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ر�سالة الوزير
حافظ االقت�صاد الوطني على ا�ستقراره خالل ال�سنوات املا�ضية بالرغم من
حالة عدم اال�ستقرار والتذبذب امل�سيطرة على غالبية االقت�صاديات  ،حيث
احتلت الإمارات مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من االقت�صاديات
العاملية ففي عام  2012حققت املرتبة ال�سابعة يف جودة بيئة االقت�صاد الكلي،
وكذلك حققت حت�سنا ملمو�سا يف م�ؤ�شر التناف�سية باحتاللها املرتبة  24من
بني  144دولة �شملها تقرير التناف�سية العاملي مقابل املرتبة  27يف العام ،2011
وحلت يف املرتبة الثالثة عربيا بعد قطر وال�سعودية ،وحققت املرتبة اخلام�سة
يف دعامة كفاءة �أ�سواق ال�سلع.
�إن الت�صنيف العاملي املتميز الذي احتله االقت�صاد الوطني ي�أتي لي�ؤكد �سالمة
الأو�ضاع املالية واالقت�صادية للدولة ،وي�شري �إىل �أن ال�سيا�سات التي تنتهجها
احلكومة يف �إدارة االقت�صاد على مدار ال�سنوات املا�ضية جعل االقت�صاد الوطني
يف م�أمن �ضد املخاطر والتقلبات.
يتمتع اقت�صاد دولة الإمارات مبميزات متعددة �ساهمت يف حتقيق معدالت منو
ايجابية مع وجود قطاع مايل ونقدي م�ستقر و�آمن ،ومناخ ا�ستثماري م�شجع املهند�س �/سلطان بن �سعيد املن�صوري
�إ�ضافة �إىل معدالت منخف�ضة للت�ضخم بلغت  % 0.66عام  2012بالتوازي مع وزير االقت�صاد
ظروف �سيا�سية واجتماعية م�ستقرة تدفع القطاعات االقت�صادية للنهو�ض
والتقدم.
�أن البنى التحتية املتطورة للدولة �ساهمت كذلك يف جذب ر�ؤو�س الأموال
واال�ستثمارات الأجنبية مما كان له اكرب الأثر يف حتقيق هدف تنويع م�صادر الدخل،
والو�صول باقت�صادها مل�ستوى جعله �أكرب ثاين اقت�صاد عربي من حيث احلجم،
كل ذلك كان �سببا يف �أن حتتل دولة الإمارات مركزا متقدما يف امل�ؤ�شرات
االقت�صادية الدولية باعتبارها دولة متطورة متتلك القدرة على املناف�سة ،وهذا
بالطبع من �ش�أنه حتقيق املزيد من االزدهار واالرتفاع يف معدالت النمو وحت�سني
م�ستويات املعي�شة يف ال�سنوات القادمة.
و يتناول هذا التقرير بالتحليل �أداء االقت�صاد الوطني من خالل ا�ستعرا�ض
اهم م�ؤ�شرات االقت�صاد والتطور يف العام  ،2012و يعر�ض التوقعات االقت�صادية
لدولة الإمارات يف العام .2013
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�أوال :الأو�ضاع االقت�صادية العاملية والعربية واخلليجية

الأو�ضاع االقت�صادية العاملية والعربية واخلليجية

�أوال :الأو�ضاع االقت�صادية العاملية والعربية واخلليجية:
 .1الأو�ضاع االقت�صادية العاملية

ظل االقت�صاد العاملي يت�أرجح بني النمو يف بع�ض جهاته والرتاجع يف جهات اخرى و بالأحرى
ميكن القول بح�صول تبادل للأدوار بني ال�شرق والغرب يف قيادة االقت�صاد العاملي  ،وميكن
ت�شخي�ص االقت�صاد العاملي خالل العام  2012ب�أن الربع الأول من العام امتاز بالتح�سن
الن�سبي متجاوزا بذلك االنتكا�سة االقت�صادية التي تعر�ض لها �أواخر العام  ،2008ومع
اقرتاب ال�سنة من نهايتها ظل هذا التح�سن ه�شا مع حتقق معدالت منو ايجابية لبع�ض
االقت�صاديات ال�صاعدة والبلدان ذات الدخل املنخف�ض مع حت�سن يف الن�شاط االقت�صادي
للواليات املتحدة الأمريكية� .إال �أن التقلبات ال�سوقية التي تعر�ضت لها منطقة اليورو مثلت
م�صدر خطر رئي�سي على االقت�صاد العاملي ككل.

 .1/1الناجت املحلي احلقيقي

بعد الأداء اجليد لالقت�صاد العاملي يف عام  2011انخف�ض معدل النمو االقت�صادي ب�شكل
طفيف يف العام  2012لي�صل �إىل حوايل  % 1.3مقارنة ب ـ  % 1.6يف عام  2011نتيجة
لرتاجع النمو يف االقت�صاديات املتقدمة من  % 3.9يف العام � 2011إىل  % 3.2ب�سبب
تدهور الأو�ضاع املالية يف منطقة اليورو وت�صاعد تداعياتها ال�سلبية ال�سيما يف ا�سبانيا
وايطاليا وتعر�ض كل منهما لربامج �إنقاذ لكونهما من االقت�صاديات كبرية احلجم
فايطاليا حتتل املرتبة الثالثة بعد كال من �أملانيا وفرن�سا يف قائمة االقت�صاد الأوروبي يف
حني ت�أتي ا�سبانيا يف املرتبة الرابعة .ومما زاد الو�ضع �سوءا تراجع االقت�صاد الربيطاين
�إىل و�ضعية االنكما�ش وتراجع منو اقت�صاديات الأ�سواق ال�صاعدة واالقت�صاديات النامية
�إىل  % 5.1عام  2012مقابل  % 6.3عام .2011

 .2/1التجارة اخلارجية

تراجع منو حجم التجارة العاملية ب�سبب تراجع النمو يف االقت�صاد العاملي خا�صة
لالقت�صاديات املتقدمة ،ففي ال�سلع واخلدمات بلغ معدل منو التجارة العاملية حوايل
 % 2.8يف عام  2012مقابل  % 5.9يف العام  ،2011وجاء ذلك كنتيجة حتمية لرتاجع
منو واردات االقت�صاديات املتقدمة �إىل  % 1.2عام  2012مقابل  % 4.6عام ،2011
وكذلك منو اقت�صاديات الأ�سواق ال�صاعدة والنامية بن�سبة  % 6.1عام  2012مقابل
 ،% 8.4وذلك على الرغم من ارتفاع �صادرات االقت�صاديات املتقدمة �إىل  % 6.6عام
 2012مقابل  % 5.6عام  2011وارتفاع �صادرات اقت�صاديات الأ�سواق ال�صاعدة
والنامية بن�سبة  % 3.6عام  2012مقابل  % 2.1عام .2011
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 .3/1الت�ضخم

�شهد االقت�صاد العاملي يف العام  2012انخفا�ض ًا طفيفا يف معدالت الت�ضخم .فقد �شهدت االقت�صاديات املتقدمة معدل ت�ضخم بلغ
حوايل  % 2مقابل حوايل  % 2.7يف العام � ،2011أما على م�ستوى اقت�صاد الأ�سواق ال�صاعدة والنامية فقد بلغ معدل الت�ضخم فيها
 % 6.1عام  2012مقابل  % 7.2عام .2011
و�شهدت �أ�سعار ال�سلع الأولية معدل ت�ضخم بلغ  % 1يف العام  2012لل�سلع النفطية مقابل  % 31.6يف العام  ،2011وعلى �صعيد ال�سلع
الأولية غري الوقود فقد ارتفعت �أ�سعارها مبعدل بلغ  % 9.8يف العام  2012مقابل  % 17.8للعام .2011

جدول ()1
امل�ؤ�شرات الرئي�سية املقارنة لالقت�صاد العاملي لعامي ()2012 - 2011
ن�سب النمو
2011

البيان
		
الناجت املحلي احلقيقي

االقت�صاديات
املتقدمة
% 3.9

2012

االقت�صاديات
ال�صاعدة والنامية
% 6.3

االقت�صاديات
املتقدمة

االقت�صاديات
ال�صاعدة والنامية

% 3.2

% 5.1

التجارة العاملية
		
ال�صادرات

% 5.6

% 2.1

% 6.6

% 3.6

		
الواردات

% 4.6

% 8.4

% 1.2

% 6.1

		
معدل الت�ضخم

% 2.7

% 7.2

% 2.0

% 6.1
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الأو�ضاع االقت�صادية العاملية والعربية واخلليجية

 .2الأو�ضاع االقت�صادية العربية
�أثرت عوامل عدة يف ر�سم مالمح تطور اقت�صاديات الدول العربية وما نتج عنها من انكما�ش يف النمو وتراجع
�أداء ال�صادرات وتدفق ال�سياحة والتحويالت للدول العربية.

 .1/2الناجت املحلي احلقيقي

�أدت حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي الناجمة عن التحوالت ال�سيا�سية يف عدد من الدول العربية �إىل تراجع اقت�صاديات هذه
الدول .وبالرغم من ذلك كله فقد توقع �صندوق النقد العربي �أن يحقق االقت�صاد العربي منو ًا حقيقي ًا بن�سبة  % 3,5خالل العام 2012
نتيجة انح�سار تداعيات الأزمة املالية العاملية وحت�سن الطلب على ال�صادرات غري النفطية لبع�ض الدول العربية وزيادة عائدات �صادرات
الدول العربية امل�صدرة للنفط نتيجة ارتفاع �أ�سعاره يف الأ�سواق الدولية .وبرزت تقديرات القت�صاد دول عربية معينة على ال�صعيد العاملي
بان ي�سجل االقت�صاد الليبي على �سبيل املثال �أ�سرع معدل منو يف العامل خالل عام  2012ب�سبب حركة �إعادة الأعمار لت�صل الن�سبة �إىل
 .% 23ويف املقابل تعر�ض االقت�صاد ال�سوداين لأكرب انكما�ش له على م�ستوى العامل بن�سبة ت�صل �إىل  % 9نتيجة فقدان البالد لثالثة
�أرباع احتياطياتها النفطية ب�سبب انف�صال اجلنوب.

 .2/2التجارة اخلارجية

بلغ �إجمايل حجم التجارة اخلارجية للدول العربية يف العام  2012حوايل  1.3تريليون دوالر مقابل حوايل  1.2تريليون يف العام ،2011
وبن�سبة منو بلغت حوايل  % 10.4فيما �شكلت التجارة البينية للدول العربية حوايل  % 11من �إجمايل جتارتها اخلارجية.
�أدى ا�ستمرار حالة عدم اال�ستقرار يف بع�ض الدول العربية و�ضعف الطلب يف �أوروبا ودول املنطقة �إىل ت�ضا�ؤل حجم �صادرات تلك الدول،
فقد تراجعت ن�سبة منو التجارة اخلارجية ل�سوريا يف العام  2012ب�شكل حاد ومبا ن�سبته  % -60عن العام  .2011وتراجع التجارة
اخلارجية لل�سودان بن�سبة بلغت  % -50وذلك كنتيجة حتمية النف�صال اجلنوب .و�ساعدت عودة اال�ستقرار ال�سيا�سي جزئيا يف كال من
م�صر ،اليمن ،املغرب ،اجلزائر وتون�س على تقلي�ص حجم االنخفا�ض يف ن�سبة منو التجارة اخلارجية لهذه الدول.
وعلى النقي�ض من ذلك فقد حققت كال من العراق وليبيا قفزة نوعية يف ن�سبة منو التجارة اخلارجية حيث بلغت  % 246.7يف ليبيا
وحوايل  % 17.5يف العراق  .يف حني حافظت كل من لبنان ،الأردن ،وموريتانيا على نف�س حجم جتارتها اخلارجية .

 .3/2الت�ضخم

ارتفعت معدالت الت�ضخم يف بع�ض الدول العربية ب�سبب الآثار التي خلفتها حركات االحتجاج يف هذه الدول وما نتج عنها من �أثار �سلبية
على ن�شاطها االقت�صادي .وتعر�ضت كال من �سوريا وال�سودان لأعلى م�ستويات الت�ضخم بلغت بالن�سبة ل�سوريا  % 37يف عام  2012مقابل
 % 4.8يف عام  2011ومبعدل  % 31.9يف ال�سودان مقارنة بحوايل  % 18عام  ،2011يف الوقت الذي ا�ستطاعت فيه كال من املغرب
وفل�سطني حتقيق اقل معدالت ت�ضخم حيث بلغت  % 1.2يف املغرب وحوايل  % 1.7يف فل�سطني.
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 .3الأو�ضاع االقت�صادية اخلليجية
 .1/3الناجت املحلي احلقيقي

�أدت متابعة دول جمل�س التعاون اخلليجي لتنفيذ برامج الإ�صالح االقت�صادي التي بد�أتها بعد الأزمة املالية العاملية اىل حمافظتها على
م�سرية منوها االقت�صادي بالرغم من تذبذب الظروف ال�سيا�سية التي تعر�ضت لها معظم الدول العربية املحيطة بها ،حيث قدر �صندوق
النقد الدويل معدل النمو االقت�صادي لدول املجل�س كافة بحوايل  % 6.6يف العام  .2012وذكر تقرير �أفاق االقت�صاد الإقليمي لل�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل عدد من الآفاق االيجابية التي ميكنها الت�أثري على االقت�صاد اخلليجي على
املدى القريب متمثلة يف �سعر النفط املرتفع ،وعودة التوازن يف الإنتاج النفطي وقوة منو �إجمايل الناجت املحلي غري النفطي لهذه الدول.

 .2/3التجارة اخلارجية

بلغ حجم التجارة اخلارجية لدول املجل�س حوايل  1024مليار درهم يف العام  2012و ارتفع حجم التجارة اخلارجية جلميع دول
املجل�س ماعدا مملكة البحرين التي حافظت على م�ستواها للعام ال�سابق والبالغ  21مليار دوالر يف الوقت الذي حققت فيه اململكة العربية
ال�سعودية �أعلى قيمة تبادل و�صلت �إىل حوايل  395مليار دوالر يف العام  2012مقارنة بــحوايل  365مليار دوالر خالل عام 2011
و�شكلت حوايل  % 38.6من �إجمايل جتارة دول املجل�س مع العامل اخلارجي.
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الأو�ضاع االقت�صادية العاملية والعربية واخلليجية

 .3/3الت�ضخم

�أثبتت دول املجل�س قدرة كبرية على املحافظة على معدالت منخف�ضة من الت�ضخم ويعزى ذلك �إىل ال�سيا�سات املالية والنقدية التي
اتبعتها تلك الدول وحرية الأ�سواق و�إنفتاحها ووفرة ال�سلع واخلدمات .ووفقا للتقديرات الأولية فقد ا�ستطاعت كافة دول املجل�س حتقيق
معدالت ت�ضخم مقبولة تراوحت بني  % 1.9يف قطر وحوايل  % 4يف ال�سعودية وذلك كما ي�شري اجلدول (.)2

جدول ()2
التجارة اخلارجية والت�ضخم يف دول جمل�س التعاون لعامي ()2012 - 2011
مليار درهم
الدولة

التجارة اخلارجية

معدل الت�ضخم

2011

2012

2011

2012

		
مملكة البحرين

21

21

% -0.4

% 2.8

		
دولة الكويت

103

121

% 4.7

% 2.9

		
�سلطنة عمان

47

52

% 4.1

% 2.9

		
دولة قطر

114

134

% 1.9

% 1.9

اململكة العربية ال�سعودية

365

395

% 4.9

% 4.0

دولة الإمارات العربية املتحدة

282

301

% 0.9

% 0.7

932

1024

		

		
املجموع
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ثاني ًا:
�أداء االقت�صاد الوطني

�أداء االقت�صاد الوطني

ثاني ًا� :أداء االقت�صاد الوطني
 .1النمو االقت�صادي

�شهد عام  2012تطورا جوهريا يف �أداء االقت�صاد الوطني والذي �أ�صبح �أكرث ا�ستقرار ًا ،وتر�سيخ ًا ملرحلة التنوع بقيادة عدد من القطاعات
غري النفطية يف مقدمتها ال�سياحة والتجارة اخلارجية واخلدمات املالية واالت�صاالت ،باللإ�ضافة �إىل عودة القطاع العقاري لالنتعا�ش.
ومنت كافة القطاعات االقت�صادية غري النفطية دون ا�ستثناء مبعدالت جيدة وهو ما انعك�س ايجابيا على النمو العام للناجت املحلي الإجمايل
ب�شقيه النفطي وغري النفطي.
لقد حقق الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للدولة منوا بلغ  % 4.4عام  2012لي�صل �إىل  1025.6مليار درهم عام  2012مقابل 982.7
مليار درهم عام  ،2011وذلك بدعم قطاع النفط واال�ستثمارات ال�ضخمة يف البنية التحتية والتي �أدت �إىل �إيجاد بنية حتتية متطورة،
وامل�ساهمة يف بناء اقت�صاد غري نفطي قوى مما �أدى �إىل منو القطاعات غري النفطية عام  2012بنحو  % 3.4لريتفع من  667.3مليار
درهم عام � 2011إىل  690.3مليار درهم عام  ،2012ومثلت ما ن�سبته  % 67.3من �إجمايل الناجت املحلي عام .2012

جدول ()3
الناجت املحلي الإجمايل لعامي ()2012 - 2011
مليار درهم

			
البيان

2011

2012

بالأ�سعار اجلارية

1280.2

1409.5

% 10.1

777

843.4

% 8.5

بالأ�سعار الثابتة

982.7

1025.6

% 4.4

غري النفطي

667.3

690.3

% 3.4

غريالنفطي

ن�سبة النمو

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

مل�صدر :املركز الوطني للإح�صاء

وبا�ستعرا�ض هيكل الناجت املحلي الإجمايل للدولة بالأ�سعار الثابتة (احلقيقي) للعام  ،2012نالحظ �أن القطاعات الإنتاجية (الزراعة،
النفط ،ال�صناعة ،الكهرباء واملاء ،الت�شييد والبناء) حققت ناجتا بلغ  568.3مليار درهم مبعدل منو قدره  % 4.1وبن�سبة م�ساهمة بلغت
 % 55.4من �إجمايل الناجت املحلي.
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�أما قطاعات اخلدمات الإنتاجية (التجارة الداخلية ،املطاعم والفنادق ،العقارات ،النقل واالت�صاالت ،امل�شروعات املالية) فقد حققت
ناجتا قدره  371.1مليار درهم مبعدل منو بلغ  % 3.5عن عام  2011وبن�سبة م�ساهمة بلغت  % 36.2من �إجمايل الناجت املحلي املحقق
عام .2012
كما حققت القطاعات اخلدمية ( احلكومية ،واالجتماعية وال�شخ�صية ) ناجتا قدره  86.2مليار درهم ومبعدل منو  % 10.1و�ساهمت
بحوايل  % 8.4من الناجت املحلي الإجمايل.

جدول ()4
الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة لعامي ()2012 - 2011
مليار درهم

		

البيان

2011

2012

ن�سبة النمو	

امل�ساهمة

القطاعات الإنتاجية

545.7

568.3

% 4.1

% 55.4

قطاعات اخلدمات الإنتاجية

358.7

371.1

% 3.5

% 36.2

القطاعات اخلدمية

78.3

86.2

% 10.1

% 8.4

الإجمايل

982.7

1025.6

% 4.4

% 100

 .2اال�ستهالك

ي�ستند تطور معدالت اال�ستهالك النهائي �إىل عدة �أ�سباب �أبرزها ال�سيا�سة االقت�صادية للدولة التي ت�ستهدف عدم امل�سا�س بنوعية اخلدمات
املقدمة لل�سكان �سواء كانت تعليمية �أو �صحية �أو خدمات عامة وبلديات� ،إ�ضافة �إىل التطور احل�ضاري والثقايف امللمو�س والذي �أوجد �أمناطا
جديدة من اال�ستهالك عاما بعد �آخر مما �ساعد على الزيادة ال�سكانية ونوعية تلك الزيادة من حيث امل�ستوى احل�ضاري ،وارتفاع الأجور
يف الدولة ب�شكل عام.
وت�شري البيانات �إىل �أن حجم الإنفاق اال�ستهالكي النهائي احلقيقي قد ارتفع من  611.8مليار درهم �إىل  664.6مليار درهم بن�سبة زيادة
قدرها  ،% 8.6وارتفعت ن�سبة اال�ستهالك النهائي �إىل الناجت املحلي الإجمايل من � % 62.3إىل  % 64.8عام .2012
وحققت الدولة اجنازات متقدمة يف م�ؤ�شر �سهولة ممار�سة الأعمال متثلت بانخفا�ض م�ستوى اجلرمية وا�ستقرار احلكومات والأنظمة
ال�ضريبية وال�صحة العامة والف�ساد ومعدل ال�ضريبة وكفاءة البنية التحتية و�أنظمة العمالت الأجنبية  ،فيما ال تزال هناك بع�ض
التحديات الأخرى والعقبات التي ت�سعى الدولة لتذليلها مثل �أنظمة العمالة والو�صول �إىل م�صادر التمويل وامل�ستوى التعليمي للقوى العاملة
والبريوقراطية.
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�أداء االقت�صاد الوطني

جدول ()5
الإنفاق اال�ستهالكي النهائي لعامي ()2012 - 2011
				
البيـــــــــان

مليار درهم

2011

2012

ن�سبة النمو

الإنفاق اال�ستهالكي احلكومي

80.3

83.2

% 3.6

الإنفاق اال�ستهالكي اخلا�ص	

531.5

581.5

% 9.4

الإنفاق اال�ستهالكي النهائي

611.8

664.6

% 8.6

ن�سبته للناجت املحلي الإجمايل

% 62.3

% 64.8

-

 .3الت�ضخم

امل�صدر  :املركز الوطني للإح�صاء

حافظ الت�ضخم على م�ستواه خالل ال�سنوات الأخرية عقب الأزمة املالية �إذ حقق معدل بلغ حوايل  % 0.66يف العام  2012مقابل
 % 0.88يف العام املا�ضي .2011
وميكن لرتاجع معدالت الت�ضخم يف االقت�صاد الوطني �أن تزيد من فر�ص اال�ستقرار املايل وتقلل من احتماالت ت�آكل الأرباح اال�ستثمارية
ليبقى اقت�صاد الدولة وجهه ا�ستثمارية جاذبة على امل�ستوى العاملي ،مما ينعك�س على التدفقات اال�ستثمارية الأجنبية �إىل الدولة .وحتمل هذه
امل�ؤ�شرات عددا من الدالالت ب�ش�أن الأداء لالقت�صادي للدولة يف املرحلة الراهنة �أبرزها �أن اقت�صاد الوطني قد حقق تعافيا من تداعيات
الأزمة املالية العاملية فاعلية ال�سيا�سات االقت�صادية واملالية املتوازنة والواقعية التي اتخذتها الدولة لكبح جماح الت�ضخم واملحافظة على
م�ستويات املعي�شة.
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 .4البيئة اال�ستثمارية

تعد اال�ستثمارات الأداة املحورية لتنمية القدرات الإنتاجية لالقت�صاد الوطني وتوفري متطلبات اال�ستهالك املحلي وحتقيق وفورات للت�صدير،
وقد جاءت الإجنازات التي حتققت نتيجة توفر البني التحتية ال�شاملة ملوانئ بحرية وجوية وتطور خدماتها اللوج�ستية مما جعلها نقطة ربط
بني دول املنطقة .كما �أن الأداء الإيجابي لالقت�صاد الوطني خالل ال�سنوات املا�ضية ،كانت له �صله مبا�شرة بحجم اال�ستثمارات املنفذة على
�أر�ض الدولة ،وكان للربامج اال�ستثمارية �أي�ضا دور كبري يف �إنعا�ش الأو�ضاع االقت�صادية خا�صة خالل الأزمة املالية العاملية ،كما حدث من
زيادة يف �إ�ستثمارات البنية التحتية كاملواين واملطارات وحمطات الكهرباء.
تو�ضح م�ؤ�شرات اال�ستثمار �أن اال�ستثمارات املحلية قد منت بن�سبة  % 12.5عن عام  2011ومثلت ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص ما ن�سبته
 % 65.3من �إجمايل اال�ستثمار يف عام  ،2012وهنا يربز الدور الذي يلعبه القطاع اخلا�ص يف حجم اال�ستثمارات املحلية باعتباره ركن
�أ�سا�سي داعم لال�ستثمارات احلكومية وا�ستثمارات القطاع العام.

جدول ()6
�إجمايل تكوين ر�أ�س املال ح�سب القطاعات بالأ�سعار اجلارية لعامي ()2012 - 2011
(مليار درهم)
				
2011
البيان
ن�سبة النمو
*2012
% 9.8
309.2
281.7
	�إجمايل تكوين ر�أ�س املال
القطاع احلكومي

29.0

31.8

% 9.7

القطاع العام

68.8

75.5

% 9.7

القطاع اخلا�ص

183.9

201.8

% 9.7

*امل�صدر :تقديرات �أولية ،املركز الوطني للإح�صاء ،مايو .2013
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ال�شكل ()1
توزيع التكوين الرا�سمايل للعام 2012
القطاع احلكومي
% 10.3
% 24.4

% 65.3

القطاع اخلا�ص

القطاع العام

 .1/4اال�ستثمارات املحلية

ت�شري البيانات �إىل �أن حجم اال�ستثمارات قد و�صل �إىل  309.2مليار درهم عام  ،2012مقارنة بنحو  281.7مليار درهم عام 2011
بن�سبة منو بلغت  .% 9.8ويف �إطار ال�سيا�سة االقت�صادية الهادفة �إىل تو�سيع رقعة م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف حركة التنمية فقد تزايدت
ح�صة القطاع اخلا�ص من حجم اال�ستثمارات �إىل  201.8مليار درهم عام  2012مقارنة بنحو  183.9مليار درهم عام  2011بن�سبة منو
بلغت نحو  ،% 9.7ولت�شكل حوايل  % 65.3من �إجمايل اال�ستثمارات .و حر�صا من الدولة على حتقيق مزيد من الرفاهية وجتديد و�صيانة

بع�ض مرافق البنية الأ�سا�سية وتنفيذ م�شروعاتها الإ�سرتاتيجية ،فقد تزايد ن�صيب القطاعني احلكومي والعام يف تنفيذ اال�ستثمارات من
 97.8مليار درهم عام � 2011إىل  107.3مليار درهم عام  2012بن�سبة منو بلغ نحو .% 9.7
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جدول ()7
�إجمايل تكوين ر�أ�س املال الثابت ح�سب القطاعات االقت�صادية لعامي ()2012 - 2011
		

القطاعات االقت�صادية
		

2012

امل�ساهمة

القيمة

الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية

0.8

% 0.3

0.9

% 0.3

النفط اخلام والغاز الطبيعي

30.1

% 10.7

33.9

% 11.0

0.4

% 0.1

0.4

% 0.1

ال�صناعات التحويلية

40.8

% 14.5

45.6

% 14.7

الكهرباء والغاز واملاء

22.6

% 8.0

24.3

% 7.9

12.0

% 4.3

12.5

% 4.0

جتارة اجلملة والتجزئة
وخدمات الإ�صالح

12.8

% 4.5

13.5

% 4.4

املطاعم والفنادق

4.3

% 1.5

4.8

% 1.6

النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى

37.4

% 13.3

42.7

% 13.8

7.0

% 2.5

7.6

% 2.5

العقارات وخدمات الأعمال

52.1

% 18.5

55.2

% 17.8

اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية

13.9

% 4.9

16.0

% 5.2

قطاع امل�شروعات املالية

5.3

% 1.9

5.7

% 1.8

قطاع اخلدمات احلكومية

42.2

% 15.0

46.3

% 15.0

281.7

% 100.0

309.2

% 100.0

		
املحاجر

		
الت�شييد والبناء

		
االت�صاالت

		
املجموع

القيمة

2011

مليار درهم

امل�ساهمة
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لقد ا�ستحوذ قطاع العقارات وخدمات الأعمال على نحو  % 17.8من �إجمايل اال�ستثمارات املنفذة بكافة القطاعات االقت�صادية وجاء
الأول بني كافة القطاعات خالل العام  ،2012تاله قطاع اخلدمات احلكومية الذي ا�ستحوذ على نحو  % 15منها ،ثم قطاع ال�صناعات
التحويلية الذي نفذ نحو  14.7%من حجم اال�ستثمارات ،ثم النقل والتخزين واالت�صاالت بنحو  ،% 13.8ثم النفط اخلام والغاز الطبيعي
الذي نفذ نحو  % 11من اال�ستثمارات ،وقد ا�ستحوذت تلك القطاعات جمتمعة على نحو  % 72.3من �إجمايل حجم اال�ستثمارات املنفذة
عام .2012

ال�شكل ()2
�إجمايل تكوين ر�أ�س املال الثابت ح�سب الأن�شطة االقت�صادية لعامي ()2012 - 2011
باملليار درهم
2012
2011

العقارات و خدمات االعمال
قطاع اخلدمات احلكومية
ال�صناعات التحويلية
النقل و التخزين و االت�صاالت االخرى
النفط اخلام و الغاز الطبيعي
الكهرباء و الغاز و املاء
اخلدمات االجتماعية و ال�شخ�صية
جتارة اجلملة و التجزئة و خدمات اال�صالح
الت�شييد و البناء
االت�صاالت
قطاع امل�شروعات املالية
املطاعم والفنادق
الزراعة و الرثوة احليوانية و ال�سمكية
املحاجر
0
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 .2/4اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر

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 وللم�ساعدة يف تدريب وت�أهيل الكوادر
الفنية املاهرة املواطنة ،ومن ثم فهي تعمل دوما 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 من خالل قيامها بتي�سري الإجراءات وت�أهيل البني التحتية التي ت�سمح لهم
مبمار�سة �أعمالهم ب�سال�سة وي�سر ،حيث مت �إعداد قانون جديد لال�ستثمار يوفر الإطار القانوين واحلماية الالزمة لال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة وينظم تدفقاتها وحركتها ومتوقع �صدوره خالل العام  ،2013ويتيح هذا القانون 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 ،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 �إىل كل �إمارة وفق احتياجاتها وامليزات التي تتمتع
بها و�أن تكون مق�صد ًا لرجال الأعمال ور�ؤو�س الأموال وتعريف امل�ستثمرين من جميع �أنحاء العامل بفر�ص اال�ستثمار بالدولة.
كما �ستحت�ضن الدولة خالل العام « 2013ملتقى اال�ستثمار ال�سنوي العاملي الثالث» الذي تنظمه وزارة االقت�صاد مب�شاركة  5000م�ستثمر
ورجل �أعمال من دولة الإمارات و  80دولة عربية و�أجنبية ملناق�شة م�ستقبل االقت�صاد العاملي واالنعكا�سات املتوقعة على اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة.

جدول ( ) 8
تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
بدولة الإمارات العربية املتحدة خالل الفرتة ()2012 - 2009
		

العام
		

( باملليار دوالر )

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

2009

4.0

72.2

2010

5.5

77.7

2011

7.7

85.4

*2012

9.6

95.0

معدل النمو ال�سنوي

% 33.9

% 9.6

*امل�صدر :التقرير ال�سنوي ملناخ اال�ستثمار يف الدول العربية .2013 / 2012
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ال�شكل ()3
تدفقات اال�ستثمار االجنبي املبا�شر خالل الفرتة ()2012 - 2009
باملليار دوالر

16
14
12
10

9.6

8
7.7

6
4

5.5
4.0

2
0
2009

2010

2011

التدفقات ال�سنوية لال�ستثمار االجنبي املبا�شر
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2012

وت�شري التقديرات الإح�صائية �إىل �أن الدولة �أخذت اجتاها معاك�سا الجتاهات النمو
والو�ضع االقت�صادي العاملي العام حيث ا�ستمر التعايف من �آثار الأزمة املالية العاملية
و�أزمة منطقة اليورو وتنامي االنتعا�ش يف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر بالدولة
للعام الثالث 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.
ومن القطاعات االقت�صادية الواعدة التي ت�شكل جماال رحبا لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
بالدولة م�ستقبال والتي ت�ساعد يف توطني التقنية وت�أهيل الكوادر الفنية املاهرة املواطنة
قطاع ال�صناعة وخا�صة :الأزياء والريا�ضات املائية و�صناعة ال�سينما واملنتجات البحرية
و�شركات امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وم�ستح�ضرات التجميل ،و�أعمال ال�صيانة والنقل
وال�شحن والتخزين وال�سياحة والرتفيه وخدمات الدعم املايل 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.

 .3/4التناف�سية

ا�ستمرت الدولة خالل العام  2012بتحقيق حت�سنا ملمو�سا يف م�ؤ�شر التناف�سية فقد
حققت املرتبة  24من بني  144دولة �شملها تقرير التناف�سية العاملي ال�صادر عن املنتدى
االقت�صادي العاملي مقابل املرتبة  27يف العام  ،2011وحلت بذلك يف املرتبة الثالثة
عربيا بعد قطر وال�سعودية .ويعزي هذا االجناز �إىل التقدم الذي �أحرزته يف امل�ؤ�شرات
الرئي�سية الثالث التي يتكون منها امل�ؤ�شر العام وهي م�ؤ�شر املتطلبات الرئي�سية والتي
احتلت فيه املرتبة اخلام�سة عامليا وم�ؤ�شر تعزيز الكفاءة والذي حققت فيه املركز
احلادي والع�شرين وم�ؤ�شر االبتكار والرقي والذي حققت الدولة فيه املرتبة اخلام�سة
والع�شرين على م�ستوى العامل.
كما حققت الدولة مراكز متقدمة يف الدعائم املنبثقة عن امل�ؤ�شرات الرئي�سية �أنفة الذكر
وفقا ملا ي�شري �إليه اجلدول رقم ( ،)9فقد حققت املرتبة اخلام�سة يف دعامة كفاءة
�أ�سواق ال�سلع وذلك ب�سبب فعالية ال�ضرائب وعدم وجود �ضرائب على الدخل والأرباح
وانخفا�ض عبء الر�سوم اجلمركية وانخفا�ض كلفة ال�سيا�سات الزراعية وقلة العوائق
التجارية ورقي امل�شرتين بالإ�ضافة �إىل كثافة املناف�سة املحلية ومدى الهيمنة على ال�سوق.

| 33

�أداء االقت�صاد الوطني

كما حققت املرتبة ال�سابعة يف جودة بيئة االقت�صاد الكلي من خالل املحافظة على ن�سب متدنية من الت�ضخم وحتقيق نتائج ايجابية يف
�أداء املوازنة العامة ،وب�سبب توفر املرونة يف حمددات الأجور ،وحمدودية هجرة العقول ،وعالقة الأجور بالكفاءة ومرونة م�ؤ�شر التوظيف
وجودة ممار�سات التوظيف و�إنهاء اخلدمات وعالقة العمال مع �أ�صحاب العمل ،كما حققت املرتبة ال�سابعة �أي�ضا يف دعامة كفاءة �سوق
العمل.
وب�سبب البنية التحتية املتميزة فقد ح�صلت الدولة على املرتبة الثامنة يف م�ؤ�شر البنية التحتية ب�سبب جودة البنية التحتية للنقل اجلوي
والبحري والربي وخدمات الكهرباء وخدمة الهاتف املتحرك وم�ستوى البنية التحتية ب�شكل عام.
وان�سجاما مع التوجهات الهادفة �إىل االرتقاء بعمل امل�ؤ�س�سات فقد حقق م�ؤ�شر امل�ؤ�س�سات املرتبة الثانية ع�شرة بني دول العامل ب�سبب
انخفا�ض ت�أثري العنف على جمتمع الأعمال وانخفا�ض الهدر يف الإنفاق احلكومي وارتفاع الثقة بال�سا�سة وانخفا�ض ن�سبة اجلرمية
املنظمة وقلة �أعباء الإجراءات احلكومية وم�صداقية اخلدمات الأمنية وال�سلوك الأخالقي لل�شركات.
ومن امل�ؤ�شرات الفرعية التي حققت الدولة فيها املرتبة الأوىل عامليا م�ؤ�شر ت�أثر الإعمال التجارية من مر�ض املالريا ون�سبة امل�صابني
بهذا املر�ض.
باملقابل ال زالت هناك بع�ض التحديات �أمام حت�سني م�ؤ�شر التناف�سية ومبا يتنا�سب مع الأهداف والطموحات متثلت بن�سبة م�شاركة املر�أة
يف �سوق العمل والتي حققت الدولة فيها املرتبة  128وم�ؤ�شر حماية امل�ستثمر والتي ح�صلت فيها الدولة على املرتبة  100وم�ؤ�شر ن�سبة
امللتحقني بالتعليم االبتدائي باملرتبة  99وم�ؤ�شر احلقوق القانونية.
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جدول ()9
م�ؤ�شر التناف�سية لعامي ()2012 - 2011
امل�ؤ�شر

2012/2011

2013/2012

27

24

		
املتطلبات الرئي�سية

10

5

		
امل�ؤ�س�سات

22

12

		
البنية التحتية

8

8

بيئة االقت�صاد الكلي

11

7

ال�صحة والتعليم االبتدائي

41

37

25

21

التعليم العايل والتدريب

33

37

فعالية �سوق ال�سلع

10

5

فعالية �سوق العمل

28

7

تطور �أ�سواق املال

33

25

اجلاهزة التقنية

30

32

		
حجم ال�سوق

43

44

27

25

23

15

28

28

امل�ؤ�شر العام للتناف�سية

		
تعزيز الفعالية

االبتكار وعوامل الرقي
رقي بيئة التجارة

		
االبتكار

تقارير التناف�سية العاملية  ،2012/2012 ،2012/2011املنتدى االقت�صادي العاملي
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ال�شكل ()4
تطور ترتيب املكونات الفرعية للتناف�سية لعامي ()2012 - 2011

2012
2011

البنية التحتية
فعالية �سوق ال�سلع
املتطلبات الرئي�سية
بيئة االقت�صاد الكلي
فعالية �سوق العمل
امل�ؤ�س�سات
رقي بيئة التجارة
تعزيز الفعالية
امل�ؤ�شر العام للتناف�سية
االبتكار و عوامل الرقي
تطور ا�سواق املال
االبتكار
اجلاهزة التنقية
التعليم العايل و التدريب
ال�صحة و التعليم االبتدائي
حجم ال�سوق
0
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 .5القطاع املايل والنقدي

ا�ستطاعت القطاعات املالية والنقدية خالل العام  2012ا�ستيعاب تداعيات الأزمة املالية العاملية وذلك من خالل ال�سيا�سات التي تبنتها
احلكومة وال�سلطات النقدية والتي �إ�ستطاع اجلهاز امل�صريف من خاللها ت�أمني متطلبات القطاعات االقت�صادية الأخرى مما كان له الأثر
الطيب يف حتقيق معدل منو ايجابي يف العام  2012حيث ارتفع ناجت القطاع بالأ�سعار اجلارية �إىل  86.1مليار درهم مقابل  80.1مليار
درهم يف العام  2011وبن�سبة منو بلغت حوايل  ،% 7.5ومنوا حقيقيا بن�سبة بلغت حوايل  ،% 6.0وبلغت م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي
الإجمايل بالأ�سعار الثابتة حوايل  % 6.0مقابل  % 6.9يف العام  ،2011كما ارتفعت ن�سبة م�ساهمة القطاع قلي ًال بالقطاعات غري النفطية
لت�صل �إىل  % 10.4مقابل  % 10.1يف العام  ،2011مما عزز و�ضع ال�سيولة لدى اجلهاز امل�صريف وبالتايل تعزيز الن�شاط يف القطاعات
الأخرى.

 .1/5تطورات الأ�سواق املالية

متكنت الأ�سواق املالية خالل العام  2012من جتاوز تداعيات الأزمة املالية العامل ،وعلى الرغم من انخفا�ض عدد ال�شركات املدرجة يف
الأ�سواق املالية �إال �أن امل�ؤ�شر العام لأ�سعار الأ�سهم ارتفع من  2341.4نقطة �إىل حوايل  2561.2نقطة �أي بن�سبة منو بلغت حوايل 9.4
 ،%كما ارتفعت القيمة ال�سوقية للأ�سهم املتداولة من  346.1مليار درهم يف دي�سمرب � 2012إىل  379.1مليار درهم يف دي�سمرب 2012
وبن�سبة بلغت  % 9.5مما يعك�س التح�سن يف املناخ اال�ستثماري.

جدول ()10
تطورات الأ�سواق املالية لعامي ()2012 - 2011
البيان

2011

2012

ن�سبة النمو

عدد ال�شركات املدرجة

128

123

-3.9%

امل�ؤ�شر العام لأ�سعار الأ�سهم (نقطه)

2341.4

2561.2

9.4%

القيمة ال�سوقية للأ�سهم (مليار درهم)

346.1

379.1

9.5%
امل�صدر  :هيئة الأوراق املالية وال�سلع
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.2/5التطورات النقدية

حافظ املعرو�ض النقدي يف عام  2012على نف�س ن�سبة النمو للعام ال�سابق وبحدود  % 13.4لي�صل �إىل  299.2مليار درهم مقابل 264.1
مليار درهم يف عام  ،2011كذالك ارتفع املعرو�ض النقدي (ن  )2والذي يت�ضمن ما يعرف ب�شبه النقد لي�صل �إىل  862.4مليار درهم
يف نهاية عام  2012مقابل  825.8مليار درهم يف عام  2011وبن�سبة زيادة بلغت � % 4.4أما عر�ض النقود الذي ميثل �إجمايل ال�سيولة
املحلية ويت�ضمن الودائع احلكومية فقد ارتفع بن�سبة بلغت  % 8.2وو�صل �إىل  1083.1مليار درهم يف نهاية العام  2012مقابل 1001.4
مليار درهم يف العام  ،2011وذلك بف�ضل زيادة الودائع احلكومية بن�سبة كبرية بلغت حوايل .% 25

جدول ()11
التطورات النقدية لعامي عامي ()2012 - 2011
				
البيان

مليار درهم

2011

2012

ن�سبة النمو

عر�ض النقد (ن)1

364.1

299.2

% 13.3

عر�ض النقد الوا�سع (ن)2

825.8

862.4

% 4.4

عر�ض النقد االو�سع (ن)3

1001.4

1083.1

% 8.2
امل�صدر :م�صرف الإمارات املركزي.
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 .3/5التطورات امل�صرفية

�أدت الثقة التي يتمتع بها اجلهاز امل�صريف �إىل ارتفاع �إجمايل �أ�صول امل�صارف التجارية بالدولة �إىل  1791.6مليار درهم يف نهاية العام
 2012مقابل  1666.2مليار درهم يف العام  2011وبن�سبة منو بلغت  ،% 7.8كذلك ارتفعت قيمة ودائع اجلمهور لدى تلك امل�صارف من
حوايل  1069.8مليار درهم عام � 2011إىل حوايل  1167.8مليار درهم عام  2011وبن�سبة زيادة بلغت  ،% 9.2باملقابل ارتفعت القرو�ض
امل�صرفية بن�سبة  % 2.6يف نهاية العام  2012حيث و�صلت �إىل  1099.1مليار درهم مقابل  1071مليار درهم ،وبناء على ذلك تراجعت
ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع لت�صل �إىل حوايل  % 94.1يف عام  2012مقابل حوايل  % 100يف العام  2011بعد �إعادة التقدير.

جدول ()12
التطورات امل�صرفية لعامي ()2012 - 2011
				
البيان

مليار درهم

2011

2012

ن�سبة النمو

	�إجمايل الأ�صول

1666.2

1791.6

% 7.8

	�إجمايل الودائع

1069.8

1167.8

% 9.2

القرو�ض	

1071.0

1099.1

% 2.6

ن�سبة القرو�ض /الودائع

% 100.1

% 94.1

امل�صدر :م�صرف الإمارات املركزي
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 .6ميزان املدفوعات والتجارة اخلارجية

ميثل ميزان املدفوعات حجم التدفقات النقدية بني الدولة والعامل اخلارجي خالل فرتة زمنية معينة .و ت�شري البيانات �إىل �أن الدولة جنحت
يف غ�ضون فرتة ق�صرية يف عمر اقت�صاديات الدول يف تثبيت موقعها على خريطة التجارة العاملية والتحول ملركز جتاري مهم ،وقد �شهد
ميزان املدفوعات تطورا كبريا خالل العام  2012وحقق فائ�ضا بحوايل  36.4مليار درهم وهو �أكرث من �ضعف الفائ�ض املتحقق يف العام
ال�سابق  2011مما انعك�س ايجابيا على زيادة االحتياطيات من املوجودات الأجنبية لدى امل�صرف املركزي .وقد جاء ذلك الوفر ب�سبب
الفائ�ض الذي حققه احل�ساب اجلاري والذي بلغ حوايل  244.4مليار درهم وبن�سبة منو بلغت حوايل  % 30.6عن العام  ،2011وذلك
على الرغم من العجز يف ميزان التجارة اخلدمية و ارتفاع �صايف التحويالت اجلارية.

جدول ()13
ملخ�ص ميزان املدفوعات لعامي ()2012 - 2011
				

البيان

مليار درهم

		 ن�سبة النمو

2011

2012

ميزان احل�ساب اجلاري

187.1

244.4

		 % 30.6

امليزان التجاري (فوب)

391.5

470.9

		 % 20.3

امليزان التجاري غري النفطي

-18.4

37.3

-160.6

-179.4

0.4

1.1

-44.2

-48.2

-109.1

-145.8

		 % 33.5

			
ال�سهو و اخلط�أ

-61.3

-62.3

% 1.6

			
امليزان االجمايل

16.6

36.4

		
اخلدمات (�صايف)
دخل اال�ستثمار (�صايف)
			
التحويالت
احل�ساب املايل و الر�أ�سمايل

		 % -302.6
		 % 11.7
		 % 170.3
		
		

% 9.0

		 % 118.8
امل�صدر :م�صرف الإمارات املركزي.
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 .1/6التجارة اخلارجية

حققت التجارة اخلارجية النفطية وغري النفطية ن�سبة منو بلغت  % 14.9وو�صلت �إىل حوايل  2.2تريليون درهم خالل العام  2012مقابل
حوايل  1.9تريليون درهم يف العام  .2011وحقق امليزان التجاري ال�سلعي والذي ي�شمل ال�صادرات النفطية وغري النفطية و�صادرات
املناطق احلرة و�إعادة الت�صدير فائ�ضا مبقدار  470.9مليار درهم يف العام  2012مقابل  391.5مليار دهم يف العام  2011وبن�سبة منو
بلغت حوايل  .% 20.3وقد كان الرتفاع ن�شاط �إعادة الت�صدير وارتفاع �أ�سعار النفط والذي ي�شكل حوايل  % 30.9من �إجمايل ال�صادرات
ال�سلعية الأثر الكبري يف هذه الزيادة.
وفيما تعلق بامليزان التجاري غري النفطي فقد �أ�صبحت القطاعات غري النفطية ت�أخذ حيزا متناميا يف حجم التبادل التجاري مع
العامل ،حيث احتلت ال�صادرات ال�سلعية غري النفطية والتي ت�شمل ال�صادرات الوطنية و�صادرات املناطق احلرة و�إعادة الت�صدير حوايل
 % 69.1من �إجمايل ال�صادرات .وقد حقق امليزان التجاري غري النفطي فائ�ضا بلغ  37.3مليار درهم يف العام  2012بعد �أن كان يعاين
من عجز بقيمة  -18.4يف العام الذي �سبقه.
ويعزى ذلك �إىل زيادة تو�سع الن�شاط الت�صديري للمناطق احلرة وبن�سبة منو بلغت حوايل  % 26.2وارتفاع وترية ال�صادرات الوطنية
وخا�صة من املنتجات التقليدية وتزايد ن�شاط �إعادة الت�صدير.
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جدول ()14
امليزان التجاري عامي ()2012 - 2011
			
2012
2011
البيان

مليار درهم
ن�سبه النمو

امليزان التجاري (فوب)

391.5

470.9

% 20.3

امليزان التجاري غري النفطي

-18.3

37.3

% 302.6

�صادرات النفط والغاز

409.9

433.6

% 5.8

�صادرات النفط اخلام

332.9

345.1

% 3.7

�صادرات امل�شتقات النفطية

32.8

35.3

% 7.7

�صادرات الغاز

44.2

53.2

% 20.4

�صادرات غري نفطية

260.3

353.7

% 35.9

�صادرات املناطق احلرة

146.2

184.5

% 26.2

ال�صادرات الوطنية الأخرى

114.0

169.2

% 48.4

	�إعادة الت�صدير

439.1

498.5

% 13.5

	�إجمايل الواردات (فوب)

-717.8

-814.9

% 13.5

الواردات ال�سلعيه

-602.8

-686.5

% 13.9

واردات املناطق احلرة

-221.5

-250.0

% 12.9

الواردات من الغاز

-20.2

-22.2

% 9.9
امل�صدر :م�صرف الإمارات املركزي
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 .1/1ال�صادرات الوطنية

ا�ستمرت ال�صادرات الوطنية بتحقيق منو م�ضطرد خالل العام  2012وذلك بف�ضل ال�سيا�سات االقت�صادية والتجارية التي مت تنبيها
واملتمثلة بتعزيز القاعدة الت�صديرية وفتح �أ�سواق جديدة وتذليل ال�صعوبات �أمام املنتجات الوطنية يف الأ�سواق التقليدية من خالل
اتفاقيات التجارة احلرة واتفاقيات التعاون االقت�صادي مع دول العامل والرتويج التجاري وامل�شاركة يف املعار�ض والفعاليات التجارية.
وقد حققت ال�صادرات الوطنية غري النفطية ن�سبة منو بلغت حوايل  % 48.4و�ساهمت بحوايل  % 13.2من �إجمايل ال�صادرات ،فيما
�ساهمت ال�صادرات من املناطق احلرة بحوايل  % 14.3ومنت بحوايل  % 26.2مقارنة بالعام  .2011وتركزت ال�سلع امل�صدرة بالذهب
وبوملريات االثيلني واحللي واملجوهرات واالملونيوم اخلام وبوملريات الربوبلني والتي �شكلت حوايل  % 68من �إجمايل ال�صادرات .وقد
ا�ستحوذت خم�س دول هي �سوي�سرا والهند وتركيا وال�سعودية وعمان على حوايل  % 60.0من �إجمايل ال�صادرات الوطنية.

� .2/1إعادة الت�صدير

ا�ستمر ن�شاط �إعادة الت�صدير �أي�ضا بلعب دور هام يف التجارة اخلارجية للدولة ليحقق ن�سبة منو بلغت  % 13.5وبقيمة و�صلت �إىل حوايل
ن�صف تريلون درهم يف العام  2012م�ستفيدا من املوقع التجاري املميز للدولة والبينة التحتية و�سيا�سة االنفتاح املتبعة مع العامل ،و
�أ�صبح هذا الن�شاط الهام ي�ساهم بحوايل  % 38.8من �إجمايل ال�صادرات غري النفطية كما ي�ساهم بتن�شيط وت�شغيل قطاعات النقل
والتخزين واالت�صاالت واملواين والأن�شطة ال�صناعية العاملة يف ت�صنيع املنتجات ثم �إعادة ت�صديرها مثل �صياغة الذهب والأملا�س واحللي
واملجوهرات والتي ت�ستحوذ على حوايل  % 38.0من ن�شاط �إعادة الت�صدير .كذلك ا�ستحوذت خم�س دول هي الهند و�إيران وبلجيكا
وعمان وهوجن كونغ على حوايل ن�صف ال�سلع املعاد ت�صديرها.
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ال�شكل ()5
توزيع ال�صادرات الوطنية و اعادة الت�صدير لعام 2012
% 26.8

�صادرات النفط اخلام
�صادرات امل�شتقات النفطية
�صادرات الغاز
�صادرات املناطق احلرة
ال�صادرات ال�سلعية االخرى
اعادة الت�صدير
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% 2.7
% 4.1
% 14.3
% 13.2
% 38.8

 .3/1الواردات

�ساهم ا�ستمرار التعايف االقت�صادي الذي �شهده العام  2012يف زيادة الطلب على املواد اخلام وال�سلع اال�ستهالكية وال�سلع الو�سيطة
والر�أ�سمالية على حد �سواء مما �أدى �إىل ارتفاع الواردات لت�صل �إىل حوايل  814.9مليار درهم وبن�سبة منو بلغت حوايل .% 13.5
وتركزت الواردات ال�سلعية يف الذهب والأملا�س واحللي واملجوهرات وال�سيارات والطائرات و�أجزا�ؤها لت�شكل حوايل  % 41.0من �إجمايل
الواردات ،كما كانت الهند و�أمريكا وال�صني واليابان وكوريا اجلنوبية من �أهم الدول التي مت اال�سترياد منها خالل العام.
وب�سبب زيادة الن�شاط التجاري وال�صناعي يف املناطق احلرة فقد منت الواردات �إىل تلك املناطق بحوايل  % 12.3و�ساهمت بحوايل
 % 26.1من �إجمايل الواردات غري النفطية.

ال�شكل ()6
الواردات للعام 2012

الواردات من الغاز

واردات املناطق احلرة
% 26.1

% 2.3

% 71.6

الواردات ال�سلعية
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 .2جتارة اخلدمات

باتت جتارة اخلدمات تلعب دورا متزايدا يف االقت�صاد الوطني خا�صة مع تزايد حركة ال�سياحة والتجارة وما ي�ستلزمهما من تطور يف
قطاعات النقل واالت�صاالت والتامني واخلدمات امل�ساندة الأخرى .وقد �شكلت جتارة اخلدمات مع العامل اخلارجي حوايل  % 14من
�إجمايل التجارة اخلارجية ب�شقيها ال�سلعي واخلدمي وحققت يف العام  2012منوا بلغ حوايل � % 14أي�ضا� ،إال �إن عجز امليزان اخلدمي قد
�شهد منوا بن�سبة بلغت  % 11.7لي�صل �إىل حوايل  -179.4مليار درهم مقابل  -160.6مليار درهم يف العام .2011

جدول ()15
ميزان اخلدمات لعامي ()2012 - 2011
2012

مليار درهم
ن�سبه النمو

			
2011
البيان
اخلدمات (�صايف)

-160.6

-179.4

% 11.7

ال�صادرات اخلدمية

47.0

55.3

% 17.7

ال�سفر

33.8

38.1

% 12.8

النقل

10.5

14.3

% 36.4

اخلدمات احلكومية

2.7

2.9

% 7.4

الواردات اخلدمية

-207.6

-234.8

% 13.1

ال�سفر

-48.5

-55.4

% 14.1

النقل

-29.4

-32.1

% 9.2

اخلدمات احلكومية

-3.0

-3.5

% 16.7

-126.7

-143.8

% 13.5

التامني وال�شحن

امل�صدر :م�صرف الإمارات املركزي
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 .1/2ال�صادرات اخلدمية

حققت ال�صادرات اخلدمية يف العام  2012ن�سبة منو بلغت حوايل  % 17.7بحيث و�صلت �إىل حوايل  55.3مليار درهم مقابل حوايل
 47مليار درهم يف العام  ،2011وجاء هذا النمو مدفوعا بزيادة املقبو�ضات من النقل بحوايل  ،% 36.4ب�سبب انتعا�ش حركة النقل
اخلارجي وخا�صة اجلوي والبحري للأفراد والب�ضائع  ،كذلك �أدت زيادة الن�شاط ال�سياحي �إىل زيادة املقبو�ضات من ال�سفر بن�سبة 12.8
 %والتي ت�شكل حوايل  % 68.9من �إجمايل ال�صادرات اخلدمية.

ال�شكل ()7
مكونات ال�صادرات اخلدمية لعام 2012

اخلدمات احلكوميه

النقل
% 25.9

% 5.2
% 68.9

ال�سفر
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 .2/2الواردات اخلدمية

ت�شكل املدفوعات اخلارجية على التامني وال�شحن حوايل  % 61.3من �إجمايل املدفوعات اخلدمية وقد �أدت زيادة احلركة التجارية �إىل
منو هذا البند بنحو  % 13.5يف العام  2012بحيث و�صل �إىل حوايل  143.8مليار درهم .كذلك حقق بند ال�سفر ن�سبة منو بلغت حوايل
 % 14.1فيما حققت املدفوعات اخلدمية الأخرى كالنقل واملدفوعات احلكومية ن�سبا متفاوتة لي�صل �إجمايل الواردات اخلدمية �إىل
حوايل  234.8مليار درهم يف العام  ،2012مقابل  207.6مليار درهم يف العام � 2011أي بن�سبة منو بلغت حوايل .% 13.1

ال�شكل()8
مكونات الواردات اخلدمية لعام 2012

% 61.3

% 23.6
% 13.7
% 1.5

الت�أمني و ال�شحن
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اخلدمات احلكومية

النقل

ال�سفر

 .3دخل اال�ستثمار

حققت �صايف مقبو�ضات العوائد من اال�ستثمارات اخلارجية التي تقوم بها �شركات القطاع العام حوايل  27مليار درهم يف العام 2012
وبن�سبة منو بلغت حوايل  % 7.8عن العام الذي �سبقه ,كذلك بلغت �صايف املقبو�ضات من �شركات النفط والغاز ومن القطاع اخلا�ص
امل�صريف وغري امل�صريف وفوائد القرو�ض اخلارجية حوايل  26مليار درهم ليحقق �صايف عوائد اال�ستثمار الأجنبي فائ�ضا يبلغ حوايل 1.1
مليار درهم تقريبا مقابل حوايل  0.4مليار درهم يف العام .2011

جدول ()16
�صايف عوائد اال�ستثمارات اخلارجية لعامي ()2012 - 2011
				

البيان

مليار درهم

2011

2012

ن�سبه النمو

0.4

1.1

% 170.3

-5.1

-5.2

% 2.3

القطاع اخلا�ص غري امل�صريف

-6.1

-5.6

-8.5

�شركات القطاع العام

25.1

27.0

% 7.8

فوائد القرو�ض الر�سمية

-3.9

-4.1

% 5.1

�شركات النفط والغاز الأجنبية

-9.6

-11.0

% 15.4

دخل اال�ستثمار (�صايف)
		
النظام امل�صريف

امل�صدر :م�صرف الإمارات املركزي
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 .4التحويالت

بلغت حتويالت العاملني �إىل اخلارج حوايل  48.2مليار درهم يف العام  2012وبن�سبة منو بلغت حوايل  % 9.0مقارنة بالعام .2011
وي�شكل هذا النوع من التحويالت حوايل  % 3.4من الناجت املحلي الإجمايل.

 .5احل�ساب الر�أ�سمايل واملايل

حققت ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص املبا�شرة يف العام  2012ن�سبة منو بلغت حوايل  .% 25.0لت�صل �إىل حوايل  35.2مليار درهم كما
حققت اال�ستثمارات يف املحافظ املالية اخلارجية منوا بن�سبة بلغت  .% 44.0لت�صل �إىل حوايل  3.6مليار درهم .باملقابل بلغ جمموع
التدفقات اال�ستثمارية للخارج �سواء املبا�شرة وغري املبا�شرة البنكية وغري البنكية حوايل  184.6مليار درهم .لي�صل �صايف احل�ساب
الر�أ�سمايل حوايل  -145.7مليار درهم مقابل حوايل  109.2مليار درهم يف العام  2011وبن�سبة منو بلغت حوايل .% 33.5
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جدول ()17
امليزان املايل والر�أ�سمايل لعامي ()2012 - 2011

			
2011
البيان

مليار درهم
2012

احل�ساب املايل والر�أ�سمايل

-109.1

-145.8

القطاع اخلا�ص	

2.9

-30.8

اال�ستثمارات املبا�شرة

20.2

24.8

املدفوعات

-8.0

-10.5

املقبو�ضات

28.2

35.3

اال�ستثمار يف املحفظة املالية

2.5

3.6

ا�ستثمارات البنوك

2.7

-32.1

الأوراق املالية

-1.7

-5.1

اال�ستثمارات الأخرى (ودائع وقرو�ض)

4.4

-27.0

ا�ستثمارات خا�صة غري بنكية

-22.6

-27.0

�شركات القطاع العام

-112.0

-115.0
امل�صدر :م�صرف الإمارات املركزي
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ثالث ًا :التنوع االقت�صادي

التنوع االقت�صادي

ثالث ًا :التنوع االقت�صادي

�أولت احلكومة ق�ضايا التنوع االقت�صادي �أهمية كبرية ،وت�ستند التجربة املتميزة للدولة يف هذا املجال على �أ�س�س ثابتة متثلت بتنمية
القطاعات غري النفطية من خالل اال�ستثمار الكثيف يف البنية التحتية لهذه القطاعات ،لإيجاد الأر�ضية الالزمة لنموها ،ولقد �أدى ذلك
�إىل جذب املزيد من اال�ستثمارات املحلية والأجنبية ،و�إىل انتقال العديد من ال�شركات وامل�صارف وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية �إىل الدولة ،لتتخذ
منها مركزا �إقليميا لعملياتها يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�سط  ،فقد مت الرتكيز على القطاعات التي تتوافر لديها فر�ص النجاح يف الدولة
�ضمن عملية التنويع ،مثل قطاع التجارة اخلارجية وذلك بهدف حتويل الدولة �إىل مركز جتاري خا�صة فيما يتعلق بتجارة �إعادة الت�صدير،
مما ا�ستدعى �إقامة موانئ عمالقة� .أما قطاع املوا�صالت واخلدمات اللوج�ستية الذي ي�ساهم يف الوقت احلايل بح�صة مهمة يف الناجت
املحلي ،فاقت�ضت عملية تطويره اال�ستثمار يف البنية التحتية للمطارات والطرق و�شبكات االت�صاالت ،مما �أدى لتحول الدولة �إىل مركز عاملي
لربط خطوط الطريان  .ويف جمال ال�صناعات التحويلية ،ف�أنه بالإ�ضافة �إىل تنمية ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة ،فقد حدث حتول كبري
يف م�ساهمة ال�صناعات الكبرية يف الناجت املحلي الإجمايل خ�صو�صا �صناعة الأملونيوم .كذلك ادخل قطاع اخلدمات املالية وامل�صرفية،
تطورات كبرية يف امل�ؤ�س�سات امل�صرفية املحلية �إىل جانب �إقامة املراكز املالية التي حتولت �إىل مقار �إقليمية لكربيات امل�ؤ�س�سات املالية يف
العامل ،مما �أتاح لها امل�ساهمة يف متويل برامج التنوع االقت�صادي.
وقد �أ�شادت التقارير ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،ب�إ�سرتاتيجية دولة الإمارات يف التنوع االقت�صادي  ،وتقليل االعتماد
على النفط كم�صدر للدخل وو�صفها بالتجربة الأف�ضل بني البلدان النفطية ملا توفره من فر�ص عمل عديدة ،ونالحظ هذا التنوع من خالل
تو�سيع م�ساهمة القطاع املايل وقطاع اخلدمات اللوج�ستية يف الناجت املحلي الإجمايل  .فلقد بلغت م�ساهمة القطاعات غري النفطية يف
الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار احلقيقية ما ن�سبته  % 67.3يف عام  2012مقارنة بن�سبة  % 67.9عام  2011كما ذكر �سابقا.
وب�سبب جناح ال�سيا�سات االقت�صادية لتنويع م�صادر الدخل حققت القطاعات االقت�صادية غري النفطية معدل منو بلغ  % 3.4بني عامي
 2011و  .2012ومن �أهم القطاعات التي يعول عليها يف حتقيق هدف التنوع قطاع ال�صناعة التحويلية الذي بلغ معدل منوه ال�سنوي خالل
عام  2012نحو  ،% 1.2وقطاع الكهرباء واملاء الذي حقق منوا قدره  ،% 5.9ليواكب النه�ضة العمرانية الكبرية التي ت�شهدها الدولة من
�إعادة بناء املرافق والطرق واملدن اجلديدة بالدولة  ،وكذلك قطاع النقل واالت�صاالت الذي حقق منوا قدره .% 2.4
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رابع ًا :التنمية املتوازنة

�ستبقى التنمية املتوازنة � ،أهم الأهداف على طريق التنمية االقت�صادية الفعلية ،ويعد غيابها من �أبرز االختالالت التي يعاين منها �أي
اقت�صاد.
فالتنمية املتوازنة مبفهومها العام هو �ضخ ا�ستثمارات يف القطاعات االقت�صادية املختلفة ،وكذلك يف الأقاليم املكونة للمجتمع.
وتقوم �إ�سرتاتيجية النمو املتوازن على:
• دفعه قوية متمثلة يف حد �أدنى من اال�ستثمارات
• توجيه هذه اال�ستثمارات �إىل عدد متنوع من الأن�شطة وب�شكل متزامن
• �أن تكون هذه امل�شروعات متكاملة من حيث خدمتها الحتياجات الطلب.
لقد اتخذت الدولة مفهوم التنمية املتوازنة ،منهجا لر�ؤيتها التنموية ،ومن �أجل ذلك عملت على تخفيف اعتماد اقت�صادها الوطني على
القطاع النفطي كم�صدر رئي�سي للنمو والدخل ،واجتهت ال�ستثمار عائدات هذا القطاع يف بناء اقت�صاد متوازن قادر على النمو واالزدهار
للأجيال احلالية والقادمة.
وبنظرة �إىل حجم اال�ستثمارات بالدولة لعامي  2012 ،2011جند �أن هناك زيادة م�ستمرة يف حجم اال�ستثمارات الثابتة ال�سنوية موزعة
على القطاعات املختلفة بهدف حتقيق التنمية املتوازنة املن�شودة.

جدول ()18
التكوين الر�أ�سمايل الثابت (اال�ستثمار) بالأ�سعار اجلارية لعامي ()2012 - 2011
مليار درهم

					
البيان
القطاعات الإنتاجية

2011

امل�ساهمة

2012

امل�ساهمة

ن�سبة النمو

106.7

% 37.9

117.6

% 38

% 10.2

قطاعات اخلدمات الإنتاجية

118.9

% 42.2

129.2

% 41.8

% 8.7

القطاعات اخلدمية

56.1

% 19.9

62.4

% 20.2

% 11.2

الإجمايل

281.7

% 100

309.2

% 100

% 9.8

امل�صدر :املركز الوطني للإح�صاء
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لقد نفذت الدولة ا�ستثمارات بلغت نحو  309.2مليار درهم عام  2012بن�سبة منو قدرها  % 9.8عن عام  2011الذي بلغ  281.7مليار
درهم ،وي�شري هيكل اال�ستثمارات �إىل �أن القطاعات الإنتاجية ا�ستحوذت على ما ن�سبته  % 38من �إجمايل اال�ستثمارات عام 2012
وهذا يعك�س اجتاهات التنمية يف الدولة ،حيث يلقى اجلانب الإنتاجي اهتمام امل�سئولني وامل�ستثمرين ورجال الأعمال متا�شيا مع التطورات
االقت�صادية وحاجة البالد لإنتاج يغطي االحتياجات املحلية ويقلل من الواردات ال�سلعية.
وتظهر البيانات حجم م�ساهمة ال�صناعات التحويلية بن�سبة  % 38.8من �إجمايل اال�ستثمارات بالدولة عام  2012متفوقة بذلك على ما
مت ا�ستثماره يف قطاع النفط مما يعك�س اهتمام الدولة بال�صناعة خا�صة املتو�سطة وال�صغرية منها.

جدول ()19
ا�ستثمارات القطاعات الإنتاجية لعامي ()2012 - 2011
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مليار درهم

البيان

2011

2012

امل�ساهمة

الزراعة

0.8

0.9

% 0.8

النفط

30.1

33.9

% 28.8

املحاجر

0.4

0.4

% 0.3

ال�صناعة

40.8

45.6

% 38.8

الكهرباء واملاء

22.6

24.3

% 20.7

الت�شييد والبناء

12

12.5

% 10.6

الإجمايل

106.7

117.6

% 100

حققت م�ساهمة قطاعات اخلدمات الإنتاجية يف �إجمايل ا�ستثمارات عام  2012ما ن�سبته  ،% 41.8وا�ستحوذ قطاع النقل واالت�صاالت
على ما ن�سبته  % 38.7من �إجمايل اال�ستثمارات وهذا يعرب عن �أهمية القطاع والدور الرائد الذي يلعبه يف االقت�صاد الوطني الذي ي�سعى
للتحول القت�صاد معريف ،كما يعك�س االهتمام والرتكيز على تنمية تلك القطاعات مبا يخدم هدف التنويع االقت�صادي وي�ساهم يف حت�سني
ميزان اخلدمات  ،كما �أن تلك القطاعات متثل قوة اقت�صادية ي�ضيف جناحها وتقدمها ر�صيد ًا للم�ستقبل االقت�صادي للدولة.

جدول ()20
ا�ستثمارات قطاعات اخلدمات الإنتاجية لعامي ()2012 - 2011
				

مليار درهم

البيان

2011

2012

امل�ساهمة

جتارة اجلملة والتجزئة

12.8

13.5

% 10.5

املطاعم والفنادق

4.3

4.8

% 3.7

النقل واالت�صاالت

44.4

50

% 38.7

العقارات

52.1

55.2

% 42.7

امل�شروعات املالية

5.3

5.7

% 4.4

الإجمايل

118.9

129.2

% 100
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وحققت القطاعات اخلدمية املرتكزة يف الأن�شطة احلكومية ا�ستثمارات بلغت  62.4مليار درهم بن�سبة  % 20.2من �إجمايل اال�ستثمارات
املحققة عام  2012وهي ترتكز يف اخلدمات ال�صحية والتعليمية والرعاية االجتماعية والأمن والعدالة والإعالم والثقافة واخلدمات
االجتماعية وال�شخ�صية.

جدول ()21
ا�ستثمارات القطاعات اخلدمية لعامي ()2012 - 2011
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مليار درهم

البيان

2011

2012

م�ساهمة

اخلدمات ال�شخ�صية

13.9

16.1

% 25.8

اخلدمات احلكومية

42.2

46.3

% 74.2

الإجمايل

56.1

62.4

% 100

ويو�ضح اجلدول التايل نتيجة تلك اال�ستثمارات وانعكا�سها على الناجت املحلي الإجمايل ،وكيف ت�سري التنمية املتوازنة يف طريقها ،ويظهر �أن
القطاعات الإنتاجية عام  2012ا�ستحوذت على  % 38من اال�ستثمارات وحققت ناجتا ن�سبته  % 61.2من �إجمايل الناجت املحلي (لوجود
قطاعي النفط وال�صناعة).
ا�ستحوذت قطاعات اخلدمات الإنتاجية على ما ن�سبته  % 41.8من �إجمايل اال�ستثمارات وحققت ما ن�سبته  % 31.5من �إجمايل الناجت
املحلي عام  2012و ا�ستثمرت القطاعات اخلدمية ما ن�سبته  % 20.2من �إجمايل اال�ستثمارات وحققت ما ن�سبته  % 7.3من الناجت املحلي
املحقق عام .2012

جدول ()22
توزيع اال�ستثمارات والناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية لعامي ()2012 - 2011
2012
2011
البيان
الناجت
اال�ستثمار
الناجت
اال�ستثمار
		
القطاعات الإنتاجية

% 37.9

% 60.8

% 38.0

% 61.2

قطاعات اخلدمات الإنتاجية

% 42.2

% 32.0

% 41.8

% 31.5

القطاعات اخلدمية

% 19.9

% 7.2

% 20.2

% 7.3

الإجمايل

% 100

% 100

% 100

% 100
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خام�س ًا :ال�سكان والقوى العاملة
 .1ال�سكان

�سكان الدولة هم الأداة والهدف الرئي�سـي ملختلف �أن�شطة وخطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية  ،كما �أنهم ميثلون فر�صا للدولة
باعتبارهم م�صدرا للقوى العاملة التي ت�أخذ على عاتقها اجناز خطط التنمية وحتقيق �أهدافها  ،وي�شكلون يف ذات الوقت حتــديا باعتبار
ما للرتكيبة ال�سكانية من خ�صو�صية تتمثل يف وجود م�شكلتني هما خلل يف �سوق العمل و�آخر يف هيكل الرتكيبة ال�سكانية ،ف�ضال عن �أعباء
التنمية وال�صيانة والتطوير املتوا�صل يف مرافق اخلدمات العامة .وت�شري التقديرات �إىل ارتفاع �إجمايل عدد ال�سكان بالدولة �إىل  8.4مليون
ن�سمة عام  2011عن م�ستواه البالغ  8.3مليون ن�سمة عام  2010بن�سبة منو بلغت .% 1.2

 .2القوى العاملة

ت�شري تقديرات املركز الوطني للإح�صاء عن عام � 2011إىل �أن معدل الن�شيطني اقت�صاديا بلغ  % 65.9من �إجمايل عدد ال�سكان ،كما
بلغ معدل امل�شتغلني نحو  % 62.9من القوة العاملة ،وتطور معدل البطالة� ،إىل  % 4.6عن م�ستواها البالغ  % 4.3من حجم القوى العاملة
عام .2010
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  % 22.1يليه قطاع جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح بن�سبة  ،% 19.5ثم قطاع ال�صناعات التحويلية
بن�سبة  ،% 12.0تاله قطاع اخلدمات احلكومية بن�سبة  % 10.6وبعده قطاع اخلدمات املنزلية بن�سبة  ،% 8.3وبلغ ما ا�ستوعبته القطاعات
اخلم�سة نحو  % 72.5من �إجمايل عدد امل�شتغلني املقدر بالدولة خالل عام .2011
وب�ش�أن �أجور وتعوي�ضات امل�شتغلني جاء قطاع اخلدمات احلكومية يف مقدمة القطاعات االقت�صادية التي تتقا�ضى �أجور بالدولة وبن�سبة
 % 19من �إجمايل تعوي�ضات امل�شتغلني ،تاله قطاع جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح وقطاع الت�شييد والبناء بن�سبة  % 13.7و
 % 13.5على الرتتيب ،ثم قطاع ال�صناعات التحويلية بن�سبة  ،% 10.4ثم قطاع النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى بن�سبة  ،% 7.6وقد
بلغ ن�سبة جمموع تعوي�ضات القطاعات اخلم�سة نحو �( % 64.2أو نحو  190مليار درهم) من �إجمايل تعوي�ضات امل�شتغلني املقدرة خالل
عام .2011

| 60

جدول ()23
تقديرات امل�شتغلون وحجم الأجور ح�سب القطاعات االقت�صادية لعام 2011
القطاعات
		

*امل�شتغلون
امل�ساهمه
العدد بالآالف

حجم الأجور
القيمة باملليار درهم امل�ساهمه

الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية

244

% 4.7

3.1

% 1.1

النفط اخلام والغاز الطبيعي

61

% 1.2

10.2

% 3.4

املحاجر

11

% 0.2

0.3

% 0.1

ال�صناعات التحويلية

629

% 12.0

30.7

% 10.4

الكهرباء والغاز واملاء

60

% 1.2

4.2

% 1.4

الت�شييد والبناء

1159

% 22.1

40.0

% 13.5

جتارة اجلملة والتجزئة
وخدمات الإ�صالح

1020

% 19.5

40.5

% 13.7

املطاعم والفنادق

243

% 4.6

8.6

% 2.9

النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى

316

% 6.0

22.6

% 7.6

االت�صاالت

16

% 0.3

4.9

% 1.7

العقارات وخدمات الأعمال

202

% 3.9

29.9

% 10.1

اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية

210

% 4.0

21.3

% 7.2

قطاع امل�شروعات املالية

76

% 1.5

18.0

% 6.1

قطاع اخلدمات احلكومية

556

% 10.6

56.2

% 19.0

اخلدمات املنزلية

435

% 8.3

5.1

% 1.7

املجموع

5238

% 100

295.7

% 100

امل�صدر :املركز الوطني للإح�صاء.
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ال�شكل ()9
التوزيع الن�سبي للم�شتغلني ح�سب القطاعات االقت�صادية لعام 2011
الزراعة و الرثوة
احليوانية و ال�سمكية
النفط اخلام و الغاز الطبيعي

%1

املحاجر

%0

%5

ال�صناعات التحويلية
الكهرباء و الغاز و املاء
الت�شييد و البناء
جتارة اجلملة و التجزئة
و خدمات اال�صالح
املطاعم والفنادق
النقل و التخزين
و االت�صاالت االخرى
االت�صاالت
العقارات و خدمات االعمال
اخلدمات االجتماعية
و ال�شخ�صية
قطاع امل�شروعات املالية
قطاع اخلدمات احلكومية
اخلدمات املنزلية
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% 12
%1
% 22
% 19
%5
%6
%0
%4
%4
%2
% 11
%8

ال�شكل ()10
التوزيع الن�سبى لتعوي�ضات امل�شتغلني ح�سب القطاعات االقت�صادية لعام 2011
الزراعة و الرثوة
احليوانية و ال�سمكية
النفط اخلام و الغاز
الطبيعي
املحاجر
ال�صناعات التحويلية
الكهرباء و الغاز و
املاء
الت�شييد و البناء

اخلدمات املنزلية
قطاع اخلدمات احلكومية
% 10
%1

%2 %3
%1 %0

قطاع امل�شروعات املالية
% 19

% 14

%6
%7

% 14
%3

جتارة اجلملة و
التجزئة و خدمات
اال�صالح
املطاعم والفنادق
النقل و التخزين و
االت�صاالت االخرى

% 10
%2 %8

اخلدمات االجتماعية
و ال�شخ�صية
و خدمات االعمال
العقارات
االت�صاالت
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�ساد�س ًا :ق�ضايا اقت�صادية
الفر�ص والتحديات �أمام االقت�صاد الوطني يف ظل الأزمات االقت�صادية العاملية

ال يزال العامل الذي تعد الدولة جز ًء من تفاعالته االقت�صادية ،يعاين من تبعات الأزمة املالية العاملية و�أزمة منطقة اليورو ،ويتجلى ذلك
برتاجع النمو العاملي وارتفاع معدل البطالة و�صعوبات مالية تواجه بع�ض دول �أوروبا ومن املتوقع ا�ستمرار النمو ال�ضعيف لالقت�صاد العاملي
على املدى القريب ،ومن املهم للدولة كما متكنت بف�ضل �سيا�ساتها االقت�صادية احلكيمة واملتوازنة من تخطي تبعات تلك الأزمة ب�أقل
اخل�سائر� ،أن تدر�س وعلى املدى الق�صري واملتو�سط الفر�ص املتاحة لتعظيم منافعها وكذا التحديات التي تواجهها لتقليل انعكا�ساتها ال�سلبية
لتحقيق املزيد من النمو وم�ستهدفات ا�سرتاتيجياتها من عملية التنمية ،خا�صة وان دولة الإمارات جزء هام وفاعل يف حميطها العاملي ت�ؤثر
فيه وتت�أثر به بحكم ثقلها الإقليمي والعربي والدويل وموقعها اال�سرتاتيجي وعالقاتها االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية ،وما لديها من
موارد �إ�سرتاتيجية هامه وما متتلكه من فوائ�ض ماليه م�ؤثره.

�أوال :الفر�ص املتاحة �أمام دولة الإمارات العربية املتحدة:

ي�أتي من بني �أهم الفر�ص املتاحة �أمام اقت�صاد الدولة ملوا�صلة حتقيق ارتفاع يف النمو على املدى الق�صري واملتو�سط وحتقيق �أهداف التنمية
مبا يحافظ معدالت النمو االقت�صادي ما يلي:

 .1الإيرادات املالية

ت�شكل �إيرادات النفط قاعدة �صلبة للنمو بالدولة ل�سنوات عديدة نتيجة توافر احتياطي كبري من النفط يقدر عام  2010بنحو  97.8مليار
برميل تكفى لنحو  100عام �أخرى مبعدالت الإنتاج احلالية ( 2.6مليون برميل  /يوم) مع توقع ا�ستمرار االرتفاع الن�سبي بالأ�سعار على
املدى الق�صري واملتو�سط بناء على تنب�ؤات وكالة الطاقة و�صندوق النقد الدويل ،وال�شق الأكرب من موارد الدولة ي�أتي من قطاع النفط ،وت�شري
الإح�صاءات �إىل تطور حجم ناجت القطاعات النفطية لتبلغ نحو  335.3مليار درهم عام  ،2012و�سيظل الإنفاق على م�شروعات التنمية
وحتقيق �أهداف �سيا�سة التنويع االقت�صادي يعتمد بالأ�سا�س علي �إيرادات القطاع النفطي على الأقل املدى املتو�سط.
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 .2الأطر واال�سرتاتيجيات

تتبع الدولة �أ�ساليب التخطيط املنهجي العلمي املنظم الذي يو�سع م�ساحة م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف عملية التنمية ويتيح م�شاركة املواطنني
يف م�شروعاتها من خالل منط (التخطيط �ألت�أ�شريي) ،ومن �أهم تلك املخططات ر�ؤية الإمارات  2021التي ينبثق عنها مبادرتي االقت�صاد
املعريف واالقت�صاد الأخ�ضر ،و �إ�سرتاتيجية احلكومة االحتادية ،واخلطة الإ�سرتاتيجية حلكومة �أبو ظبي  ،2030واخلطة الإ�سرتاتيجية
حلكومة دبي .2015

 .3ا�ستمرار منو القطاعات االقت�صادية
وي�أتي من بني �أهم تلك القطاعات ما يلي:
�أ .قطاع النفط والغاز

الذي يعد �أهم القطاعات االقت�صادية ذات القيمة امل�ضافة العالية و�إمكانات النمو امل�ستقبلية القوية ،حيث بلغ معدل منوه  % 6.3يف العام
 ،2012ولتنمية هذا القطاع نفذت الدولة م�شروعات هامة وت�شرع با�ستكمال وبدء تنفيذ م�شروعات �أخرى جديدة ،ت�صب يف اجتاه تطوير
القدرة الإنتاجية لت�صل �إىل  3.5مليون برميل يوميا يف عام  2017من قدرته احلالية البالغة  2.6مليون برميل يوميا.

ب .قطاع ال�صناعة

�شهد قطاع ال�صناعة التحويلية منوا بلغ نحو  % 1.2وتزايدت ن�سبة م�ساهمته يف الناجت لتبلغ  % 9.8عام  2012بعد �أن كانت ال تتجاوز
 % 1عام  ،1971وتعكف وزارة االقت�صاد على �إعداد �إ�سرتاتيجية �صناعية تن�سجم و�إ�سرتاتيجية احلكومة االحتادية ور�ؤية الإمارات
 ،2021وت�ستهدف الدولة وزيادة م�ساهمة قطاع ال�صناعة يف الناجت املحلي �إىل  % 22يف املدى املتو�سط.

ج .قطاع امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة

تعد امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة �إحدى الو�سائل الفعالة لزيادة ن�سبة املواطنني يف قطاع الأعمال ولتكوين كوادر ماهرة ونقل
التكنولوجيا وتعزيز االبتكارات وتر�سيخ دعائم اقت�صاد املعرفة .وح�سب التقديرات ي�ضم قطاع امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة بالدولة
� 200ألف �شركة ت�سهم بنحو  % 50من الناجت الإجمايل للدولة وتوفر نحو  % 85من فر�ص العمل ،وانطالقا من �أهميتها �أ�صدرت الدولة
قانون امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة لتنظيم عملها

د .الطاقة اجلديدة واملتجددة

لتزايد الطلب على الطاقة ب�سبب تزايد ال�سكان ولأغرا�ض التنمية وحتقيقا لأهداف التنمية امل�ستدامة نفذت الدولة عدد من امل�شاريع
لإنتاج الوقود احليوي وتو�سعت يف االعتماد على الطاقة ال�شم�سية كم�صدر للطاقة وتطوير املجتمعات احل�ضرية امل�ستدامة ومن �أهم هذه
امل�شاريع مدينة م�صدر واالجتاه حللول الطاقة اجلديدة واملتجددة وتوليد الكهرباء من خالل الطاقة النووية.

ه .ال�سياحة

تعترب ال�سياحة �أحد القطاعات الهامة يف االقت�صاد الوطني ،وكان وراء حتقيق ذلك عنا�صر اجلذب التي تتمتع بها الدولة وعدد من
امل�شروعات الإ�سرتاتيجية التي جرى ويجري تنفيذها يف جميع �أنحاء الدولة ،كما �أن توافر الفنادق واملطاعم وال�شقق الفندقية واملنتجعات
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الراقية تعد دعم ًا هام ًا للقطاع ،حيث ت�ستهدف الدولة ا�ستقطاب  15مليون �سائح بحلول عام  ،2020وت�شري التقديرات املتوقعة للمجل�س
العاملي لل�سياحة وال�سفر �إىل �أن �إجمايل اال�ستثمارات ال�سياحية يف الإمارات �سي�صل �إىل  858مليار درهم بحلول العام .2016

و .االت�صاالت وتقنية املعلومات

�سجل قطاع االت�صاالت معدل منو بلغ  % 7.4وبلغت ن�سبة م�ساهمته يف الناجت املحلي نحو  % 3.2عام  ،2012ويعد من القطاعات
الرائدة يف تفعيل �سيا�سة التنويع وتر�سيخ دعائم اقت�صاد املعرفة. ،ومن التطورات املهمة التي �شهدها القطاع عام  ،2011ارتفاع ن�سبة
انت�شار الهاتف الثابت �إىل  30.6لكل  100من ال�سكان ،وارتفاع ن�سبة انت�شار الهاتف املتحرك �إىل  194.3لكل  100من ال�سكان ،و�أي�ضا
م�ستخدمي الإنرتنت �إىل  57.5لكل  100من ال�سكان.

ز .النقل واخلدمات اللوج�ستية واملالية

�أ�سهمت التطورات واالجنازات مبجال النقل واخلدمات اللوج�ستية يف تزايد م�ساهمة قطاع النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى يف
الناجت �إىل نحو  ،% 6.1وارتفع معدل منوه �إىل نحو  % 0.2عام  ،2012وكان هذا �سببا يف توفري املناخ املالئم لنمو وتطور قطاعات
الأعمال والتجارة وال�صناعة وتي�سري دورها يف دفع احلركة االقت�صادية ،ومن �أهم تلك التطورات �إن�شاء مرتو دبي ،تعميم �أ�سطول النقل
اجلماعي بالدولة ،و�إن�شاء مطار �آل مكتوم الدويل ومطار الفجرية الدويل ،وتطوير قطاع الطريان املدين من خالل تو�سعة وتطوير
املطارات وزيادة طاقة مناولة احلاويات مبواين الإمارات ال�شمالية ال�ستيعاب النمو يف حركة التجارة وال�سفر وال�سياحة ،ويعزز فر�ص
الدولة لتحقيق النمو بقطاع النقل واخلدمات اللوج�ستية بامل�ستقبل م�شروعني على جانب كبري من الأهمية هما :ربط �إمارات ومدن
الدولة ب�شبكة االحتاد للقطارات بخط �سكة حديد طوله  1,200كيلومرت ،و�شبكة ال�سكك احلديدية لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،ويتيح
امل�شروعان ربط املراكز ال�سكنية وال�صناعية وتي�سري حركة التجارة داخل الدولة وبني الدول اخلليجية.
�أ�سهم كذلك يف دعم منو القطاع املايل بالدولة الذي بلغ نحو  % 6وكانت ن�سبة م�ساهمته يف الناجت  % 7عام  2012وجود جهاز م�صريف
قوي وبور�صات و�أ�سواق مالية �إقليمية كبرية لتداول الأوراق املالية بدبي و�أبو ظبي.
وبالن�سبة للجهاز امل�صريف بالدولة فقد حافظ على قوته حتى خالل الأزمة املالية مبا ميلكه من قدرات تكنولوجية ومراكز ماليه قوية
لوحداته وااللتزام بال�سيا�سات التي يقررها امل�صرف املركزي ،حيث �أن القاعدة القوية لودائع العمالء التي بلغت  1167.8مليار درهم
عام  2012مرتفعة بن�سبة  % 9.2عن م�ستواها عام  ،2011كما �أن بقاء ر�أ�س املال واالحتياطيات عند م�ستوى مرتفع وبلغت 258.4
مليار دوالر بنهاية عام  2011مما �ساعد يف ح�صولها على ن�سبة مرتفعة ملالءة ر�أ�س املال بلغت � % 8 .20ساعدت على حتمل البنوك
�أعباء بناء �أية خم�ص�صات �إ�ضافية �ضرورية مقابل حمفظة القرو�ض ،حيث ارتفعت القرو�ض ال�شخ�صية �إىل  252.1مليار درهم (% 24
من �إجمايل القرو�ض البالغة  1071مليار درهم) ،والقرو�ض لل�شركات �إىل  391.4مليار درهم  ،والقرو�ض للحكومة �إىل  103.5مليار
درهم خالل عام  ،2011بن�سب زيادة بلغت  % 2و  % 2.5و  % 2.8على التوايل والرتتيب.

ح .التجارة اخلارجية ال�سلعية غري النفطية للدولة

ت�شغل الدولة مكانه �إقليمية وعاملية كبرية يف جمال التجارة اخلارجية ،فهي حلقة و�صل جتارية هامة بني ال�شرق والغرب ومركز لإعادة
الت�صدير حتوى واحدة من �أكرب مناطق التجارة احلرة بالعامل ،وقد بلغ معدل منو التجارة اخلارجية غري النفطية حوايل % 17.6
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و�شكلت نحو  % 118.3من الناجت الإجمايل بالأ�سعار اجلارية عام  ،2012وتتطلع الدولة لتحقيق مزيد من النمو امل�ستقبلي بالتجارة
وزيادة م�ساهمتها يف الناجت ،من خالل ما متتلكه من فر�ص لتو�سيع نطاق �أ�سواقها  ،ويدعم املكانة العاملية والإقليمية التجارية للدولة
ويزيد من التوقعات بزيادة حجم التجارة اخلارجية وت�شري الإح�صاءات �إىل منو ال�صادرات و�إعادة الت�صدير بن�سبة �أكرب من ن�سبة منو
الواردات ،وزيادة م�ساهمتها يف الناجت من  % 51عام � 2006إىل  % 60.5عام .2012

 .4ا�ستثمارات ال�صناديق ال�سيادية

تعد ال�صناديق ال�سيادية رافدا ً هاماً من روافد تنويع م�صادر الدخل ،وثاين �أكرب موارد الدولة بعد النفط  ،وتقدر بع�ض امل�صادر �إيراداتها
مبا يعادل ناجت قطاع النفط ال�سنوي تقريبا ،وتتنوع ا�ستثماراتها قطاعيا وجغرافيا بهدف توفري �إيرادات �سنوية منتظمة للدولة ت�ستخدم
لأغرا�ض الإنفاق العام وتخفيف حده التذبذب احلا�صل يف عوائد النفط نتيج ًة لعوامل ال�سوق واملحافظة على �أ�صول تلك ال�صناديق
للأجيال القادمة.
وميثل منو وتنوع ا�ستثمارات ال�صناديق ال�سيادية بالدولة وتزايد �إيراداتها امل�ستقبلية �إحدى �أهم الفر�ص والركائز الأ�سا�سية لتحقيق �أهداف
الدولة الإ�سرتاتيجية يف جمال التنمية امل�ستدامة وحتقيق �أهداف �سيا�سة تنويع م�صادر الدخل.

 .5املناطق احلرة وال�صناعية املتخ�ص�صة

لدى دولة الإمارات  26منطقة حرة قائمة (بالإ�ضافة �إىل  7منا طق حرة �أخرى قيد الإن�شاء) متخ�ص�صة باملجاالت ال�صناعية والتجارية
والتقنية واخلدمية (اللوج�ستية و املالية واملالحية والطبية والتعليمية والإعالم وتكنولوجيا املعلومات) ف�ضال عن املناطق ال�صناعية
املتخ�ص�صة الأخرى .وهي ت�شكل مراكز لال�ستثمار وال�شركات العاملية ونوافذ تتعامل من خاللها الدولة مع العامل ،وتنتقل من خاللها ر�ؤو�س
الأموال وال�سلع واخلدمات والعمالة دون عوائق ،وميكن �إقامة ومتلك امل�شاريع يف بع�ضها بن�سبة .% 100

 .6ارتفاع متو�سط دخل الفرد

يتمتع الفرد يف الدولة بواحد من �أكرب متو�سطات الدخل يف العامل ،حيث بلغ متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت الثابت (ب�أ�سعار  )2007نحو
� 33ألف دوالر عام  ،2012كما ت�صل ن�سبة الإنفاق اال�ستهالكي اخلا�ص �إىل حوايل  % 60من الناجت املحلي ،ويتيح ذلك توافر الإمكانات
والقدرات ال�شرائية الوطنية لإحداث رواج يف الأ�سواق وحتفيز االنتاج وا�ستيعاب املتاح من ال�سلع واخلدمات.

 .7اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي والأمني املعزز ملناخ اال�ستثمار

�إنعك�س حر�ص الدولة على توفري الدعم وامل�ساندة وعوامل الراحة والرفاهية واال�ستقرار للمواطنني وتقدي�س احرتام القانون و�إتباع النظام
على تتمتع الدولة واملقيمني على �أرا�ضيها مواطنني ووافدين مبناخ اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي والأمني ،ومع توافر البنية الأ�سا�سية
املادية واالجتماعية والت�شريعية واالمتيازات واحلوافز التي تقدمها الدولة للم�ستثمرين ت�شكل املناخ املالئم جلذب اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر مبا يجلبه معه من نقل التكنولوجيا والأ�ساليب الإدارية املتطورة وفر�ص نقل اخلربات للعمالة الوطنية ،وح�سب التقارير متكنت
الدولة من اجتذاب  342م�شروعا عام  ،2011وتطورت اال�ستثمارات الواردة من  4مليار دوالر عام � 2009إىل  9.6مليار دوالر عام .2012
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ثانيا :التحديات التي تواجه دولة الإمارات العربية املتحدة:
يف مقابل ما تتمتع به الدولة من مزايا وفر�ص مواتية ،ف�إنها تواجه عدد من التحديات التي قد تعوق م�سريتها وقدرتها على حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة ،والتي يتحتم معها البحث عن حلول مبتكرة وغري تقليدية واتخاذ ال�سبل والو�سائل الكفيلة بعالجها وتقليل انعكا�ساتها
ال�سلبية ،ومن �أهم تلك التحديات ما يلي:

 .1حمدودية القاعدة ال�سكانية املواطنة الالزمة للقيام مبتطلبات التنمية

تعد قلة املوارد الب�شرية املواطنة احد �أكرب التحديات التي تواجه الدولة� ،إذ يف ظل وجود فوائ�ض نفطية �ضخمة واجتاه الدولة لبناء
م�ؤ�س�ساتها وهياكلها و�إحداث التنمية وباملقابل قلة املوارد الب�شرية الوطنية ،فقد مت اال�ستعانة باملوارد الب�شرية الوافدة ل�سد هذا الفراغ،
وكان حم�صلة هذا حدوث م�شكلتني هما خلل يف �سوق العمل و�آخر يف هيكل الرتكيبة ال�سكانية.

 .2تذبذب �إيرادات الدولة

نظرا لأن النفط هو املورد الأ�سا�سي للدولة ،وهو �سلعة �إ�سرتاتيجية تت�أثر �أ�سعاره وتتغري بفعل الظروف واملعطيات اخلارجية العاملية التي
تخرج عن نطاق ال�سيطرة ،ف�إن موارد املوازنة تت�أثر مبا�شرة ارتفاعا وانخفا�ضا تبعا مل�ستوى الأ�سعار ،كما يت�أثر م�ستوى الإنفاق العام
وبالتايل اال�ستثمارات العامة ومن ثم حركة التنمية بالدولة ككل �صعودا وهبوطا ت�أثرا بهذا املنحنى ،كما ينعك�س على م�ستوى الإنفاق العام
اال�ستهالكي واال�ستثماري  ،وعلى حدوث عجز باملوازنة العامة عند انخفا�ض املوارد �أو فائ�ض عند زيادة املوارد .وقد �أحدثت الطفرة
النفطية عام  2008زيادة يف فائ�ض املوازنة بلغ  108.2مليار درهم حتول �إىل عجز نتيجة تراجع الأ�سعار مع بروز تبعات الأزمة املالية
العاملية عام  2009و  2010بلغ  156.3مليار درهم و  62.0مليار درهم بالعامني على الرتتيب.

 .3ا�ستمرار االعتماد على الإيرادات النفطية يف متويل حركة التنمية

بالرغم من جهود الدولة يف �إيجاد بدائل �أخرى للإيرادات العامة من ر�سوم و�ضرائب جمركية ،وجناحها يف تنويع م�صادر الدخل من
القطاعات الأخرى كالتجارة والنقل واالت�صاالت وال�صناعة ...وما �أدى �إليه تزايد ن�سبة م�ساهمة القطاعات غري النفطية يف الناجت احلقيقي
من  % 62.5عام � 2006إىل  % 67.3عام � ،2012إال �أن االعتماد احلقيقي يف متويل برامج وم�شروعات التنمية يتم باالعتماد على موارد
الدولة من ال�صادرات الهيدروكربونية ،واملتوقع �أن يظل كذلك حتى تتحقق �أهداف �سيا�سة التنويع ،وهو ما ينعك�س على م�ستويات اجناز
التنمية يف حالة ت�أثر الإيرادات النفطية ا�سلبا بفعل تذبذب الأ�سعار عامليا.

 .4ا�ستمرار االعتماد على اخلارج يف ا�سترياد ال�سلع اال�ستهالكية والو�سيطة والر�أ�سمالية

عزز النمط اال�ستهالكي الناجم عن تزايد متو�سط دخل الفرد وارتفاع م�ستوى املعي�شة ،وتوجه الدولة بقوة لتحقيق التنمية ال�شاملة يف
كافة القطاعات ،من االعتماد ب�صورة �شبه كلية على اخلارج يف ا�سترياد اال�ستهالكية والو�سيطة والإنتاجية ،الأمر الذي يرفع فاتورة تكلفة
الواردات وخا�صة مع تزايد م�ستويات الأ�سعار العاملية ،وي�ؤكد هذا �أرقام الواردات التي ت�ضاعفت خالل  35عاما ( )2011 – 1978بنحو
 34مرة ،من  20.9مليار درهم عام � 1978إيل  717.8مليار درهم عام  2012مبتو�سط معدل منو �سنوي بلغ نحو .% 11
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�سابع ًا :التوقعات االقت�صادية لعام 2013
من املتوقع �أن ي�ستمر االقت�صاد الوطني خالل ال�سنوات القادمة باملحافظة على �أدائه امل�ستقر احلايل والذي تعود جذوره لعقود ما�ضية،
م�ستفيدا من النجاحات ال�سابقة ،وحمققا الأهداف التنموية بعيدة املدى التي تبنتها احلكومة للعام  ،2021ومدفوعا بالنمو ال�سكاين
املتوقع �أن ت�شهده البالد خالل الفرتة املقبلة يف ظل جاذبيتها كوجهة مف�ضلة لال�ستثمار وللحياة وللبحث عن فر�ص عمل �آمنه وواعدة.
فمن املتوقع �أن ي�ستمر االقت�صاد يف حتقيق معدالت منو �إيجابية خالل عام  2013وت�شري التقديرات �أنه ميكن �أن يحقق ن�سبة منو ت�صل �إىل
 % 4.5خ�صو�صا مع �إطالق الدولة للعديد من امل�شاريع اجلديدة.
�أن �ضخ فوائ�ض مالية �ضخمة على م�شاريع البنية التحتية ،يوفر قوة دفع لنمو م�ستدام يف القطاعات غري النفطية الذي يتوقع له منوا بن�سبة
 % 4يف عام .2013
�أن اال�ستقرار �سيظل ال�سمة الغالبة على الن�شاط االقت�صادي يف الدولة مدعوما بالزخم الناجم عن �أ�سعار النفط القوية حالل عامي ،2011
 ،2012حيث بلغ متو�سط �سعر �سلة نفط �أوبك حوايل  110دوالر للربميل خالل عام  2012مقارنة مع  107دوالر خالل عام .2011
و�ستبقي الدولة على �سيا�ساتها املالية التو�سعية مع الرتكيز بقوة على الإنفاق على م�شاريع البنية التحتية ،حيث ت�شكل �أن�شطة البني التحتية
الداعم الأ�سا�سي ملجمل الأن�شطة االقت�صادية �إذ ا�ستحوذت م�شروعات الكهرباء واملاء وحدها على  % 12من الإنفاق العام يف املوازنة
االحتادية لعام .2013
ويتوقع �أن ي�سهم الأداء االقت�صادي اجليد والو�ضع امل�ستقر ملختلف القطاعات ،بتعزيز جاذبية الدولة كمالذ �آمن للم�ستثمرين الراغبني يف
تنويع ا�ستثماراتهم بعيدا عن الأ�سواق التقليدية غري امل�ستقرة ،و�سيظهر هذا يف التح�سن الذي بد�أت تظهر مالحمه على قطاع العقارات
والنمو القوي لقطاعات التجارة وال�سياحة والطاقة املتجددة.
من هنا تبدو �آفاق االقت�صاد الإماراتي يف عام  2013م�شرقا ،ويتيح املزيد من الفر�ص اال�ستثمارية وحتقق طموحات قطاع الأعمال
واملواطنني يف م�ستوى معي�شي راقي وم�ستوى خدمات متقدم.
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