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   الناتج المحلي اإلجماليفياإلنفاق العام أثر 
 السنواتدراسة تطبيقية على دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل 

  )م1990-2009(
  

  

  إعداد طالب الدكتوراه
  علي سيف علي المزروعي

  إشراف األستاذ الدكتور  
  الياس نجمة

  قسم االقتصاد
  كلية االقتصاد
  جامعة  دمشق

  

  الملخص

 المحلي اإلجمالي أحد المصادر األساسية للدخل القومي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، إذْ يمثل الناتج
  .في الدخل القومي اإلجمالي للدولة) %90(يسهم هذا الناتج بنسبة ال تقل عن 

-1990(في الناتج المحلي اإلجمالي خالل السنوات ) %62-%53(وأسهمت إمارة أبو ظبي ما بين 
في الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات %) 35-%24(أسهمت إمارة دبي بين ، في حين )م2009

الشارقة، (خالل المدة نفسها، ويتضح من ذلك أن نسبة إسهام باقي اإلمارات الخمس مجتمعةً 
  %).23-%3(خالل مدة الدراسة يراوح بين ) عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين
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مدعوماً بتنامي عائدات ) م2009-1990(ات تطوراً ملحوظاً خالل السنوات شهد اقتصاد دولة اإلمار
النفط الكبيرة نتيجة لتصاعد أسعاره في السوق الدولية ووصولها إلى مستويات قياسية خصوصاً في 

 إلى عام 1990السنوات األخيرة من المدة المذكورة، وكذلك نمو الكميات المنتجة من النفط من عام 
لذي انعكس على ارتفاع وتيرة النشاط االقتصادي بفعل تنفيذ مشاريع ضخمة حكومية  األمر ا2009

 1980مليار درهم عام ) 125.266(وخاصة، وقد ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية من 
، %)630(، كل ذلك أدى إلى أن يتعدى معدل النمو نسبة 2009مليار درهم عام ) 914.300(إلى 

خر الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات قد تضاعف أكثر من ست مرات خالل السنوات بمعنى آ
  ). م1990-2009(

ونتيجةً لتحليل النماذج القياسية للبحث، ظهر أن هناك أثراً قوياً من قبل اإلنفاق العام على الناتج 
ن درهم يؤدي إلى زيادة الناتج إذْ إن زيادة اإلنفاق العام في دولة اإلمارات بمليو المحلي اإلجمالي
في شرح التغيرات %) 90(مليون درهم، كما أن اإلنفاق العام يسهم بنسبة ) 4.159(المحلي اإلجمالي 

كما أظهرت نتائج تقدير النماذج القياسية أن هناك . التي تحصل في الناتج المحلي اإلجمالي وتفسيرها
  . مكونات الناتج المحلي اإلجمالي الرئيسية والثانويةأثراً معنوياً من قبل اإلنفاق العام على جميع
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  :اإلطار النظري للبحث: أوالً

  :المقدمة 1-1
اإلمارات بعدة خصائص رئيسية تجعله مختلفاً عن معظم اقتصاديات الدول النامية، دولة يمتاز اقتصاد 

االعتماد على القوى و االعتماد على النفط،و االقتصاد الحر، اتباع: ويأتي في مقدمة هذه الخصائص
اختالفاً مع معظم االقتصاديات النامية  و.ضيق السوق المحلي، والموقع الجغرافيوالعاملة الوافدة، 

فقد تبنت اإلمارات منذ نشأتها نظام االقتصاد الحر الذي يعتمد على نظام السوق حيث تحدد فيه قوى 
 باألسعار واالستثمار في القطاعات الطلب والعرض المعطيات االقتصادية األساسية التي تتمثل

. االقتصادية، اإلنتاجية والخدمية، والتجارة الخارجية والداخلية دون أي تدخل يذكر من جانب الحكومة
وبعبارة أخرى، فقد تم تبني سياسة اقتصادية منفتحة تعتمد على حرية االستثمار والتجارة في 

قتصر دور الحكومة اادة في االقتصاد الوطني حيث ، ويكون للقطاع الخاص دور الري جميعهاالمجاالت
  .على رسم السياسات االقتصادية الكلية التي تعكس اإلستراتيجية العامة لالقتصاد الحر

  :أهمية البحث 1-2
وذلك ، لالقتصاد المحلياإلنتاجية يسهم في زيادة القدرات إذْ محركاً للنمو االقتصادي اإلنفاق العام يعد 

وبخالف ذلك فإن توجيه اإلنفاق العام  ، بصورة صحيحة نحو قطاعات االقتصاد المهمةوجهإذا ما 
ال تدر إيرادات لدعم الموازنة الحكومية يؤدي إلى حدوث عجز  غير حيوية ونحو قطاعات اقتصادية

  . قد يتسبب في حصول الركود االقتصاديةومن ثم ،في موازنة الدولة

  :أهداف البحث 1-3
 الناتج المحلي اإلجمالي باألسـعار الجاريـة        فيث إلى معرفة مدى تأثير اإلنفاق العام        هدف هذا البح  

ات التـي   تغير اإلنفاق العام في ال    إسهام، وكذلك معرفة نسبة     )م2009-1990( الدراسة   سنواتخالل  
ـ         فَهدفضالً عن ذلك    .  الناتج المحلي اإلجمالي   فيتحصل    ّل البحث إلى معرفة أثر اإلنفاق العام في ك
 اإلنفاق العام فـي     إسهاموبيان نسبة    ، الناتج المحلي اإلجمالي الرئيسية والثانوية     مكونات من   مكون

  .ات التي تحصل في كل مكون من هذه المكوناتتغيرال
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  :منهج البحث 1-4
 الذي يتضمن أوالً اعتماد المنهج الوصفي التحليلي لبيان تطـور           اعتمد البحث على المنهج التجريبي    

ومن ). م2009-1990 (سنواتفي دولة اإلمارات لل   ق العام والناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته       اإلنفا
مي القائم على استخدام األساليب القياسية في بناء نموذج قياسي يفسر           ثم اعتماد المنهج التحليلي الك    

ل على البيانـات  تم الحصو.  وفي كل مكون من مكوناته في الناتج المحلي اإلجمالي اإلنفاق العام تأثير  
، دائـرة التنميـة   الخاصة بالبحث من التقارير الرسمية التي تـصدرها وزارة االقتـصاد والتخطـيط           

 .البنـك الـدولي  وندوق النقـد الـدولي،   صو بدولة اإلمارات، االقتصادية، والمركز الوطني لإلحصاء  
 .SPSSاهز  بالبرنامج اإلحصائي الجاستُعين -قدر اإلمكان-وللحصول على نتائج دقيقة 

  :فرضية البحث 1-5
 دوراً مهماً في تحقيق النمو واالزدهار يؤدياإلنفاق العام   لى فرضية رئيسية مفادها أن      حث إ بيستند ال 

 القوي والمعنوي في النـاتج المحلـي         الكبيرة وتأثيره  إسهاماته لدولة اإلمارات من خالل      االقتصادي
  . مكون من مكوناته وفي كّل،اإلجمالي

  :لدراسات السابقة أهم ا1-6
 وعالقته بالنـاتج المحلـي    اإلنفاق العامبموضوع في الجانب النظري تكتبعديدة  دراساتهناك عدة  
ال ، كمـا   وتحليلهـا  القليل منها تناول بناء النماذج اإلحصائية التي تفسر هذه العالقة       ولكناإلجمالي،  

هـذه  ي عرض موجز ألهم     أت، وفيما ي   على اقتصاد دولة اإلمارات     هذه العالقة  تسقطتوجد أية دراسة    
   :الدراسات

 معدل النمو االقتصادي مع دراسة تطبيقيـة علـى    في رسالة دكتوراه بعنوان أثر اإلنفاق العام        -1
 . 1995مصر، للباحث سامي ولسن حبيب، جامعة القاهرة، 

الي خالل رسالة دكتوراه بعنوان السياسة النقدية في سورية وأثرها في نمو الناتج المحلي اإلجم  -2
 .2002للباحث محمد محمد صالح، جامعة دمشق، ) م2000-1970 (السنوات

رسالة دكتوراه بعنوان دور السياسة النقدية في رسم معالم السياسة االقتـصادية الكليـة فـي             -3
 .2005سورية للباحث خالد عبدو الزامل، جامعة دمشق، 
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 السنواتحلي اإلجمالي في سورية خالل  رسالة ماجستير بعنوان أثر اإلنفاق العام في الناتج الم     -4
 .2006للباحث نبال محمود قصبة، جامعة دمشق، ) م1994-2003(

 النمو االقتصادي فـي الـسعودية والكويـت         في رسالة دكتوراه بعنوان أثر اإلنفاق الحكومي        -5
  .2006واإلمارات، للباحثة سلوى بنت عبد الرحمن العيسى، جامعة الملك سعود، 

  : ما يميز دراسته الحالية عن الدراسات أعاله يكمن في نقطتين أساسيتينأ،َّويعتقد الباحث 

 وتتضمن سنوات   ،) سنة 20( طويلة نسبياً    مدة التي تستند إليها الدراسة الحالية هي        المدةأوالهما أن   
بدرجات متفاوتة مما   جميعها   اقتصاديات العالم    فيالتي أثرت   ) م2009-2008(حدوث األزمة المالية    

أمـا النقطـة    .  اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة     فين الباحث من استنتاج حدة تأثير األزمة        يمك
الثانية فتكمن في استخدام األساليب اإلحصائية الكمية وموضوعات اإلحصاء االستداللي ومنها اختبار            

 الحـالي ذات   بحـث ، مما يجعل نتائج ال     جميعها رة آنفاً الفرضيات التي لم تستخدمها الدراسات المذكو     
  . تعتمد على استخدام األساليب العلمية السليمةألنَّهاموثوقية كبيرة 

  : البحثأدبيات: ثانياً
  :مفهوم النفقة العامة 2-1

  1.هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للدولة أو أحد تنظيماتها بقصد إشباع حاجة عامة

  : يتضح من هذا التعريف أن أركان النفقة ثالثة هي

 باإلنفاق في سبيل الحصول على  -من أجل إشباع الحاجات العامة    - تقوم الدولة    : النفقة مبلغ نقدي   -
 ويتخذ هذا اإلنفاق في ،السلع والخدمات ومنح المساعدات واإلعانات االجتماعية والثقافية وغيرها       

لخدمات بـشكل  ه من السلع وا إلي ذلك أن حصول الدولة على ما تحتاج     .الوقت الحاضر شكالً نقدياً   
عيني إذا كان مقبوالً في العصور القديمة كأن تعمد الدولة إلى تسخير النـاس واالسـتيالء علـى       

 وإذا كان مقبوالً في     ، فإن هذا األمر لم يعد مقبوالً في الوقت الحديث         ،خدماتهم دون دفع مقابل لهم    
 في مقابل مشترياتها مـنهم      -لياًجزئياً أو ك  -العصور القديمة أن تدفع الدولة لألفراد مقابالً عينياً         

   .فإن التطور قد قاد إلى حلول اإلنفاق النقدي محل اإلنفاق العيني

                                                             
 .243 ص،1987، منشورات الدار الجامعية دمشق، االقتصاد المالي، م صادق بركات عبد الكري-1
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أن هناك فكرتين فيما يتعلـق بطبيعـة منفـق           الباحثون يذكر   : النفقة العامة يقوم بها شخص عام      -
  .) الثانية اقتصادية اجتماعية–نية األولى قانو(النفقات العامة 

 هـؤالء بـين النفقـة    قَ فروقدوقد أخذ بها الماليون التقليديون : ونية للنفقات العامة الفكرة القان –أ  
 النفقة خاصة إذا قام بهـا األفـراد   تعد ف.العامة والخاصة تبعاً للطبيعة القانونية لمن يقوم باإلنفاق     

 وتكون النفقـة عامـة إذا صـدرت عـن           ،)كالجمعيات والشركات (واألشخاص المعنوية الخاصة    
مثـل الدولـة والهيئـات المحليـة        ( أي من أشخاص القانون العـام        ،ألشخاص المعنوية العامة  ا

  .)والمؤسسات العامة

وتقوم هذه الفكرة في التمييز بين النفقات العامـة  :  الفكرة االقتصادية واالجتماعية للنفقات العامة    –ب
ا أن فإن النفقات العامة إم وعلى هذا ،والخاصة من خالل طبيعة الوظيفة التي تخصص لها النفقات

 أو تصدر عن األشخاص الخاصة أو المختلطة في حدود          ،تصدر من الدولة بصفتها صاحبة سيادة     
  .تفويض الدولة لها بهذه السيادة

 وهذا ، حتى تكون النفقة عامة يجب أن تحقق منفعة عامة     : النفقة العامة يقصد بها تحقيق نفع عام       -
  :المبدأ مبرر بأمرين هما

  .أن النفقة العامة يجب أن تشبع حاجة عامة -أ

 فإن ذلك يؤدي إلى تحقيق المساواة بين المواطنين فـي    ،أن النفقة العامة إذا حققت منفعة عامة       -ب
  .تحمل األعباء العامة

يق قالمبالغ النقدية التي تصدر عن القطاع العام بهدف تح        :  النفقات العامة هي   أنإلى   ذلكنخلص من   
 وصريح  اً واضح تعبيراًر  إن هذا التعريف للنفقة العامة الذي تركن إليه معظم الدول ال يعب            .النفع العام 

 في حين أنه يوجد إلى جانب ، يقتصر فقط على الطابع النقدي، إذْ إنَّهعن الحجم الحقيقي لإلنفاق العام    
 آخر ومن دولـة     هذا الشكل من اإلنفاق شكل آخر هو اإلنفاق العيني الذي يختلف حجمه من بلد إلى              

 فإنه يجب إدخال قيم السلع والخدمات التي تحصل عليها الدولة دون مقابل نقدي              ، ومن ثم  إلى أخرى 
 وذلك من أجل إشباع الحاجات      ،في اإلنفاق العام كالسلع والخدمات التي نحصل عليها الدولة باإلجبار         
يق التجنيد اإلجباري بدالً من أن      العامة كأن تحصل على ما يلزمها من أفراد القوات المسلحة عن طر           

لكي نعرف حجم اإلنفاق العـام الحقيقـي يجـب أ ن             ومن ثم  ،تشتري هذه الخدمات نظير أجر نقدي     
كان  ومن ثم  ، وهذا أمر سهل ويسير    ؛نضيف إلى اإلنفاق النقدي اإلنفاق العيني بعد تقييمه بقيم نقدية         

بآن واحد اإلنفاق النقدي والعيني ليحتل مكانه العـادل          من إيجاد تعريف آخر للنفقة العامة يشمل       البد 
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النفقة العامة هي كـم      (: أال وهو   للنفقة اآلتي وفي النهاية توصلنا إلى التعريف       .ضمن النفقات العامة  
  .2)قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه أحد أشخاص القانون العام إشباعاً لحاجة عامة

  :صاددور النفقات العامة في االقت 2-2
النظرة ( فلم تعد النفقة محايدة ، دور الدولة في الحياة االقتصاديةتغيريرتبط تطور دور النفقة و

تحقيق أهداف معينة خاللها  يمكن الدولة من ،)النظرة الحديثة( بل لها دور إيجابي ،)الكالسيكية
   .وإحداث آثار محددة

  : الفكر الكالسيكيفي 
 ،فقة التي ال تؤثر في الحياة االقتصادية أو في حياة المجتمع بوجه عام            يقصد بالنفقة المحايدة تلك الن    

 من الدورة االقتصادية في اإلنتاج والتوزيع واالستهالك التي تنتج عن المنافسة الحرة    تغيرأي التي ال    
   . وال تعدل من مراكز الطبقات االجتماعية،بين األفراد

  : معاصرالفكر الفي 
تلك النفقة التي تهدف إلى ) أو النفقة البسيطة(ويقصد بالنفقة اإليجابية     : النفقة  إيجابية معاصرالفكر ال 

 وقد أصبحت النفقات العامـة أكثـر   ،إحداث آثار أخرى اقتصادية واجتماعية إلى جانب آثارها المالية        
ل  فتعددت أشكال تدخ   ، وخاصة في الميدان االقتصادي    ،وسائل الدولة أهمية لتحقيق األهداف المختلفة     

 أو بسيطرة كاملة علـى      ، سواء بمنح اإلعانات أو بالقيام ببعض المشروعات       ،الدولة في هذا الميدان   
    .االقتصاد القومي لتنفيذ خطة شاملة

لحاالت المختلفة التي يكون عليها الدخل القومي       ا الحسبانولبيان آثار النفقات العامة يتعين األخذ في        
  3.المختلفة التي تمول بهاق ائوأحجام هذه النفقات وبيان الطر

  :أسباب ازدياد النفقات العامة 2-3
 ، يالحظ أنها آخذة باالزدياد سنة بعد أخرى،إن أي دارس لتطور النفقات العامة في أي بلد من البالد

 فقد جعل االقتصاديون هذه الظاهرة قانوناً عاماً من ،واعتماداً على اإلحصاءات المتعلقة بهذه النفقة
 وكان أول من لفت النظر إلى هذه الظاهرة العامة هو .طور االقتصادي واالجتماعيقوانين الت

                                                             
 .398 ص،1988 ،1 طاإلسكندرية، منشورات الدار الجامعية ،مبادئ المالية العامة ،حامد دراز -2

 .256 -252 صص ،المرجع السابق ،عبد الكريم صادق بركات -3
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في الدول األوربية خالل   وقد أقام دراسته بناء على تطور النفقات العامة،)فاجنر(االقتصادي األلماني 
ون  وقد توصل بعد ذلك إلى قانون اقتصادي نسب إليه فيما بعد وأطلق عليه قان.التاسع عشرالقرن 
إذا حقق أي مجتمع معدالً معيناً من النمو االقتصادي، فإن ذلك  (: ويتلخص هذا القانون في أنه،فاجنر

 أكبر من معدل  نمويؤدي إلى اتساع نشاط الدولة ومن ثم فإنه يؤدي إلى زيادة النفقات العامة بمعدل
مة ال ترجع كلها إلى أسباب ولكن هذه الزيادة في النفقات العا، زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي

  4 :ي لهذين النوعين من األسبابأت ونعرض فيما ي.حقيقية بل ترجع في جزء منها ألسباب ظاهرية

  : أسباب التزايد الحقيقي للنفقات العامة2-3-1
شتى الدول في السنوات الماضية يشير إلى الزيادة المطردة في  إن الزيادة الحقيقية للنفقات العامة في

ترجع إلى أسباب متعددة تختلف باختالف مستوى التطور في كل دولة من  ذه النفقات التيحجم ه
  . أسباب حربيةفضالً عناقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية ومالية  أسباب: الدول وهي

النفقات العامة  إن من أهم األسباب االقتصادية المفسرة لظاهرة التزايد في :األسباب االقتصادية -1
التي تطرأ على النشاط   وعالج التقلبات، والتوسع في المشروعات العامة،دة الدخل القوميزيا

تسمح للدولة في العصر الحديث من  فزيادة الدخل القومي). خاصة في حالة الكساد(االقتصادي 
 ،أعباء عامة من ضرائب ورسوم وغيرها الزيادة في مقدار ما تقتطعه منه في صورة تكاليف أو

 وأخيراً .الوجوه  هذه الموارد المتاحة الدولة على زيادة إنفاقها على مختلففزا تحوعادة م
 سواء في ،النفقات العامة فالتنافس االقتصادي الدولي مهما كانت أسبابه فهو يؤدي إلى زيادة

 ومنافسة المشروعات ،التصدير صورة إعانات اقتصادية للمشروعات الوطنية لتشجيعها على
لتمكين المشروعات الوطنية من   أو في صورة إعانات لإلنتاج،ألسواق الدوليةاألجنبية في ا

 .الوطنية الصمود والوقوف في وجه المنافسة األجنبية في األسواق

أكبر وأعقد من حاجات  هموحاجات ويرجع ذلك إلى أن متطلبات سكان المدن :األسباب االجتماعية -2
 الوعي االجتماعي فأصبح ةفكر شار التعليم إلى تعزيز انتأدى كما ،سكان الريف كما هو معلوم

مين األفراد ضد أ كت،العصور السابقة األفراد يتطلبون من الدولة القيام بوظائف لم تعرفها في
 وقد نتج ،من أسباب عدم القدرة على الكسب البطالة والفقر والمرض والعجز والشيخوخة وغيرها

من الخدمات االجتماعية زيادة النفقات العامة   للعديدهاعن منح الدولة هذه اإلعانات وتقديم
 .التحويلية وبصفة خاصة النفقات

                                                             
 .66-65 ص، ص1965 باإلسكندرية، منشأة المعارف ، الماليةالمالية العامة والسياسة ،عبد المنعم فوزي -4
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الدولة بحالة الطبقات  إن انتشار المبادئ الديمقراطية ترتب عنها اهتمام :األسباب السياسية -3
كم  ما يدفع النظام الحزب الحاوكثيراً،  والقيام بكثير من الخدمات الضرورية لها،محدودة الدخل

 وإلى اإلفراط في تعيين الموظفين ،الناخبين إلى اإلكثار من المشروعات االجتماعية قصد إرضاء
 .الحال تزايد في النفقات العامة  عن هذا كله بطبيعةم وينج،مكافأة ألنصاره

 وعدم مواكبته لتطور المجتمع ،التنظيم اإلداري  مما ال شك فيه أن سوء:األسباب اإلدارية -4
 ، حاجة العمللىهم عأدتواإلسراف في عدد الموظفين وزي ، واالجتماعي والعلمياالقتصادي

 يؤدي إلى زيادة اإلنفاق ،الخ... ،العامة من أثاث وسيارات واإلسراف في ملحقات الوظائف
 الزيادة في النفقات العامة حقيقية ألنها تؤدي إلى زيادة عبء التكاليف العامة على  وهذه،الحكومي

في القيمة   ألنه ال يترتب عليها زيادة مباشراً وإن كانت تمثل زيادة غير منتجة إنتاجاً،المواطنين
التحويلية منها إلى النفقات   وهي في حقيقتها أقرب ما تكون إلى النفقات،الحقيقية للنفع العام

  ).الحقيقية(الفعلية 
دولة إلى كثرة االلتجاء إلى عقد  بالأدىاالقتراض في الوقت الحاضر  إن سهولة :األسباب المالية -5

 مما يسهم للحكومة بزيادة اإلنفاق وخاصة على ،على موارد للخزانة العامة قروض عامة للحصول
  من الزيادة،قساطه وفوائدها يترتب على خدمة الدين من دفع أل عمضالًف وهذا ،الحربية الشؤون

  أو مال احتياطي غير مخصص لهدف،وفي حالة وجود فائض في اإليرادات .في النفقات العامة

النفقات   وبذلك تزداد، فإن ذلك يؤدي إلى إغراء الحكومة بإنفاقه في أوجه غير ضرورية،معين
السليمة على الحكومة   وتبدو خطورة هذه السياسة في األوقات التي تحتم فيها السياسة،العامة

 .من بنود اإلنفاق العام ثير وذلك لما هو معروف من صعوبة خفض ك؛العمل على خفض نفقاتها

 في وقتنا السابقة الذكر إن لم تكن أهمها جميعاً وهي ال تقل أهمية عن األسباب: األسباب الحربية -6
الحروب واالستعداد لها وما يترتب عن ذلك من تزايد اإلنفاق   بالنظر إلى اتساع نطاق،الحاضر

 بل يزداد هذا اإلنفاق حتى في ،ب فقطيقتصر األمر في أوقات الحرو  وال،العسكري في الدولة
 ، كافةًتؤكده الظروف الراهنة الناجمة عن التوتر العالمي في دول العالم  وهو ما، السلمأوقات

حسب ظروف كل دولة بالزيادة في النفقات العامة الالزمة للحرب بين مختلف الدول  وتتفاوت
 ومن جهة أخرى تزداد النفقات ،السياسي واالقتصادي وسط جوانب الصراع الدولي ومركزها

 على وجوه معينة بعد انتهاء الحرب كدفع تعويضات وإعانات ومعاشات لضحايا الحرب من العامة

الحرب في الجهاز   نفقات إعادة البناء وتعمير ما دمرتهفضالً عن ،قدماء المحاربين وأسر الشهداء
أثناء في عقدتها الدولة  ديون التي إلى جانب دفع أقساط وفوائد ال،اإلنتاجي لالقتصاد القومي

  .الحرب لتمويل نفقاتها الحربية
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  :الظاهري للنفقات العامة  أسباب التزايد2-3-2
 وطريقة إعداد ،إلى تدهور قيمة النقود ترجع األسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة بهذا المعنى

  .وزيادة عدد سكانها في بعض األحيان ،الدولة  مساحة إقليمتغير و،الميزانية والحسابات العامة
ة في النفقات العامة تكون ظاهرية في دقيمة النقود أن الزيا  ويعني تدهور:تدهور قيمة النقود -1

 أو بمعنى ،عنها زيادة في القيمة الحقيقية للنفع المحقق من هذه النفقات  أي ال ينتج،جزء منها
 ع كمية السل فيإلى ارتفاع األسعار ال إلى الزيادةالزيادة في النفقات العامة قد تعود  إنآخر 

السبب الرئيسي في   تدهور قيمة النقود هوعديو .والخدمات التي اشترتها أو أنتجتها النفقات العامة
  .الزيادة الظاهرية في النفقات العامة في العصر الحديث

في النفقات   فقد ترجع الزيادة،عامةوهو يتعلق بإعداد الميزانية والحسابات ال :اختالف الفن المالي -2
 فمن المبادئ ،المالية ق قيد الحساباتائ وإلى اختالف طر،العامة إلى االختالف في الفن المالي

 ، الميزانية الصافية أو اإلجماليةةبفكر الفنية المعروفة في إعداد الميزانية العامة للدولة األخذ
 ذلك أن يسمح ى ومؤد،صيص اإليرادات العامةتخ وتقوم فكرة الميزانية الصافية على ظاهرة

 بحيث تكون لها ،تجرى مقاصة بين إيراداتها ونفقاتها  أنلبعض الهيئات والمؤسسات العامة مثالً
فإنه ال يظهر في الميزانية العامة  ومن ثم ،التي تقوم بتحصيلها سلطة طرح نفقاتها من اإليرادات

   .قاتاإليرادات على النف للدولة إال فائض
 إذا كان اإلنفاق العام يتزايد لمجرد مواجهة التوسع في مساحة الدولة أو :مساحة الدولة زيادة -3

اإلنفاق   فإن الزيادة في،بزيادة عدد سكانها دون أن يمس اإلقليم األصلي أو السكان األصليين
ليس  يكون راجعاً ة، واتجاه النفقات العامة إلى التزايد في هذه الحاالتيتكون مجرد زيادة ظاهر

 اتساع نطاق الحاجة إلى إلى التوسع في الخدمات العامة التي كانت تحققها الدولة من قبل، وإنما
مواجهة إلى إقليم الدولة، أو إلى  في المساحات الجديدة التي أضيفت هانفسإلى أنواع الخدمات 

  .ي إلى زيادة اإلنفاق العامالعامة، مما يؤد ن من تلك الخدمات والمنافعيحاجات السكان المتزايد
  :اآلثار االقتصادية للنفقات العامة 2-4

هما وصفلعل من أهم اآلثار المباشرة لإلنفاق العام تلك التي يحدثها في كل من اإلنتاج واالستهالك ب
  5:يأتالنشاطين الرئيسيين في االقتصاد القومي، ويمكن توضيح تلك اآلثار فيما ي

  

                                                             
 .57، ص دار الفكر العربي، دون تاريخ:  القاهرة،المالية العامة السيد عبد المولى، -5
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  : اإلنتاج القوميفي  أثر اإلنفاق العام2-4-1
  :يتوقف اإلنتاج القومي ألية دولة على نوعين من العوامل، هما

 من الموارد أو ما يطلق عليها العوامل المادية لإلنتاج، وهذه تشمل كال: المقدرة اإلنتاجية القومية• 
 العملية الطبيعية للدولة، وعنصر العمل فيها، ورأس المال العيني، والفن اإلنتاجي المستخدم في

  .اإلنتاجية

الناتج القومي (أو الطلب على السلع االستهالكية والطلب على السلع االستثمارية : الطلب الفعلي• 
  ).الجاري

وإنفاق عام ) استثماري أو إنتاجي(ومن المعلوم أن اإلنفاق العام ينقسم إلى إنفاق عام رأسمالي 
 إلى حدوث زيادة مباشرة في الدخل القومي ويؤدي اإلنفاق العام االستثماري). جاري(استهالكي 

التي تتولد لعوامل اإلنتاج المشاركة في حدوث هذا ) األجور والمرتبات(الجاري من خالل المكافآت 
 إلى كما أن اإلنفاق العام االستهالكي يؤدي أيضاً.  زيادة المقدرة اإلنتاجية للدولةفضالً عنالدخل، 

يل المثال، يؤدي اإلنفاق االجتماعي على الخدمات التعليمية وعلى سب(زيادة المقدرة اإلنتاجية 
ؤدي إلى زيادة والصحية والثقافية، والتدريب الفني للعمال، إلى االرتقاء بمستوى العمالة، مما ي

كما تؤدي اإلعانات العامة .  إسهامها في زيادة الناتج القومي الجاريفضالً عن، )المقدرة اإلنتاجية
عطى للمشروعات الخاصة والعامة إلى زيادة معدل أرباح تلك المشروعات، مما يؤثر االقتصادية التي تُ

كما أن اإلنفاق العام التقليدي على خدمات الدفاع واألمن والعدالة يؤدي .  زيادة مقدرتها اإلنتاجيةفي
  .إلى تحقيق االستقرار الضروري للعملية اإلنتاجية

أو الطلب على السلع ( من مكونات الطلب الفعلي هماًم اًومن ناحية أخرى، يشكل اإلنفاق العام جزء
 حجم اإلنتاج، وذلك بشرط أن يكون في  مباشراً، وهو ما يؤثر تأثيراً)االستهالكية واالستثمارية 

األرض والعمل ورأس (مستوى النشاط االقتصادي أقل من مستوى التشغيل الكامل لعوامل اإلنتاج 
 نشاطاتتاجي بالمرونة الالزمة التي تسمح بانتقال عناصر اإلنتاج بين ال، وأن يتمتع الجهاز اإلن)المال

  .االقتصادية المختلفة

كتلك المبالغ التي (ويالحظ أن اإلنفاق العام االجتماعي بنوعيه، سواء التحويالت االجتماعية العينية 
لثقافية تخصص إلنتاج سلع وخدمات تستخدم في تحقيق أغراض اجتماعية، كاألغراض الصحية وا

كتلك التي تتم لصالح الطبقات الفقيرة لمقابلة (أو التحويالت االجتماعية النقدية ) والتعليمية واإلسكان
يؤدي إلى زيادة الناتج الجاري من السلع االستهالكية التي ) حاالت المرض أو الشيخوخة أو البطالة
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ذوي الدخول المحدودة تؤدي إلى كما أن التحويالت النقدية ل. يخصص اإلنفاق العام للحصول عليها
كما .  فإنها تؤدي إلى زيادة إنتاج هذه السلعزيادة الطلب على السلع االستهالكية الضرورية، ومن ثم

 لبعض المشروعات الخاصة أو العامة، أو لبعض السلع والخدمات، تُمنَحأن اإلعانات االقتصادية التي 
محاربة التضخم من خالل خفض إلى زين، تؤدي األساسية كالخبز والبنمثل دعم بعض السلع 

لمشروعات ذات النفع األسعار، وإلى زيادة الناتج القومي من خالل تحقيق التوازن المالي لبعض ا
 ما يكون في ميزانياتها من عجز، وتشجيع الصادرات بمنح إعانات للمصدرين بهدف سدالعام وذلك ب

بعض الصناعات إلى  بالنسبة  والتنمية، وخصوصاًتحسين ميزان المدفوعات، وتشجيع االستثمار
  .الضرورية للتنمية االقتصادية

  : االستهالك القوميفي أثر اإلنفاق العام 2-4-2
يؤثر اإلنفاق العام في االستهالك بطريق مباشر من خالل ما قد يحدث من زيادة أولية في الطلب على 

 فية هذا النوع من اآلثار المباشرة لإلنفاق العام ويمكن مالحظ. السلع االستهالكية بسبب هذا اإلنفاق
االستهالك القومي من خالل النفقات التي توزعها الدولة على األفراد في صورة مرتبات أو أجور 

خصينسبة كبيرة منها إلشباع الحاجات االستهالكية من السلع والخدماتص .  

  : التحليل القياسي:ثالثاً
  : النموذج3-1

 السنواتلدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل   العاماإلنفاقأثر  لمعرفة ةذج قياسيانم ثالثة ستُبنى
 الرئيسية للناتج المصادر من مصدر، وكذلك أثره في كل في الناتج المحلي اإلجمالي) م1990-2009(

ر عبتحيث  الثانوية للناتج المحلي اإلجمالي لمصادر من امصدروأخيراً أثره في كل  المحلي اإلجمالي،
 تابع أو تغيركم)  الرئيسية أو الثانويةمصادرهأو أحد (ذج عن كون الناتج المحلي اإلجمالي االنمهذه 

 : اآلتي وعلى النحو المستقل وهو اإلنفاق العامتغيرمعتمد يمثل دالة في الم

GDP = F( G )   ………. (1) 
GDP1 = F( G )   ………. (2) 
GDP2 = F( G )   ………. (3) 

  :إذْ

: GDPالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  

: GDP1ةر الناتج المحلي اإلجمالي الرئيس أحد مصاد  
: GDP2أحد مصادر الناتج المحلي اإلجمالي الثانوية   
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  :ات النموذجتغيروصف م 3-2

 Governmental Expenditure (G):  اإلنفاق الحكومي3-2-1

إلمارات العربية المتحدة حسب التقسيم االقتصادي من النفقـات     يتكون هيكل النفقات العامة في دولة ا      
ـ     . الجارية والنفقات الرأسمالية   األجـور  :  مكونـات رئيـسية هـي      ةالنفقات الجارية تتكون من ثالث

 الحكوميـة  والنفقـات . ما ينفق على شراء السلع والخدمات، وأخيراً التحويالت الجاريةووالرواتب، 

 مشروعات(المال االجتماعي  رأس في زيادة إنفاقها على يترتب ال التي وميةالحك النفقات تشمل الجارية

 الدورية طابع عليها ويغلب) حكومية وهيئات مؤسسات( اإلنتاجي المال رأس في زيادة أو) األساسية البنية

 التـي  العادية اإليرادات خالل  منوتُموُل العادية، النفقات أحياناً عليها ويطلق أخرى إلى سنة من والتكرار

وأيـضاً  اإلدارية مستوياتها العامة بمختلف المرافق لتشغيل ضرورية نفقات وهي . أهمها الضرائب دتع 

 الميـاه  وفـواتير  الـصيانة  واألجـور ومـصروفات   الرواتب وتشمل الحكومية األعمال لتأدية ضرورية

  . حميعهاحداتهابو عمل الحكومة لتسير الالزمة واألدوات المستلزمات وقيمة والكهرباء

النفقات الرأسمالية تمثل نفقات استثمارية على المـشروعات التطويريـة ومـشروعات البنيـة               اأم
في الدولة، فهي تتكون من اإلنفاق التطويري على المـشروعات الحكوميـة   كلّها األساسية بمجاالتها  

ـ (، واإلنفاق الرأسمالي المتعلق بالمـصروفات الخاصـة         )نفقات إنمائية ( ، )روض والمـساهمات  الق
  .والتحويالت الرأسمالية

 البحـث   مـدة نالحظ أن النفقات الحكومية في تزايد مستمر طيلة         ) 1(ومن خالل بيانات الجدول رقم      
 وهو  ، يترتب على هذا التزايد    اً سلبي اً هناك جانب   أن وعلى الرغم من الجانب اإليجابي لهذه المسألة إال       

 العامـة،  للموارد أنها استهالك فضالً عنفهي  ،مقبولة ليست الحكومية النفقات في المستمرة أن الزيادة

 النفقـات  وضع لذا ينبغي التنمية، عملية لتمويل الالزمة الحكومية المدخرات على آثاراً سلبية ترتب فهي

ات فقد ارتفعت النفق. 6وتنميته الجاري الفائض استقرار تكفل التي الحدود في  الجاريةوالسيما ،الحكومية
 وبنـسبة  2009 عـام  درهممليار ) 289.100( إلى 1980 عام   مليار درهم ) 50.537(الحكومية من   

أكثـر مـن أربـع     ت بمعنى آخر النفقات الحكومية في دولة اإلمارات قد تضاعف   ،%)472(نمو بلغت   
  ).م2009-1990(خالل الفترة مرات ونصف 

  

                                                             
  .2001، تقرير عن المالية العامة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وزارة االقتصاد، -6
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 Gross Domestic Product (GDP): الناتج المحلي اإلجمالي 3-2-2

 الـسنوات فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي خـالل           ) %62-%53(سهمت إمارة أبو ظبي ما بين       أ
 إمـارة دبـي مـا بـين        أسـهمت  فـي حـين   ،  %)57( بلـغ    إسـهام وبمتوسط  ) م1990-2009(
 وبمتوسـط   هانفـس المـدة   في الناتج المحلي اإلجمـالي لدولـة اإلمـارات خـالل            %) 35-24%(

 بـاقي اإلمـارات الخمـس مجتمعـةً خـالل           إسـهام لك أن نسبة    ويتضح من ذ  %). 28( بلغ   إسهام
  %).23-%3( الدراسة يتراوح ما بين مدة

مـدعوماً بتنـامي    ) م2009-1990 (الـسنوات شهد اقتصاد دولة اإلمارات تطوراً ملحوظـاً خـالل          
عائدات النفط الكبيرة نتيجة لتصاعد أسـعاره فـي الـسوق الدوليـة ووصـولها إلـى مـستويات                   

 المـذكورة، وكـذلك نمـو الكميـات المنتجـة مـن       المدةاً في السنوات األخيرة من    قياسية خصوص 
 علـى ارتفـاع وتيـرة النـشاط     انعكـس  األمـر الـذي   2009 إلـى عـام   1990النفط من عـام     

االقتصادي بفعل تنفيذ مشاريع ضخمة حكومية وخاصة، حيـث ارتفـع النـاتج المحلـي اإلجمـالي                 
مليـار درهـم عـام      ) 914.300( إلـى    1980ر درهم عـام     مليا) 125.266(باألسعار الجارية من    

بمعنـى آخـر النـاتج المحلـي        %) 630( إلى أن يتعدى معدل النمـو نـسبة          أدى، كل ذلك    2009
). م2009-1990 (الـسنوات اإلجمالي لدولة اإلمارات قد تضاعف أكثر مـن سـت مـرات خـالل               

  ]34، ص)2( الجدول رقم انظر[

فـي األسـعار وتكـاليف اإلنتـاج، وخاصـة فـي قطـاع البنـاء                 ارتفاعاً حاداً    2007وشهد عام   
 مـن انـدفاع النمـو        ممـا حـد    ،والتشييد وارتفاع أسعار الـسلع والمـواد األوليـة والـواردات          

حـدوث األزمـة الماليـة العالميـة      نفـسه   االقتصادي، وفي المقابل شهد النصف الثاني من العـام          
 خالل الربع األخيـر مـن العـام، وقـد ظهـرت            وما تبعها من انعكاسات وتبعات وصلت إلى أوجها       

آثار األزمة بشكل أكثر وضوحاً على القطاع المـالي وقطـاع اإلنـشاءات وهمـا مـن القطاعـات                   
 2008ومع ذلـك يبقـى معـدل نمـو اقتـصاد الدولـة عـام          . القيادية الرئيسية في اقتصاد الدولة    

 . مرتفعاً مقارنةً بمعدالت النمو العالمية
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  مصادر الناتج المحلي اإلجمالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة : )1(الشكل رقم 

  
    من إعداد الباحث:المصدر
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 عدة تبنيها خالل من األزمة لمواجهة المتحدة العربية اإلمارات دولة حكومة ومنها العالم دول صدتت

 الكلي الذي نجم عنه سياسات على المستويين، السياسة المالية والسياسة النقدية، بقصد تحفيز الطلب
نقص واسع في الطلب االستهالكي، حيث ضخت الحكومة كميات كبيرة من السيولة في نظامها 

 النصح ها وتقديمهاوتنظيمالمصارف التجارية واالستثمارية المالي، وتبنت تشريعات جديدة لتحسين 
حة في عكسها التراجع  السياسات ناجهذه عدت لذلك.  المختلفةنشاطاتهاضبط إلى لتؤدي بالنهاية 

 إلى تراجع مؤشرات االتجاهات الكلية أدت التي 2009الحاصل ابتداء من  األشهر األخيرة من عام 
ويالحظ أن النتائج المشجعة بدأت تظهر في األسواق . للناتج المحلي اإلجمالي الناجمة عن التخوف

 تلك األسواق أدت من حالة التردد التي س مؤشراً على الخروجتعدالمالية وسوق العقارات، التي ربما 
نشاط االقتصادي في إبعاد لل معالجاتها حزمة خالل من الحكومية اإلجراءات أسهمت كما ،في السابق

 إلى أدىالذي حالة الشعور بالخوف لدى المؤسسات واألفراد من خالل تحريك النشاط االقتصادي 
  .7تحريك الطلب الكلي

في عام %) 2.2( للدولة إلى ما نسبته اإلجمالي المحلي الناتج تراجعية العالمية  لألزمة المالنتيجةًو
ويتوقع أن تستمر اآلثار السلبية . ، رافقه تراجع حاد لإلنتاج الصناعي وحركة التجارة العالمية2009

وكان األثر الواضح لألزمة . ات هيكلية في القطاع الصناعيتغير ا يرافقه2011لألزمة حتى عام 
ويمكن .  عن نقص السيولة على المستوى العالمي وفقدان الرغبة بالمخاطرة بصورة هائلةاًاجمن

لم  ومن ثم إلى انخفاض معدل الفائدة، أدت وهي الحالة التي ،"مصيدة للسيولة"ها أنَّبتصنيف األزمة 
 . اإلقراضنشاطاتفي يستطع الوسطاء الماليون واآلخرون من المجتمع أن يشاركوا 

راوحت  كما ،)%10.5(المذكورة المدة د بلغ معدل النمو السنوي في الناتج المحلي اإلجمالي خالل وق
      ما بين السنوات  الناتج المحلي اإلجمالي في الدخل القومي اإلجمالي خالل إسهامنسبة 

اد إلى االعتم%) 6.7( والبالغة تشير حدود التغيير بين أدنى نسبة وأعالها، و%)99.3-92.6%(
، وهذا ما تم ∗الكبير الشبه الثابت على الناتج المحلي اإلجمالي في تكوين الدخل أو الناتج القومي

بانحراف معياري %) 96.6( المذكورة والبالغ المدةخالل نفسها  سهام من متوسط نسب اإلهتأكيد

                                                             
التقرير التحليلي لألبعاد االقتصادية واالجتماعية لدولة اإلمـارات        الوطني لإلحصاء،   دولة اإلمارات العربية المتحدة، المركز       -7

 .2009العربية المتحدة عام 
من الناتج المحلى اإلجمالي زائداً صـافى إيـرادات الـدخل مـن المـصادر             يتكون الدخل القومي اإلجمالي في دولة اإلمارات       ∗

 زمنيـة  مدةاإلنتاج التي أسهمت في العملية اإلنتاجية خالل   مجموع دخول عناصر   يمثِّل أما الناتج المحلي اإلجمالي ف     . الخارجية
   .واحدة معينة تكون عادة سنة
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معياري ، حيث تشير قيمة االنحراف ال) ألف درهم19أي ما يقارب (مليون درهم ) 0.019(قدره 
 إسهام مما يدعم ثبات نسبة ،سهامالقريبة من الصفر إلى التجانس أو التقارب الكبير بين نسب اإل

  ).م2009-1990( الدراسة مدةالناتج المحلي اإلجمالي في الدخل القومي خالل 

  : قطاع المشروعات غير المالية3-2-2-1

 الدراسة مدةمالية كان متزايداً طيلة  أن ناتج قطاع المشروعات غير ال)2( من الجدول رقم تبيني
، فقد نما ناتج هذا 2000مستمداً هذه الزيادة من تزايد الناتج القومي اإلجمالي وخصوصاً بعد عام 

، بمعنى )%10.4( وبمعدل نمو سنوي 2009 عام حتى نهاية 1990من عام %) 621(القطاع بنسبة 
 هذا إسهاموقد راوحت نسب . المدةخالل هذه  ناتج هذا القطاع تضاعف أكثر من ست مرات إنآخر 

  ).%90.4-%78.8( الدراسة بين مدةالقطاع في الناتج المحلي اإلجمالي خالل 

  :لزراعة والثروة السمكية والحيوانية ا3-2-2-1-1

 ،احتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة بإنجازاتها الرائعة في المجال الزراعي مكانة عالمية متميزة
 يحتذى في إرادة التغلب على قسوة الطبيعة وقهر تجربتها الرائدة في هذا القطاع نموذجاًوأصبحت 

رمال الصحراء وتحويل كثبانها إلى جنان خضراء وحدائق غناء ومزارع منتجة لكل أنواع 
بمدى أهمية ما ها منالحكومة إيماناً  حاز هذا القطاع على دعم غير محدود من حيث ،الخضراوات
 هذا الدعم على هيئة خطط للتنمية الزراعية بلورتوقد . يالقطاع من أمن واستقرار غذائيحققه هذا 

تبنتها وزارة الزراعة وقامت بتنفيذها على مراحل متعددة بدأت من البنية األساسية كتشجيعها 
ع  واالهتمام بتوسي، األعالف واألسمدةوإنتاج ،لمشاريع األلبان واإلنتاج الحيواني وتربية األسماك

 مشاريع وإقامة ، وإنشاء مزارع متخصصة في إنتاج بعض أنواع الخضراوات،األراضي الزراعية
 الوسائل على المستوى العلمي في مجال التنمية أحدث اتباعومتعددة لتنمية الموارد المائية كالسدود 

ع بأنواعها  وذلك للوصول إلى أعلى مستويات االكتفاء الذاتي للسل؛الزراعية والحيوانية والسمكية
   . إلى تحقيق األمن الغذائيوصوالً

نتيجة لهذه اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة نجد أن ناتج قطاع الثروة الزراعية والسمكية و
 1990من عام %) 656( الدراسة، فقد نما ناتج هذا القطاع بنسبة مدةوالحيوانية كان متزايداً طيلة 

اتج هذا القطاع تضاعف أكثر من ست مرات ونصف خالل  نإن، بمعنى آخر 2009 عام حتى نهاية
  . هذه الفترة
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 هذا القطاع في الدخل القومي اإلجمالي فقد كان هذا القطاع من أسرع إسهاموعلى الرغم من ضعف 
 االهتمام الكبير بهذا القطاع في معدل نموه المرتفع انعكسالقطاعات نمواً في االقتصاد اإلماراتي حيث 

 هذا القطاع في الناتج المحلي إسهاموقد راوحت نسب %). 22.8( الدراسة مدةخالل  بلغ وقدجداً 
  .)%3.7-%0.8( الدراسة بين مدةاإلجمالي خالل 

  : الصناعات االستخراجية3-2-2-1-2

تُعد الصناعة االستخراجية مصدراً مهماً للدخل القومي اإلجمالي، وتشكل العوائد المتحققة من هذا 
يساً للموازنة العامة للدولة، إذ يشكل النفط الخام والغاز الطبيعي أهم مكون من النشاط مورداً رئ

 التعدين، نشاطاتمكونات الصناعة االستخراجية، فيما تشكل الصناعات االستخراجية األخرى مثل 
  .واستغالل المحاجر نسبة ضئيلة

 قطاع الصناعات االستخراجية وبحكم أن اإلمارات العربية المتحدة إحدى الدول المنتجة للنفط نجد أن
عام ) %28.9( نحو سهاميسهم بنسب مرتفعة في الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، فقد بلغت هذه اإل

ها في الناتج المحلي امسهإوعلى الرغم من قوة القطاعات االقتصادية األخرى وارتفاع نسب . 2009
  .ية االقتصادية في الدولةاإلجمالي فإنه ال يزال النفط الخام المحرك الفعلي للتنم

 في أسعار حصلتاعتماداً على ما ذكر نجد أن ناتج هذا القطاع تأثر بصورة كبيرة بالتذبذبات التي 
، ومنذ عام )م2002-1990 (السنوات التقلبات الكبيرة في ناتج القطاع خالل أن لذلك نجد ؛النفط

 بلغ متوسط ناتج إذْا بصورة سريعة جداً  وكنتيجة للطفرة الكبيرة في أسعار النفط العالمية نم2003
ناتج بمتوسط  درهم مقارنة ارملي) 180.068(ما يقارب ) م2009-2003 (السنواتالقطاع خالل 
 . درهمارملي) 57.364(البالغ ) م2002-1990 (السنواتالقطاع خالل 

وبمعدل نمو  2009 عام حتى نهاية 1990من عام %) 356(فقد نما ناتج هذا القطاع بنسبة عموماً 
 ناتج هذا القطاع تضاعف أكثر من ثالث مرات ونصف خالل هذه إن، بمعنى آخر %)8.0(سنوي 

 الدراسة بين مدة هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي خالل إسهامراوحت نسب وقد . المدة
  )]2( الجدول رقم انظر[%).46.3-21.4%(

  :الصناعات التحويلية 3-2-2-1-3

-1990 (السنواتنجد أن ناتج هذا القطاع كان مستمراً بالتزايد طيلة ) 2(رقم ول من خالل الجد
حيث كان االهتمام بتطوير الصناعات التحويلية من األولويات التي تهدف الدولة إلى تنفيذها ) م2009



 علي سيف علي المزروعي                2012-األول العدد -28المجلد –  مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

 

 
 

629 

 إلنتاجية ومصادر الدخل إلى وذلك ألهمية هذا النشاط في تنويع القاعدة ا؛ضمن خططها اإلستراتيجية
إن التحول التدريجي من اقتصاد قائم على تصدير النفط إلى . ه في الحد من البطالةماسهجانب إ

 هدفاً استراتيجياً لتحقيق يعداقتصاد قائم على التنوع يمتلك قاعدة واسعة من الصناعات المتطورة 
المنشآت الصناعية هتمام باالرتفاع الكبير في عدد ال هذا اانعكسقد و. التنمية المستدامة في الدولة

وشهد قطاع صناعة البتروكيماويات .  وكذلك ارتفاع حجم االستثمار في هذا القطاع،العاملة في الدولة
يل الغاز ومصافي النفط ومصانع ي مليارات الدوالرات في مجمعات تساستُثِمرتْتطوراً كبيراً، حيث 

من احتياطيات النفط والغاز %) 90 (ظبي التي تمتلك أكثر من البتروكيماويات وخاصة في إمارة أبو
 . 8في اإلمارات

 هذا القطاع من أكثر القطاعات استقراراً وأقلها تأثراً باألزمة المالية العالمية مما يؤكد أهمية يعدو
العمل على دعم االستثمارات الصناعية التي تسهم في إيجاد توازن بين القطاعات غير النفطية وتؤدي 

قد نما ناتج هذا القطاع بنسبة و. قطاعات اإلنتاجية في الناتج المحلي اإلجمالي الإسهامإلى زيادة 
 ناتج إن، بمعنى آخر %)14.3( وبمعدل نمو سنوي 2009 عام حتى نهاية 1990من عام %) 1427(

 هذا القطاع إسهاموقد راوحت نسب . المدة مرة خالل هذه ةهذا القطاع تضاعف أكثر من أربع عشر
، )2( الجدول رقم انظر [%).16.2-%7.4( الدراسة بين مدةمحلي اإلجمالي خالل في الناتج ال

  ]34ص

  :الكهرباء والغاز والماء 3-2-2-1-4

 وذلك للدور الكبير الذي يسهم به ؛همة بين القطاعات االقتصادية في الدولةميحتل هذا القطاع مكانة 
 بتزويد المشاريع لمواطنين وانتهاء من تقديم الخدمات الضرورية ل ابتداء كلّهافي المجاالت

وبحكم ارتباط مشاريع هذا القطاع بالبنيان التحتي . والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية بالطاقة والماء
 وجرى التركيز عليه بحيث احتلت مخصصات هذا القطاع مرتبة متقدمة  متزايداً اهتماماًيلالقتصاد أول

ة العمرانية الواسعة والتطور الصناعي والزراعي واكب الحركوقد . في البرامج االستثمارية
ات بناء عدد من المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء على يواالجتماعي الذي عرفته الدولة في السبعين

 أن نجاح مستوى اإلمارات والحكومة االتحادية لتحقيق هدف توصيل الكهرباء إلى كل مكان خصوصاً
إلنتاجية أو  للعمليات افر هذا العنصر الحيوي سواءا على مدى توخطط التنمية يعتمد بالدرجة األولى

  . لرفع مستوى المعيشة

                                                             
8-                                            http://3alemvip.com/wp/2010/11/vip/union-holiday-uae-39/  
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 الدراسة، إال أن مدةعلى الرغم من الزيادة المستمرة في ناتج قطاع الكهرباء والغاز والماء خالل و
 %1.3(وحت بين  راإذْ المدة كثيراً طيلة تغير هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي لم تإسهامنسبة 

وقد نما ناتج .  اإلجماليالناتج المحلي باقي القطاعات في إسهام، وذلك نتيجةً الرتفاع نسبة %)2.3-
، %)9.4( وبمعدل نمو سنوي 2009 عام حتى نهاية 1990من عام %) 494(هذا القطاع بنسبة 

 الجدول رقم انظر[.مدةال ناتج هذا القطاع تضاعف ما يقارب خمس مرات خالل هذه إنبمعنى آخر 
  ]34، ص)2(

  :التشييد والبناء 3-2-2-1-5

 الرائدة في اقتصاد اإلمارات، ويتميز هذا النشاط بأنه يرتبط نشاطات نشاط اإلنشاءات من اليعدو
 ~إذ المؤثرة في االقتصاد، نشاطاتفإنه من ال ومن ثم  األخرى،نشاطاتبروابط قوية مع غيره من ال

اإلسكان من خالل توفير الوحدات السكنية، كما يرتبط بقطاعات  م خدماتيرتبط هذا النشاط بدع
 االقتصادية، كما أن هذا نشاطاتهااألبنية الالزمة لهذه القطاعات بمختلف  األعمال من خالل توفير

 فرها أساسياً لممارسة أيا تويعدالبنية األساسية من طرق وجسور وأنفاق وغيرها التي  النشاط يوفر

في مختلف   حاجة المجتمع عن طريق ربط التطورات الحاصلةضالً عن تعرففتصادي، نشاط اق
   .التطور الحاصل في هذا النشاطبجوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية 

وقد شهدت إمارات الدولة وخصوصاً إمارات دبي، أبوظبي، الشارقة، وعجمان طفرات عمرانية خالل 
العديد من المشروعات اإلنشائية تلبيةً الحتياجات الزيادة السكانية  ُأنِجزالسنوات الخمس الماضية 

 نشاط التشييد والبناء في الناتج إسهام ذلك إلى ارتفاع أدىو.  االقتصاديةنشاطاتونمو مختلف ال
، )2( الجدول رقم انظر [.2009عام %) 10.7( إلى 1990عام ) %7.7(المحلي اإلجمالي من 

  ]34ص
 الدراسة، وقد كـان هـذا القطـاع مـن         مدةطاع التشييد والبناء كان متزايداً طيلة        أن ناتج ق   تبينوي

حتـى   1990من عام   ) %881(القطاعات االقتصادية سريعة النمو حيث نما ناتج هذا القطاع بنسبة           
 ناتج هذا القطاع تضاعف ما يقارب       إن: ، بمعنى آخر  )%12.2( وبمعدل نمو سنوي     2009 عام   نهاية

 هذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي خـالل         إسهاموقد راوحت نسب    . ل هذه الفترة  تسع مرات خال  
  ]34، ص)2( الجدول رقم انظر[).%10.7-%6.4( الدراسة بين مدة
  :تجارة الجملة وخدمات اإلصالح 3-2-2-1-6

ز هذا النشاط بارتباطه الوثيق بأوضاع السكان      يتمي   مختلـف  ة انتشاره فـي ز بسعالمعيشية، كما يتمي 
 عـن تـوفير     ولؤالمس إنه النشاط    إذْحي من منشأة تجارية،     ، فال يكاد يخلو شارع أو       مناطق الدولة 
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 هـذا   يعـد  و .للمستهلكين سواء كانوا أسراً أو منشآت أعمـال       ) والمستوردةالمحلية  (مختلف السلع   
 بلـغ معـدل     إذْ،  )م2009-1990( الدراسة   مدةالقطاع من القطاعات االقتصادية سريعة النمو خالل        

 نسبياً فـي النـاتج      ه العالي ماسهإ، كما يمتاز ب   %)11.0 (المدةالنمو السنوي لهذا القطاع خالل هذه       
، إال أن  %)13.7( وصل إلـى     إذْ 2008 إلى أقصاه في العالم      سهام اإل االمحلي اإلجمالي فقد وصل هذ    

، إذ 2009 ذلك بصورة جلية في العام هذا القطاع تأثراً كبيراً باألزمة المالية العالمية حيث ظهرت آثار     
 درهـم عـام   مليار) 82.287( إلى 2008 درهم عام مليار) 148.415(انخفض ناتج هذا القطاع من     

  ]34، ص)2( الجدول رقم انظر[%).45(، وبلغت نسبة االنخفاض 2009

 الدراسـة،  مدة  أن ناتج قطاع تجارة الجملة وخدمات اإلصالح أو الصيانة كان متزايداً طيلة         تبينكما ي 
 ناتج إن: ، بمعنى آخر2009 عام حتى نهاية 1990من عام %) 722(فقد نما ناتج هذا القطاع بنسبة   

 هذا القطاع فـي     إسهامراوحت نسب   وقد  . خالل هذه المدة  هذا القطاع تضاعف أكثر من سبع مرات        
  ]34، ص)2(ل رقم  الجدوانظر[%).16.5-%8.1( الدراسة بين مدةالناتج المحلي اإلجمالي خالل 

  :العقارات وخدمات األعمال 3-2-2-1-7

 التأثير القاسي الذي خلفته األزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها األولى في بداية العام مع
إال أن المؤسسات الدولية   مع تفاقم أزمة الرهن العقاري في أميركا على االقتصاد العالمي،2007

   .القتصاد اإلماراتي وقدرته على مواجهة هذه التقلباتواصلت تأكيدها متانة ا

 في الناتج المحلي اً كبيرإسهاماًهم  ما قبل األزمة المالية يسإلى قطاع العقارات والمقاوالت وقد كان
 ة اقتصاد الدولإذْ إنظبي ودبي،   أبو إمارتي وعلى مستوى كل إمارة خاصة في، للدولةاإلجمالي

سهم في تحقيق نمو أالقطاعات وخصوصاً العقارات والمقاوالت وهو ما شهد نشاطاً في مختلف 
الرغم من وجود آثار سلبية لألزمة المالية على  و.األحيان في كثير من )%18( إلىاقتصادي وصل 

الرغم على  حركة تصحيحية ما إلى أن السوق كان بحاجة إال في انكماش القطاع العقاري، خصوصاً
 مزيد من التنظيم إلىأن الوضع الراهن سيقود و،  فيهامرغوبالماش غير من أن أسباب هذا االنك

  . للسوق العقاري وللقطاع المالي
 ون نوعاً من التباطؤ قصير األمد في نمو القطاعإن التأثيرات المحتملة لألزمة المالية العالمية قد تكّ

ب الناس لإلمارة بل تبنى لتلبية  في أبوظبي ال تتم بهدف استقطا عمليات البناء خصوصاًألن، هوتوسع
  .9االحتياجات الحقيقية خصوصاً في ظل التضخم واألوضاع الداخلية للسوق

                                                             
9 -  http://www.alittihad.ae/details.php?id=49436&y=2008 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=49436&y=2008
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 الدراسة، فقد نمـا نـاتج هـذا         مدةأن ناتج قطاع العقارات وخدمات األعمال كان متزايداً طيلة           تبين
، بمعنى  %)12.6( وبمعدل نمو سنوي     2009 عام   حتى نهاية  1990من عام   %) 992(القطاع بنسبة   

 هـذا  إسـهام راوحت نسب وقد . المدة ما يقارب عشر مرات خالل هذه  نما ناتج هذا القطاع  إن: آخر
، )2( الجدول رقـم  انظر[%).9.6-%5.5( الدراسة بين  مدةالقطاع في الناتج المحلي اإلجمالي خالل       

  ]34ص

  :النقل والتخزين واالتصاالت 3-2-2-1-8

ارتباط إمارات الدولة فيما بينها وبين العالم الخارجي،   قوةن واالتصاالت النقل والتخزيل نشاطيمثّ
السكان والبضائع داخل الدولة، فالتطور االقتصادي يتطلب في   أهميته في تسهيل حركةفضالً عن

وال يقل نشاط . فر وسائل النقل البري والبحري والجوياموازياً في مجال تو تطوراًنفسه الوقت 
  من حيث توفيره األماكن المناسبة لالحتفاظ بالمواد األوليةنشاطات عن بقية الأهمية التخزين

 ما تمثله تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إن و.حين الحاجة لهاإلى والمنتجات والسلع اإلستراتيجية 
حقيق لت تأثيرها ودورها في صياغة استراتجيات سليمةإلى أهمية في نمو البلدان وتطورها، نظراً  من

لإلسراع في تقليص الفجوة  النمو االقتصادي واالجتماعي، ومن هنا اهتمت الدول مؤخراً بهذا النشاط
 اهتمام الدول بوضع السياسات فضالً عنالرقمية بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث، 

 ومحسوبة المعلومات بشكل هادف ضمن خطط واضحة واإلستراتجيات الالزمة لتنمية قطاع تكنولوجيا
 خاصاً ومن هنا تولي الدولة اهتماماً. الرفاهية للمجتمعات لدورها في رفع معدالت النمو وتحقيق

لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتسعى لربط جميع الدوائر الحكومية بشبكة واحدة  بالبنية التحتية
  .رفعالية، وذلك لتقديم خدمات ذات موثوقية عالية وأكثر جودة للجمهو ذات

وينتظر قطاع النقل في دولة اإلمارات مستقبالً جيداً وتوقعات إيجابية من النمو واالزدهار، حيث يوفر 
 وذلك في زمن ،هذا القطاع إمكانية الوصول إلى األسواق من خالل ربط المنتجين والمستهلكين معاً

) أ: (ي االقتصادية بما يأتقل في العملياتويمكن تصنيف التأثيرات الرئيسة لقطاع الن. العولمة الحالي
ومن المعروف أن النمو . زيادة قيمة األراضي) ج(المنافسة المتزايدة ) ب(التخصصات الجغرافية 

 أهمية الخبرة فضالً عناالقتصادي يتزايد ارتباطه بالتطورات في مجال النقل وتحديداً البنية التحتية، 
في عام %) 6.9(ج المحلي اإلجمالي لقطاع النقل ويتوقع نمو النات. اإلدارية في الخدمات اللوجستية

والمالحظ أن حصة قطاع النقل والتخزين واالتصاالت في . 2011في عام %) 7.1( ليرتفع إلى 2010
 التي 2002الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارات قد انخفضت في األعوام األخيرة من ذروة ارتفاعها في 

 ]34، ص)2( الجدول رقم انظر [.2009في عام %) 7.1(إلى ) %8.0(بلغت 
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 الدراسة، فقد نما نـاتج هـذا     مدة أن ناتج قطاع النقل والتخزين واالتصاالت كان متزايداً طيلة           تبينو
، بمعنى  )%12.4( وبمعدل نمو سنوي     2009 عام   حتى نهاية  1990من عام   ) %945(القطاع بنسبة   

وقد راوحت نـسب  . المدةصف خالل هذه  ناتج هذا القطاع تضاعف ما يقارب تسع مرات ون         إن: آخر
 الجدول  انظر[.)%8.0-%4.3( الدراسة بين    مدة اإلجمالي خالل    الناتج المحلي  هذا القطاع في     إسهام
  ]34، ص)2(رقم 

  :الفنادق والمطاعم 3-2-2-1-9

 عن المشاريع العقارية اإلعالنالمتحدة طفرة سياحية كبيرة في ظل   العربيةاإلماراتشهد دولة ت
 في مقدمة اإلمارات وضع اسم إلى ومدن الدولة والتي تهدف إماراتياحية الكبرى في مختلف والس

 في دعم االقتصاد أهمية لما لهذا القطاع من ،كبرى الدول السياحية على خارطة السياحة العالمية
القتصاد  المتعلقة بااألمور الرتباطه الوثيق بجميع األخرى وتنشيط وتفعيل المجاالت ،الوطني من جهة
 لالهتمام بالمجال السياحي للدولةلتوجه السامي للقيادة الرشيدة ل ونتيجةً. والتجارة والمال

ن الحكومة إ ف،واالستثماري واالستفادة من المقومات السياحية واالقتصادية التي تمتلكها الدولة
 السياحي للظفر بسياحة  هذا العام بقوة على المضماروجدتْاالتحادية والحكومات المحلية في الدولة 

فخالل العام .  فريدة ومتميزة من خالل مشاريع استثمارية وسياحية تعكس هذا التوجه الساميإماراتية
ظبي ودبي والشارقة مشاريع أبو إمارتي  العربية المتحدة خاصة في اإلمارات شهدت دولة 2009

لتوجه الكامل نحو القطاع السياحي ل تأكيداًسياحية واستثمارية عمالقة رصدت لها مليارات الدراهم 
10دولةال روافد االقتصاد الوطني في أهمحد أ الذي يعد . 

، ليصل  %)1.8( ما نسبته    2009شكّل قطاع الفنادق والمطاعم في الناتج المحلي اإلجمالي للعام          وقد  
ـ   .  مما يعكس النمو المستمر للنشاط السياحي فـي الدولـة          ؛ درهم ليار م )16.457(إلى   شكّل كمـا تُ

المعارض والمؤتمرات التي تربعت دولة اإلمارات على عرش صناعتها في الشرق األوسـط، سـوقاً             
 حدثاً من المعارض الرئيـسية      )150( أكثر من    2003مهمةً للسياحة، حيث نظّمت الدولة خالل العام        

 الزوار مـن    والمؤتمرات التي جذبت عشرات اآلالف من الشركات اإلقليمية والعالمية، والماليين من          
  .خارج الدولة

                                                             
10 - 
http://www.wam.org.ae/servlet/Satellite?c=WamAreport&cid=1162441813432&pagename=W
AM%2FWAM_A_Layout 
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 الدراسة، فقد نما نـاتج هـذا القطـاع        مدة أن ناتج قطاع المطاعم والفنادق كان متزايداً طيلة          تبينو
: ، بمعنى آخر  %)14.1( وبمعدل نمو سنوي     2009 عام   حتى نهاية  1990من عام   %) 1364(بنسبة  

راوحت نـسب   وقد  . المدةهذه   مرة ونصف خالل     ة ناتج هذا القطاع تضاعف أكثر من ثالث عشر        إن
 الجدول  انظر[.%)2.3-%0.9( الدراسة بين    مدة خالل   الناتج المحلي اإلجمالي   هذا القطاع في     إسهام
  ]34، ص)2(رقم 

  :الخدمات الشخصية واالجتماعية 3-2-2-1-10

 بما أنو، كان قطاع الخدمات الشخصية واالجتماعية من أكثر القطاعات تأثراً باألزمة المالية العالمية
 كما يظهر ذلك من نسبة ،بشكل قوي  مع االقتصاد العالمي ومتكامالًاًاإلمارات مفتوحدولة اقتصاد 
التي تقيس ) إلى الناتج المحلي اإلجمالي نسبة الصادرات والواردات من السلع والخدمات(التجارة 

تجميد بعض ار األزمة ، فقد كانت من آثاالقتصاد العالمي مع هوتكاملمدى انفتاح االقتصاد الوطني 
 وتقليص أعداد موظفيها ؤهاأو إلغاأدراج شركات العقارات العمالقة  المشاريع الكبيرة التي كانت في

 بما في اإلستراتيجية الخططالكمية التي تستهدفها  ، إلعادة النظر في األهدافوخاصة في إمارة دبي
 معظم السكان في الوقت أنإلى  ونظراً. القوى العاملة والسكان ذلك معدالت النمو االقتصادي ونمو

، فإن إنهاء خدمات )%75(بأكثر من  الدولةحيث تقدر نسبتهم من مجمل سكان  الراهن من الوافدين،
  حسب األنظمة والقوانينالدولة مغادرته ليس فقط خروجه من سوق العمل بل يعني أيضاً الوافد يعني

على  اض السكان في تقليص الطلب الكلي المحليوسوف تنعكس آثار انخف. المرعية في البالد
العمل  ومثل هذا التطور في سوق. الخدمات، التعليمية والصحية والسكنية والشخصية وغيرها

العقارات  والسكان يؤدي إلى فائض في عرض السلع والخدمات ذات العالقة بشكل عام وفي قطاع
وانخفاض . مجاالتها لى االستثمار فيعلى وجه الخصوص، وهذا بدوره ال يشجع رجال األعمال ع

في معدل نمو الناتج المحلي   أيضاً في الطلب الكلي وسلباًاإلنفاق على االستثمارات يؤثر سلباً
  . 11وفي تنويع مصادر الدخل في تراكم الثروة الوطنيةواإلجمالي 

، إال أنـه    2008 حتـى نهايـة    1990أن ناتج قطاع الخدمات الشخصية كان متزايداً منذ عام           تبينو
وبصورة عامة فقـد    . 2008عما كان عليه عام     %) 63( وبنسبة   2009 في العام    حادانخفض بشكل   

، %)3.2(وبمعدل نمو سـنوي     %) 85(بنسبة  ) م2009-1990 (السنواتنما ناتج هذا القطاع خالل      
ـ وقد . المدة ناتج هذا القطاع تضاعف ما يقارب مرة واحدة خالل هذه إن: بمعنى آخر  ت نـسب  راوح

                                                             
11 -   http://www.uaeec.com/vb/t117373.html 
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، وبلغ متوسط   %)2.1-%0.5( الدراسة بين    مدة هذا القطاع في الدخل القومي اإلجمالي خالل         إسهام
  ]34، ص)2( الجدول رقم انظر[%).1.6( نحو هإسهامنسب 

  : قطاع المشروعات المالية3-2-2-2

 وبما يتفق حتى اآلن تطوراً ملحوظاً 1972عام قطاع في دولة اإلمارات منذ قيام االتحاد هذا التطور 
 ارتفع عدد المصارف التجارية إذ ،مع السياسات المالية والنقدية التي تخدم عملية التنمية المتوازنة

 كما ارتفع عدد الفروع ،2008 مصرفاً في يونيو )51( إلى 1973 مصرفاً عام )20(في الدولة من 
  .حسب معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والماليةفرعاً  )710( إلى

 األخرى ويتراجع بتراجعها، فهو نشاطاتبانتعاش ال قطاع مرآة لالقتصاد، حيث ينتعشهذا ال ديعو
إقراض وتحويالت مالية وغيرها من الخدمات المالية األساسية  المعني بتقديم التسهيالت المالية من

متعلقة بهذا فإن السياسات ال ومن ثم االقتصادية األخرى، نشاطاتالتأمين لل باإلضافة إلى خدمات
االستثمار في  ، كما أن اتخاذ قرارات كلّهانشاطاتللترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة االقتصادية  النشاط

وتطورت أعمال  .االقتصادية نشاطاتهذا النشاط تعتمد على ما يتوفر من معلومات عنه وعن بقية ال
 المؤشرات النقدية، إذ ارتفع حجم الجهاز المالي والنقدي في الدولة تطوراً كبيراً من خالل تطور

 يار مل)900.000(يقارب   ماإلى 1973 درهم عام ار ملي)2.970(الودائع لدى الجهاز المصرفي من 
  2008.12 درهم حتى نهاية الربع الثالث من العام

، فقد نما نـاتج  )م2009-1990( السنواتأن ناتج قطاع المشروعات المالية كان متزايداً طيلة    تبينو
 ناتج هذا القطاع تضاعف ، إن، بمعنى آخر)%12.3(وبمعدل نمو سنوي   ) %935(ا القطاع بنسبة    هذ

 اإلجمالي الناتج المحلي هذا القطاع في  إسهامراوحت نسب   وقد  . المدةأكثر من تسع مرات خالل هذه       
  ]34،ص )2( الجدول رقم انظر[).%8.4-%4.1( الدراسة بين مدةخالل 

  :الحكومية قطاع الخدمات 3-2-2-3

مرحلة التحققت إنجازات كبرى في قطاع التعليم، حيث تم توفير التعليم المجاني لألجيال الشابة من 
وأنجزت الحكومة سلسلة من كليات التقنية العليا وأهم جامعتين هما جامعة .  وحتى الجامعةةاالبتدائي

التي افتتحت مبانيها في كل من ، وجامعة زايد للبنات 1977اإلمارات بمدينة العين التي أنشئت عام 
وهناك عدد من الجامعات والكليات الخاصة، إلى جانب أبناء وبنات . 1998أبوظبي ودبي عام 

                                                             
12 -   http://www.alittihad.ae/details.php?id=49436&y=2008  
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ا برنامج محو أمية أم .اإلمارات الذين يبعثون إلى الخارج سنوياً لتلقي التعليم العالي على نفقة الدولة
 بصفة خاصة، فقد وفّر الفرص الدراسية لجيل الكبار، الكبار الذي يستهدف النساء في المناطق النائية

 . وأصبحت مستويات محو األمية تقارن اآلن بمثيالتها في معظم البلدان المتقدمة

وحققت الدولة إنجازات بارزة في القطاع الصحي بشقيه الوقائي والعالجي، واستكملت برامج التعليم 
لمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية التي توفر  من االذي يركز على النساء بشبكة حديثةالصحي 

مشاركة القطاع   آخر ما توصلت تقنيات الجراحة بأسعار رمزية، في الوقت الذي تتوسع باضطراد
 من تحقيق شعار هدف حملة 1998وتمكنت اإلمارات في عام . الخاص في مجال الخدمات الصحية

  . أي قبل عامين من الموعد المقرر” 2000الصحة للجميع بحلول عام ”منظمة الصحة العالمية 

 الدراسة، فقد نما نـاتج هـذا القطـاع    مدة ناتج قطاع الخدمات الحكومية كان متزايداً طيلة    أن تبينو
 إن: ، بمعنى آخر)%9.1( وبمعدل نمو سنوي     2009 عام   حتى نهاية  1990من عام   ) %464(بنسبة  

 هذا  إسهاموقد راوحت نسب    . المدةف خالل هذه    ناتج هذا القطاع تضاعف أكثر من أربع مرات ونص        
، وبلغ متوسـط نـسب      )%11.6-%3.4( الدراسة بين    مدةالقطاع في الدخل القومي اإلجمالي خالل       

  ]34، ص)2( الجدول رقم انظر[).%8.9( نحو هإسهام

  :قطاع الخدمات المنزلية 3-2-2-4

بالناتج المحلي اإلجمالي بسبب سهامإ االقتصادية نشاطات هذا القطاع من أضعف القطاعات واليعد 
 االقتصادية األخرى، وعلى الرغم من ذلك نشاطاتمحدودية خدمات هذا القطاع مقارنةً بالقطاعات وال

) م2009-1990 (السنواتفقد كان هذا القطاع من القطاعات سريعة النمو في دولة اإلمارات خالل 
  .منازل السكانإلى دمات نتيجة الهتمام الحكومة المتواصل بإيصال أفضل الخ

 الدراسة، فقد نما ناتج هذا القطاع بنسبة  مدةأن ناتج قطاع الخدمات المنزلية كان متزايداً طيلة          تبينو
 ناتج إن: ، بمعنى آخر %)11.7( وبمعدل نمو سنوي     2009 عام   حتى نهاية  1990من عام   %) 816(

 هذا القطاع فـي  إسهام وقد راوحت نسب .المدة مرات خالل هذه   يهذا القطاع تضاعف أكثر من ثمان     
  ]34، ص)2( الجدول رقم انظر[.%)0.8-%0.4( الدراسة بين مدة اإلجمالي خالل الناتج المحلي

الحكم على اقتصاد الدولة من خالل نشاط واحد، بل من خالل مجمل عدم أنه يجب مما تقدم نستنتج 
لتباين في األداء أمر طبيعي في مختلف الظروف  التداخل والتبادل بين القطاعات واإذْ إناالقتصاد، 
ر عن االقتصاد هو خالصة مجمل االقتصاد وال يقاس على أداء  ويكون المؤشر المعب،االقتصادية

يظهر التباين في أثر كل نشاط ) م2009-1990 (السنواتقطاع دون غيره، ومن خالل تحليل نتائج 
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 في تقليص أثر القطاعات أسهمت وبذلك ، إيجاباًعلى مجمل االقتصاد، فهناك قطاعات تدفع النمو
 االقتصادية المتراجعة، حيث يظهر أثر نمو الصناعة التحويلية في نمو الصادرات الوطنية نشاطاتوال

التي يتكون معظمها من منتجات الصناعة التحويلية، األمر الذي أسهم بتنشيط قطاع النقل والتخزين 
على  .13 برز كنشاط دافع بشكل إيجابي للنمو في اقتصادز أداؤه بشكل ملحوظ حيثالذي تعز وبناء

   :اآلتيالنتائج السابقة يمكن تكوين الجدول 

 الناتج المحلي اإلجمالي في دولة لمصادراألهمية النسبية ومعدل النمو السنوي ): 3 ( رقمالجدول
  )م2009-1990( الدراسة سنواتاإلمارات العربية المتحدة خالل 

  معدل النمو األهمية النسبية   الثانويدرالمص  يسي الرئالمصدر

 82.4% 10.4%  
 %8.0  %31.8 الصناعات االستخراجية

  %22.8  %2.4 الزراعة والثروة السمكية والحيوانية
 %14.3  %11.0 الصناعات التحويلية

 %9.4  %1.8 الكهرباء والغاز والماء

 %12.2 %7.6 التشييد والبناء

 %11.0  %10.5 تجارة الجملة وخدمات اإلصالح

 %12.6  %7.8 العقارات وخدمات األعمال

 %12.4  %6.1 النقل والتخزين واالتصاالت

 %14.1  %1.6  المطاعم والفنادق

 المشروعات غير المالية

 %3.2  %1.7 الخدمات االجتماعية والشخصية

 %12.3  %5.8  المشروعات المالية

 %9.1  %8.9  الخدمات الحكومية

 %11.7  %6.0   خدمات المنزليةال

  %10.5 %100 الناتج المحلي اإلجمالي

  SPSSمن إعداد الباحث بواسطة البرنامج   :المصدر

عند تتبع تطور الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى القطاع، يالحظ أن هناك قطاعات حققت معدالت 
لزراعة والثروة السمكية والحيوانية نمو فاقت معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي للدولة، مثل قطاع ا

قطاع العقارات و، %)12.2(قطاع التشييد والبناء و، %)14.3(قطاع الصناعة التحويلية و، %)22.8(
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قطاع المطاعم والفنادق و، %)12.4(قطاع النقل والتخزين واالتصاالت و، %)12.6(وخدمات األعمال 
أسباب عديدة منها ضخامة حجم االستثمارات ويرجع تحقيق هذه المعدالت العالية إلى %). 14.1(

 ركائز أساسية لعملية التنمية، تعد بعضاً منها إذْ إنالتي وجهت إلى هذه القطاعات العتبارات عديدة 
 هذه القطاعات في الدخل القومي اإلجمالي كان إسهام نألأو لتحقيق هدف رفع مستويات المعيشة، أو 

 لذا كان التركيز عليها كمحاولة لتنويع مصادر الدخل مقابل التقليل من ؛ باقي القطاعاتإسهامأقل من 
كما أن هناك قطاعات حققت معدالت  . في الدخلاً أساسياًمصدربوصفه االعتماد على القطاع النفطي 

، وقطاع الكهرباء والغاز %)11.0(نمو مقاربة لمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي مثل قطاع التجارة 
 هذين القطاعين يمثالن أهمية إذْ إننتيجةً لمواكبة احتياجات السكان والتنمية وذلك ) %9.4(والماء 

 من يواكبه وفي ظل النهضة العمرانية والمدن الصناعية كان ال بدكلّها، كبيرة للقطاعات اإلنتاجية 
ج المحلي وهناك قطاعات حققت معدالت نمو تقل عن معدل نمو النات .تطورات في هذين القطاعين

، وقطاع الخدمات االجتماعية والشخصية %)8.0(اإلجمالي مثل قطاع الصناعات االستخراجية 
كن حجم االستثمارات الموجهة إليه يقطاع الصناعات االستخراجية لم إلى ، فبالنسبة %)3.2(

ثر بالضخامة التي تنعكس على معدالت نمو عالية، وقطاع الخدمات االجتماعية والشخصية الذي تأ
  .كثيراً باألزمة المالية العالمية

  )مليار درهم (ات البحثتغيراإلحصاءات الوصفية لم): 4 ( رقمجدول
االنحراف   المتوسط  السنة  القيمة  السنة  القيمة  اتتغيرالم  القيمة العظمى  القيمة الصغرى

  المعياري

 65.067 100.909 2009 289.100 1990 50.537  اإلنفاق العام

 284.712 347.801 2008 1,081.073 1990 125.266  لمحلي اإلجماليالناتج ا

 239.567 296.915 2008 851.502 1991 107.965  المشروعات غير المالية -

 3.362 7.017 2009 15.543 1990 2.056 الصناعات االستخراجية •

 91.022 111.810 2008 345.800 1998 38.021 الزراعةوالثروة السمكيةوالحيوانية •

 38.858 43.246 2009 148.117 1991 9.478 الصناعات التحويلية •

 3.789 5.932 2009 14.629 1990 2.461 الكهرباء والغاز والماء •

  23.067 27.232 2009 97.830 1990 9.687 التشييد والبناء •

  40.515 40.905 2008 148.415 1990 10.113 تجارة الجملة وخدمات اإلصالح •
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  4.593 5.977 2009 16.457 1990 1.124  األعمالالعقارات وخدمات •

  15.793 21.484 2009 64.915 1990 6.211 النقل والتخزين واالتصاالت •

  22.804 28.130 2008 78.497 1990 6.864  المطاعم والفنادق •

  3.127 5.031 2008 12.390 1993 1.647 الخدمات االجتماعية والشخصية •
  18.623 21.947 2008 62.648 1990 5.126  المشروعات المالية-
  13.807 26.191 2009 73.144 1990 12.968  الخدمات الحكومية-
  1.171 1.921 2009 4.571 1990 0.499   الخدمات المنزلية-

 SPSS من إعداد الباحث بواسطة البرنامج  :المصدر

  :تقدير نماذج البحث القياسية 3-3
  : األولذجو تقدير النم3-3-1

 طريقة المربعات الصغرى االعتيادية علـى  طُبقَتْ  إجمالي الناتج المحليفياإلنفاق العام ثير  تألمعرفة  
  : كما في الجدول اآلتينموذجال كانت نتائج تقديرو ،البحثبيانات 

نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط للناتج المحلي اإلجمالي بدولة اإلمارات العربية ): 5(الجدول 
  إلنفاق العامبالنسبة إلى ا) م2009-1990 (لسنواتاالمتحدة خالل 

الخطأ المعياري  المعامل تغيرالم
 مستوى المعنوية t قيمة   للمعامل

 0.08 1.879- 38,222.575  71,834.5-  الثابت
 0.00 12.967 0.950 4.159 اإلنفاق العام
        R 0.95معامل االرتباط 
        R2 90%معامل التحديد 

 SPSS الباحث اعتماداً على نتائج البرنامج  إعداد:المصدر  

  : أن النموذج الخطي العام المقدر هوتبينمن الجدول أعاله ي

 GDP =-71،834.5 + 4.159* G   …….…(4) 
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، الشكل البيـاني اآلتـي      )4(وذلك باستخدام المعادلة    للناتج المحلي اإلجمالي    وتم إيجاد القيم المقدرة     
  .المقابلة لإلنفاق العام في كل سنةللناتج المحلي اإلجمالي يرية والتقد القيم الفعلية يبين

-1990 (الـسنوات  بدولة اإلمارات العربية المتحدة خـالل        الناتج المحلي اإلجمالي  ): 2(رقم  الشكل  
 )4(الفعلي والمقدر باستخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط ) مليون درهم) (م2009
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  .Excel من إعداد الباحث باستخدام البرنامج :المصدر

يظهر الشكل البياني السابق التقارب الكبير بين القيم الفعلية للناتج المحلي اإلجمـالي وبـين القـيم                 
 مما يـشير    ؛)م2009-1990(كلّها   الدراسة   مدةولسنوات  ) 4 (لمعادلةالتقديرية له والمحسوبة من ا    

في التنبؤ بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لدولة اإلمـارات          ) 4 (ةمعادلإلى إمكانية تطبيق ال   
  .في سنة معينة عند معرفة إجمالي اإلنفاق العام للدولة في تلك السنة

  : تقدير النموذج الثاني3-3-2
عـات   طريقـة المرب طُبقَـتْ  المصادر األساسية للناتج المحلي اإلجمالي   فيلمعرفة تأثير اإلنفاق العام     

  : وكانت نتائج النماذج كما في الجدول اآلتي،الصغرى االعتيادية على بيانات البحث
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 للمصادر الرئيسية للناتج المحلي اإلجمالي ةالبسيط ةذج االنحدار الخطيانتائج نم): 6(رقم الجدول 
  إلنفاق العامإلى ابالنسبة ) م2009-1990 (السنواتلدولة اإلمارات خالل 

 مستوى المعنوية  t قيمة  سهامنسبة اإل معدل التأثير حلي اإلجماليمصادر الناتج الم

 0.00  11.86 %89 3.467 قطاع المشروعات غير المالية
  0.00  8.33  %79  0.255  قطاع المشروعات المالية
  0.00  8.02  %78  0.188  قطاع الخدمات الحكومية
  0.00  10.59  %86  0.017 قطاع الخدمات المنزلية

  SPSS الباحث اعتماداً على نتائج البرنامج  إعداد:المصدر

 كل مصدر من فيأن هناك تأثيراً معنوياً من قبل اإلنفاق الحكومي العام ) 6(يتضح من الجدول رقم 
 وذلك اعتماداً على مستويات ؛)%1(مصادر الناتج المحلي اإلجمالي الرئيسية عند مستوى معنوية 

 :وعلى النحو اآلتي) 0.00(عها مساوية لـ التي كانت جمي) t(المعنوية لقيم اختبار 

كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا القطاع بمقدار : قطاع المشروعات غير المالية •
ات التي تحصل في ناتج هذا القطاع تغيرمن ال%) 89( ما نسبته وإنمليون درهم، ) 3.467(

 .سببها اإلنفاق العام

) 255(بمقدار  كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا القطاع :قطاع المشروعات المالية •
ات التي تحصل في ناتج هذا القطاع سببها اإلنفاق تغيرمن ال%) 79(ما نسبته  وإنألف درهم، 

 .العام

) 188( كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا القطاع بمقدار :قطاع الخدمات الحكومية •
ات التي تحصل في ناتج هذا القطاع سببها اإلنفاق تغيرمن ال%) 78(ما نسبته  وإنف درهم، أل

 .العام

) 17( كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا القطاع بمقدار :قطاع الخدمات المنزلية •
ببها اإلنفاق ات التي تحصل في ناتج هذا القطاع ستغيرمن ال) %86(ما نسبته  وإنألف درهم، 

 .العام

  : تقدير النموذج الثالث3-3-3
طريقـة المربعـات   طُبقَـتْ   المصادر الثانوية للناتج المحلي اإلجمـالي  فيلمعرفة تأثير اإلنفاق العام  

  : وكانت نتائج النماذج كما في الجدول اآلتي،الصغرى االعتيادية على بيانات البحث



 )م2009- 1990(دراسة تطبیقیة على دولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل الفترة -أثر اإلنفاق العام في الناتج المحلي اإلجمالي 

 642 

ر الخطية البسيطة للمصادر الثانوية للناتج المحلي اإلجمالي نتائج نماذج االنحدا): 7(الجدول رقم 
  إلنفاق العامإلى ابالنسبة ) م2009-1990 (السنواتلدولة اإلمارات خالل 

 مستوى المعنوية  t قيمة  سهامنسبة اإل معدل التأثير مصادر الناتج المحلي اإلجمالي

 0.00  4.79 %56 0.039 الزراعة والثروة السمكية والحيوانية
  0.00  9.18  %82  1.269 الصناعات االستخراجية

  0.00  15.92  %93  0.577 الصناعات التحويلية
  0.00  12.38  %90  0.055 الكهرباء والغاز والماء

  0.00  20.93  %96  0.347 التشييد والبناء
  0.00  6.61  %71  0.524 تجارة الجملة وخدمات اإلصالح

  0.00  11.26  %88  0.066  المطاعم والفنادق
  0.00  13.17  %91  0.231 النقل والتخزين واالتصاالت
  0.00  11.62  %88  0.329 العقارات وخدمات األعمال

  0.00  3.52  %41  0.031 الخدمات االجتماعية والشخصية

 SPSS إعداد الباحث اعتماداً على نتائج البرنامج :المصدر

 كل مصدر من فيفاق الحكومي العام تأثيراً معنوياً من قبل اإلنأن هناك ) 7(يتضح من الجدول رقم 
 وذلك اعتماداً على مستويات ؛)%1(عند مستوى معنوية المصادر الثانوية للناتج المحلي اإلجمالي 

 :وعلى النحو اآلتي) 0.00(التي كانت جميعها مساوية لـ ) t(المعنوية لقيم اختبار 

العام بمليون درهم زاد ناتج هذا  كلما زاد اإلنفاق :نشاط الزراعة والثروة السمكية والحيوانية •
ات التي تحصل في ناتج هذا تغيرمن ال%) 56(ما نسبته  وإنألف درهم، ) 39(النشاط بمقدار 

 .النشاط سببها اإلنفاق العام

 كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا النشاط بمقدار :نشاط الصناعات االستخراجية •
ات التي تحصل في هذا النشاط سببها تغيرمن ال%) 82(ما نسبته  وإنمليون درهم، ) 1.269(

 .اإلنفاق العام

 كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا النشاط بمقدار :نشاط الصناعات التحويلية •
ات التي تحصل في ناتج هذا النشاط سببها تغيرمن ال%) 93(ما نسبته  وإنألف درهم، ) 577(

 .العاماإلنفاق 

 كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا النشاط بمقدار :نشاط الكهرباء والغاز والماء •
ات التي تحصل في ناتج هذا النشاط سببها تغيرمن ال%) 90(ما نسبته  وإنألف درهم، ) 55(

 .اإلنفاق العام

ألف ) 347(د ناتج هذا النشاط بمقدار  كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زا:نشاط التشييد والبناء •
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 .ات التي تحصل في ناتج هذا النشاط سببها اإلنفاق العامتغيرمن ال%) 96(ما نسبته  وإندرهم، 

 كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا النشاط :نشاط تجارة الجملة وخدمات اإلصالح •
ات التي تحصل في ناتج هذا النشاط تغيرمن ال) %71(ما نسبته  وإنألف درهم، ) 524(بمقدار 

 .سببها اإلنفاق العام

) 66( كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا النشاط بمقدار :نشاط المطاعم والفنادق •
ات التي تحصل في ناتج هذا النشاط سببها اإلنفاق تغيرمن ال%) 88(ما نسبته  وإنألف درهم، 

 .العام

 كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا النشاط بمقدار :نقل والتخزين واالتصاالتنشاط ال •
ات التي تحصل في ناتج هذا النشاط سببها تغيرمن ال%) 91(ما نسبته  وإنألف درهم، ) 231(

 .اإلنفاق العام

ناتج هذا النشاط بمقدار  كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد :نشاط العقارات وخدمات األعمال •
ات التي تحصل في ناتج هذا النشاط سببها تغيرمن ال%) 88(ما نسبته  وإنألف درهم، ) 329(

 .اإلنفاق العام

 كلما زاد اإلنفاق العام بمليون درهم زاد ناتج هذا النشاط :نشاط الخدمات الشخصية واالجتماعية •
ات التي تحصل في ناتج هذا النشاط تغيرن الم%) 41(ما نسبته  وإنألف درهم، ) 31(بمقدار 

 .سببها اإلنفاق العام

  :النتائج والتوصيات: رابعاً
  : النتائج4-1
 بلغت نسبة النمو إذْ، )م2009-1990 (السنواتكان نمو الناتج المحلي اإلجمالي سريعاً خالل  .1

 مرات خالل  ستأكثر من بمعنى آخر الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات تضاعف ؛%)630(
 .ةلمدهذه ا

 كلما زاد اإلنفاق العام في دولة اإلمارات بمليون نرى أنَّه األولمن خالل نتائج تقدير النموذج  .2
ه في ظل بمعنى آخر أنَّمليون درهم، ) 4.159(درهم فإن الناتج المحلي اإلجمالي سيزداد بمقدار 

)) 4 (المعادلةج المحلي اإلجمالي في مقلوب الميل الحدي للنات(قانون مضاعف اإلنفاق الحكومي 
فإن زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمليون درهم يؤدي إلى زيادة اإلنفاق الحكومي بمقدار مقارب 

 . ألف درهم) 240(إلى 
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كما أنه في ظل هذا النموذج فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة لكي تغطي اإلنفاق العام يجب  .3
ه رمن الناتج المحلي اإلجمالي كمتوسط في أية سنة ما مقداعليها أن تحقق حداً أدنى 

 .مليون درهم) 71,834.5(

 الناتج المحلي اإلجمالي عند مستوى معنوية فييجابياً وبصورة معنوية إيؤثر اإلنفاق العام  .4
 اإلنفاق العام البالغ تغير لم(t)، ويتضح ذلك من خالل مستوى المعنوية لقيمة اختبار %)1(
ومن خالل قيمة معامل التحديد فإن اإلنفاق العام يسهم بنسبة  %).1(لذي هو أقل من وا) 0.00(
ات التي تحصل في الناتج المحلي اإلجمالي، بينما ما نسبته تغيرفي شرح وتفسير ال%) 90(
 .ات الحاصلة في الناتج المحلي اإلجمالي تعزى إلى عوامل وأسباب أخرىتغيرمن ال%) 10(

كل مصدر من مصادر الناتج المحلي وياً من قبل اإلنفاق الحكومي العام على هناك تأثيراً معن .5
وذلك اعتماداً على مستويات المعنوية لقيم اختبار ) %1(اإلجمالي الرئيسية عند مستوى معنوية 

)t ( التي كانت جميعها مساوية لـ)0.00.( 

لمصادر الثانوية للناتج كل مصدر من ا فيهناك تأثير معنوي من قبل اإلنفاق الحكومي العام  .6
 وذلك اعتماداً على مستويات المعنوية لقيم اختبار ؛)%1(عند مستوى معنوية المحلي اإلجمالي 

)t ( التي كانت جميعها مساوية لـ)0.00.( 

  : التوصيات4-2
  : توصيات عامة4-2-1
ات المطلوبة ثناء إعداد هذا البحث هو قلة البيانفي أإن من أهم المعوقات التي واجهت الباحث  .1

ستغرق الباحث االخاصة بموضوع البحث والتكتم عليها من قبل الجهات الرسمية المعنية، حيث 
نترنت والمواقع اإللكترونية للمنظمات عدة أشهر في سبيل الحصول على هذه البيانات من خالل اإل

ليه يوصي الدولية، وهذا بالطبع ال يشجع الباحثين في دراسة اقتصاد الدولة بشكل مفصل، ع
 من شأن البحوث إذْالباحث بضرورة االهتمام بموضوع تزويد الباحثين بالبيانات االقتصادية 

 .والدراسات التي تنجز في هذا الجانب أن تدعم الجهات االقتصادية في وضع خططها

2. ا ما قلة الدراسات والبحوث االقتصادية التطبيقية التي تناولت اقتصاد دولة اإلمارات بشكل عام، أم
منها فنجد أنها بحوث ودراسات وصفية ال تتناول األساليب اإلحصائية المتقدمة، عليه يوصي ُأنِجز 

الباحث بضرورة التعمق في الدراسات والبحوث باستخدام األساليب اإلحصائية والكمية  التي لها 
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 يمكن التنبؤ ومن ثم ات والمؤشرات االقتصادية تحليالً علمياً سليماً،تغيردور فعال في تحليل الم
 مما يعين متخذي القرار على وضع خططهم ؛ات والمؤشرات مستقبالًتغيربتطورات هذه الم

 . السليمة

وفي هذا المجال يقترح الباحث وضع آلية للتعاون والتنسيق بين وزارات الدولة المعنية باالقتصاد  .3
وزارة ووزارة التجارة الخارجية، ووزارة الصناعة والمالية، ووزارة االقتصاد والتخطيط، : مثل

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمية في والطاقة، 
 اقتصادية تطرح على كليات اإلدارة واالقتصاد لتمثل عناوين لرسائل اتعوطرح خطط بشكل موض

  جميعاًَ األطرافلى عماجستير ودكتوراه يمكن أن تنفذ بما يعود بالفائدة 

  

 : توصيات ذات صلة بموضوع البحث4-2-2

1. من إخضاع اإلنفاق العام لمعايير من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد العامة البد 
 .الجدوى االقتصادية

ة العامة إن ترشيد اإلنفاق، والتجارة الخارجية المربحة، والسياسة النقدية األكثر فعاليةً، والموازن .2
األكثر شفافيةً من شأنها مجتمعةً أن تحقق التوازن االقتصادي عند معدالت أعلى لنمو الناتج 

 .المحلي اإلجمالي

لمعالجة العجز وزيادة الفائض في الموازنة العامة بطريقة فعالة ينبغي ترشيد اإلنفاق العام بصورة  .3
من ناحية أخرى عدم تجاوز نمو النفقات عامة، والحد من اإلنفاق العام الترفي وغير الضروري، و

 .نمو اإليرادات إالّ في الحاالت الحتمية

إمكانية استخدام نماذج البحث القياسية في التنبؤ بالناتج المحلي اإلجمالي لسنة ما أو أحد  .4
 . وذلك بعد معرفة اإلنفاق العام في تلك السنة؛مكوناته
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-1990( اإلمارات العربية المتحدة خالل السنوات تطور اإلنفاق العام في دولة): 1(الجدول رقم 
  )مليون درهم) (م2009

  إجمالي النفقات العامة  الرأسمالية النفقات  الجارية النفقات  السنوات

1990  32,202  18,335  50,537  
1991  33,034  26,404  59,438  
1992  38,012  13,384  51,396  
1993  40,733  14,335  55,068  
1994  41,251  16,695  57,946  
1995  42,102  18,654  60,756  
1996  58,995  15,085  74,080  
1997  47,420  16,681  64,101  
1998  51,487  20,243  71,730  
1999  57,930  17,608  75,538  
2000  71,247  13,101  84,348  
2001  77,372  18,711  96,083  
2002  72,425  14,188  86,613  
2003  74,306  17,308  91,614  
2004  81,423  13,343  94,766  
2005  84,256  20,175  104,431  
2006  102,367  27,567  129,934  
2007  126,600  40,400  167,000  
2008  166,800  86,900  253,700  
2009  196,700  92,400  289,100  

  :المصادر
IMF, Country Report No. 03/67, March 2003 

IMF, Country Report No. 07/348, October 2007 

IMF, Country Report No. 10/42, February 2010 
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الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة باألسعار الجارية موزعاً ): 2(الجدول رقم 
  )مليون درهم(بحسب القطاعات االقتصادية 

  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  القطاع

لمشروعات غير قطاع ا
  المالية

108,62
3  

107,96
5  

113,06
9  

112,50
8  

120,09
4  

133,27
9  

150,63
1  

160,66
4  

148,17
4  

168,97
8  

 والثروة السمكية الزراعة
  7,551  6,325  6,052  5,052  4,501  4,156  3,158  2,375  2,241  2,056  والحيوانية

  50,450  38,021  56,393  57,700  48,512  44,979  47,730  53,528  54,138  57,939  الصناعات االستخراجية

  26,539  23,987  22,851  17,926  16,345  14,342  11,140  9,735  9,478  9,701  الصناعات التحويلية

  4,416  4,127  3,969  3,466  3,231  3,010  2,789  2,608  2,532  2,461  الكهرباء والغاز والماء

  16,621  16,392  15,612  14,491  13,614  12,411  12,200  10,931  10,410  9,687  التشييد والبناء

تجارة الجملة وخدمات 
  21,535  20,955  19,994  18,203  16,088  15,173  13,776  11,718  10,749  10,113  اإلصالح

  4,720  4,050  3,569  2,899  2,208  2,098  1,957  1,302  1,194  1,124  المطاعم والفنادق

النقل والتخزين 
  15,247  13,347  11,972  11,184  10,537  8,564  7,923  7,062  6,541  6,211  واالتصاالت

  18,384  17,664  17,102  16,864  15,712  12,977  10,210  8,003  7,445  6,864  العقارات وخدمات األعمال

الخدمات االجتماعية 
  3,515  3,306  3,150  2,846  2,531  2,382  1,647  2,877  2,697  2,467  والشخصية

  13,663  13,023  11,042  9,883  8,836  7,672  6,627  6,250  5,959  5,126  قطاع المشروعات المالية

  22,458  20,010  18,465  17,644  16,708  15,914  15,588  13,831  13,373  12,968  قطاع الخدمات الحكومية

  1,556  1,452  1,364  1,283  1,223  1,130  895  548  521  499  قطاع الخدمات المنزلية

125,26  الناتج المحلي اإلجمالي
6  

126,26
4  

131,67
6  

133,20
6  

141,90
9  

156,90
2  

175,77
8  

187,55
0  

177,36
0  

201,79
7  

  

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  القطاع

قطاع 
المشروعات 
  غير المالية

220,086  213,614  231,348  274,873  334,401  438,773  580,936  685,232  851,502  783,556  

الزراعة 
ثروة وال

السمكية 
  والحيوانية

9,047  8,862  9,105  9,152  10,100  8,839  8,671  8,692  8,852  15,543  

الصناعات 
  االستخراجية

87,372  75,687  73,277  92,901  124,801  185,954  221,656  255,130  345,800  264,233  
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الصناعات 
  التحويلية

34,762  35,132  37,710  42,215  48,614  61,843  84,610  96,634  113,245  148,117  

الكهرباء 
  والغاز والماء

4,615  4,890  4,930  6,009  6,720  9,068  10,019  11,566  13,579  14,629  

التشييد 
  والبناء

16,857  17,446  21,478  26,072  28,971  36,000  43,525  54,882  69,218  97,830  

تجارة الجملة 
وخدمات 
  اإلصالح

22,268  22,838  28,894  35,460  43,458  51,764  99,381  125,022  148,415  82,287  

المطاعم 
  والفنادق

5,026  5,435  6,025  6,525  7,743  9,035  11,001  12,631  14,533  16,457  

النقل 
والتخزين 
  واالتصاالت

17,247  19,595  21,742  24,692  27,263  31,267  36,169  41,219  46,973  64,915  

العقارات 
وخدمات 
  األعمال

19,068  19,662  22,524  25,355  30,018  36,178  56,424  68,676  78,497  74,973  

الخدمات 
االجتماعية 
  والشخصية

3,824  4,067  5,663  6,492  7,113  8,825  9,480  10,780  12,390  4,572  

قطاع 
المشروعات 

  المالية
14,862  16,845  17,314  19,902  23,207  42,575  46,411  54,065  62,648  53,029  

قطاع 
 الخدمات
  الحكومية

25,561  27,029  27,864  30,737  32,462  38,839  29,171  34,196  37,857  73,857  

قطاع 
الخدمات 
  المنزلية

1,641  1,940  2,030  2,065  2,126  2,629  3,264  3,674  4,014  4,571  

الناتج المحلي 
  اإلجمالي

257,979  254,236  272,856  321,752  387,801  506,780  643,503  758,026  1,081,073  914,300  

  :المصدر
  ـ مركز إحصاء أبوظبي

http://www.ameinfo.com/ar-171688.html 
  :مالحظة

يراعى عند حساب مجموع الناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات جميعها في كل سنة، طرح قيمة 
 الخدمات المصرفية المحتسبة

http://www.ameinfo.com/ar-171688.html
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