادل املعلومات.
ولقد مت ت�أ�سي�س قاعدة بيانات فريدة ت�شمل نحو � 9آالف م�أخذ �أو مقدم للطاقة وم�شاريعها حل�ساب تكلفة الطاقة ،وتبني
�أن تكلفة نقل الطاقة املتجددة انخف�ضت بن�سبة  %55مع ا�ستخدام الألياف الب�صرية ،كما قدمت “�آيرينا” درا�سة �شاملة
عن قطاع النقل وتكلفة الطاقة امل�ستخدمة فيها� ،إىل جانب درا�سات اخرى عن الطاقة ال�شم�سية والطاقة احليوية والتدفئة
والتربيد.
�إننا نعي�ش يف ع�صر حتوالت غري م�سبوقة يف جمال الطاقة املتجددة ،و�إن م�شهد العامل يف ال�سنوات الع�شرين املقبلة �سيتغري
نتيجة النمو االقت�صادي والتح�ضر والطلب املتنامي على الطاقة ،وعلينا كمجتمع عاملي �إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي
نواجهها ،فعدد ال�سكان كان يف العام  2010نحو  6.9مليار ن�سمة من املتوقع �أن ي�صل �إىل  8.3مليار بحلول عام  ،2030منهم
 1.3مليار ن�سمة يف املدن يف العامل النامي ،ما يرفع الطلب على الطاقة ،و�سريتفع عدد ال�سكان من الطبقة الو�سطى من 2.5
مليار �إىل  3.9مليار ن�سمة يف البلدان النامية ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة ا�ستهالك الطاقة واملياه والغذاء.
ان التحديات امل�ستقبلية تتمثل فى �أن الطاقة يف الأ�سا�س جلميع االن�شطة االقت�صادية تقريب ًا ،والتوقعات ت�شري �إىل �أنه
�سيكون هناك زيادة بن�سبة  %33يف الطلب العاملي على الطاقة بحلول العام ، 2030وهناك توقع بزيادة معدالت النمو يف
النقل بن�سبة  %30والتدفئة بن�سبة  %20ون�سبة الطلب على اخلدمات ال�صحية  %60بحلول العام ، 2030يف املقابل ف�إن
مليار ن�سمة يف العام � 2030سيعي�شون من دون احل�صول على الكهرباء ،و 2.5مليار ن�سمه من دون مرافق الطهي النظيفة،
وهذا كله �سيعزز من الطلب املتنامي على الطاقة بالذات يف �آ�سيا ويف �إفريقيا والهند ،وذلك بحدود ثالثة �أ�ضعاف ،وهذا له
�آثار وخيمة على تغري املناخ ،فلقد و�صل تركيز انبعاثات الكربون �إىل  400مليون جزئ ،وهذا �سيكون له �آثار هائلة يف �إنتاج
وا�ستهالك الطاقة.
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ولتو�ضيح حجم امل�شكلة ،فان  1.3مليار ن�سمة ال ت�صلهم الطاقة ،بينما �أن الطاقة املتجددة ت�شكل جزء ًا من حل ق�ضايا البيئة
و�أمن الطاقة والتنمية الب�شرية ،ويف املقابل م�شروعات الطاقة املتجددة �ستوفر  5.7مليون وظيفة على امل�ستوى العاملي.
ولقد �أجرت “�آيرينا” العديد من الدرا�سات والأبحاث بالتعاون مع مراكز بحثية عاملية حول تقييم اجلاهزية للطاقة املتجددة
يف  18بلد ًا يف رو�سيا و�إفريقيا واملحيط الهادئ و�أمريكا الالتينية ،وهناك طلب متزايد من دول عدة لإجراء �أبحاث ودرا�سات
حول الطاقة املتجددة .هذا على الرغم من املعوقات الكثرية التى تعمل “�آيرينا” على اجتيازها ،فعلى �سبيل املثال الدول
اجلزرية �أي التي تقع يف اجلزر تفتقر �إىل الطاقة ،لذلك تركز عليها “�آيرينا” من خالل �إجراء الأبحاث والدرا�سات ،نظر ًا
لأن بع�ض اجلزر تنفق ما ي�صل �إىل  20%من �إجمايل الناجت املحلي على ا�سترياد الوقود الأحفوري.
كما تعمل “�آيرينا” على م�ساعدة �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يف احل�صول على ح�صة عالية من الطاقة
املتجددة ،وجا ٍر تنفيذ م�شروع الطاقة احلرارية الأر�ضية يف جبال االنديز ،وم�شروع ممر الطاقة النظيفة يف �أمريكا.
ولتو�ضيح حجم امل�شكلة  ،فمنذ عام  2008زاد �إنتاج الطاقة املتجددة احلديثة مبعدل �أ�سرع بكثري من الوقود الأحفوري ،وزاد
ا�ستهالك الطاقة الإقليمية بن�سبة  %15بني عامي  2007و، 2010ويرجع ذلك �إىل النمو ال�سكاين واالقت�صادي ،وبلغ �إجمايل
اال�ستثمارات اجلديدة يف الطاقة املتجددة  2.9مليار دوالر يف عام  2012بزيادة  %40على عام ، 2011وجتري درا�سة ت�سعري
الطاقة يف كل من م�صر وليبيا والأردن واملغرب وتون�س.
�أن الطاقة املتجددة �ست�صبح �صناعة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي تر�صد لها مليارات الدوالرات ،كما �أن م�شروعات
الطاقة املتجددة �ستوفر � 116ألف وظيفة �سنوي ًا يف دول “التعاون”� ،إىل جانب تخفي�ض انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون بحدود
 1.2جيجاطن ،وتوفري  3.9مليار برميل من النفط تبلغ ما يعادل  200مليار دوالر ،كما �أن هناك م�شروعات يف الطاقة
املتجددة يف ال�سعودية ،منها �إن�شاء حمطة لتوليد الطاقة بالرياح قدرتها الإنتاجية  70ميجاواط ،و�إن�شاء حمطة للطاقة
ال�شم�سية يف ال�سعودية قدرتها الإنتاجية  54ميجاواط.
وبذلك تعد الإمارات �أوىل الدول املبادرة يف املنطقة يف جمال الطاقة املتجددة  ،كما انها �ألهمت دول جمل�س التعاون
اخلليجي لتبني خطط طموحة ال�ستخدام الطاقة املتجددة.
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خامس ًا:
التوقعات
االقتصادية لعام 2014

التوقعات االقتصادية لعام 2014

من املتوقع مع بقاء �أ�سعار النفط عند معدالت مرتفعة ويف ظل التعايف املنتظر لالقت�صاد العاملي �أن ي�ستمر اقت�صاد الدولة
يف حتقيق معدالت منو ايجابية ت�صل اىل حوايل  %5.0طبقا للبنك الدويل(وطبقا لال�سكوا  )%5.2يف العام  2014مدفوع ًا
بالنتائج اجليدة يف ال�سنوات ال�سابقة ،وعلى �ضوء امل�ؤ�شرات واملتغريات الإيجابية التي حتققت عام .2013
ففي قطاع ال�صناعات التحويلية �ستتحول الدولة يف غ�ضون ال�سنوات القادم ــة لأكرب منتج للأملني ــوم بالعامل ،كما �ست�ساهم
املدن ال�صناعية املتخ�ص�صة وال�صناعات النوعية (ال�سفن والطائرات) يف رفع ن�سبة م�ساهمة القطاع يف الناجت و�إحداث
املزيد من التنويع يف م�صادر الدخل ،وبالن�سبة لقطاع ال�سياحة وال�سفر يتوقع ا�ستمرار منوه ب�شكل �سريع يف ظل حتول الدولة
لوجهة �سياحية دولية وفوز دبي با�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو  ،2020و�سي�شهد قطاع التجارة اخلارجية منو ًا ملحوظ ًا خالل
العام احلايل اذ يتوقع ارتفاع ال�صادرات ال�سلعية مبا فيها ال�صادرات النفطيةبن�سبة  %5.8لت�صل �إىل حوايل  1.4تريليون
درهم مقابل حوايل 1.3تريليون درهم يف العام املا�ضي  ،2013ونظر ًا لالنتعا�ش والزيادة املتوقعة يف ن�شاط �إعادة الت�صدير،
ف�سوف ترتفع اي�ضا قيمة الواردات بن�سبة كبرية هذا العام لت�صل اىل حوايل  885مليار درهم مقابل  797مليار درهم يف
العام .2013
يتوقع �أن حتقق املوازنة العامة فائ�ض ًا بن�سبة  %9من الناجت املحلي الإجمايل ،وهو �ضعف امل�ستوى املتحقق يف العام ،2012
و�أال يتعدى معدل الت�ضخم ن�سبه  %2.0ب�سبب املرونة التي يتمتع بها اقت�صادنا الوطني ،وامتالك القدرة والآليات على
اتخاذالإجراءات املنا�سبة ل�ضبط الأ�سعار وكبح جماح الت�ضخم.
بالنظر �إىل �أن عام � 2013شهد منو ًا بن�سبة  %20.0يف حجم اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة  ،ف�إنه من املنتظر �أن ت�ستمر
�أ�سواق الدولة والبيئة االقت�صادية املواتية يف ت�شكيل وجهه جاذبة للمزيدمن تلك اال�ستثمارات خالل عام  2014يف العديد
من القطاعات االقت�صادية غري النفطية وعلى ر�أ�سها القطاع ال�سياحي وقطاعي العقارات والإن�شاءات والأ�سواق املالية،
ومقدر لها ان ترتفع لت�صل اىل حوايل  44مليار درهم.
�أجمعت م�ؤ�س�سات مالية دولية على قدرة االقت�صاد الوطني على موا�صلة وترية النمو املرتفع خالل ال�سنوات املقبلة ،على
الرغم من التقلبات الراهنة يف �أ�سعار النفط العاملية ،بف�ضل ما يتمتع به من م�ستويات عالية من التنوع ،يعك�سه النمو الوا�سع
للقطاعات غري النفطية ،املقدر �أن ي�صل �إىل  %5,2بنهاية عام .2014
ولقد �أظهر تقرير ملعهد التمويل الدوىل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ان الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام  2014ت�سارع ًا
ملحوظ ًا يف وترية منو القطاعات غري النفطية ،التي يت�صدرها قطاع ال�سياحة والنقل والتجارة والعقارات ،ومن املتوقع �أن
حتافظ ال�سيا�سات املالية والنقدية يف الدولة على �أدائها املتميز ،مبا ينعك�س على النمو يف الناجت املحلي الإجمايل للإمارات
بنهاية عام  2014لي�صل �إىل .%4,6
ونوه التقرير على االنعكا�سات الإيجابية املتوقعة ال�ست�ضافة �إك�سبو  2020على دعم النمو االقت�صادي لدبي بوجه خا�ص
واالقت�صاد الوطني بوجه عام خالل ال�سنوات املقبلة ،م�شري ًا �إىل �أن الإمارات جنحت بف�ضل ما تتمتع به من بيئة ا�ستثمارية
واقت�صادية و�سيا�سية م�ستقرة يف جذب الكثري من ر�ؤ�س الأموال من �أ�سواق نا�شئة عدة مثل رو�سيا والهند وال�صني ،ف�ض ًال
عن الأ�سواق املحيطة ،وذلك خالل الأ�شهر املا�ضية ،قدرها بنحو  12مليار دوالر� ،شكلت نحو  %3من الناجت املحلي الإجمايل.
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ونوه التقرير مبتانة النظام امل�صريف يف الإمارات وقوة ر�سملة البنوك الإماراتية ،وتزايد ربحيتها ،يف �أعقاب حت�سن البيئة
الت�شغيلية وجودة الأ�صول وتراجع م�ستوى املخ�ص�صات املجنبة لتغطية الديون املتعرثة ،متوقع ًا �أن ترتاجع ن�سبة القرو�ض
املتعرثة لإجمايل الإقرا�ض فى عام  2014لت�صل �إىل  %7,4مقارنة مع  %8,1عام  ،2013و %8,7يف عام .2012
كما توقع �صندوق النقد الدوىل �أن ي�صل حجم الناجت املحلي الإجمايل للإمارات �إىل  474,2مليار دوالر ( 1,74تريليون
درهم) عام  ،2018مقارنة بنحو  377مليار دوالر العام املا�ضي .كما �أ�شار تقرير النقد الدويل �إىل امل�ؤ�شرات الإيجابية
لالقت�صاد الكلي لدولة الإمارات ،ما يعك�س قوة النمو الذي ي�شهده اقت�صاد الدولة.
توقعات النمو االقتصادي في االقتصادات الصاعدة والنامية

من املتوقع �أن يتح�سن الناجت املحلي الإجمايل يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية ككل ب�شكل طفيف عام  2014ب�سبب البطء
يف منو ال�صني من  %7.7عام � 2013إىل  %7.5يف عام  ،2014وا�ستمرار التحديات الهيكلية وال�سيا�سية التي تواجه ال�صني.
مع اال�شارة �إىل حتقيق النمو ارتداد ًا ايجابي ًا قوي ًا يف ال�صني خالل الن�صف الثاين من  ،2013وما يرجع يف معظمه اىل
ت�سارع الن�شاط اال�ستثماري� .إال �أن بع�ض االقت�صادات ال�صاعدة الكربى ال تزال تواجه العديد من العيوب الهيكلية والقيود
التي تعيق املزيد من اال�ستثمارات ومنو الإنتاجية ب�شكل �أ�سرع .ومن املتوقع �أن يبلغ النمو يف الإقت�صادات ال�صاعدة والنامي ــة
 %5.1عام  2014و %5.4عام  .2015و�إن �أي تباط�ؤ يف النمو يف ال�صني �سي�ؤثر على العديد من االقت�صادات ال�صاعدة
والنامية الأخرى ،و�أهمها البلدان امل�صدرة لل�سلع الأولية.
وقد بد�أت ال�صني وعدد من اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة جتاوز مرحلة الذروة الدورية واال�ستفادة من حت�سن الطلب
اخلارجي يف االقت�صادات املتقدمة ،ومن املتوقع �أن تظل معدالت منوها �أعلى من معدالت منو االقت�صادات املتقدمة ،لكنها
�أقل من امل�ستويات املرتفعة امل�سجلة خالل ال�سنوات الأخرية.
ويف مقارنة ملعدالت النمو املحققة يف االقاليم ال�صاعدة والنامية ،فقد ت�صدرت �آ�سيا ال�صاعدة النمو فيها بن�سبة  %6.3مع
نهاية العام  ،2013مقابل  %5لأفريقيا جنوب ال�صحراء ،و %2.3لأوروبا ال�شرقية والو�سطى ،و %2.1ملنطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا.
ويظل التقلب يف الأ�سواق املالية والتدفقات الر�أ�سمالية ميثل م�صدر ًا للقلق يف االقت�صادات ال�صاعدة ،حيث من
املتوقع �أن ينخف�ض الفائ�ض يف احل�ساب اجلاري للإقت�صادات ال�صاعدة والنامية كن�سبة من ناجتها املحلي الإجمايل
من  %1.4عام � 2012إىل  %0.83عام  ،2013ف�إىل  %0.81عام  .2014وبالن�سبة لكل �إقليم على حدة ،فمن املتوقع �أن
ت�سجل منطقة �شرق وو�سط �أوروبا عجز ًا بن�سبة  % 4.5من ناجتها املحلي الإجمايل خالل العام احلايل ،وكومنولث
الدول امل�ستقلة فائ�ض ًا بن�سبة  ،%1.6و�آ�سيا ال�صاعدة فائ�ض ًا بن�سبة  ،%1.31و�أمريكا الالتينية والكاريبي عجز ًا بن�سبة
� ،%2.4أفريقيا جنوب ال�صحراء عجز ًا بن�سبة  ،%4يف حني حتقق منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا فائ�ض ًا بن�سبة
.% 9.26
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