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رســالة الــوزير
�أثبت االقت�صاد الوطني لدولة الإمارات ب�أنه من االقت�صادات القوية والواعدة �إقليمي ًا وعاملي ًا وهو اقت�صاد متكن من املحافظة على
حتقيق معدالت منو كبرية خالل ال�سنوات املا�ضية م�ؤكد ًا كفاءته خالل فرتة اختبار �صعبة قبل ب�ضعة �سنوات �إبان الأزمة املالية
العاملية والتي �شهدت تراجع وتدهور كثري من اقت�صادات العامل بعد العام .2008
واليوم ويف ظل االنخفا�ض الوا�ضح يف �أ�سعار النفط العاملية ومع ما ميثله ذلك من حتد كبري ملختلف الدول النفطية ومنها دولة
الإمارات �إال �أن اقت�صادنا الوطني �أثبت مرونته مرة �أخرى نتيجة لتنوع م�صادر الدخل ورفع ن�سب م�ساهمة القطاعات املتنوعة
لت�صل �إىل  %69من الناجت املحلي الإجمايل مبقية �أقل من الثلث لقطاع النفط.
ومع �أهمية النفط لدولة الإمارات �إال �أن م�ساهمته لن تتجاوز  %20من الناجت املحلي الإجمايل خالل ال�سنوات القليلة القادمة
وهو ما يجنب الدولة الت�أثريات ال�سلبية لتقلبات الأ�سواق وحركة �أ�سعار النفط العاملية حيث �أن دولة الإمارات �أعلنت ومنذ �سنوات
مبوجب ر�ؤيتها  2021التوجه نحو تنويع االقت�صاد الوطني وتقليل االعتماد على �صادرات النفط والغاز يف منظومة الدخل القومي،
وهي التوجهات التي نتج عنها التطور امللحوظ يف العديد من القطاعات وتعزيز مكانتها على م�ستوى امل�ؤ�شرات الدولية املرموقة.
لقد كان العام  2014الأقوى اقت�صادي ًا لدولة الإمارات منذ ت�أ�سي�سها ،حيث بلغت ن�سبة النمو يف الناجت املحلي احلقيقي الإجمايل
 ،%4.6وبلغت تقديرات الناجت الإجمايل بالأ�سعار اجلارية  1.47تريليون درهم .ونتوقع ب�أن ي�سجل اقت�صادنا الوطني منو ًا بنسبة
تتجاوز  %3يف العام .2015
�إن كافة املعطيات وامل�ؤ�شرات ت�ؤكد م�ستوى ثبات االقت�صاد اإلمارايت وتطوره ومثل انعكا�س ًا لقدرات بالدنا التي باتت حمطة حمورية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط وج�سر ًا جوي ًا وبحري ًا حيوي ًا يربط ال�شرق بالغرب ،وكل ذلك نتيجة ملجموعة من العوامل ي�أتي على ر�أ�سها
الإ�ستقرار ال�سيا�سي والأمني �إىل جانب البنية التحتية املتطورة والقوانني والت�شريعات املرنة التي وجدت لتكر�س منظومة النجاح
لت�صبح بالدنا اليوم مقر ًا �إقليمي ًا لكربى ال�شركات العاملية ،ولت�ؤكد مكانتها كثاين �أقوى اقت�صاد عربي و�أنها دولة من الأ�سرع منو ًا
على م�ستوى العامل.

المهندس .سلطان بن سعيد المنصوري
وزير االقتصاد
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أو ً
ال :األوضاع االقتصادية
العالمية والعربية والخليجية
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 .1األوضاع االقتصادية العالمية
 1.1الناتج المحلى االجمالى

ت�شري تقديرات �صندوق النقد الدويل عن الأو�ضاع االقت�صادية العاملية �إىل حت�سن ملحوظ يف معدالت النمو يف الن�صف الثاين
من عام  .2013و�أدى هذا التح�سن �إىل رفع تقديرات منو االقت�صاد العاملي لعامي  2014و� 2015إىل  ،%3.7و %3.9على التوايل.
و�ست�أتي الزيادة يف معدالت النمو ب�صورة �أ�سا�سية من ارتفاع معدالت منو االقت�صادات املتقدمة من  %1.3يف عام � 2013إىل
 ،%2.2و %2.3يف عامي  2014و.2015
�أما اقت�صادات الدول ال�صاعدة والنامية فمن املتوقع �أن ين�شط منوها ب�صورة حمدودة ،حيث �سريتفع معدل منوها الإجمايل
من  %4.7يف عام � 2013إىل  ،%5.1و %5.4يف عامي  .2015 ،2014و�سي�أتي التح�سن يف اقت�صادات الدول ال�صاعدة والنامية
من ارتفاع الطلب على �صادراتها من قبل الدول املتقدمة ولي�س من زيادة منو الطلب يف اقت�صاداتها املحلية.
و�سريتفع معدل النمو يف الواليات املتحدة من  %1.9يف عام � 2013إىل نحو  %2.8يف عام  .2014و�سي�أتي التح�سن يف معدل
النمو الأمريكي من زيادة الطلب اخلا�ص ،الذي �سيعو�ض جزء ًا من تراجع الطلب احلكومي الناجت من القيود املفرو�ضة على
الإنفاق ،التي �ستحد من معدالت النمو يف العام التايل ،حيث �سيبلغ معدل منو االقت�صاد الأمريكي نحو  %3يف عام .2015
من جه ٍة �أخرى ،بد�أ جمل�س االحتاد الفيدرايل باخلروج التدريجي من �سيا�سة التي�سري الكمي ،ما �سيقود �إىل رفع معدالت
الفائدة طويلة الأجل على ال�سندات احلكومية ويرفع معدالت الفائدة طويلة الأجل على القرو�ض .وارتفاع معدالت الفائدة
طويلة الأجل وق�صرية الأجل �سريفع من معدالت العائد على احتياطيات اململكة ،مما �سيوفر مزيد ًا من الدخل للإيرادات
العامة يف اململكة .من جه ٍة �أخرى ،ف�إن ارتفاع معدالت الفائدة طويلة الأجل يف الواليات املتحدة �سيعيد تدفق ر�ؤو�س الأموال
�إىل الأ�سواق الأمريكية و�سترتاجع تدفقات ر�ؤو�س الأموال للأ�سواق ال�صاعدة والنامية ،الذي بد�أ ب�شكل فعلي خالل الفرتة
الق�صرية املا�ضية.
وقاد الإعالن عن بدء اخلروج من �سيا�سات التي�سري الكمي �إىل تراجعات يف �أ�سواق املال يف الدول ال�صاعدة وتراجع يف
معدالت �صرف الكثري من عمالت هذه الدول .و�أدت هذه التطورات �إىل زيادة ال�ضغوط على ال�سيا�سات املالية يف الدول
ال�صاعدة والنامية .وتعترب اململكة من الدول �سعيدة احلظ التي خف�ضت ديونها احلكومية يف �أوقات الرخاء ،مما �سيجنبها �أي
تبعات �سلبية لالن�سحاب من �سيا�سة التي�سري الكمي على �سيا�ستها املالية.
�أما منطقة اليورو فمن املتوقع �أن تتال�شى معدالت النمو االقت�صادي ال�ضحلة التي كانت يف حدود  %0.4يف عام  ،2013وتتحول
�إىل منو اقت�صادي حمدود يقارب  %1يف عام  ،2014ومن املتوقع حت�سن معدل منو منطقة اليورو االقت�صادي يف عام � 2015إىل
� .%1.4أما �أبرز ما �ست�شهده معدالت منو االقت�صادات ال�صاعدة فهو تراجع معدالت النمو يف ال�صني من املعدالت التاريخية
املرتفعة ال�سابقة �إىل معدالت النمو امل�ستهدفة الذي �ستبلغ  %7.3 ،%7.5يف عامي  ،2014و� .2015أما االقت�صاد الهندي
ف�سي�شهد بع�ض التح�سن يف عامي  2014و ،2015حيث �سريتفع �إىل  %6.4 ،%5.4على التوايل.
وبنيت كل معدالت النمو ال�سابقة على �أ�سا�س القوة ال�شرائية املعادلة� ،أما معدالت النمو املبنية على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف
القائمة يف ال�سوق ف�ستكون خمتلفة بع�ض ال�شيء ،حيث �سيرتاجع مبوجبها معدل النمو العاملي �إىل  %3.4 ،%3.1يف عامي 2014
و 2015على التوايل .وجاء هذا الرتاجع ب�سبب تراجع الأهمية الن�سبية القت�صادات الدول ال�صاعدة والنامية عند احت�ساب
النمو على �أ�سا�س �أ�سعار العملة يف الأ�سواق العاملية .و�سيقود التح�سن املطلوب يف النمو االقت�صادي العاملي �إىل رفع الطلب على
النفط ب�صورة عامة .ومن املتوقع �أن يرتفع الطلب على نفط “�أوبك” عن التقديرات املت�شائمة ال�سابقة .ورفعت منظمة الطاقة
العاملية �أخري ًا تقديرات الطلب على نفط “�أوبك” بنحو � 200ألف برميل يف عام  ،2014وقدرت �أن ي�صل �إىل نحو  29.4مليون
برميل يف اليوم خالل عام .2014
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 2.1التجارة الخارجية

�أو�ضح تقرير ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (� ،)OECDإن معدالت تدفق التجارة العاملية هوت �إىل حواىل  %2خالل عام
 ،2015للمرة اخلام�سة منذ حواىل خم�سني عام ًا ،لت�سجل م�ستويات خطرية التظهر �إال مع قرب وقوع ركود عاملى.ولفت التقرير
�إىل �إنه الزال هناك �أمل فى التدابري التي تنفذها حكومة ال�صني وغريها من الدول ،والتى قد ت�ؤدى �إىل انتعا�ش التجارة
العاملية خالل العام القادم.
 3.1التضخم

ان م�ستويات الت�ضخم العاملي �شهدت تراجع ًا منذ �شهر يوليو  ،2015ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إىل انخفا�ض �أ�سعار النفط
التي فقدت حوايل  %50تقريب ًا من قيمتها املتداولة يف منت�صف عام  ،2014فيما خف�ضت البنوك املركزية يف �أنحاء العامل
�سيا�ساتها النقدية با�ستثناء الواليات املتحدة االمريكية ،وذلك عرب تقلي�ص معدالت الفائدة فيما تتزايد التوقعات بعودة
الت�ضخم العاملي اىل االرتفاع من جديد نهاية العام احلايل مع ا�ستعادة النفط لعافيته.
ان العامل الرئي�سي وراء تراجع �أ�سعار الطاقة يعود �إىل ارتفاع العر�ض مقابل الطلب يف ال�سوق العاملية ،الذي �أخذ منحى
االرتفاع منذ عامني تقريب ًا ،وو�صل �إىل �أعلى م�ستوياته يف الربع الأخري من  2014حيث بلغ  94.9ماليني برميل يومي ًا ،بح�سب
الوكالة الدولية للطاقة ( .)IEAان الزيادة الكبرية التي �شهدها �إنتاج اخلام الأمريكي بف�ضل طفرة النفط ال�صخري� ،إىل جانب
ركود الطلب العاملي ،يف�سر جزء ًا كبري ًا من �أ�سباب تخمة املعرو�ض.
لقد انخف�ضت الأ�سعار يف جمموعة الدول الثالث التي تت�ألف من الواليات املتحدة ومنطقة اليورو واليابان من  %1.6على الأ�سا�س
ال�سنوي يف يوليو عام � 2014إىل  %0.2يف مار�س  .2015مما ادى اىل تعر�ض الواليات املتحدة ومنطقة اليورو �إىل انكما�ش.
كما تراجعت الأ�سعار يف دول �آ�سيا النا�شئة� ،إىل نطاق �أقل من  %3.2على الأ�سا�س ال�سنوي يف يوليو � 2014إىل  %2.0يف مار�س
 ،2015وعلى ر�أ�سها تايوان ،وتايلند ،وكوريا وماليزيا وبا�ستثناء �إندوني�سيا وهونغ كونغ �شهدت جميع االقت�صاديات الآ�سيوية
الكربى انخفا�ض ًا يف م�ستوى الأ�سعار .بالن�سبة للبلدان النا�شئة غري الآ�سيوية ،فقد كانت �أقل ت�أثر ًا برتاجع �أ�سعار النفط.
�أما معدل الت�ضخم يف الربازيل ،واملك�سيك وجنوب �إفريقيا ونيجرييا وتركيا كان ذاته يف مار�س مقارنة مبنت�صف � 2014إذ
بلغ  %6.5تقريب ًا على الأ�سا�س ال�سنوي.
.2األوضاع االقتصادية العربية ￼
 1.2النمو االقتصادي

�شهدت �أ�سعار النفط �إعتبارا من �شهر يونيو  2014تراجعا كبريا حيث فقدت نحو  %60من م�ستوياتها ال�سابقة لت�ستقر عند �أقل
من  55دوالر للربميل خالل الربع الأول من العام  ،2015ومن �ش�أن هذا �أن ي�ؤثر يف النمو العربي كمجموعة باعتبار �أن الدول
امل�صدرة للنفط ت�سهم بنحو  %78من الناجت املحلي بالأ�سعار الثابته للدول العربية ،ومن ناحية �أخرى حدث عام  2014ا�ستقرار
ن�سبي بالأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية يف الدول العربية التي �شهدت حتوالت �سيا�سية خالل ال�سنوات املا�ضية مع تنفيذ ا�صالحات
اقت�صادية لدفع الن�شاط االقت�صادي� ،إ�ضافة �إىل �أن تراجع �أ�سعار النفط من �ش�أنه توفري حيز مايل لها ميكنها من رفع انفاقها
العام والتخفيف من حدة االختالالت االقت�صادية التي تواجهها ،وحم�صلة لذلك فمن املتوقع �أن يرتفع حجم الناجت املحلي
الإجمايل للدول العربية �إىل  2853مليار دوالر يف نهاية عام  2014بعد �أن كان  2734مليار دوالر عام  ،2013و�أن يتطور النمو
االقت�صادي بالدول العربية كمجموعة من  %3.2عام � 2013إىل  %3.3عام  2014ومن املتوقع �أن ي�صل �إيل  %3.1عام .2015
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 2.2متوسط دخل الفرد

من املتوقع �أن يرتفع متو�سط دخل املواطن العربي �إىل نحو � 8.4ألف دوالر عام  ،2014بعد �أن كان  8.2ألف دوالر عام
مع تباين كبري بني الدول العربية يف هذا ال�ش�أن.

2013

 3.2التضخم

�شهدت معدالت الت�ضخم بفعل تراجع الأ�سعار العاملية للنفط والغذاء اجتاه ًا نحو االنخفا�ض يف عدد من الدول املتقدمة
والنامية خالل ال�سنوات ال�سابقة ،ومن املتوقع خالل عام  2015ا�ستمرار تراجع الأ�سعار العاملية للغذاء وبقاء �أ�سعار النفط دون
م�ستوياتها مقارنة بالأعوام ال�سابقة ،وهو ما �سينعك�س على اجتاهات الأ�سعار يف الدول العربية بدرجات متباينة ،و�ستعمل تلك
االنخفا�ضات على تقليل �أثر الت�ضخم امل�ستورد يف الدول العربية خا�صة تلك التي ترتفع فيها الأهمية الن�سبية لل�سلع الغذائية
امل�ستوردة يف �سلة الرقم القيا�سي للأ�سعار.
ومن املتوقع �أن ت�شهد بع�ض الدول العربية �ضغوطات ت�ضخمية خمتلفة ناجتة عن ارتفاع م�ستويات الطلب املحلي ،وزيادة
معدالت ت�سارع الن�شاط االقت�صادي يف بع�ضها ،وارتفاع �أ�سعار الأ�صول والعقارات و�إيجارات امل�ساكن يف بع�ضها الآخر ،وهو ما
�سيحد ن�سبي ًا من ا�ستفادة الدول العربية كمجموعة من تراجع الأ�سعار العاملية للنفط والغذاء.
ومن �ش�أن التطورات الداخلية التي ت�شهدها بع�ض البلدان العربية �أن تفر�ض �ضغوطا على امل�ستوى العام للأ�سعار نتيجة
االختناقات يف جانب العر�ض وت�أثر �سال�سل الإمداد لل�سلع الأ�سا�سية.
وكمح�صلة للتطورات امل�شار �إليها من املتوقع �أن ي�شهد معدل الت�ضخم يف الدول العربية كمجموعة تراجعا من  %5.1عام
�إىل  %4.27عام 2014م مع احتمال تراجعه �إىل  %4.14عام 2015م.

2013

 4.2الموازنات العربية

ت�ؤثر التطورات التي بد�أت ب�أ�سواق النفط يف املوازنة العامة املجمعة للدولة العربية� ،إذ من املتوقع �أن تت�أثر موازنات الدول
العربية امل�صدرة للنفط �سلبا باالنخفا�ضات يف م�ستويات الأ�سعار ،ويزيد من وط�أتها ظروف عدم اال�ستقرار التي حالت دون
زيادة كمية الإنتاج ،من ناحية ثانية �سوف ت�ستفيد الدول العربية امل�ستوردة للنفط من االجتاه النزويل للأ�سعار من خالل
خف�ض دعم الطاقة مبوازناتها وتوفري هام�ش مايل لزيادة االنفاق الر�أ�سمايل واالجتماعي ،ويف املجمل تنعك�س تلك التطورات
�سلبا على �أو�ضاع املوازنة العامة املجمعة للدول العربية حيث ت�ؤدي �إىل حتول فائ�ض املوازنة من  %2.93من الناجت عام 2013
�إىل عجز قدره  %-1.2من الناجت عام  ،2014ومن املتوقع �أن يتزايد �إىل  %-6.9من الناجت عام .2015
 5.2التجارة الخارجية العربية

تراجعت ال�صادرات ال�سلعية العربية ت�أثرا بتباط�ؤ النمو االقت�صادي يف دول منطقة اليورو من  1382.7مليار دوالر عام
�إىل 1370.5مليار دوالر عام  ،2013ومن املتوقع �أن ت�صل �إىل  1310.9مليار دوالر عام  2014بينما ارتفعت الواردات ال�سلعية
العربية من  767.9مليار دوالر عام � 2012إىل  813مليار دوالر عام  ،2013ومن املتوقع �أن ت�صل �إىل  841.1مليار دوالر عام
 ،2014وحقق امليزان التجاري فائ�ضا تطور يف تراجعه من  614.7مليار دوالر عام � 2012إىل  557.5مليار دوالر بالعام 2013
ومن املتوقع �أن ي�صل �إىل  469.7مليار دوالر عام  ،2014وتطورت ن�سبة امليزان التجاري �إىل الناجت املحلي الإجمايل من %23.3
عام � 2012إىل  %20.4عام  2013ومن املتوقع �أن ي�صل �إىل  %16.7عام .2014
2012
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 6.2البطالة العربية

متثل التحديات االقت�صادية التي تواجه الدول العربية وتطورات الأو�ضاع الداخلية يف بع�ض بلدانها وتباط�ؤ وترية تنفيذ عدد
من الإ�صالحات الهيكلية املهمة عوامل حتد من قدرة هذه الدول على رفع م�ستويات منو الناجت وعرقلة جهود خف�ض معدالت
البطالة التي ت�صل تقديراتها طبقا ملنظمة العمل الدولية �إىل نحو  %11.5عام .2014
 7.2األسواق المالية العربية

جاء �أداء الأ�سواق املالية العربية جمتمعة عام � 2014أف�ضل من �أداء معظم الأ�سواق النا�شئة الأخرى ،رافق هذا �إرتفاع
اال�ستثمار امل�ؤ�س�سي واال�ستثمار الأجنبي يف هذه الأ�سواق بعد �سنوات من التدفق ال�سالب ،ويعود هذا للجهود امل�ستمرة التي
تبذلها ال�سلطات الإ�شرافية على الأ�سواق العربية ب�صورة عامة يف حر�صها و�سعيها على تطبيق املعايري الدولية يف جمال
�إ�صدار و�إدراج وتداول الأوراق املالية واالرتقاء مبمار�سات االف�صاح وال�شفافية وحوكمة ال�شركات ،وقد بلغت قيمة التداول
املجمعة للأ�سواق املالية العربية خالل عام  2014نحو  797.3مليار دوالر ،كما بلغ �إجمايل كمية الأ�سهم املتداولة يف هذه
الأ�سواق خالل الفرتة ذاتها  140.8مليار ورقة مالية جتاوزت القيمة ال�سوقية لها  1.04تريليون دوالر.
 8.2الديون العربية

حت�سن و�ضع املديونية اخلارجية للدول العربية ب�شكل عام حيث تراجع م�ؤ�شر الدين اخلارجي كن�سبة من الناجت املحلي
الإجمايل من نحو  %34كمتو�سط للفرتة بني عامي  2000و� 2009إىل  %29.4خالل عام � .2013إال ان حجم املديونية اخلارجية
الإجمالية للدول العربية ارتفع من  585مليار دوالر كمتو�سط للفرتة بني عامي  2000و� 2009إىل  780.6مليار دوالر عام ،2013
مع توقعات بارتفاعها �إىل  798مليار دوالر عام .2014
 .3األوضاع االقتصادية الخليجية
 1.3الناتج المحلى االجمالى

�أ�صبحت دول املجل�س قوة اقت�صادية كربى ال ي�ستهان بها ،تعطيه مزايا تفاو�ضية ،وجاذبية لإ�ستقطاب اال�ستثمارات �إليه على
امل�ستوى العاملي ،فلقد باتت دول املجل�س نقطة جذب عاملية لر�ؤو�س الأموال الأجنبية ملا متتلكه من بيئة جاذبة مدعومة ببنية
حتتية متطورة� ،إال �أنها فى ذات الوقت تواجه العديد من التحديات الإقليمية والعاملية التي تلقي بظاللها على م�سرية التنمية
االقت�صادية لدول املجل�س ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر تذبذب �أ�سعار النفط والعمالت ،وتباطئ النمو يف عدد من كربى
االقت�صادات العاملية ،وزعزعة اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني يف عدد من دول اجلوار ،وهي جميع ًا عوامل حتتم على هذه الدول
تركيز جهدً �أكرث فى تنفيذ عدد من �أهم املبادرات وامل�شاريع امل�شرتكة كالإنتقال من االحتاد اجلمركي �إىل ال�سوق اخلليجية
امل�شرتكة ،والعمل على تن�سيق ومقاربة ال�سيا�سات املالية والنقدية ،وال�شروع يف تنفيذ م�شاريع البنى التحتية واللوج�ستية
امل�شرتكة كالربط املائي والكهربائي وخطوط ال�سكك احلديدية.
وتعي�ش دول املجل�س اليوم واقع ًا اقت�صادي ًا جيد ًا جت�سده قرارات ال�سوق اخلليجي الن�شط بناجت حملي �إجمايل جتاوز 1.6
تريليون دوالر.
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 2.3التجارة الخارجية

�سجلت التجارة البينية بني دول اخلليج  95مليار دوالر مع نهاية العام  2013مع توقعات ب�أن تتجاوز  146مليار دوالر مع نهاية
عام .2015
ان �إجمايل �صادرات جمل�س التعاون اخلليجى العاملية بلغت  921مليار دوالر عام  ،2013وبذلك يكون جمل�س التعاون رابع �أكرب
م�ص ّدر يف العامل بعد ال�صني ،ثم الواليات املتحدة و�أملانيا وهذه ال�صادرات معظمها �صادرات خام النفط والغاز وم�شتقاتهما
ومنتجاتهما امل�صنعة كالبرتوكيماويات والأ�سمدة وغريها ،كما �أن واردات املجل�س من العامل و�ضعت دول املجل�س يف الرتتيب
العا�شر عامل ًّيا من حيث �أكرب امل�ستوردين من العامل؛ حيث و�صلت واردات املجل�س عند م�ستوى  514مليار دوالر يف العام نف�سه.
كما ان جمل�س التعاون خام�س اهم اقت�صاد من حيث حجم التبادل التجارى مع العامل ،وثانى ع�شر �أكرب اقت�صاديات العامل.
�إن امل�ستويات املتقدمة للتجارة اخلارجية لدول املجل�س -التي ُذكرت �آن ًفا -تدل على قوة اقت�صادية كربى لدول جمل�س التعاون
ال ي�ستهان بها ،مما تعطيه مزايا تفاو�ضية ،وجاذبية ال�ستقطاب اال�ستثمارات �إليه.
جدول رقم ( )1التجارة البينية لدول جمل�س التعاون اخلليجى – مليون دوالر �سنة
قطر

ال�سعودية

الإمارات

عمان

الكويت

البحرين

قطر

-

2454.39

8381.36

1570.68

1481.28

456.4

ال�سعودية

2454.39

-

8141.18

4623.43

2629.5

5050.85

الإمارات

8381.36

8141.18

-

15689.37

1692.18

1267.04

عمان

1570.68

4623.43

15689.37

-

777.67

385.55

الكويت

1481.28

2629.5

1692.18

777.67

-

279.16

البحرين

456.4

5050.85

1267.04

385.55

279.16

-

14,344.11

20,444.96

26,789.77

21,476.02

5,378.51

6,982.60

 95,415.97اجمايل التجارة البينية اجمايل التجارة البينية
امل�صدر  :االمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجى.
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جدول رقم (� )2أكرب تبادل جتارى فى العامل – مليون دوالر �سنة

2013

1

ال�صني

4,228,910.00

2

الواليات املتحدة

3,763,610.00

3

�أملانيا

2,597,240.00

4

اليابان

1,618,520.00

5

جمل�س التعاون اخلليجي

1,420,000,.00

6

فرن�سا

1,259,888.00

7

هولندا

1,203,662.00

8

كوريا اجلنوبية

1,105,408.00

9

اململكة املتحدة

1,090,339.00

10

كندا

966,823.00

امل�صدر  :االمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجى.

جدول رقم (� )3أكرب امل�ستوردين من العامل – مليار دوالر �سنة

2013

1

الواليات املتحدة

2,268,320.00

2

ال�صني

1,946,850.00

3

�أملانيا

1,174,220.00

4

اليابان

832,343.00

5

فرن�سا

664,839.00

6

اململكة املتحدة

622,034.00

7

هولندا

585,964.00

8

هوجن كوجن

524,108.00

9

كوريا اجلنوبية

515,585.00

10

جمل�س التعاون اخلليجى

514,400.00

امل�صدر  :االمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجى.
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جدول رقم (� )4أكرب امل�صدرين للعامل – مليار دوالر �سنة

2013

1

ال�صني

2,282,060.00

2

الواليات املتحدة

1,495,290.00

3

�أملانيا

1,423,020.00

4

جمل�س التعاون اخلليجى

921,000.00

5

اليابان

786,177.00

6

هولندا

617,698.00

7

فرن�سا

595,049.00

8

كوريا اجلنوبية

589,823.00

9

رو�سيا

521,649.00

10

ايطاليا

509,951.00

امل�صدر  :االمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجى.
 3.3التضخم

�سجل م�ؤ�شر الت�ضخم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف �شهر يونيو  2015معدالت تراوحت ما بني  %0.18يف �سلطنة ُعمان و
 %4.22بالإمارات وذلك على �أ�سا�س �سنوي مقارنة ب�شهر يونيو من عام .2014
ولقد �أظهر تقرير �صادر عن املركز االح�صائي لدول جمل�س التعاون ت�سجيل �أعلى ن�سبة ت�ضخم يف دولة الإمارات ،مقارنة مع
دول جمل�س التعاون الأخرى حيث بلغ معدل الت�ضخم فيها  %4.22تلتها دولة الكويت بن�سبة  3.545ثم اململكة العربية ال�سعودية
بن�سبة  %2.2ومملكة البحرين بن�سبة  %1.7ودولة قطر بن�سبة  %1.4فيما حلت �سلطنة ُعمان يف املرتبة الأقل بن�سبة .%0.18
كما بينت الإح�صائيات �أن جمموعة الأغذية وامل�شروبات يف �شهر يونيو  2015مقارنة بال�شهر نف�سه من عام � 2014سجلت
ارتفاع ًا يف معظم دول جمل�س التعاون ،حيث ارتفعت الأ�سعار يف مملكة البحرين بن�سبة  %3.8تلتها دولة الكويت بن�سبة %3.65
واململكة العربية ال�سعودية بن�سبة  %2.2ودولة الإمارات العربية املتحدة بن�سبة  %1.44و دولة قطر بن�سبة  ،%0.2يف املقابل
�سجلت ال�سلطنة انخفا�ض ًا بن�سبة .%0.09
و�شهدت جمموعة ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز و�أنواع الوقود الأخرى ارتفاع ًا يف كل دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
يف �شهر يونيو  2015مقارنة بالفرتة نف�سها من عام  ،2014حيث �سجلت دولة الإمارات العربية املتحدة ارتفاع ًا قدره %10.21
تلتها دولة الكويت بن�سبة  %6.54ومن ثم اململكة العربية ال�سعودية بن�سبة  %3.0ثم مملكة البحرين بن�سبة  %2.3و دولة قطر
بن�سبة  %1.8وال�سلطنة بن�سبة .%0.68
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كما �شهدت جمموعة النقل ارتفاع ًا يف معظم الدول خالل يونيو  2015مقارنة بنف�س الفرتة من عام  ،2014حيث �سجلت دولة
قطر ارتفاع ًا قدره  %2.7ودولة الكويت بن�سبة  %0.64واململكة العربية ال�سعودية بن�سبة  %0.5ودولة الإمارات العربية املتحدة
بن�سبة  %0.38و ال�سلطنة بن�سبة  %0.02يف املقابل كانت مملكة البحرين الوحيدة التي �سجلت انخفا�ض ًا بن�سبة .%1.5
وفيما يتعلق باملجموعات الرئي�سية للإنفاق الأكرث ارتفاع ًا ح�سب كل دولة خالل هذه الفرتة فقد �أظهرت البيانات ت�صدر
املجموعات التالية ح�سب كل دولة :جمموعة التعليم يف كل من دولة قطر و �سلطنة عمان بن�سبة  %11.1و  %4.49على التوايل،
وجمموعة ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز و�أنواع الوقود الأخرى يف دولة الإمارات العربية املتحدة بن�سبة  ،%10.21وجمموعة
الثقافة والرتفيه يف اململكة العربية ال�سعودية بن�سبة  ،%9.6وجمموعة املطاعم والفنادق يف دولة الكويت بن�سبة ،%6.88
وجمموعة ال�صحة يف مملكة البحرين بن�سبة  .%4.5من جانب �آخر� ،أ�شارت البيانات �إىل �أن �أكرث املجموعات انخفا�ض ًا يف
�شهر يونيو 2015م مقارنة بال�شهر نف�سه من عام  2014ح�سب كل دولة من دول املجل�س ،كانت جمموعة املالب�س والأحذية يف
كل من دولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان ودولة الكويت بن�سب  %1.53 - %1.69 - %3.35على التوايل ،وجمموعة
الثقافة والرتفيه يف دولة قطر بن�سبة  ،%2.4وجمموعة املطاعم والفنادق يف اململكة العربية ال�سعودية بن�سبة  ،%1.6وجمموعة
النقل يف مملكة البحرين بن�سبة .%1.5
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ثاني ًا :آداء االقتصاد الوطني

التقرير االقتصادي السنوي للعام 2015

 .1الناتج المحلي االجمالي
�أظهر التقرير الإح�صائي ال�سنوي لعام  2014وال�صادر عن املركز الوطني للإح�صاء� ،أن تقديرات الناجت املحلي الإجمايل يف
عام  2014بالأ�سعار اجلارية بلغت  1.46تريليون درهم ،بارتفاع وقدره  45مليار درهم عن عام  ،2013لت�صل ن�سبة النمو �إىل .3.2
وت�شري البيانات �إىل �أن م�ؤ�شر تقديرات الناجت املحلي الإجمايل حافظ على نف�س االجتاه ال�صاعد منذ عام  ،2009كما بلغت
تقديرات الناجت املحلي للقطاعات غري النفطية  963مليار درهم ارتفاع ًا بحوايل  ،%8.1مقارن ًة ب ـ  890.9مليار درهم يف عام
.2013
ومن حيث التوزيع القيمي على القطاعات ،فقد بلغ الناجت املحلي يف قطاع امل�شروعات غري املالية  1.33ترليون مرتفع ًا بحوايل
 %2.1عن عام  ،2013لي�شكل بذلك حوايل  %90.7من الناجت املحلي الإجمايل.
�أما من حيث م�ساهمة القطاعات االقت�صادية يف الناجت املحلي الإجمايل ،فقد �أظهرت البيانات �أن الأن�شطة املتعلقة با�ستخراج
النفط اخلام والغاز الطبيعي �ساهمت بحوايل  ،%34.3كما �ساهمت كل من �أن�شطة جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح
ب ـ  ،%11.3ون�شاط العقارات وخدمات الأعمال كل بحوايل � ،%10.3أما م�ساهمة �أن�شطة الإن�شاءات و�أن�شطة ال�صناعات
التحويلية ،فقد بلغت  %9تقريب ًا لكل منهما.
�أما بالن�سبة للناجت املحلي بالأ�سعار الثابتة فقد بلغ  1.15ترليون درهم مقارن ًة بـ  1.1ترليون درهم يف عام � ،2013أما االجتاه
العام للناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة فقد ا�ستمر باالرتفاع ب�إيجابية� .أما من حيث التوزيع على القطاعات الرئي�سية،
فقد بلغت قيمة الناجت يف قطاع امل�شروعات غري املالية  1ترليون درهم بن�سبة م�ساهمة بلغت ما يقارب ال ـ  %90.5من الإجمايل،
مدعوم ًا مب�ساهمة �أن�شطة النفط اخلام والغاز الطبيعي ،والتي �ساهمت بن�سبة  %31.7من الإجمايل ،وبقيمة �إجمالية و�صلت �إىل
 366مليار درهم ،بالإ�ضافة �إىل ن�شاط جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح ،والتي �ساهم بحوايل  %12من الإجمايل.
و�أظهرت البيانات ارتفاع ن�سبة النمو للناجت بالأ�سعار الثابتة من  %8.2يف عام  ،2014فقد و�صل �إجمايل تكوين ر�أ�س املال
الثابت  347مليار درهم مقارنة بـ  321مليار درهم ،يف عام .2013
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 .2التجارة الخارجية
ت�شري نتائج اح�صاءات التجارة اخلارجية لدولة االمارات العربية املتحدة خالل عام  2014اىل ان قيمتها االجمالية بلغت
نحو  1072.4مليار درهم ،مقابل  1065.5مليار درهم خالل نف�س الفرتة عام  ،2013بارتفاع طفيط مقداره  6.9مليار درهم،
وبن�سبة و�صلت اىل .0.65%
وت�شري ذات البيانات اىل ان قيمة الواردات بلغت  696.4مليار درهم فى عام  ،2014مقارنة ب  685.1مليار درهم خالل ذات
الفرتة من عام  ،2013وبن�سبة ارتفاع مقدارها .%1.7
وت�شري البيانات �إىل ان القيمة الكربى كانت فى الورادات من الل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية واملعادن الثمينة حيث بلغت قيمتها
 181.8مليار درهم خالل عام  2014مقابل  223.8مليار درهم خالل نف�س الفرتة من عام  ،2013و�سجلت واردات الدولة من
الآالت و�أجهزة ت�سجيل و�إذاعة ال�صوت وال�صورة ولوازمها ارتفاع ًا ملحوظ ًا حيث بلغتما ما قيمة  138.1مليار درهم خالل عام
 2014مقابل  116.7مليار درهم خالل نف�س الفرتة من عام .2013
كما �ساهم فى ذلك االرتفاع �أي�ض ًا ارتفاع واردات الدولة من معدات النقل حيث و�صل �إىل  104مليار درهم تقريب ًا مقابل 94.7
مليار درهم خالل نف�س الفرتة من عام  ،2013وكذلك ارتفعت واردات الدولة من املعادن العادية وم�صنوعاتها ،حيث بلغت
 53.8مليار درهم خالل عام  2014مقابل  50.7مليار درهم خالل نف�س الفرتة من عام  .2013وال�شكل التاىل يو�ضح توزيع
الواردات ح�سب املجموعة الرئي�سية.
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ومن جانب �آخر بلغت قيمة ال�صادرات الكلية  376مليار درهم تقريب ًا خالل الفرتة املذكورة مقارنة ب  380.4مليار درهم
خالل نف�س الفرتة من عام  ،2013وبن�سبة انخفا�ض مقدراها  1.2%تقريب ًا.
متثل ال�صادرات غري النفطية م�ؤ�شر ًا على قدرة االقت�صاد الوطنى على الو�صول �إىل الأ�سواق اخلارجية ،وت�سعى الدولة ومن
خالل �سيا�ساتها القطاعية والتجارية �إىل تعزيز القدرات التناف�سية لالقت�صاد الوطنى ،وزيادة و�صول املنتجات وال�سلع
الوطنية �إىل الأ�سواق اخلارجية.
بلغت قيمة ال�صادرات الوطنية املن�ش�أ نحو  132.2مليار درهم عام  2014مقارنة ب  148.2مليار درهم خالل نف�س الفرتة من عام
 .2013ويعود ال�سبب الرئي�سى �إىل انخفا�ض فى قيمة ال�صادرات من الل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية واملعادن الثمينة حيث بلغت قيمة
ال�صادرات ماقيمته  45مليار درهم عام  2014مقارنة ب  80.1مليار درهم عام  ،2013بينما ارتفعت �صادرات الدولة من املعادن
العادية وم�صنوعاتها حيث و�صلت �إىل  30مليار درهم هالل عام  2014مقارنة ب  21.8مليار درهم عام  ،2013كما ارتفعت
�صادرات الدولة من اللدائن واملطاط وم�صنوعاتها �إىل  11.6مليار درهم عام  2014مقارنة ب  10.5مليار درهم عام .2013
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�سجلت �صاردات الدولة من الآالت و�أجهزة ت�سجيل و�إذاعة ال�صوت وال�صورة ولوازمها ارتفاع ًا ملحوظ ًا حيث بلغت ما قيمته
 8مليار درهم عام  2014مقارنة ب  2.9مليار درهم خالل عام  ،2013بينما ارتفعت �صادرات الدولة من املنتجات املعدنية
�إىل  8مليار درهم تقريب ًا خالل عام  2014مقارنة ب  7.6مليار درهم خالل عام  ،2013وارتفعت كذلك �صاردرات الدولة
من منتجات �صناعة الأغذية حيث و�صلت �إىل  7.5مليار درهم خالل عام  2014مقارنة ب  7.4مليار درهم عام  ،2013الأمر
الذى يدل على القدرات الكامنة لدى االقت�صاد وتنوع ال�سلع الوطنية والقدرة التناف�سية للو�صول �إىل الأ�سواق اخلارجية ن وما
يزيد من �أهمية هذه النتائج �أنها حتققت رغم تداعيات الأزمة العاملية على خمتلف االقت�صادات .ويو�ضح ال�شكل التاىل توزيع
ال�صادرات ح�سب املجموعة الرئي�سية.
�شكل رقم ( )3توزيع قيمة ال�صادرات ح�سب �أهمية �أق�سام النظام املن�سق خالل عام
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بلغت قيمة ال�سلع املعاد ت�صديرها نحو  243.7مليار درهم عام  ،2014مقارنة ب  232.2مليار درهم خالل عام ،2013
وبهذه القيمة تكوم القيمة املعاد ت�صديره قد ارتفعت بن�سبة مقدرارها  ،%5ويعود ذلك اىل ارتفاع اقيمة املعاد ت�صديره
من الل�ؤل ؤ� والأحجار الكرمية واملعادن القمينة اىل  91.6مليار درهم خالل عام  2014مقارنة ب  87.3مليار درهم خالل
عام  ،2013بينما انخف�ضت قيمة املعاد ت�صديره من الآالت و�أجهزة الت�سجيل و�إذاعة ال�صوت وال�صور ولوازمها اىل 53.8
مليار درهم عام  2014مقارنة ب  54.5مليار درهم عام  .2013بينما ارتفعت قيمة اعادة الت�صدير من معدات النقل
اىل  44.6مليار درهم مقارنة ب  37.3مليار درهم عام  ،2013ويو�ضح ال�شكل التاىل توزيع املجموعات اخلا�صة باعادة
الت�صدير خالل عام .2014
�شكل رقم ( )4توزيع قيمة املعاد ت�صديره ح�سب �أهمية �أق�سام النظام املن�سق خالل عام
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ت�شري البيانات اخلا�صة ب�إجمايل حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية املتحدة ح�سب جمموعة التكتالت االقت�صادية
خالل الفرتة حمل الدرا�سة �إىل ان الدول اال�سيوية غري العربية احتلت املرتبة الأوىل من حيث قيمة التبادل التجارى ،وبقيمة
اجمالية مقدرارها  349.9مليار درهم ،وبن�سبة  %41من اجماىل قيمة جتارة الدولة مع العامل اخلارجى.
تليها فى املجموعة الثانية وبفارق كبري وهى جمموعة الدول االوروبية وبقيمة مقدارها  253.2ملياردرهم وبن�سبة  %23.6من
جمموع التبادل التجارى خالل عام  ،2014ثم تليها جمموعة الدول الأمريكية فى املرتبة الثالثة وبقيمة مقدارها  103مليار
درهم وبن�سبة � ،%9.6أما فى املرتبة الرابعة فقد جاءت جمموعة دول جمل�س التعاون اخلليجى وبقيمة اجمالية مقدارها 97.2
مليار درهم وبن�سبة  %9.1من �إجماىل جتارة الدولة مع العامل اخلارجى.
�أما الدول االفريقية غري العربية فقد بلغت قيمة التبادل التجارى معها حواىل  71.1مليار درهم تقريب ًا وبن�سبة  %6.6من
اجماىل التبادل التجارى الكلى� ،أما جمموعة الدول العربية الأخرى فقد بلغ ن�صيبها حواىل  70.2مليار درهم تقريب ًا وبن�سبة
 %6.5من �إجماىل قيمة التبادل التجارى خالل عام .2014
وبالن�سبة للدول املحيطة فقد بلغت قيمة التبادل التجارى معها حواىل  12.3مليار درهم وبن�سبة  %1.1من اجماىل قيمة
التبادل التجارى� ،أما بالن�سبة اىل الدول االخرى غري املبوبة فقد بلغ ن�صيبها حواىل  25.4مليار درهم تقريب ًا وبن�سبة %2.4
من اجماىل قيمة التبادل التجارى مع العامل اخلارجى خالل عام .2014
�شكل رقم ( )5التوزيع الن�سبى لإجماىل قيمة التجارة اخلارجية ح�سب التكتالت االقت�صادية مع العامل اخلارجى خالل عام
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امل�صدر :

ومن املتوقع �أن ت�سجل املبادالت التجارية لدولة الإمارات مع دول العامل منو ًا ب�أكرث من  %7لعام  2015لت�صل اىل  1.7تريليون
درهم (�شاملة جتارة الدولة يف املناطق احلرة) ،وتعد ن�سبة النمو يف جتارة الدولة لهذا العام جيدة يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية
العاملية ال�سائدة خالل العام .2015
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وهذه النتائج التى و�صلت لها دولة الإمارات نتيجة العمل بتوجيهات القيادة الر�شيدة نحو تطوير قطاعات ال�صناعة املتقدة،ويف
الوقت ذاته موا�صلة اال�ستفادة من قوة املوارد النفطية للتحول �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة ،وتركيز الدولة ا�ستثماراتها على
ال�صناعات اال�ستخراجية ويف البنية التحتية ذات امل�ستوى العاملي.
ان دولة الإمارات ت�شهد اليوم نه�ضة �صناعية كربى تظهر دالئلها وا�ضحة يف و�صول �إجمايل ر�أ�س املال امل�ستثمر يف املن�ش�آت
ال�صناعية اىل �أكرث من  34.6مليار دوالر مع ارتفاع عدد املن�ش�آت ال�صناعية اىل �أكرث من  6000من�ش�أة وجتاوز عدد العاملني يف
هذا القطاع � 433ألف عامل وموظف ،و�سيكون لهذه النه�ضة �أثر �إيجابي يف دفع عجلة االبتكار والإبداع وبناء الكفاءات الوطنية
املتميزة مبا يخدم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات .2021
ان ر�ؤية الإمارات  2021املتقدمة والتي �ست�سهم يف و�ضع خارطة طريق اقت�صادية طموحة ومدرو�سة لتطوير اقت�صاد متنوع
وقائم على املعرفة ت�ضمن عدم اعتماد اال�ستقرار واالزدهار االقت�صادي للبالد على �سلعة �أ�سا�سية واحدة ،حيث تتلخ�ص
�أهداف تلك الر�ؤية يف تعزيز التنويع االقت�صادي وو�صول م�ساهمة القطاعات غري النفطية بن�سبة  %80من الناجت املحلي
الإجمايل للدولة بحلول  ،2021ان االمارات اليوم ت�سري يف امل�سار ال�صحيح ،حيث ارتفع حجم امل�ساهمة االقت�صادية من
القطاعات غري النفطية  %69يف عام  2014ويعترب القطاع ال�صناعي واحد ًا من �أهم القطاعات التي متيز االقت�صاد املتنوع
لدولة الإمارات ،حيث و�صلت م�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل اىل  %14مع نهاية عام .2014
ويعد االهتمام باال�ستثمارات الأجنبية ،وخ�صو�ص ًا ال�صناعية ال ينح�صر يف �ضخ ال�سيولة ور�ؤو�س الأموال و�إيجاد املزيد من فر�ص
العمل ،بل يتجاوز ذلك �إىل املنافع غري املبا�شرة والآثار الإيجابية التي ت�أتي بها اال�ستثمارات كنقل التكنولوجيا واخلربات العملية
والإدارية والتنظيمية ،عالوة على ت�شجيع املناف�سة واالبتكار.
�شكل رقم (� )6إجماىل التبادل التجارى للدولة ( )2014 – 2009باملليار درهم
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ولقد او�ضحت البيانات ال�سابقة ان هناك ا�ستقرار ًا ومنو ًا ملحوظ ًا ،مما يدل على اهتمام الدولة بال�صناعة الوطنية وخا�صة
الت�صنيع الغذائي وال�صناعات الواعدة والتي �سيكون عليها طلب يف امل�ستقبل مثل �صناعات الطاقة املتجددة وقطع الغيار
الالزمة لها وخدمات �صناعة تكنولوجيا املعلومات ملا لها من �أثر وا�ضح يف تنمية حركة ال�صادرات غري النفطية للعامل
اخلارجي.
كما اهتمت الدولة بالعمل على و�ضع �سيا�سة وا�ضحة خا�صة ب�إقامة �صناعات خا�صة بالت�صدير وخا�صة لل�سلع التي تتوفر لها
املواد الأولية يف الدولة وذلك من خالل ا�سرتاتيجية وا�ضحة لتنمية ال�صادرات غري النفطية والعمل على �إقامة مراكز لتنمية
ال�صادرات غري النفطية وترويج ال�سلع املحلية والرتكيز على الأ�سواق التي ما زالت بحاجة �إىل املنتجات التي تتميز بها الدولة
ولها قدرة تناف�سية عالية مثل الأملنيوم واليوريا وال�سرياميك وغريها.
ولقد �أبدت الدولة االهتمام الوا�ضح بتنويع التبادل التجاري يف قطاع اال�سترياد وذلك لتوفري كافة ال�سلع ومن �شتى البقاع
وذلك لتوفري حياه كرمية ورفع م�ستوى معي�شه الأفراد وذلك بتوفري كافة امل�ستلزمات واملواد الأولية وال�سلع والأدوات التي
يحتاجونها من كافة دول العامل حيث بادرت بفتح كافة الأ�سواق العاملية �أمام التجار ال�سترياد ما يحتاجه املواطن واملقيم على
�أر�ض الدولة.
ولقد �أو�ضحت البيانات ان �أ�سواق الدولة تعترب مناف�سة على امل�ستوى الإقليمي والعاملي يف تنوع ال�سلع العاملية وفق ما تو�صلت
�إليه �أحدث املاركات العاملية بغ�ض النظر عن النوع و�آخر ما تو�صلت �إليه تكنولوجيا املعلومات من خالل الت�شجيع على �إقامة
املعار�ض العاملية يف كافه القطاعات وعلى مدار العام.
 .3التضخم
بلغ معدل الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك على م�ستوى الدولة للعام  2014ما مقداره  120.84مقارن ًة بـ 118.07خالل عام
 ،2013وعليه يكون معدل الت�ضخم العام لأ�سعار امل�ستهلك  %2.33وهو �أعلى مما كان عليه يف عام  ،2013الذي �سجل ارتفاع ًا
بن�سبة .%1.10
ارتفع الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك يف الإمارات «الت�ضخم» ،خالل �شهر مار�س  2015بن�سبة  %4.31مقارن ًة مع �شهر مار�س
 ،2014فيما ارتفعت �أ�سعار امل�ستهلك  %0.90خالل �شهر مار�س  2015على �أ�سا�س �شهري.
�سجلت �أ�سعار الأغذية وامل�شروبات غري الكحولية انخفا�ض ًا خالل �شهر مار�س  2015مقداره  %0.13مقارن ًة ب�شهر فرباير ،2015
نتيج ًة النخفا�ض �أ�سعار اللحوم والدواجن والأ�سماك ،ومنتجات الألبان والبي�ض ،وال�سكر واملنتجات ال�سكرية ،والتوابل وامللح،
والأغذية الأخرى وال�شاي والنب والكاكاو ،ويف املقابل ارتفعت �أ�سعار الزيوت والدهون ،والفواكه واملياه املعدنية ،وامل�شروبات
املرطبة واخل�ضراوات.
وانخف�ضت �أ�سعار امل�شروبات الكحولية والتبغ خالل �شهر مار�س  2015مقداره  %0.12مقارن ًة ب�شهر فرباير  ،2015ونتج
ب�صورة رئي�سية عن انخفا�ض �أ�سعار امل�شروبات الكحولية.
�أما �أ�سعار جمموعة املالب�س والأحذية ،فقد �سجلت ارتفاع ًا خالل �شهر مار�س  2015مقداره  %0.14مقارن ًة ب�شهر فرباير
 ،2015ونتج هذا ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع �أ�سعار املالب�س اجلاهزة وملحقات املالب�س والأحذية.
وبالن�سبة ملجموعة ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز ،فقد �سجلت �أ�سعارها ارتفاع ًا ملحوظ ًا خالل �شهر مار�س  2015مقداره
 %2.33مقارن ًة ب�شهر فرباير  ،2015ونتج ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع �أ�سعار الإيجارات.
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�أما �أ�سعار جمموعة التجهيزات واملعدات املنزلية ،فقد �سجلت ارتفاع ًا خالل �شهر مار�س  2015مقداره  %0.08مقارن ًة ب�شهر
فرباير  ،2015ونتج هذا ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع �أ�سعار مواد النظافة املنزلية واخلدمات املنزلية.
و�سجلت �أ�سعار جمموعة ال�صحة ارتفاع ًا خالل �شهر مار�س  2015مقداره  %0.11مقارن ًة ب�شهر فرباير  ،2015ونتج هذا
ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع م�صاريف الأطباء و�أ�سعار الأدوية والفيتامينات و�أ�سعار م�صاريف التحاليل الطبية والأ�شعة.
و�سجلتالأ�سعاريفال�شارقةارتفاع ًامقداره%1.85خالل�شهرمار�س ،2015نتجب�صورةرئي�سيةعنارتفاع�أ�سعارجمموعة
ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز ،و�سجلت الأ�سعار يف ر�أ�س اخليمة ارتفاع ًا مقداره  %0.45نتج ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع
جمموعةال�سكنواملياهوالكهرباءوالغاز.
و�سجلتالأ�سعاريفالفجريةارتفاع ًامقداره،%0.61نتجب�صورةرئي�سيةعنارتفاع�أ�سعارجمموعةال�سكنواملياهوالكهرباء
والغاز ،و�سجلت الأ�سعار يف عجمان ارتفاع ًا مقداره  ،%1.15نتج ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع �أ�سعار جمموعة ال�سكن واملياه
والكهرباء والغاز ،و�سجلت الأ�سعار يف �أم القيوين ارتفاع ًا مقداره  ،%0.50نتج ب�صورة رئي�سية عن ارتفاع �أ�سعار جمموعة
ال�سكنواملياهوالكهرباءوالغاز .و�سجلت الأ�سعار يف �أبوظبي ارتفاع ًا بن�سبة  %0.77خالل �شهر مار�س  2015مقارن ًة مع �شهر
فرباير  ،2015يف حني �سجلت الأ�سعار يف دبي ارتفاع ًا بن�سبة  %0.20خالل نف�س الفرتة.
�شكل رقم ( )7الرقم القيا�سى العام لل�سنوات
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ك�شف “املركز الوطني للإح�صاء”� ،أن معدل الت�ضخم يف االقت�صاد املحلي ارتفع  %21خالل ال�سبعة �أعوام املا�ضية ،معتمد ًا
على م�سح �أجراه حول تغريات الرقم القيا�سي لأ�سعار نحو � 1000سلعة ما بني  2007حتى نهاية .2014
و�أو�ضحت نتائج امل�سح� ،أن �أ�سعار خدمات ال�سلع اال�ستهالكية �أو �أ�سعار امل�ساكن وخدماتها الإدارية ،جاءت مبعدالت �أقل يف
الت�ضخم م�سجلة  %43.11و  %11.6على التوايل ،يف حني �أ�سهم ارتفاع �أ�سعار خدمات التعليم بال�شكل الأكرب يف حركة ت�ضخم
الأ�سعار منذ  2007حمققة معدل زيادة بلغ  %53.48حتى نهاية عام .2014
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و�سجلت �أبوظبي معدل ت�ضخم بلغ  %28.53يعد الأكرث ارتفاع ًا يف معدالت ال�سلع واخلدمات تلك الفرتة ،تليها �أم القيوين
 27.95ثم عجمان  %26.08فالفجرية  ،%24.32ور�أ�س اخليمة  ،%23.87وال�شارقة .%22.10فيما حققت دبي �أقل معدل
للت�ضخم العام املا�ضي مقارنة ب�سنة الأ�سا�س (.)%19.88
و�أظهرت حركة الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك  2014مقارنة ب�سنة الأ�سا�س� ،إىل �أن معدل الت�ضخم يف �أ�سعار التعليم كان
الأعلى مقارنة بالبنود الأخرى لي�سجل  ،%53.48يليه ت�ضخم �أ�سعار امل�شروبات والتبغ  %48.53ثم الأغذية وامل�شروبات .%43.11
وو�صل معدل الت�ضخم يف �أ�سعار املطاعم والفنادق �إىل  ،%41.6ثم التجهيزات واملعدات املنزلية  ،%32.28يليها ال�سلع
واخلدمات املتنوعة  ،%27.04وحققت خدمات النقل الذي �سجل الت�ضخم يف �أ�سعارها ما معدله � ،%21.8أما خدمات الرتويج
والثقافة .%16.47
و�سجلت حركة �أ�سعار ال�سكن واملياه والكهرباء والغاز يف تلك الفرتة معد ًال منخف�ض ًا بنحو  ،%11.62ثم خدمات ال�صحة
 ،%7.78و�أخري ًا االت�صاالت الذي �سجل �أقل معدالت الت�ضخم خالل الفرتة املذكورة بن�سبة ال تتعدى .%1.03
ي�شار �إىل �أن �أ�سعار املواد الغذائية والتبغ وخدمات التعليم واملطاعم والفنادق خالل � ،2014إ�ضافة �إىل ارتفاع معظم املجموعات
الأخرى ،دفع م�ؤ�شر الأ�سعار لالرتفاع خالل عام  2014مقارن ًة بعام .2013
 .4االنفاق االستهالكي
نظرا ملا تتمتع به دولة الإمارات العربية املتحدة من احتياطات مالية تراكمية كبرية وكافية ملواجهة تقلبات دورة الهبوط
يف �أ�سعار النفط ،فقد تبنت عام � 2014سيا�سات معاك�سة ملواجهة تلك التقلبات من خالل املحافظة على م�ستويات الإنفاق
املت�صاعدة لتحفيز النمو ودعم اال�ستقرار االقت�صادي على املدى املتو�سط والق�صري وامل�ضي يف حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية
وحتقيق جودة حياة عالية واملحافظة على الرفاهة وم�ستوى املعي�شة املرتفع وتقدمي �أرقى اخلدمات التعليمية وال�صحية والعامة
واال�ستمرار يف �إر�ضاء وا�سعاد املواطن ،ومن ثم فقد ارتفع حجم الإنفاق اال�ستهالكي النهائي احلقيقي من  576.6مليار درهم
عام � 2013إىل  578.3مليار درهم عام  2014بن�سبة منو قدرها � ،%0.3إال �أن ن�سبة اال�ستهالك النهائي �إىل الناجت احلقيقي
تراجعت بني العامني من  %52.2عام � 2013إىل  50.1%عام  2014نظرا لتزايد حجم الناجت بن�سبة �أعلى من ن�سبة تزايد
الإنفاق وذلك على النحو املبني باجلدول التايل رقم ( .) 5
جدول رقم ( )5الإنفاق اال�ستهالكي النهائي لعامي  2013و ( 2014مليار درهم)
البيان

ن�سبة النمو

2013

2014

الإنفاق اال�ستهالكي احلكومي

82.4

85.4

%3.6

الإنفاق اال�ستهالكي العائلي

494.2

492.9

%0.3

الإنفاق اال�ستهالكي النهائي

576.6

578.3

%0.3

الإنفاق اال�ستهالكي النهائي  /الناجت
االجمايل احلقيقي

%52.2

%50.1

-
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 .5البيئة االستثمارية
 1.5االستثمارات المحلية

يف �إطار ال�سعي باجتاه تفعيل �سيا�سة تنويع م�صادر الدخل ودعم توجه الدولة يف التحول �إىل االقت�صاد املعريف القائم على
البحوث واالبتكارات ا�ستمرت الدولة على الرغم من تراجع �أ�سعار النفط وبالتايل الإيرادات العامة يف اتباع �سيا�سة تو�سعية
يف االنفاق ،حيث قام القطاعني اخلا�ص والعام واحلكومي ب�ضخ مزيد من اال�ستثمارات بالأن�شطة والقطاعات االقت�صادية على
متويل امل�شروعات اال�سرتاتيجية والبنية التحتية كتو�سعة وحتديث املطارات الوطنية و�شبكة قطار االحتاد والطرق واملوا�صالت
والطاقة واملرافق ال�سياحية والبنية التحتية الإلكرتونية واللوج�ستية واخلدمات املالية.
وت�شري البيانات املو�ضحة باجلدول رقم (� )6إىل تطور �إجمايل ا�ستثمارات الدولة بالأ�سعار اجلارية من نحو  321.6مليار درهم
عام � ،2013إىل  347.9مليار درهم عام  2014بن�سبة منو بلغت  ،%8.2وقد تزايدت ا�ستثمارات كافة القطاعات حيث تطورت
قيمة م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف تنفيذ امل�شروعات بالزيادة �إىل  201.9مليار درهم عام  2014بعد �أن كانت  190.2مليار
درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت نحو  ،%6.2كما تزايد �أي�ضا ن�صيب القطاعني احلكومي والعام يف تنفيذ اال�ستثمارات من
 131.4مليار درهم عام � 2013إىل  146.0مليار درهم عام  2014بن�سبة منو بلغت نحو .%11.1
جدول رقم (� )6إجمايل تكوين ر�أ�س املال ح�سب القطاعات بالأ�سعار اجلارية لعامي
 2013و ( 2014مليار درهم)
البيان

2014

2013

ن�سبة النمو

القيمة

امل�ساهمة

�إجمايل تكوين ر�أ�س املال

321.6

%100.0

347.9

القطاع احلكومي

50.5

%15.7

53.6

%15.4

القطاع العام

80.9

%25.2

92.4

%26.6

%14.2

القطاع اخلا�ص

190.2

%59.1

201.9

%58.0

%6.2

%

القيمة

امل�ساهمة

%100.0

%8.2
%6.1

%

%

امل�صدر :املركز الوطني للإح�صاء ،تقديرات �أولية ،يونيو .2015
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�شكل رقم (� )8إجمايل تكوين ر�أ�س املال الثابت بالأ�سعار اجلارية ح�سب القطاعات لعامي
400
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∫ÉŸG ¢SCGQ øjƒµJ ‹ÉªLEG

»eƒµ◊G ´É£≤dG
2013

حتليل هيكل اال�ستثمار ح�سب القطاعات االقت�صادية.
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ΩÉ©dG ´É£≤dG
2014

و

2014 2013

¢UÉÿG ´É£≤dG

جدول رقم (� )7إجمايل تكوين ر�أ�س املال الثابت ح�سب القطاعات االقت�صادية لعامي
القطاعات االقت�صادية

2013

القيمة

و

2014 2013
*2014

امل�ساهمة

%

القيمة

امل�ساهمة

%

الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية

0.9

%0.3

1.0

%0.3

النفط اخلام والغاز الطبيعي

43.4

%13.5

47.6

%13.7

املحاجر

0.4

%0.1

0.5

%0.1

ال�صناعات التحويلية

48.5

%15.1

53.2

%15.3

الكهرباء والغاز واملاء

24.1

%7.5

26.5

%7.6

الت�شييد والبناء

13.5

%4.2

14.9

%4.3

جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح

16.8

%5.2

18.5

%5.3

املطاعم والفنادق

6.5

%2.0

7.2

%2.1

النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى

44.6

%13.9

49.0

%14.1

االت�صاالت

5.0

%1.6

5.5

%1.6

العقارات وخدمات الأعمال

53.5

%16.6

53.7

%15.4

اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية

17.7

%5.5

19.4

%5.6

امل�شروعات املالية

7.9

%2.4

8.6

%2.5

قطاع اخلدمات احلكومية

38.8

%12.1

42.6

%12.2

321.6

%100.0

347.9

%100.0

املجموع
*امل�صدر  :املركز الوطني للإح�صاء ،بيانات �أولية ،يونيو .2014
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�شكل رقم (� )9إجمايل تكوين ر�أ�س املال الثابت ح�سب الأن�شطة االقت�صادية لعامي

و

2014 2013

60

50

40

30
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0

á«µª°ùdGh á«fGƒ«◊G IhÌdGh áYGQõdG

»©«Ñ£dG RÉ¨dGh ΩÉÿG §ØædG

ôLÉëŸG

á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG

AÉŸGh RÉ¨dGh AÉHô¡µdG

AÉæÑdGh ó««°ûàdG

ìÓ°UE’G äÉeóNh áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒ

¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG

iôNC’G ä’É°üJ’Gh øjõîàdGh π≤ædG

ä’É°üJ’G

∫ÉªYC’G äÉeóNh äGQÉ≤©dG

á«°üî°ûdGh á«YÉªàL’G äÉeóÿG

á«dÉŸG äÉYhô°ûŸG

á«eƒµ◊G äÉeóÿG ´É£b

2013

2014

من �أرقام اجلدول يتبني ا�ستحواذ قطاع العقارات وخدمات الأعمال على  %15.4من �إجمايل اال�ستثمارات املنفذه بكافة
القطاعات االقت�صادية وجاء الأول بني كافة القطاعات خالل عام  ،2014تاله قطاع ال�صناعات التحويلية الذي نفذ نحو
 %15.3منها ،ثم قطاع النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى الذي نفذ  %14.1من حجم اال�ستثمارات ،ثم قطاع النفط والغاز
الطبيعي الذي نفذ نحو  %13.7من حجم اال�ستثمارات ،تاله قطاع اخلدمات احلكومية الذي نفذ نحو  %12.2من اال�ستثمارات،
وقد ا�ستحوذت تلك القطاعات جمتمعة على نحو  %70.7من �إجمايل حجم اال�ستثمارات املنفذة عام .2014
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 2.5االستثمار األجنبي المباشر

جدول رقم ( )8تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
بدولة الإمارات العربية املتحدة عن الفرتة ( 2014–2010باملليار دوالر)
�صايف تدفقات اال�ستثمار الأجنبي �إجمايل تدفقات اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر الرتاكمية
املبا�شر ال�سنوية

العام
2010

5.5

77.7

2011

7.7

85.4

2012

9.6

95.0

2013

10.5

105.5

2014

10.1

115.6

%16.4

%10.4

النمو

%

امل�صدر  :تقارير الأونكتاد.

�شكل رقم ( )10تدفقات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ال�سنوية بدولة الإمارات العربية املتحدة عن الأعوام

2014-2010

12

10

ô°TÉÑŸG »ÑæLC’G QÉªãà°SÓd ájƒæ°ùdG äÉ≤aóàdG

8

6
4

2
0

2010

2011

ô°TÉÑŸG »ÑæLC’G QÉªãà°SÓd ájƒæ°ùdG äÉ≤aóàdG
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2013

2014

ΩGƒYC’G
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ا�ستقطبت دولة الإمارات العربية املتحدة ح�سب تقرير اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر لعام  2015ال�صادر عن «الأونكتاد» نحو
 37.07مليار درهم ( 10,1مليار دوالر) من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة خالل العام  2014مبتو�سط معدل منو قدره %16.4
خالل الفرتة  ،2014-2010وارتفع بذلك جمموع اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة الرتاكمية يف الدولة �إىل  424.3مليار درهم
( 115.6مليار دوالر) مبتو�سط منو قدره  %10.4خالل ذات الفرتة وذلك على النحو املبني باجلدول ( ،)8وجاءت الإمارات يف
العام  2014باملرتبة الأوىل بني البلدان الأكرث جاذبية لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،ويف
املرتبة الثانية يف منطقة غرب �آ�سيا بعد تركيا.
كما ارتفع �إجمايل اال�ستثمارات ال�صادرة من الإمارات �إىل اخلارج خالل العام � 2014إىل نحو  11.3مليار درهم ( 3.1مليار
دوالر) مقارنة مع  10,8مليار درهم ( 9 ,2مليار دوالر) يف العام  2013وبنمو قدره  ،%3.8لريتفع بذلك ر�صيد اال�ستثمارات
الرتاكمية اخلارجية من الدولة �إىل نحو  66.3مليار دوالر ( 243.3مليار درهم) بنهاية  2014مقابل  63.2مليار دوالر عام
 ،2013ونحو  1.9مليار دوالر ( 7.1مليار درهم) عام .2000
ومن املتوقع �أن تظل دولة الإمارات وجهة رئي�سية للتدفقات العاملية لال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف ال�سنوات املقبلة خا�صة
يف جماالت ال�سياحة وال�صناعة والرتفيه والبنية التحتية والقطاع اللوج�ستي والطاقة اجلديدة واملتجددة والقطاع املايل
والعقارات ،يدعمها يف ذلك عدد من العوامل �أهمها اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني الذي ي�شكل حا�ضنة ومالذا �آمنا لال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر يف منطقة متوج باال�ضطرابات ،والتوجه اال�سرتاتيجي بانتهاج �سيا�سة تنويع م�صادر الدخل والتحول نحو
االقت�صاد املعريف امل�ستند �إىل البحوث والإبتكارات ،والتطورات اجلارية و�أهمها فوز الأمارات بتنظيم �إك�سبو  2020ما يزيد
�شهية ال�شركات العاملية نحو مزيد من اال�ستثمار مب�شروعات البنية التحتية وغريها من امل�شروعات كا�ستكمال �إن�شاء ال�سكك
احلديدية ،و�أعمال االحتاد للطريان املنت�شرة يف جميع �أنحاء الإمارات ،ف�ض ًال عن �أن املنطقة اخلليجية وخ�صو�ص ًا الإمارات
مبوقعها اال�سرتاتيجي املتميز تعد مفرتق طرق التجارة العاملية وهو ما ي�ضيف مليزاتها الن�سبية كمكان مف�ضل لال�ستثمارات
الأجنبية� ،إ�ضافة �إىل احلرية املالية وانعدام معدالت ال�ضرائب و تي�سري الإجراءات والبني التحتية واللوج�ستية املتميزة والبنية
الت�شريعية ممثلة بحزمة القوانني التي ت�سمح لقطاع الأعمال مبمار�سة �أن�شطتهم ب�سهولة وي�سر و�أهمها �إعداد قانون اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر الذي يوفر املناخ والإطار القانوين واحلماية الالزمة لال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة وينظم تدفقاتها ويتيح
امللكية الأجنبية ملا ي�صل �إىل  %100من ال�شركات خارج املناطق احلرة.
 .6القطاع المالي والنقدي
ظلت ال�سيا�سات املالية والنقدية و�أو�ضاع الإئتمان بالدولة ايجابية وداعمة للنمو االقت�صادي مع التوقع با�ستمرار تلك
التوجهات يف امل�ستقبل نظرا لتح�سن نوعية حمفظة القرو�ض ومتانة قاعدة ر�أ�س مال اجلهاز امل�صريف وارتفاع م�ستويات
ال�سيولة والربحية على خلفية النمو االقت�صادي الن�شط خا�صة يف القطاعات غري النفطية ،حيث ا�ستمر القطاع امل�صريف يف
توفري احتياجات القطاعات االقت�صادية الأخرى من ال�سيولة ،ووا�صل القطاع املايل والنقدي منوه االيجابي الذي حققه عام
 2013وحقق زيادة كبرية عام  2014حيث ارتفع ناجت القطاع بالأ�سعار اجلارية �إىل نحو  122.1مليار درهم مقابل 106.1مليار
درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت  %15.1بالأ�سعار اجلارية ،وبن�سبة منو حقيقي بلغت  ،%12.6وارتفعت ن�سبة م�ساهمة قطاع
امل�شروعات املالية يف الناجت املحلي الإجمايل (بالأ�سعار اجلارية) من  %7.5عام � 2013إىل  %8.3عام  ،2014كما ارتفعت
ن�سبة م�ساهمة قطاع امل�شروعات املالية يف ناجت القطاعات غري النفطية (بالأ�سعار اجلارية) من  %11.9عام � 2013إىل 12.7%
عام  ،2014ما ي�شري �إىل مدى التقدم يف حتقيق �أهداف �سيا�سة تنويع م�صادر الدخل.
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 1.6تطورات األسواق المالية

انتع�شت يف بداية العام � 2014أ�سواق الأوراق املالية بالدولة ،قبل �أن ت�شهد هبوطا نتيجة تداعيات االنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار
النفط ،وجاءت �أ�سواق املال الوطنية �ضمن �أف�ضل الأ�سواق اخلليجية �أدا ًء خالل عام  ،2014فقد ارتفع امل�ؤ�شر العام ل�سوق
�أبوظبي للأوراق املالية بن�سبة بلغت حوايل  %6مقارن ًة بعام  2013ليغلق عند نحو  4529نقطة بنهاية �شهر دي�سمرب 2014
مقارنة بنحو  4290نقطة بنهاية عام  ،2013كما ارتفع م�ؤ�شر �سوق دبي املايل بحوايل  %12يف عام  2014ليغلق عند نحو 3774
نقطة مقارنة بنحو  3370نقطة بنهاية عام  ،2013ويتوقع �أن تدعم النتائج اجليدة التي حققتها ال�شركات املدرجة يف ال�سوقني
خالل عام  2014وخا�ص ًة يف قطاعي امل�صارف والعقارات �أداء الأ�سواق املحلية يف الربع الأول من عام  ،2015وتطور عدد
ال�شركات املدرجة بالأ�سواق املالية بالدولة بالزيادة من � 120شركة عام � 2013إيل � 125شركة عام  ،2014كما تطور امل�ؤ�شر
العام لأ�سعار الأ�سهم بني العامني من  4313.6نقطة �إىل  4580.1نقطة وبن�سبة منو بلغت  ،%6.2كما تزايدت القيمة ال�سوقية
للأ�سهم املتداولة من  646.3مليار درهم عام � 2013إىل  728.4مليار درهم عام  2014بن�سبة منو بلغ  ،%12.7وذلك على النحو
املبني باجلدول رقم (.)9
جدول رقم ( )9تطورات �سوق الإمارات للأوراق املالية لعامي
البيان

()2014 – 2013

ن�سبة التغري

2013

2014

120

125

%4.2

امل�ؤ�شر العام لأ�سعار الأ�سهم (نقطة)

4313.6

4580.1

%6.2

القيمة ال�سوقية للأ�سهم (مليار درهم)

646.3

728.4

%12.7

عدد ال�شركات املدرجة

%

امل�صدر :هيئة الأوراق املالية وال�سلع.
 2.6التطورات النقدية

ارتفع عر�ض النقود (ن )0املكون من النقد املتداول والنقد املحتفظ به لدى البنوك (جمموع النقد امل�صدر من قبل امل�صرف
املركزي) �إىل 74.5مليار درهم عام  2014بعد �أن كان  63.9مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت .%16.6
كما ارتفع عر�ض النقود (ن )1املكون من النقد امل�صدر املوجود يف التداول �إ�ضافة �إىل �أر�صدة احل�سابات اجلارية واحل�سابات
حتت الطلب �إىل  436.1مليار درهم عام  2014بعد �أن كان  379.6مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت .%14.9
�أي�ضا ارتفع عر�ض النقود (ن )2املكون من (ن )1باال�ضافة �إىل الودائع �شبه النقدية (ح�سابات التوفري ولأجل وكذا الودائع
بالعمالت الأجنبية) �إىل  1141.1مليار درهم عام  2014بعد �أن كانت  1056.8مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت نحو .%8.0
وارتفع عر�ض النقود (ن )3املكون من عر�ض النقود (ن )2م�ضافا �إليه الودائع احلكومية لدى البنوك وامل�صرف املركزي �إىل
 1332.0مليار درهم عام  2014بعد �أن كان  1219.9مليار درهم عام  2013بن�سبة منو بلغت .%9.2
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جدول رقم ( )10التطورات النقدية لعامي
البيان

()2014 – 2013

مليار درهم
ن�سبة التغري

2013

2014

عر�ض النقد (ن )0

63.9

74.5

%16.6

عر�ض النقد (ن )1

379.6

436.1

%14.9

عر�ض النقد (ن )2

1056.8

1141.1

%8.0

عر�ض النقد (ن )3

1219.6

1332.0

%9.2

امل�صدر  :امل�صرف املركزي ،تقرير عن التطورات النقدية وامل�صرفية و�أ�سواق املال يف دولة االمارات العربية املتحدة ،مار�س

%

.2015

 3.6التطورات المصرفية

جدول رقم ( )11التطورات امل�صرفية لعامي
البيان

()2014 – 2013

مليار درهم
ن�سبة التغري

2013

2014

�إجمايل الأ�صول

2100.3

2304.9

%9.7

�إجمايل الودائع

1278.9

1421.3

%11.1

�إجمايل االئتمان امل�صريف

1275.5

1378.1

%8.0

%99.7

%96.6

-

ن�سبة االئتمان  /الودائع

%

امل�صدر  :امل�صرف املركزي ،تقرير عن التطورات النقدية وامل�صرفية و�أ�سواق املال يف دولة االمارات العربية املتحدة ،مار�س

%

.2015

ظل عدد البنوك الوطنية بنهاية عام  2014نحو  23بنكا وهو نف�س امل�ستوى الذي بلغه عام ( 2013بينما ارتفع عدد الفروع من
فرعا عام � 2013إىل  869فرعا عام  )2014كما بقى عدد بنوك دول جمل�س التعاون العاملة بالدولة عند نف�س امل�ستوى عام 2014
�أى  6بنوك ،بينما انخف�ض عدد البنوك الأجنبية يف نف�س العام �إىل  20بنكا (وعدد فروعها  82فرعا) ،وارتفع �إجمايل �أ�صول
امل�صارف العاملة بالدولة �إىل  2304.9مليار درهم يف نهاية عام  2014مقابل  2100.3مليار درهم يف نهاية عام  2013بن�سبة منو
بلغت  ،%9.7كما ارتفعت ودائع العمالء لدى البنوك العاملة بالدولة من  1278.9مليار درهم عام � 2013إىل  1421.3مليار درهم
عام  ،2014بن�سبة منو بلغت  ،%11.1باملقابل متكنت البنوك بالدولة بف�ضل امل�ستوى املرتفع للودائع ومالءة ر�أ�س املال من موا�صلة
�أن�شطتها اخلا�صة باالئتمان امل�صريف الذي ارتفعت قيمتة �إىل  1378.1مليار درهم عام  2014مقابل  1275.5مليار درهم يف نهاية
عام  2013بن�سبة منو بلغت  ،%8.0وتراجعت ن�سبة االئتمان �إىل الودائع من  %99.7عام � 2013إىل  %96.9عام .2014
841
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 .7المالية العامة
مل تت�أثر النفقات العامة للدولة برتاجع عائدات النفط بداية من الن�صف الثاين من عام  2014التزاما منها باملحافظة على
م�ستوى املعي�شة املرتفع وحتقيق رفاهية املواطن وتوفري �أ�سباب احلياة االجتماعية الكرمية للمواطنني والوافدين على ال�سواء،
بل على العك�س من ذلك ارتفع الإنفاق العام من نحو  494.0مليار درهم عام � 2013إىل  506.9مليار درهم عام  2014مبتو�سط
منو بلغ  %2.6وتركز الإنفاق على ال�صحة والتعليم والرعاية االجتماعية وامل�شاريع الإ�سرتاتيجية بال�سياحة وال�صناعة والبنية
التحتية التي ارتفعت معدالتها مع فوز الدولة بتنظيم معر�ض اك�سبو .2020
جدول رقم ( )12الإيرادات وامل�صروفات العامة للدولة للأعوام

()2014 – 2013

2013

2014

القيمة  :مليار درهم
ن�سبة التغري

�إجمايل الإيرادات العامة

465.4

427.7

)(%8.1

�إجمايل النفقات العامة

494.0

506.9

%2.6

العجز  /الفائ�ض النهائي

)(28.6

)(79.2

%176.9

البيان

امل�صدر  :دولة الإمارات العربية املتحدة ،املركز الوطني لالح�صاء� ،أرقام �أولية ،يونيو

% 2014/2013

.2015

بينما تراجعت الإيرادات العامة للدولة من  465.4مليار درهم عام � 2013إىل  427.7مليار درهم عام  2014بن�سبة تراجع بلغت
( ،)% 8.1نتيجة انخفا�ض االيرادات النفطية من  297.2مليار درهم عام � 2013إىل  273.1مليار درهم عام  2014وااليرادات
الأخرى بني ذات العامني من  168.2مليار درهم �إىل  154.5مليار درهم ،ومن ثم حقق احل�ساب املايل للدولة عجزا تزايد من
 28.6مليار درهم عام � 2013إىل 79.2مليار درهم عام  2014وذلك على النحو املبني باجلدول رقم (.)12
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ثالث ًا :السكان والقوى العاملة

التقرير االقتصادي السنوي للعام 2015

 .1السكان
بلغ عدد ال�سكان بدولة الإمارات العربية املتحدة بناء على تقديرات املركز الوطني لالح�صاء يف العام  2010نحو � 8264ألف
ن�سمة ،وطبقا لتقديرات املنظمات الدولية (البنك الدويل وق�سم الإح�صاء وال�سكان بالأمم املتحدة) تطور عدد ال�سكان
بالدولة لي�صل �إىل � 9086.1ألف ن�سمة عام  2014بعد �أن كان � 9039.9ألف ن�سمة عام  2013بن�سبة منو بلغت  ،%0.5و�أ�شارت
تقديرات مركز �أبو ظبي لالح�صاء �إىل �أن عدد �سكان �إمارة �أبو ظبي بلغ نحو � 2650ألف ن�سمة يف العام  ،2014كما �أ�شارت
تقديرات مركز دبي لالح�صاء �إىل �أن عدد �سكان �إمارة دبي بلغ نحو � 2326ألف ن�سمة بالعام .2014
 .2القوى العاملة
�إ�ستنادا �إىل تقديرات منظمة العمل الدولية فقد بلغ معدل امل�شاركة يف القوى العاملة عام  2013نحو  %80.0من �إجمايل
عدد ال�سكان يف �سن  15عام فما فوق ،كما بلغ معدل امل�شتغلني نحو  %77.0من �إجمايل عدد ال�سكان يف �سن  15عام فما فوق،
وتراجع معدل البطالة �إىل نحو  %3.8عام  2013من حجم القوى العاملة عن م�ستواها البالغ  %4.0عام  ،2012وطبقا لنف�س
التقديرات فقد بلغت ن�سبة البطالة بني الذكور  %2.8ون�سبة بطالة الإناث  %8.8بالعام .2013
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 1.2توزيع المشتغلين حسب القطاعات االقتصادية

جدول رقم ( )13تقديرات امل�شتغلون وحجم الأجور ح�سب القطاعات االقت�صادية للعام
القطاعات

*امل�شتغلون

2013

**حجم الأجور

العدد (�ألف)

%

القيمة مليون
درهم

%

الزراعة والرثوة احليوانية وال�سمكية

251.8

%4.3

3902

%1.0

النفط اخلام والغاز الطبيعي

66.9

%1.1

12185

%3.3

املحاجر

13.3

%0.2

366

%0.1

ال�صناعات التحويلية

679.6

%11.6

36880

%9.9

الكهرباء والغاز واملاء

66.3

%1.1

5087

%1.4

الت�شييد والبناء

1145.9

%19.5

44195

%11.8

جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات الإ�صالح

1121.2

%19.1

49865

%13.4

املطاعم والفنادق

293.3

%5.0

13040

%3.5

النقل والتخزين واالت�صاالت الأخرى

427.3

%7.3

34205

%9.2

االت�صاالت

12.6

%0.2

4027

%1.1

العقارات وخدمات الأعمال

225.9

%3.9

40860

%11.0

اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية

233.6

%4.0

26603

%7.1

قطاع امل�شروعات املالية

94.7

%1.6

22612

%6.1

قطاع اخلدمات احلكومية

674.8

%11.5

72288

%19.4

اخلدمات املنزلية

554.6

%9.5

6660

%1.8

املجموع

5861.8

%100

372773

%100

**امل�صدر  :املركز الوطني للإح�صاء.
*تقديرات.
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2013

) التوزيع الن�سبي للم�شتغلني ح�سب القطاعات االقت�صادية لعام11( �شكل رقم
%1
%1

%0

%12
%20

%4
%9

%19
%12
%2

%4

%7

%4

%5

%0

á«µª°ùdGh á«fGƒ«◊G IhÌdGh áYGQõdG
ôLÉëŸG
AÉŸGh RÉ¨dGh AÉHô¡µdG
ìÓ°UE’G äÉeóNh áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒ
iôNC’G ä’É°üJ’Gh øjõîàdGh π≤ædG
∫ÉªYC’G äÉeóNh äGQÉ≤©dG
á«dÉŸG äÉYhô°ûŸG ´É£b
á«dõæŸG äÉeóÿG
»©«Ñ£dG RÉ¨dGh ΩÉÿG §ØædG
á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG
AÉæÑdGh ó««°ûàdG
¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG
ä’É°üJ’G
á«°üî°ûdGh á«YÉªàL’G äÉeóÿG
á«eƒµ◊G äÉeóÿG ´É£b
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�شكل رقم ( )12التوزيع الن�سبي لتعوي�ضات امل�شتغلني ح�سب القطاعات االقت�صادية لعام
%0

%1
%3

%2

2013

%19

%10
%6

%2

%7
%12
%11

%13
%4

%9

%1

á«µª°ùdGh á«fGƒ«◊G IhÌdGh áYGQõdG
ôLÉëŸG
AÉŸGh RÉ¨dGh AÉHô¡µdG
ìÓ°UE’G äÉeóNh áFõéàdGh á∏ª÷G IQÉŒ
iôNC’G ä’É°üJ’Gh øjõîàdGh π≤ædG
∫ÉªYC’G äÉeóNh äGQÉ≤©dG
á«dÉŸG äÉYhô°ûŸG ´É£b
á«dõæŸG äÉeóÿG

»©«Ñ£dG RÉ¨dGh ΩÉÿG §ØædG
á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG
AÉæÑdGh ó««°ûàdG
¥OÉæØdGh ºYÉ£ŸG
ä’É°üJ’G
á«°üî°ûdGh á«YÉªàL’G äÉeóÿG
á«eƒµ◊G äÉeóÿG ´É£b

بالنظر �إىل التوزيع الن�سبي للم�شتغلني ح�سب القطاعات االقت�صادية عام  2013جاء قطاع الت�شييد والبناء يف مقدمة القطاعات
االقت�صادية من حيث ن�سبة ا�ستيعاب امل�شتغلني بالدولة التي بلغت  ،%19.5يليه قطاع جتارة اجلملة والتجزئة وخدمات اال�صالح
بن�سبة  ،%19.1ثم قطاع ال�صناعات التحويلية بن�سبة  ،%11.6وقطاع اخلدمات احلكومية بن�سبة  %11.5وقطاع اخلدمات
املنزلية بن�سبة  ،%9.5وبلغ �إجمايل ن�سبة ما ا�ستوعبته القطاعات اخلم�سة نحو  %71.2من �إجمايل العدد املقدر للم�شتغلني
بالدولة خالل العام  ،2013وفيما يتعلق ب�أجور وتعوي�ضات امل�شتغلني جاء قطاع اخلدمات احلكومية يف مقدمة القطاعات
االقت�صادية التي تتقا�ضى �أجور بالدولة وبن�سبة  %19.4من �إجمايل تعوي�ضات امل�شتغلني ،تاله قطاع جتارة اجلملة والتجزئة
وخدمات الإ�صالح وقطاع الت�شييد والبناء بن�سبة  %13.4و  %11.8على الرتتيب ،ثم قطاع العقارات وخدمات الأعمال بن�سبة
 ،%11.0ثم قطاع ال�صناعات التحويلية بن�سبة  ،%9.9وبلغ ن�سبة جمموع تعوي�ضات امل�شتغلني بالقطاعات اخلم�سة نحو %65.5
(�أو نحو  244.2مليار درهم) من �إجمايل تعوي�ضات امل�شتغلني املقدره بالدولة خالل العام .2013
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رابع ًا :القضايا االقتصادية المعاصرة

التقرير االقتصادي السنوي للعام 2015

 .1تحول دولة االمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد المعرفة
طبقا لتعريف البنك الدويل ف�إن اقت�صاد املعرفة هو الذي ي�ستخدم املعرفة بكثافة لتحقيق التنميةاالقت�صادية واالجتماعية،
حيث تكون املعرفة هي املكون الأ�سا�سي يف الإنتاج واملحرك الرئي�سي للنمو االقت�صادي ،ويزداد النمو بزيادة هذا املكون القائم
على تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وتكون املوارد الب�شرية �صاحبة املهارات العالية هي �أكرث الأ�صول قيمة عك�س االقت�صاد
التقليدي حيث تلعب املعرفة دور �أقل ويكون النمو قائما على عوامل الإنتاج التقليدية املتمثلة بالأر�ض والعمالة ور�أ�س املال،
وهناك العديد من امل�سميات التي تطلق على اقت�صاد املعرفة منها  :اقت�صاد املعلومات �أو االقت�صاد الرقمي واالقت�صاد اجلديد
�أو االقت�صاد الرمزي �أو االقت�صاد ما بعد ال�صناعي.
ويف �إطار م�ستهدفات ر�ؤية دولة الإمارات العربية املتحدة  2021اجتهت الدولة �إىل التحول �إىل اقت�صاد املعرفة بجهود وخطوات
�إيجابية ا�سرت�شادا بالركائز الأ�سا�سية التي حددها البنك الدويل القت�صاد املعرفة وهي (احلافز االقت�صادي والنظام
امل�ؤ�س�سي والتعليم واالبتكار وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت) ومن هذه اجلهود واخلطوات ما يلي :
 1.1دعم هياكل البنية القانونية والتنظيمية بمجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
حيث أصدرت القوانين االتحادية التالية:

•قانون حماية حقوق امللكية الفكرية (حقوق امل�ؤلف وامل�صنفات الفنية).
•قانون براءات االخرتاع والنماذج ال�صناعية (لتنظيم وحماية امللكية ال�صناعية لرباءات االخرتاع والر�سوم والنماذج
ال�صناعية).
•قانون الهوية االلكرتونية (املعني باملعامالت والتجارة االلكرتونية).
•وقوانني خ�صو�صية و�سرية البيانات وحرية املعلومات وامل�شاركة يف املعلومات عرب احلكومة.
•قانون اجلرائم االلكرتونية (مكافحة جرائم تقنية املعلومات).
•قانون ت�أ�سي�س هيئة تنظيم االت�صاالت ،و�أطلقت املناف�سة بني مزودي اخلدمة �شركتي “ات�صاالت ،ودو” ،و�أ�صدرت قرار
تنظيم قطاع احلكومة االلكرتوين.
•ان�ضمت الدولة �أي�ضا لع�ضوية املعاهدات واالتفاقيات واملواثيق املعنية بامللكية الفكرية.
•وعلى امل�ستوى املحلي �أقرت “حكومة دبي” عدد من القوانني ب�إن�شاء املنطقة احلرة للتكنولوجيا والإعالم وتنظيم املعامالت
الإلكرتونية بكافة نواحي احلياة االقت�صادية واالجتماعية بالإمارة.
 2.1التعليم واإلبتكار

قامت الدولة مبا يلي :
•تطوير التعليم و�إدخال احلوا�سيب �إىل املدار�س.
•تو�سعت ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات التعليم الإلكرتوين العايل (التجارة الإلكرتونية – الهند�سة الإلكرتونية – هند�سة االت�صاالت
والربجميات واحلا�سوب – �أمن املعلومات – قيادة و�إدارة التعليم الإلكرتوين� -إدارة االبتكار– علوم احلا�سب الآيل– نظم
املعلومات � -إدارة تكنولوجيا املعلومات – علوم وتقنيات الإنرتنت  -علوم التقنيات احليوية  -ت�صميم و�أمتته املباين الذكية.)....
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•�أن�ش�أت عدد من املجمعات وامل�ؤ�س�سات واملعاهد البحثية والتقنية لت�شجيع البحث الإبداع واالبتكار ومن �أهمها (مدينة
م�صدر  -وجممع حممد بن را�شد للتقنية  -وجممع دبي للتقنية احليوية والأبحاث  -وواحة دبي لل�سيلكون التي تتبعها مركز
ابتكار الإلكرتونيات الدقيقة و�أكادميية التدريب على الإلكرتونيات الدقيقة وجامعة تقنية املعلومات و مركز �سيلكون دبي
الحت�ضان اخلربات -وجممعات التقنية واملنطقة الإعالمية بدبي وتتبعها دبي للإنرتنت ومدينة دبي للإعالم و قرية دبي
للمعرفة -وامل�ؤ�س�سة العربية للعلوم والتكنولوجيا بال�شارقة  -ومركز التقنية واالبتكار بر�أ�س اخليمة-ومركز التميز للبحوث
التطبيقية والتدريب بكليات التقنية العليا -ومعاهد ومراكز �أبحاث البيئة ومعاجلة املياه بالتقنية احليوية.)........
•يف جمال التوعية واالنت�شار وتوفري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت للجمهور ،مت ت�أ�سي�س جمعية الإمارات للإنرتنت
عام .2000
•ت�شجيع ثقافة التعليم االلكرتوين بالقطاع احلكومي وغري احلكومي حيث مت تدريب املوظفني على اخلدمات االلكرتونية،
ومت �أطالق برامج (الرخ�صة الدولية لقيادة احلا�سوب  -و�شهادة املواطن االلكرتوين – و�شهادة املوظف االلكرتوين)،
وتطبيق التعليم االلكرتوين مب�ؤ�س�سات و�شركات البرتول ومعهد الإمارات للدرا�سات امل�صرفية والبنوك والع�سكريني
وم�ؤ�س�سة ات�صاالت وطريان الإمارات ،كما مت �إن�شاء الكلية االلكرتونية لإدارة اجلودة ال�شاملة.
•�إعالن اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار مبخطط زمني ميتد ل�سبعة �أعوام ،جلعل الإمارات يف مقدمة الدول االكرث ابتكار ًا
يف العامل ،وحتفيز الإبداع واالبتكار بالقطاعات التي تعتمد اعتماد ًا بالأ�سا�س على االبتكار وهي :الطاقة املتجددة،
والنقل ،والتعليم ،وال�صحة ،والتكنولوجيا ،واملياه ،والف�ضاء والذي يعد حمور بناء م�ستقبل الدولة الذي يعتمد على قطاع
التكنولوجيا املتطورة ويلعب دورا هاما يف بقية القطاعات ال�سته الأخرى ،وقد بد�أت الدولة م�شروعها الطموح لإر�سال
مهمة �إىل املريخ تزامنا مع احتفالها بالعيد الوطني اخلم�سني لت�أ�سي�س االحتاد.
•ت�شكيل اللجنة الوطنية العليا للإبتكار من عدد من اجلهات االحتادية لتنفيذ اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار التي �أعلنتها
الدولة عام  ،2014وتتوىل التن�سيق بني اجلهات احلكومية واخلا�صة لإدارة دفة االبتكار الوطني ،وتعزيز التعاون والتن�سيق
وتبادل اخلربات بني اجلهات االحتادية واملحلية ،ومتابعة التقدم يف جمال االبتكار وم�ؤ�شراته على م�ستوى الدولة ،مع
تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف جمال م�ساهمته االجتماعية واالقت�صادية يف دعم االبتكار.
• عقد اتفاقية تعاون ورعاية بني وزارة �ش�ؤون الرئا�سة وهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت �ضمن برنامج “بعثة “ للدرا�سة ب�أف�ضل
اجلامعات العاملية يف التخ�ص�صات التي تخدم قطاع االت�صاالت واملعلومات مثل هند�سة االت�صاالت وتقنية املعلومات
لتوفري الكوادر الوطنية القادرة على تطوير قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات.
 3.1دعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

حيث تعد ركيزة اقت�صاد املعرفة والأ�سا�س يف و�صول تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت وتكري�س ا�ستخدامها �إىل كافة ال�سكان،
ومتتلك الدولة واحدة من �أكرث البني التحتية ملجتمع املعلومات تطورا يف العامل ،وتتنوع من حيث عدد وم�ستوى اخلدمات
املقدمة ،وتطور معدل الزيادة يف انت�شار خطوط الهاتف الثابت واملتحرك وخدمات الإنرتنت ب�صورة كبرية وانت�شر ا�ستخدام
احلوا�سيب ال�شخ�صية بني كافة الأفراد وال�شركات وذلك على النحو املبني باجلدول رقم (.)14
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جدول رقم ( )14قطاع االت�صاالت بدولة الإمارات العربية املتحدة عن الأعوام

2014-2012

ال�سنة

خطوط انرتنت النطاق
العري�ض

ا�شرتاكات الهاتف
املتحرك

خطوط الهاتف الثابت

2012

954988

13775252

1967486

2013

1041934

16063547

2086015

2014

1104996

16819024

2103036

امل�صدر  :دولة الإمارات العربية املتحدة ،هيئة تنظيم االت�صاالت ،يونيو .2015
 4.1نظام الحوافز االقتصادية

يعد احد الدعامات الأ�سا�سية القت�صاد املعرفة ويت�ضمن احلوافز ال�ضرورية التي يتحتم على الدولة توفريها لتحفيز الإبداع
واالبتكار وتوفري متطلبات احل�صول على املعرفة وا�ستخدامها ب�شكل فعال وتت�ضمن� :سيادة القانون  -وتوفري البيئة التناف�سية
 وحتقيق الكفاءة واملرونة يف النظام املايل مبا يف ذلك ر�أ�س املال امل�ستثمر يف امل�شروعات اجلديدة – وكفاءة �أ�سواق العمل –ووجود �شبكات ال�ضمان االجتماعي  -وتوافر ال�شفافية وامل�ساءلة يف احلكم.
وتعد الإمارات دولة للم�ؤ�س�سات و�سيادة القانون وتفعيل النظم وتتمتع بر�صيد قانوين وت�شريعي منظم لكافة نواحي احلياة
االقت�صادية واالجتماعية ،و�أ�صدرت م�ؤخرا قوانني جديدة للخدمة املدنية والعمل وحماية امل�ستهلك وال�ضمان االجتماعي
والت�أمني ال�صحي وال�شركات اجلديد وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،وهناك حزمة �أخرى من القوانني جارى �إقرارها
لدعم النمو وتر�سخ جاذبية الدولة للأعمال وتعميق املناف�سة وتت�ضمن قوانني (املناف�سة ومنع االحتكار واال�ستثمار الأجنبي،
وتنظيم ال�صناعة وقواعد املن�ش�أ و�شهادات املن�ش�أ الوطنية ،وتنظيم وحماية امللكية ال�صناعية لرباءات االخرتاع والر�سوم
والنماذج ال�صناعية ،واملعامالت التجارية ومكافحة الت�سرت التجاري و التحكيم ،ومكافحة الغ�ش والتدلي�س يف املعامالت
التجارية ،ومدققي احل�سابات ،والرقابة على االجتار يف الأحجار الكرمية ذات القيمة واملعادن النفي�سة ودمغها).
�إ�ضافة �إىل وجود نظام م�صريف قوى ذات م�ؤ�س�سات مناف�سة تقدم كافة الت�سهيالت االئتمانية واخلدمات ،و�سوق مايل متطور
يتمتع بال�شفافية واحلوكمة� ،إ�ضافة �إىل تبني الدولة قوانني التجارة احلرة والتي جعلتها رائدة يف جمال التجارة العابرة
للحدود مع انخفا�ض الر�سوم اجلمركية على ال�سلع واملنتجات �إىل �أدين م�ستوياتها.
قامت الدولة �أي�ضا ب�إن�شاء معهد حوكمة ال�شركات وتطبيق مبادئ احلوكمة على ال�شركات امل�ساهمة ،وتر�سيخ مفهوم ونظام
احلوكمة اال�سرتاتيجية يف اجلهات والوزارات االحتادية ،كما �أ�صدرت هيئة الأوراق املالية وال�سلع الئحة حوكمة ال�شركات
ومعايري االن�ضباط امل�ؤ�س�سي لل�شركات امل�ساهمة العامة.
 5.1تطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يف �إطار تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �أطلقت الدولة “م�شروع احلكومة الإلكرتونية االحتادية” عام  ،2002ومت
تعميمها بكافة �إمارات الدولة ،و�أتاح ذلك انتاج وتطبيق خدمات احلكومة االحتادية �إلكرتونيا لأ�صحاب الأعمال واجلمهور
وللم�ؤ�س�سات والهيئات احلكومية.
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•دعم وت�شجيع حركة التجارة االلكرتونية ومنحها �سياجا قانونيا و�شرعيا.
•�إدخال التعليم االلكرتوين للمدار�س واجلامعات.
•تعميم تقنيات املعلومات واالت�صاالت بقطاع البنوك والأعمال وتعميم عمليات �شبكة �أجهزة ال�صرف الآيل والبطاقات
الذكية ودعم منافذ البيع الفوري ببطاقات الدفع من احل�ساب عرب �شبكة منافذ البيع الفوري التي تغطي الدولة.
•ا�ستخدام تقنية املعلومات واالت�صاالت بقطاع ال�صحة.
•الإعالن عن تفعيل احلكومة الذكية بتوقيتات و�سقوف زمنية حمددة.
* تقييم اإلمارات بتقارير المؤسسات الدولية في مجال اقتصاد المعرفة المبني على البحوث
واالبتكارات

•حلت الدولة يف املركز ( )1اقليميا و ( )36عامليا مب�ؤ�شر االبتكار العاملي للعام  2014متقدمة مرتبتني عن عام
ال�صادر عن معهد ان�سياد ومنظمة امللكية الفكرية العاملية وجامعة جون�سون كورنيل ،وي�صنف التقرير ( 143دولة) طبقا
لقدرات االبتكار واملخرجات املحققة منها وبا�ستخدام م�ؤ�شرات ي�صل عددها �إىل  81م�ؤ�شر.

()2013

•تطور ترتيب الدولة يف تقرير التناف�سية العاملية ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي للعام � 2015 / 2014إىل املرتبة
( )12عامليا من �إجمايل  144دولة ،حمققا قفزة برتتيبها ( )7مراكز عن تقرير عام  19( 2013عامليا) ،وفيما يتعلق
بامل�ؤ�شرات الفرعية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت حققت الدولة املركز ( )6عامليا يف م�ؤ�شر التعليم العايل
والتدريب و( )3عامليا يف جمال البنية التحتية و( )24عامليا يف جمال اجلاهزية التقنية و ( )24عامليا يف جمال االبتكار.
•يف تقرير تكنولوجيا املعلومات للعام  2015ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي ومنظمة ان�سياد تطور ترتيب الدولة
من املرتبة ( )24بني  144دولة عام � 2014إىل املرتبة ( )23بني  143دولة عام  2015يف دليل اجلاهزية ال�شبكية ،وعلى
م�ستوى امل�ؤ�شرات الفرعية جاء ترتيب الدولة ( )2يف بيئة الأعمال واالبتكار.
•يف تقرير اقت�صاد املعرفة ال�صادر عن البنك الدويل عام  ،2012تطور ترتيب الدولة �إىل املرتبة ( )42عامليا بني  139دولة
�شملها التقرير ،وعلى م�ستوى العنا�صر الفرعية تطور ترتيب الدولة �إىل املرتبة ( )50عامليا بنظام احلوافز االقت�صادية و
املرتبة ( )46باالبتكار واملرتبة ( )55بالتعليم واملرتبة ( )12بالبنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
•طبقا لتقرير اقت�صاد املعرفة العربي لعام  2014بلغ عدد براءات االخرتاع ال�صادرة لدولة الإمارات التي �صدق عليها
مكتب براءات االخرتاع بالواليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة الزمنية ما قبل  2003وحتى العام  2013عدد  120براء
اخرتاع من �إجمايل براءات االخرتاع العربية املمنوحة خالل ذات الفرتة والبالغ عددها  1818براءة اخرتاع (بن�سبة
 )%6.6وجاءت باملركز الرابع عربيا.
* دعم اقتصاد المعرفة القائم على البحوث واالبتكارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة

�أظهرت تقارير امل�ؤ�س�سات الدولية عامة وتقرير اقت�صاد املعرفة ال�صادر عن البنك الدويل ب�صفة خا�صة �إيجابية وتقدم
يف تقييم الدولة باقت�صاد املعرفة القائم على البحث واالبتكار على م�ستوى الرتتيب العام �أو امل�ؤ�شرات الفرعية وخا�صة
البنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،بينما كانت هناك حاجة �إىل حت�سني امل�ؤ�شرات مبجاالت البحوث واالبتكار
والتعليم والإنفاق على التعليم واملوارد الب�شرية ون�سبتها �إىل الناجت املحلي االجمايل ،ولهذا ف�إنه من �أجل حتقيق املزيد من
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التح�سن برتتيب الدولة وحتقيق �أهدافهااال�سرتاتيجية واملناف�سة عامليا يف التحول نحو اقت�صاد املعرفة القائم على البحوث
واالبتكارات يتعني الرتكيز على دعم امل�ؤ�شرات الفرعية الداخلة �ضمن هذه املجاالت ومنحها املزيد من االهتمام من خالل
النظر يف التو�صيات التالية :
•دعم دورالتعليم الفني واملهني والتقني وربط خمرجاته باحتياجات �سوق العمل.
•�إن�شاء املراكز البحثية واحلا�ضنات التكنولوجية لتوفري البيئة املالئمة لنجاح الأفكار واالبداعات ،والتو�سع ب�شهادتي
املاج�ستري والدكتوراه وخا�صة يف النواحي العلمية والفنية ،وتو�سيع نطاق �إ�صدار البحوث العلمية وال�صناعية والأكادميية
مبا يعزز عن�صر االبتكار وي�ساعد يف تكوين القدرات التقنية وامل�ؤهالت الب�شرية.
•ان�شاء هيئة للبحث العلمي ورفع معدل الإنفاق على التعليم والبحث العلمي من قبل احلكومة والقطاع اخلا�ص كن�سبة من
الناجت املحلي االجمايل لت�صل �إىل املعدل العاملي.
•توفري الإطار القانوين واملايل الالزم لدعم املبتكرين وحتويل �أفكارهم �إىل منتجات ورعاية واحت�ضان املوهوبني والكفاءات
وت�شجيعها على الإبداع والتفوق يف جمال االبتكار.
•ربط التعليم بالتنمية وحتويله �إىل م�صدر للبحث واالبتكار من خالل ن�شر اجلامعات واملعاهد التكنولوجية وتو�سيع
عالقات ال�شراكة مع اجلامعات وم�ؤ�س�سات البحوث العلمية العاملية ،وحفز املواطنني على الدرا�سة بالتخ�ص�صات العلمية
والتكنولوجية لدعم الإبداع واالبتكار.
•رفع معدالت التمويل والدعم مل�ؤ�س�سات البحث والتطوير واجلامعات ،وتقدمي احلوافز لتطوير قدرات �إنتاج تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ودعم التوا�صل بني م�ؤ�س�سات البحث والإنتاج ،وتركيز اال�ستثمارات علي �إن�شاء حا�ضنات �إنتاج
بقطاعات �صناعية وخدمية حمددة مثل (املواد اجلديدة ،وااللكرتونيات ،ال�صناعات املزودة واملكملة لل�صناعات القائمة).
•دعم �إن�شاء م�ؤ�س�سات للبحوث اخلدمية تلعب دور الو�سيط بني جهات توليد املعرفة والقطاع اخلا�ص لتحويل البحث
العلمي �إىل �سلع وخدمات جتارية ،وت�شجيع ال�صناعات وال�شركات على اللجوء �إىل اجلامعات وامل�ؤ�س�سات البحثية لتوفري
احتياجاتها وتطوير وتوطني وتوليد التكنولوجيا.
•�إن�شاء مدن اقت�صادية اجلديدة وقرى الذكية لت�صبح مدن معرفية تكون نواة جلذب ال�صناعات املعرفية ومراكز الإبتكار.
 .2االمارات عنوان االبتكار
�إن االبتكار هو حتول الفكرة من م�شروع نظري �إىل منتج �أو خدمة ت�ؤدي منفعة اجتماعية �أو مادية ،وتت�ضمن هذه العملية حتويل
بذرة الفكرة �إىل فكرة نافعة ومن ثم �إىل م�شروع ،وقد ال يكون هذا امل�شروع جتاري ًا بال�ضرورة.
وبنا ًء على هذا املبد�أ ،د�شن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء لدولة
الإمارات العربية اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار مبخطط زمني ميتد ل�سبعة �أعوام ،والتي تهدف �إىل جعل دولة الإمارات يف
مقدمة الدول االكرث ابتكار ًا يف العامل.
تهدف اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار �إىل حتفيز الإبداع واالبتكار يف القطاعات ال�سبعة التي تعتمد اعتماد ًا �أ�سا�سي ًا على
االبتكار يف حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية وهي:
.1

الطاقة املتجددة

.2

النقل
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.3

التعليم

.4

ال�صحة

.5

التكنولوجيا

.6

املياه

.7

الف�ضاء

وت�شري هذه اال�سرتاتيجية �إىل �أهمية قطاع الف�ضاء باعتباره م�سمار املحور يف بناء م�ستقبل دولة الإمارات الذي يعتمد على
قطاع التكنولوجيا املتطورة.
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن ن�شاطات ا�ستك�شاف الف�ضاء تلعب دور ًا مهم ًا جد ًا يف القطاعات ال�ست الأخرى ،ولذلك لي�س من
الغريب �أن نرى �أن الإمارات انطلقت ب�سرعة يف م�ضمار االبتكارات يف عامل الف�ضاء ،ومن خالل م�شروعها الطموح لإر�سال
مهمة غري م�أهولة �إىل املريخ يف الوقت الذي حتتفل فيه الدولة بعيدها الوطني يف الذكرى اخلم�سني لت�أ�سي�س احتاد دولة
الإمارات العربية املتحدة.
وتت�ضمن اال�سرتاتيجية ،التي تعمل �ضمن �أربعة م�سارات متوازية 30 ،مبادرة وطنية للتنفيذ خالل ال�سنوات الثالث املقبلة،
كمرحلة �أوىل ت�شمل جمموعة من الت�شريعات اجلديدة ،ودعم حا�ضنات االبتكار ،وبناء القدرات الوطنية املتخ�ص�صة،
وجمموعة حمفزات للقطاع اخلا�ص ،وبناء ال�شراكات العاملية البحثية ،وتغيري منظومة العمل احلكومي نحو مزيد من االبتكار،
وحتفيز االبتكار يف �سبعة قطاعات وطنية.
ان اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار هي �أولوية وطنية للتقدم و�أداة رئي�سة لتحقيق ر�ؤية  ،2021ومظلة جامعة للطاقات والكوادر
املتميزة والفاعلة يف الإمارات .حيث يجب علينا الإبداع يف املجاالت كافة ،وتقدمي منتجات وخدمات حقيقية ترتقي باحلياة
وتدفع باالقت�صاد لآفاق جديدة.
وتعمل اال�سرتاتيجية من خالل �أربعة م�سارات متوازية ،حيث يركز امل�سار الأول على �إر�ساء بيئة حمفزة لالبتكار ،من خالل
توفري بيئة م�ؤ�س�سية وت�شريعات حمفزة وداعمة لالبتكار ،والتو�سع يف دعم حا�ضنات االبتكار ،والرتكيز على البحث والتطوير
يف جماالت االبتكار ،وتوفري بنية حتتية تكنولوجية تدعم وحتفز االبتكار يف القطاعات كافة� ،أما امل�سار الثاين فريكز على
تطوير االبتكار احلكومي من خالل حتويل االبتكار احلكومي لعمل م�ؤ�س�سي وتطوير منظومة متكاملة من الأدوات احلديثة
مل�ساعدة اجلهات احلكومية على االبتكار وتوجيه جميع اجلهات احلكومية بخف�ض م�صروفاتها بن�سبة  %1ليتم تخ�صي�صها
لدعم م�شروعات االبتكار و�إطالق برامج تدريبية وتعليمية يف جمال االبتكار على م�ستوى الدولة.
ويركز امل�سار الثالث لال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار على دفع القطاع اخلا�ص نحو مزيد من االبتكار ،عرب حتفيز ال�شركات
على �إن�شاء مراكز االبتكار والبحث العلمي ،وتبني التكنولوجيات اجلديدة ،وت�شجيع ودعم ال�شركات الوطنية لتنمية منتجات
وخدمات مبتكرة ،وا�ستقطاب ال�شركات العاملية الرائدة يف جمال االبتكار يف كل القطاعات ذات الأولوية الوطنية ،بالإ�ضافة
�إىل تعزيز مكانة الدولة مركز ًا عاملي ًا الختبار االبتكارات اجلديدة و�إن�شاء جمتمعات ومناطق خم�ص�صة لالبتكار يف بع�ض
القطاعات وت�شجيع امل�ؤ�س�سات البحثية للرتكيز على البحوث التطبيقية يف القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
ويركز امل�سار الرابع لال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار على بناء �أفراد ميتلكون مهارات عالية يف االبتكار من خالل بناء املواهب
والقدرات الوطنية يف جمال االبتكار ،مع الرتكيز على العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات ،وا�ستحداث مواد تعليمية
يف املدار�س واجلامعات خا�صة باالبتكار ،وتر�سيخ ثقافة وطنية ت�شجع على االبتكار وريادة الأعمال ،وحترتم وتكافئ الإقدام
على املخاطرة من خالل التعاون بني احلكومة والقطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الإعالمية.
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وتقدر ا�ستثمارات الدولة يف جمال االبتكار بـ  14مليار درهم �سنوي ًا ،منها �سبعة مليارات يف البحث والتطوير ،والهدف زيادتها
خالل ال�سنوات املقبلة.
وتت�ضمن اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،التي �أعلن عنها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم 16 ،م�ؤ�شر ًا وطني ًا
لقيا�س التطور يف تطبيق ا�سرتاتيجية االبتكار ،مثل ن�سبة الأفكار املبتكرة يف كل جهة حكومية ون�سبة اجلهات احلكومية التي
جنحت يف تخ�صي�ص  %1من ميزانيتها لدعم االبتكار ،ومنها م�ؤ�شرات تتعلق بالقطاع اخلا�ص ،مثل م�ؤ�شر �إنفاق ال�شركات
على البحث والتطوير ،ون�سبة «عاملي املعرفة» من �إجمايل العاملني يف الدولة ،وغريها.
كما ت�شمل امل�ؤ�شرات التي تقي�س مدى التقدم يف تطبيق اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار �أي�ض ًا م�ؤ�شر االبتكار العاملي ،الذي
يقي�س القدرات االبتكارية للدول ،وم�ؤ�شر حماية امللكية الفكرية ،وعدد براءات االخرتاع املقدمة لكل مليون ن�سمة ،وم�ؤ�شر
توافر العلماء واملهند�سني يف الدولة ،بالإ�ضافة �إىل غريها من امل�ؤ�شرات اال�سرتاتيجية.
و�سرتكز اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار على �سبعة قطاعات وطنية لتحفيز االبتكار من خاللها ،ففي جمال الطاقة
املتجددة �سرتكز اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار على ت�شجيع االبتكار يف ال�صناعات املرتبطة بالطاقة املتجددة والنظيفة
بالإ�ضافة لتعزيز الأبحاث التطبيقية يف جمال التكنولوجيا النظيفة ،وتر�سيخ منظومة جديدة تعتمد على الالمركزية يف
توليد الطاقة.
ويف جمال النقل� ،سرتكز اال�سرتاتيجية على حتفيز االبتكار يف جمايل النقل اجلوي والبحري ،واخلدمات واملدن اللوج�ستية،
بهدف تقدمي منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة ،وزيادة فاعلية الإجراءات ،واخت�صار الأوقات يف الربط بني �شرق العامل
وغربه و�شماله وجنوبه ،كما تركز اال�سرتاتيجية �أي�ض ًا على االبتكار يف جمال املركبات والطائرات من دون طيار.
ويف جمال التعليم� ،ستعمل اال�سرتاتيجية على ت�شجيع االبتكار يف التعليم من خالل تزويد الطلبة مبهارات القرن الـ ،21كالتفكري
النقدي ،وحل امل�شكالت ،والإبداع ،واالبتكار ،واملثابرة ،والقدرة على التكيف ،وغريها ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء خمتربات ابتكار
يف املدار�س واجلامعات لت�شجيع االخرتاعات.
�أما يف املجال ال�صحي ،ف�ستعمل اال�سرتاتيجية على ت�شجيع االبتكار يف جماالت تقدمي خدمات �صحية وعالجية با�ستخدام
التكنولوجيا املتقدمة وت�شجيع تطوير ال�صناعات الدوائية والتقنية احليوية ،بالإ�ضافة �إىل العمل مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
على تنمية قطاع الأبحاث الطبية لعالج الأمرا�ض ال�سائدة.
كما �سرتكز اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار على ت�شجيع االبتكار يف جمال معاجلة حتدي ندرة املياه ،بالإ�ضافة �إىل االبتكار يف
الأبحاث والتكنولوجيا يف جمال ا�ستك�شاف الف�ضاء وتطوير التكنولوجيا يف جمال االت�صاالت والأقمار اال�صطناعية� ،إ�ضافة
�إىل الأبحاث اخلا�صة بنقل تكنولوجيا الف�ضاء لال�ستخدامات الأر�ضية ،وذلك من خالل امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف الدولة،
بهدف تطوير قطاع الف�ضاء ك�أحد القطاعات اجلديدة يف االقت�صاد الوطني.
ي�ص ّنف املنتدى االقت�صادي العاملي دولة الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة  24بني  144بلد ًا يف العامل يف “تقرير التناف�سية
متقدم ًة ثالث مراتب عن العام املا�ضي.
العاملي ِّ ،”2013-2012
موجه نحو االبتكار” ،مما يجعل الإمارات البلد العربي الوحيد الذي يفوز بهذا
كما ي�ص ّنف املنتدى االقت�صاد الإماراتي ب�أنه “ ّ
الت�صنيف وي�ضعها يف م�صاف الواليات املتحدة واململكة املتحدة واليابان و�سنغافورة و�أملانيا.
التح�سن �إطار ًا م� ّؤ�س�سي ًا �أف�ضل وا�ستقرار ًا �أكرب يف االقت�صاد الك ّلي .لقد �أ ّدى االرتفاع يف �أ�سعار
وقد جاء يف التقرير “يعك�س
ّ
النفط �إىل تعومي فائ�ض املوازنة ،و�سمح للبالد بخف�ض الدين العام وزيادة مع ّدل اال ّدخار”.
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وي�شري الت�صنيف �إىل �أن الإمارات جنحت يف تطبيق ا�سرتاتيجيتها لتنويع اقت�صادهما من خالل �إن�شاء مناطق حرة حم ّددة
القطاعات ،مما �سمح لها بالتط ّور والتح ّول من اقت�صاد جتاري �إىل اقت�صاد قائم على املعرفة”.
ان التقرير ي�س ّلط ال�ضوء على ق ّوة الإمارات كمركز عاملي للأعمال واخلدمات املالية من خالل بنيتها التحتية ذات امل�ستوى
العاملي ،فعلى �سبيل املثال يـت�أ ّلف مركز دبي املايل العاملي من نحو � 900شركة ع�ضو نا�شطة من خمتلف �أنحاء العامل ومعظمها
تف�صل بينه م�سافة خم�س دقائق �سري ًا على الأقدام ،مما ي�ؤ ّمن ال�سهولة يف التوا�صل وتبادل املعارف واخلربات.
كما ان الإمارات ت�ضم م�شاريع ا�سثمارية وتنموية طموحة مت�ضي قدم ًا نحو بناء اقت�صاد قائم على املعرفة ،مع تنفيذ م�شاريع
املو�صالت ،وعلوم احلياة.
مه ّمة يف جماالت الطاقة املتج ّددة والتكنولوجيات النظيفة ،والطريان ،و�صناعة �شبه ّ
ولقد احتلت الإمارات مرتبة بني املراكز الع�شرة الأوىل يف عدد من الفئات ،فقد ح ّلت �سابعة يف فاعلية �سوق العمل ،وكذلك يف
البيئة املتوافرة لالقت�صاد الكلي ،وح�صدت املرتبة اخلام�سة يف فاعلية �سوق ال�سلع ،واملرتبة الثامنة يف البنى التحتية .وقد ورد
يف تقرير املنتدى االقت�صادي العاملي “يف الإجمال ،تعك�س تناف�سية البالد جودة بنيتها التحتية”.
كما او�ضح التقرير ان �سوي�سرا حتتل املرتبة الأوىل عاملي ًا بني االقت�صادات الأكرث تناف�سية وابتكار ًا ،وذلك نظر ًا �إىل �أدائها
القوي املتوا�صل يف خمتلف امل� ّؤ�شرات ،وتط ّور قطاع الأعمال فيها ،كما ان م� ّؤ�س�سات الأبحاث العلمية ال�سوي�سرية هي “من
ّ
الأف�ضل يف العامل”.وحتتفظ �سنغافورة باملرتبة الثانية ،فميا احت ّلت فنلندا املرتبة الثالثة مب ِعد ًة ال�سويد �إىل املركز الرابع.
وتراجعت الواليات املتحدة يف الت�صنيف “لتح ّل �سابع ًة برتاجع مرتبتني �إ�ضافيتني .فعلى الرغم من �أن اقت�صادها ال يزال
يحافظ على �إنتاجية عالية جد ًا نظر ًا �إىل متتّعه بالكثري من املزايا الهيكلية� ،إال �أن عدد ًا من نقاط ال�ضعف املتفاقمة التي مل
تتم معاجلتها �أ ّدى �إىل تراجع الواليات املتحدة يف الرتتيب يف الأعوام الأخرية” ،بح�سب التقرير.
ّ
يو�ضح تقرير املنتدى االقت�صادي العاملي� ،إنه ي�أتي يف مرحلة ال تزال فيها النظرة اال�ست�شرافية �إىل االقت�صاد العاملي ّ
ه�شة“ :ال
ي�سجل انخفا�ض ًا قيا�سي ًا لل�سنة الثانية على التوايل ،و ُيتو َّقع �أن ت�شهد مراكز كربى للن�شاط االقت�صادي  -وال
يزال النمو العاملي ّ
�سيما االقت�صادات النا�شئة الكربى واالقت�صادات املتق ّدمة الأ�سا�سية  -تباط�ؤ ًا يف  ،2013-2012مما ي�ؤ ّكد االعتقاد ب�أن املعافاة
البطيئة وامل�ضطربة ُت ِدث خل ًال يف االقت�صاد العاملي” .وي�ضيف التقرير �أن توزيع النمو ال يزال غري مت�سا ٍو ،كما يف الأعوام
املتقدمة ،مما يق ّل�ص ب�صورة ّ
مطردة ه ّوة املداخيل”.
ال�سابقة“ :تنمو البلدان النا�شئة والنامية ب�سرعة �أكرب من االقت�صادات ِّ
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خامس ًا :التوقعات االقتصادية
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* التوقعات الخاصة باالقتصاد اإلماراتي لعام 2015

على الرغم من الرتاجع الذي �شهدته �أ�سعار النفط �إعتبارا من �شهر يونيو  2014حيث فقدت نحو  %60من م�ستوياتها ال�سابقة
لت�ستقر عند �أقل من  55دوالر للربميل خالل الربع الأول من العام  ،2015وعلى الرغم من توقعات �صندوق النقد الدويل
با�ستمرار هبوط �أ�سعار النفط حيث �ست�صل �إىل  50دوالرا للربميل يف عام  2015ونحو  60دوالر يف عام � ،2016إال �أنه من
املتوقع خالل عام � 2015أن ي�ستمر الآداء االقت�صادي القوي الذي حققته الدولة عام  2014نظرا الجتاه الدولة نحو تبني
�سيا�سات ماليه معاك�سة للدورة االقت�صادية حلفز النمو �ساعدها على ذلك متانه اقت�صادها وتوافر الفوائ�ض واالحتياطيات
املالية املرتاكمة لديها والتي �أتاحت رغم تراجع املوارد النفطية تزايد الإنفاق بنحو  %6-4.5عن م�ستواه قبل انخفا�ض �أ�سعار
النفط ح�سب التقارير الدولية ،الأمر الذي انعك�س على حدوث منو ايجابي لكافة القطاعات غري النفطية خالل الربع الأول
من عام  2015ا�ستمرار ملا حققته من منو قوى بلغ  %8.1عام  ،2014كما �أن تطورات الن�شاط االقت�صادي العاملي وت�سارع وترية
النمو االقت�صادي يف بع�ض الأ�سواق الآ�سيوية والأفريقية الرئي�سة التي تعد �أ�سواق هامة لن�شاط �إعادة الت�صدير الذي ي�شكل
نحو  %40من �إجمايل �صادرات الدولة ،مع ا�ستمرار وترية العمل بامل�شاريع اال�سرتاتيجية الهامة مثل م�شاريع البنية التحتية
وامل�شاريع اخلا�صة با�ست�ضافة الإمارات لفعاليات �أك�سبو  2020مثل تو�سعة املطارات ،و�شبكة قطار االحتاد ،وو�سائل النقل
اجلوي والبحري ،باال�ضافة �إىل الطرق واملوا�صالت واملرافق ال�سياحية والبنية التحتية االلكرتونية والعقارات واخلدمات
املالية وال�صناعة ودعم الأن�شطة القائمة على االقت�صاد املعريف القائم على البحوث واالبتكارات وا�ستحداث قطاعات جديدة
كاالقت�صاد اال�سالمي ،كلها عوامل دفعت �صندوق النقد الدويل �إىل تقدير �أن ي�صل منو الناجت الإجمايل بالدولة �إىل نحو %3.6
و�أن ت�صل قيمته �إىل  1.33تريليون درهم ،ومنو القطاعات غري النفطية �إىل  ،%5فيما رجح منو القطاع النفطي بن�سبة ت�صل
�إىل  %0.4خالل العام .2015
وفيما يتعلق مب�ستوى الت�ضخم يف الإمارات فمن املتوقع �أن ي�ستقر عام  2015عند م�ستوى  %2.3وهو نف�س امل�ستوى امل�سجل عام
 ،2014قبل �أن يتحرك لي�صل �إىل  %2.5عام .2016
ورجح ال�صندوق �أن ينخف�ض فائ�ض احل�ساب اجلاري للدولة عام � 2015إىل  19.5مليار دوالر (�أو ما يعادل  %5.4من الناجت)،
و�أن يرتفع جمددا لي�صل �إىل  28.8مليار دوالر (�أو ما يعادل  %7.3من الناجت) عام  ،2016كما رجح ال�صندوق �أن ت�سجل
املوازنة العامة للدولة عجزا ت�صل ن�سبته �إىل  %3.7من الناجت عام .2015
من املتوقع �أي�ضا �أن ت�ستفيد الإمارات خالل عامي  2015و 2016من موقعها اجلاذب لال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ،مع
اقرتاب �إقرار قانون اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر الذي ي�سمح بامللكية الأجنبية الكاملة للم�شروعات يف املجاالت اال�سرتاتيجية
ذات الأولوية التي حتددها احلكومة والأ�ستعدادات اجلارية ال�ست�ضافة احلدث العاملي اك�سبو  2020بدبي ،وا�ستمرار ارتفاع
الإنفاق احلكومي و الإنفاق اال�ستهالكي اخلا�ص ،و�أن تتعزز املكانة الدولية للدولة يف جذب اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف
العديد من القطاعات االقت�صادية وعلى ر�أ�سها ال�سياحة والت�شييد والبناء والعقارات والقطاع املايل ودعم م�ستويات الإنتاجية
والتناف�سية.
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