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  خلصالمست
ات األجنبية المباشرة كثيراً في تنمية س تثمار االتعول دولة اإلمارات العربية المتحدة على 
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وبذلك تجاوز هذا الرصيد نصف الناتج المحلي اإلجمـالي   ،٢٠٠٩في عام ) ليار درهم إماراتيم

  .في هذا العام
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ات األجنبية س تثمار االذلك فإن رصيد  فضالً عن. مليون دوالر) ١.٣٩٦(اإلجمالي للدولة بمقدار 
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Abstract 

 
United Arab Emirates usually depends significantly on foreign direct investment (FDI) 

to develop its economy. Since, investment in the important and vitality sectors of the 
economy have led to the raise of direct foreign stock investment rapidly to reach (127) 
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billion US dollars (more than 466.5 billion AED) in 2009 and thus this stock exceeded half 
of GDP in this year. As a result of the analysis of the econometrics model, the research 
shows that there is  a very strong relationship between FDI stock (Inward and outward)  and 
GDP at current prices; each increased in this stock  by a million US dollars and led to 
increase the GDP of the state by (1.396) million US dollars . In addition, the stock of 
foreign direct investment contributes to a (93%) of the changes that may occur in the GDP 
of the state.  
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  اإلطار النظري للبحث -أوالً
  المقدمة

اإلمارات بعدة خصائص رئيسة تجعلـه مختلفـاً عـن معظـم     دولة  اقتصاديمتاز 
 عتماداالالحر،  قتص اد االإتباع : يات الدول النامية، ويأتي في مقدمة هذه الخصائصاقتصاد

 .الجغرافي على القوى العاملة الوافدة، ضيق السوق المحلي، والموقع عتماداالعلى النفط، 
الحر  قتص اد االيات النامية فقد تبنت اإلمارات منذ نشأتها نظام قتص اد االاختالفاً مع معظم و

ية قتص اد االحيث تحدد فيه قوى الطلب والعرض المعطيات  ،الذي يعتمد على نظام السوق
ية، ية، اإلنتاجية والخدمقتص اد االفي القطاعات  س تثمار االوالتي تتمثل باألسعار و ،األساسية

وبعبارة أخرى، . دون أي تدخل يذكر من جانب الحكومةمن والتجارة الخارجية والداخلية 
والتجـارة فـي جميـع     س تثمار االية منفتحة تعتمد على حرية اقتصادفقد تم تبني سياسة 

أقتصـر دور   إذ ،الـوطني  قتص اد االالمجاالت، ويكون للقطاع الخاص دور الريادة فـي  
 قتصـاد ية الكلية التي تعكس اإلستراتيجية العامة لالقتص اد االت الحكومة على رسم السياسا

  .)٤٥، ٢٠٠٢، عميرة( الحر
  

  أهمية البحث
يسـهم فـي زيـادة     حيث ،يقتصاداالالمباشر محركاً للنمو  األجنبي ستثماراال ديع
 وإدخـال  ،زيادة معدالت التشغيل ،فرص عمل إيجاد ،المحلي قتصادلال اإلنتاجيةالقدرات 
هذه الخصائص السمة المميـزة لهـذا    دفاعلية، وتع أكثر إدارية بأساليب ةمد الدولالتقنية و

  .األخرىفر لغيره من مصادر التمويل االتي ال تتو ستثماراال
  

  أهداف البحث
ات األجنبية المباشـرة فـي النـاتج    س تثمار االبيان وقياس تأثير  إلىيهدف البحث 

 فضالً عن، )٢٠٠٩-١٩٨٠(ة متحدة خالل المدالمحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية ال
ي، قتص اد اال نفتاحاالية األخرى كاإلنفاق الحكومي، قتصاداالمعرفة تأثير بعض المتغيرات 

نمـوذج  أوذلك من خـالل بنـاء   معدل التضخم، قوة العمل على الناتج المحلي اإلجمالي، 
فضالً عن . عملية التنبؤ قياسي كفوء يساعد على تحليل هذه العالقة وإمكانية استخدامه في

األجنبي المباشر من حيـث مفهومـه وأنواعـه     س تثمار االتقديم خلفية نظرية متكاملة عن 
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 س تثمار اال، مع بيان األهداف التي تسعى إليها دولة اإلمـارات مـن   قتص اد االوأهميته في 
ـ   إلىوصوالً  األجنبي المباشر ثـل  ي األمس تثمار االالمنـاخ   دبيان أن دولة اإلمـارات تع

  .األجنبي ستثمارلال
  

  منهج البحث
المـنهج الوصـفي    استخدامالذي يتضمن أوالً  اعتمد البحث على المنهج التجريبي

-١٩٨٠(ة مـد ات األجنبية المباشرة في دولة اإلمـارات لل س تثمار االالتحليلي لبيان تطور 
م التضـخ كية األخـرى  قتص اد االوبعض المتغيرات مع الناتج المحلي اإلجمالي، ) ٢٠٠٩

المـنهج التحليلـي   استخدام ومن ثم . العمل ىي وقوقتص اد اال نفتاحاالواإلنفاق الحكومي و
 س تثمار االنموذج قياسي يفسر تـأثير  أالكمي القائم على استخدام األساليب القياسية في بناء 

تـم الحصـول   . األجنبي المباشر مع متغيرات البحث األخرى في الناتج المحلي اإلجمالي
، دائـرة  قتص اد االالخاصة بالبحث من التقارير الرسمية التي تصدرها وزارة  على البيانات

بدولـة   يـة، والمركـز الـوطني لإلحصـاء    قتص اد اال، دائرة التنمية والتخطيط قتص اد اال
. اإلمارات، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمـة األونكتـاد، منظمـة اإلسـكوا    

فـي   SPSSبالبرنامج اإلحصائي  ستعانةاالمت وللحصول على نتائج دقيقة قدر اإلمكان ت
 .القياسي المطبق األنموذجوبناء تقدير 

  
  فرضية البحث
ـ  س تثمار االة مفادها أن فرضية رئيس إلىحث بيستند ال  ؤديات األجنبية المباشـرة ت

ي لدولة اإلمارات من خـالل مسـاهمتها   قتص اد اال زدهارواالدوراً مهماً في تحقيق النمو 
  .ها القوي والمعنوي في الناتج المحلي اإلجماليالكبيرة وتأثير

  
  البحث أدبيات -ثانياً
  األجنبي المباشر ستثماراالمفهوم  .١

 ستثماراألجنبي المباشر هو انتقال رؤوس األموال األجنبية لال ستثماراالبالمقصود 
في الخارج بشكل مباشر للعمل في صورة وحدات صـناعية أو تمويليـة أو إنشـائية أو    

ات األجنبيـة  س تثمار االية أو خدمية، ويمثل حافز الربح المحـرك الـرئيس لهـذه    زراع
ي قتص اد االومنظمـة التعـاون   ) IMF(ويعرف كل من صندوق النقد الـدولي  . المباشرة
ات في مشـروعات  س تثمار االات األجنبية المباشرة على أنها س تثمار اال) DECD(والتنمية 

وقد أوضح صندوق النقد الدولي . في دولة أخرى داخل دولة ما، ويسيطر عليها المقيمون
األجانب  ،ات المباشرة أنه يجب أن تزيد حصة المستثمرينس تثمار االفي مجال تعريفه لهذه 

فأكثر من األسهم في يد شخص واحد، أو %) ٢٥(من رأس المال، أو يتركز ) %٥٠(عن 
سيطرة فعليـة علـى   جماعة واحدة منظمة من المستثمرين بما يترتب عليه أن تكون لهم 

 س تثمار االفـإن   (UNCTAD)حسب تعريـف األونكتـاد   بو .سياسات وقرارات المشروع
ويعكـس منفعـة    ،عالقة طويلة األمد إلى يالذي يفض ستثماراالذلك  واألجنبي المباشر ه

وسيطرة دائمتين للمستثمر األجنبي أو الشركة األم في فرع أجنبي قائم في دولة مضـيفة  
  .جنسيتها إلىنتميان غير تلك التي ي
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  المباشر األجنبي ستثماراالأشكال  .٢
  :هاهمأاألجنبي المباشر عدداً من األشكال  ستثمارااليأخذ 

ـ المشترك هو أحد مشروعات األعمال ال ستثماراال :المشترك ستثماراال - ـ ت أو  اي يمتلكه
ا ال تقتصر طرفان أو أكثر من دولتين مختلفتين بصفة دائمة، والمشاركة هن ايشارك فيه

اإلدارة، الخبـرة، بـراءات    إلىأيضاً  اعلى الحصة في رأس المال للمشروع بل تتعداه
  .االختراع والعالمات التجارية

ات التي يملكها المستثمر س تثمار اال دتع :ات المملوكة بالكامل للمستثمر األجنبيستثماراال -
ة ديال لدى الشـركات متعـد  ات األجنبية تفضس تثمار االاألجنبي بالكامل من أكثر أنواع 

لإلنتاج أو التسـويق   Subsidiariesوتتمثل في قيام هذه الشركات بإنشاء فروع  ،الجنسية
  . أو غيرها من أنواع النشاط اإلنتاجي والخدمي بالدولة المضيفة

تأخذ هذه المشروعات شكل اتفاقية بين الطرف األجنبي  :مشروعات أو عمليات التجميع -
تم بموجبها قيام الطرف األول بتزويد الطرف الثاني بمكونات منـتج  والطرف الوطني ي

معين لتجميعه ليصبح منتجاً نهائياً، كما يقوم الطرف األجنبي أيضاً بتقـديم الخبـرة أو   
المعرفة الالزمة الخاصة بالتصميم الداخلي للمصـنع، عمليـات التشـغيل والتخـزين     

  .بل عائد مادي يتفق عليهالخ، التجهيزات الرأسمالية في مقا..والصيانة
تشجيع إقامة الصـناعات   إلىيهدف إنشاء المناطق الحرة  :في المناطق الحرة ستثماراال -

 ،اتسـتثمار التصديرية، وألجل هذا الغرض تسعى الدول لجعل المناطق الحرة جذابة لال
  .ية فيها العديد من الحوافز والمزايا واإلعفاءاتستثماراالوذلك بمنح المشاريع 

  األجنبي المباشر ستثماراالأهمية  .٣
 أم محفز األجنبي س تثمار اال هل: هو عنه اإلجابة الباحثين من عدد حاول الذي السؤال

 اإليجـابي  الـدور  يؤكد أحدهما :فريقين إلى يونقتص اد اال انقسم وقد ي؟قتصاداال مثبط للنمو
 يقتص اد اال النمـو  على جنبياأل ستثمارلال السلبية التأثيرات يؤكد األجنبي، واآلخر ستثمارلال
  ).٢٢ ،٢٠٠٨ ،بابكر مصطفى(

 لعـدة  يقتص اد اال النمـو  يحفز األجنبي س تثمار اال أن :األولى المدرسة أصحاب يرى
 والتسـويق  اإلدارة وأساليب بالتكنولوجيا مصحوبة تأتي اتس تثمار اال هذه أن أسباب، أهمها

 ،ستثمارلال المستقبلة الدولة إلى والمتطورة الحديثة التكنولوجيا نقل في تسهم الحديثة، وبالتالي
 أنـه  فضالً عن القليلة، المدخرات ذات للدول المحلية المالية الفوائض في العجز أنه يسد كما

 عجلـة  دفع في مباشرة بصورة المساهمة يعني مما البشري، المال رأس كفاءة رفع يسهم في
 الملموسـة  غير األصول من حزمة من يتكون األجنبي س تثمار الفا  المضيفة، التنمية بالدول

. الخارجيـة  األسـواق  إلى والنفاذ الحديثة والتقنية اإلدارية، المهارات المال، في رأس تتمثل
 المختلفـة  وسائل اإلنتاج تحسين في يسهم المباشرة األجنبية اتس تثمار اال تدفق فإن وبالتالي
 .المضيفة األساسية للدول البنية تطويرفضالً عن  التسويقية، أو اإلدارية أو التقنية سواء

 التـأثيرات  مـن  العديد لها األجنبية اتس تثمار اال أن :الثانية المدرسة أصحاب ويرى
 مـوارد  القومية، واسـتنزاف  الثروة أصول على والسيطرة حتكاراال عمليات السلبية، منها

 اتس تثمار اال أن اكم .الخارج إلى أرباحها تحويل خالل من اتس تثمار االلهذه  المتلقية الدولة
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 اًنهيارإ أو كساداً يحدث قد ما المحلية، للصناعات التنافسية القدرة تؤثر في قد المباشرة األجنبية
 المباشـر  األجنبـي  س تثمار اال أن عن فضالً الحجم، الصغيرة الناشئة، أو الوطنية الصناعات

 وما ،المضيفة الدول ياتاقتصاد خريطة على الجنسية الشركات متعددة نفوذ تزايد إلى يؤدي
 األجنبـي  س تثمار اال أدبيـات  من العديدو .عديدة لقطاعات حيوية اختراق من ذلك يصاحب
 السـيطرة  إضعاف إلى يؤدي س تثمار اال من هذا النوع أن إلى تشير النامية الدول في المباشر
 تتجاوز وسيطرة بقوة الجنسيات متعددة الشركات العالمية تتمتع حيث ،قتص اد اال على الوطنية

 والتكنولوجية المالية والقدرات يةحتكاراال ةمن القو تمتلك كما وقدراتها، الدول هذه صالحيات
 اتس تثمار اال فـإن  بالصناعة، الدول تهتم وحين .الدول هذه في المحلية الشركات قوة يفوق ما

 ال قد حلية،الم السوق الحتياجات تستجيب ال تنتج سلعاً الحاالت من كثير في المباشرة األجنبية
 الصفوة، طبقة تستهلكها وإنما المجتمع، من أو الدنيا الوسطى الطبقات دخول متناول في تكون
 تعززها المجتمع، في جديدة استهالكية خلق أنماط إلى يؤدي مما المضيفة، الدول في النخبة أو

 .المباشر ياألجنب ستثماراال تسويق منتجات في فعال بدور تقوم التي التجارية، اإلعالنات
  األجنبي المباشر ستثماراالأهداف دولة اإلمارات من  .٤

 جملـة  لتحقيق واألجنبية المحلية اتس تثمار اال توجيه إلى تسعى دولة اإلماراتتسعى 
 :*منها من األهداف،

 .الدولة في الحديثة التكنولوجيا وتوطين نقل -
 .اإلنتاجية القاعدة تنويع -
 فرةاالمتـو  الخامات على المعتمدة والمشروعات المال رأس كثيفة الصناعات على التركيز -

 .الطبيعي والغاز لنفطمن ا محلياً
 .الوطنية المكتسبات على الحفاظ مع المعاصرة المعرفة على قائم مجتمع بناء -
 .والصحة واالتصاالت المعلومات تقنية قطاعات تطوير على التركيز -
 .الضخمة الصناعية المشاريع نحو التوجه -
  ستثمارالمناخ المثالي لال: ماراتإلدولة ا -٥

 اإلمـارات  ي في دولةستثماراال المناخ من تجعل التي القوية المبررات من عدد هناك
 :منها نذكر مثالياً، مناخاً

 مما العالم، قارات بين االستراتيجي بموقعها دولة اإلمارات تتميز :واستراتيجي فريد موقع -
فهـي   اسـتهالكاً،  أو إنتاجاً النشطة العالمية الرئيسة المناطق بين وصل حلقة تكون أن أهلها

ياً اقتصـاد  النشـطة  واليابـان  آسيا شرق جنوب اتحاد دول بين ما المثال سبيل على تتوسط
 دول من قربها فضالً كبيراً استهالكياً سوقاً تمثل التي األوسط الشرق منطقة وبين وإنتاجياً،
 .أفريقيا من وجزء األوروبي االتحاد

 أبوظبي دولة اإلمارات وخاصةً إمارتي عملت :عالمي مستوى على واتصاالت تحتية بنية -
 الشـرق  مسـتوى  علـى  مميزة متينة تحتية بنية إنشاء على الماضية السنوات ودبي خالل
 .ذلك وغير حديثة وموانئ ومطارات طرق واتصاالت شبكة شملت األوسط،

                                                           
، قطاع التخطيط واإلحصاء، إدارة الدراسات، قتصادظبي، دائرة التخطيط واال العربية المتحدة، إمارة أبواإلمارات * 

 .٢٢ص،٢٠٠٨دراسة تحليلية، أغسطس : ظبي األجنبي المباشر في إمارة أبو ستثماراال
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 عقبـة  يكون أن وكاد نسبياً قليلولة الد سكان عدد أن من الرغم على :مؤهلة بشرية موارد -
 هذه المشكلة تجاوزت قد الرشيدة الحكومية السياسات فإن ية،قتص اد اال والتنمية التطور أمام
 العـالم ولمختلـف   دول مختلف ومن والمؤهلة المتطورة البشرية الخبرات أمام الباب بفتح

 .التنمية عجلة لرفد الضرورية والفنية العلمية التخصصات
انسـياب   تسهل ودولية وإقليمية ثنائية اتفاقيات عدة اإلمارات دولة أبرمت :دولية ياتاتفاق -

 .الدول هذه وبين بينها والبضائع األموال رؤوس
 األجنبي والمحلي س تثمار اال تحفيز على اإلمارات دولة عملت :صناعية ومدن حرة مناطق -

بنسـبة   المشاريع فيهـا  وتملك إقامة يمكن التي والصناعية، الحرة المناطق إنشاء خالل من
 على اسمها متداوالً أصبح ما ومنها المقدمة، والخدمات التسهيالت من واالستفادة %)١٠٠(

 .دبي -علي جبل في الحرة كالمنطقة الدولي المستوى
  ال التـي  العـالم  فـي  جداً القليلة الدول من المتحدة العربية اإلمارات :الضرائب محدودية -

 .متدنية بنسبة ولكن الضرائب بعض تفرض أو ضرائب تفرض
دولـة   فـي  يقتص اد اال للنمـو  الـرئيس  المحرك النفطد يع :للطاقة مهمة مصادر وجود -

 النـاتج المحلـي   مـن %) ٣٥(نحو  ومشتقاتهما والغاز النفط عائدات تشكل إذ اإلمارات،
 .الصادرات من %)٩٠(و الحكومية العائدات من %)٨٠(و لإلمارات اإلجمالي

 استغالل حيث من العالم دول أكثر من العربية اإلمارات تعد :المالية للفوائض ثلأم استغالل -
 فر السـيولة اتو من لالستفادة جاهدة تعمل حيث النفط، مبيعات من الناتجة المالية الفوائض
 .األجنبية رؤوس األموال استقطاب في تسهم التي المستدامة التنمية مستلزمات بتوفير النقدية

 والالزمـة  المالية المؤسسات من جيدة شبكة دولة اإلمارات في فراتتو :اليةالم المؤسسات -
 .واألجانب المواطنين المستثمرين ولخدمة األموال رؤوس انسياب لتسهيل

  التحليل القياسي -ثالثاً
  األنموذج .أ

وتأثيرهـا  ات األجنبية المباشرة س تثمار االقياسي لمعرفة أهمية ال األنموذجسيتم بناء 
، )٢٠٠٩-١٩٨٠(ة مدتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفي النا

عن كون الناتج المحلي اإلجمالي كمتغير تابع أو معتمد يمثل دالـة فـي    األنموذجيعبر  إذ
  :اآلتي مجموعة من المتغيرات المستقلة وعلى النحو

GDP = F(G , FDI , OP , INF , L) 
  :حيث

: GDP لي اإلجمالي باألسعار الجاريةالناتج المح  
: G  العام(اإلنفاق الحكومي(  

: FDI  ات األجنبية المباشرةستثماراالرصيد  
: OP  وهي عبارة عن ناتج قسمة إجمالي الصادرات على النـاتج   ،يقتص اد اال نفت اح االدرجة

  المحلي اإلجمالي
: INF معدل التضخم  

: L  قوة العمل  
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  األنموذجوصف متغيرات  .ب
 Gross Domestic Product (GDP) ناتج المحلي اإلجماليال .١

 النشاط عن تعبر التي يةقتص اد اال المؤشرات أهم من واحداً اإلجمالي المحلي ناتجال ديع
تجـة  والخدمات المن مجموع قيم السلع ي في دولة اإلمارات العربة المتحدة، ويمثلقتصاداال

ـ هو أحد الطرو. عينة، عادةً تكون سنةزمنية ممدة خالل من الموارد الموجودة محلياً  ق ائ
  .قتصادااللقياس حجم 

) ٢٠٠٩-١٩٨٠(ة مـد دولة اإلمارات تطوراً ملحوظـاً خـالل ال   اقتصادلقد شهد 
 إلـى د أسعاره في السوق الدوليـة ووصـولها   مدعوماً بتنامي عائدات النفط نتيجة لتصاع

ة المذكورة، وكذلك نمو الكميـات  مدمستويات قياسية خصوصاً في السنوات األخيرة من ال
األمر الذي أنعكس على ارتفاع وتيـرة  ، ٢٠٠٩عام  إلى ١٩٨٠المنتجة من النفط من عام 

النـاتج المحلـي   ارتفع  إذي بفعل تنفيذ مشاريع ضخمة حكومية وخاصة، قتصاداالالنشاط 
) ٢٤٨.٧٨٩( إلـى  ١٩٨٠مليار دوالر عـام  ) ٢٩.٦٢٦(اإلجمالي باألسعار الجارية من 

بارة ع، ب%)٧٤٠(نمو نسبة المعدل  جاوزأن يت إلىكل ذلك أدى ، ٢٠٠٩مليار دوالر عام 
ـ   ىخرأ مـرات   بعالناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات قد تضاعف ما يقارب مـن س

  .]١جدول الأنظر [ )٢٠٠٩-١٩٨٠(ة مدونصف خالل ال
ارتفاعاً حاداً في األسعار وتكاليف اإلنتاج، وخاصة فـي قطـاع    ٢٠٠٧وشهد عام 

مما حد من اندفاع النمـو   ،البناء والتشييد وارتفاع أسعار السلع والمواد األولية والواردات
ة العالمية حدوث األزمة المالي هنفسي، وفي المقابل شهد النصف الثاني من العام قتص اد اال

أوجها خالل الربع األخير من العام، وقد ظهـرت  بلغت وما تبعها من انعكاسات وتبعات 
وهمـا مـن    ،آثار األزمة بشكل أكثر وضوحاً على القطاع المـالي وقطـاع اإلنشـاءات   

الدولة عام  اقتصادومع ذلك يبقى معدل نمو . الدولة اقتصادالقطاعات القيادية الرئيسة في 
 . مقارنةً بمعدالت النمو العالمية مرتفعاً ٢٠٠٨
 مـن  األزمة لمواجهة المتحدة العربية اإلمارات دولة حكومة ومنها العالم دول صدتت
سياسات على المستويين، السياسة المالية والسياسة النقدية، بقصد تحفيـز   عدة تبنيها خالل

الحكومـة  الطلب الكلي الذي نجم عنه نقص واسع في الطلب االستهالكي، حيث ضـخت  
كميات كبيرة من السيولة في نظامها المالي، وتبنت تشريعات جديدة لتحسين وتنظيم وتقديم 

ك لـذل . ية لتؤدي بالنهاية لضبط أنشطتها المختلفـة س تثمار االالنصح للمصارف التجارية و
السياسات ناجحة في عكسها التراجع الحاصل ابتداء من األشهر األخيرة من عام  هذه تعد

الكلية للناتج المحلي اإلجمالي الناجمـة   تجاهاتاالتراجع مؤشرات  إلىتي أدت ال ٢٠٠٩
ويالحظ أن النتائج المشجعة بدأت تظهر فـي األسـواق الماليـة وسـوق     . عن التخوف

مؤشراً على الخروج من حالة التردد التي سادت تلك األسـواق   دالعقارات، التي ربما تع
ي قتص اد االنشاط لل معالجاتها حزمة خالل من كوميةالح اإلجراءات همتسأكما  ،في السابق

في إبعاد حالة الشعور بالخوف لدى المؤسسات واألفراد مـن خـالل تحريـك النشـاط     
  .*تحريك الطلب الكلي إلىي والذي يؤدي بالتالي قتصاداال

  

                                                           
ية واالجتماعية لدولـة  تصادقدولة اإلمارات العربية المتحدة، المركز الوطني لإلحصاء، التقرير التحليلي لألبعاد اال* 

 .٣٢ص،٢٠٠٩اإلمارات العربية المتحدة عام 
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 Governmental Expenditure (G)اإلنفاق الحكومي  .٢
ومن ثم فقد احتل أهمية خاصة في  ،ت العامةاإلنفاق العام وسيلة إلشباع الحاجا ديع

نطاق دراسة المالية العامة، فقد جعلت منه المدرسة التقليدية سبباً وحيداً يبـرر حصـول   
الدولة على اإليرادات العامة بمعنى أن الدولة ال تحصل على اإليرادات العامة إال بقصـد  

المبالغ النقدية التي تصـدر عـن   تمويل النفقات العامة، ويمكن تعريف اإلنفاق العام بأنه 
  .القطاع العام بهدف تحقيق النفع العام

حسـب التقسـيم   بيتكون هيكل النفقات العامة في دولة اإلمارات العربية المتحـدة  
ـ   . ي من النفقات الجارية والنفقات الرأسماليةقتص اد اال  ةالنفقات الجارية تتكـون مـن ثالث

ينفق على شراء السلع والخـدمات، وأخيـراً   األجور والرواتب، ما : مكونات رئيسة هي
 علـى  يترتب ال التي الحكومية النفقات تشمل الجارية الحكومية والنفقات .التحويالت الجارية

 المال رأس في زيادة أو) األساسية البنية مشروعات(المال االجتماعي  رأس في زيادة إنفاقها
 إلـى  سـنة  مـن  والتكرار الدورية طابع عليها ويغلب) حكومية وهيئات مؤسسات( اإلنتاجي
 والتـي  العادية اإليرادات خالل تمويلها من ويتم العادية، النفقات أحياناً عليها ويطلق ،أخرى
 مسـتوياتها  العامـة بمختلـف   المرافق لتشغيل ضرورية نفقات وهي . أهمها الضرائب تعد

 ألجور ومصـروفات وا الرواتب وتشمل الحكومية األعمال لتأدية ضرورية وأيضاً اإلدارية
عمـل   رلتسـي  الالزمـة  واألدوات المستلزمات كافة وقيمة والكهرباء المياه وفواتير الصيانة
  .وحداتها بجميع الحكومة
ية علـى المشـروعات التطويريـة    اسـتثمار تمثل نفقـات  فالنفقات الرأسمالية  أما

نفاق التطـويري  ومشروعات البنية األساسية بكافة مجاالتها في الدولة، فهي تتكون من اإل
، واإلنفاق الرأسمالي المتعلـق بالمصـروفات   )نفقات إنمائية(على المشروعات الحكومية 

  .، والتحويالت الرأسمالية)القروض والمساهمات(الخاصة 
نالحظ أن النفقات الحكومية في تزايد مسـتمر طيلـة    ١بيانات الجدول ومن خالل 

يترتب  اًسلبي اًهناك جانب أن لهذه المسألة إالوعلى الرغم من الجانب اإليجابي  ،ة البحثمد
 فهي عـالوة  ،مقبولة ليست الحكومية النفقات في المستمرة وهو أن الزيادة ،على هذا التزايد

 الالزمـة  الحكومية المدخرات على آثاراً سلبية ترتب فهي العامة، للموارد أنها استهالك على
 التي الحدود في الحكومية وخاصةً الجارية فقاتالن وضع ينبغي من هنا التنمية، عملية لتمويل
) ١٠.٠٣٧(فقد ارتفعت النفقـات الحكوميـة مـن    . *وتنميته الجاري الفائض استقرار تكفل

وبنسـبة نمـو بلغـت     ٢٠٠٩مليار دوالر عام ) ٧٨.٦٦٧( إلى ١٩٨٠مليار دوالر عام 
ا يقارب مـن  ت مالنفقات الحكومية في دولة اإلمارات قد تضاعف بعبارة أخرى %)٦٨٤(

  ).٢٠٠٩-١٩٨٠(ة سبع مرات خالل المد
 Foreign Direct Investment Stock (FDI)األجنبي المباشر  ستثماراالرصيد . ٣

ات األجنبيـة  س تثمار االأن هناك زيادة مستمرة فـي رصـيد    ١جدول اليتضح من 
يد حيث وصل رص)  Outward Stockوخارج الدولة Inward Stockداخل الدولة (المباشرة 

وهو ما يعادل أكثر مـن   ،مليار دوالر) ١٢٦.٩٤٦( إلى ٢٠٠٩ات في عام ستثماراالهذه 
مليون دوالر عام ) ٤٠٩(نصف الناتج المحلي اإلجمالي للدولة في هذه السنة، بعد أن كان 

                                                           
 .١٢ص،٢٠٠١، تقرير عن المالية العامة، قتصاددولة اإلمارات العربية المتحدة، وزارة اال* 
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ات األجنبيـة  س تثمار االوهذا يعنـي أن رصـيد   %) ٣٠٩٣٨(، وبنسبة نمو بلغت ١٩٨٠
ممـا  ة الثالثين عاماً، مدمرات خالل ) ٣٠٩(اعف أكثر من المباشرة لدولة اإلمارات تض

ات األجنبيـة بتوفيرهـا البيئـة    ستثمارااليعكس قدرة دولة اإلمارات الكبيرة في استقطاب 
  .المناخية المالئمة

  Economic Openness (OP) يقتصاداال نفتاحاال .٤
 ،ركـة التجـارة  التي تنظم ح يةقتصاداالهو مجموعة السياسات  يقتصاداال نفتاحاال

 يـة، قتص اد االوتشجع رؤوس األموال األجنبية والوطنية للمساهمة في تمويل المشروعات 
ويـتم ذلـك فـي إطـار      ،وتستخدم التكنولوجيا الحديثة للعمل على زيادة الناتج القـومي 

القومي وتعمـل مـن    قتصادلالإستراتيجية حضارية شاملة تستهدف دعم القدرات الذاتية 
ـ  .واالجتماعي يقتص اد االالهيكلي في البناء  االختالليح خاللها على تصح سياسـة   دوتع

كانـت   له في جميع دول العالم اليوم سـواء  نجد تطبيقاً عاماً نموذجاًأ يقتص اد اال نفت اح اال
كسياسـة أو كمـنهج    يقتص اد اال نفت اح االو ،دول متقدمة أو متخلفة رأسمالية أو اشتراكية

 يـة قتص اد االوابط يجب أن تراعى عند وضـع السياسـة   له حدود وض يةقتصاداالللتنمية 
بمعنى التطبيق العلمي لـه يأخـذ درجـات     مطلقاً نسبياً فهوماًمنه يعد إ إذ ،العامة للدولة

 ؟القومي هل هـو متقـدم أم متخلـف    قتص اد االطبيعة بحسب ومستويات مختلفة  اًوأنماط
   ؟أم رأسمالي اشتراكيهل هو  يقتصاداالحسب طبيعة النظام بو

ي بقسمة الصادرات على الناتج المحلي اإلجمـالي،  قتص اد اال نفت اح االوتقاس درجة 
ي الكبيـر علـى   قتص اد اال نفت اح االدل ذلك على ) %١٠٠( إلىوكلما كانت النتيجة قريبة 

ي لدولـة  قتص اد اال نفت اح االنجد أن درجـة   ١ومن خالل بيانات الجدول . العالم الخارجي
وبمتوسـط  ) م٢٠٠٩-١٩٨٠(ة مـد خـالل ال ) %٨٧(و  %)٤٧(اإلمارات تراوحت بين 

ي الكبير نسبياً، وانحـراف  قتص اد اال نفت اح اال إلىوالتي تشير %) ٦٨(بلغت  انفتاحدرجة 
 نفت اح االالتجانس الكبيـر فـي مسـتويات     إلىحيث تشير هذه القيمة ) ٠.١٠٢(معياري 

فيمـا يتعلـق   ابتـة  يـة الث قتص اد االة المذكورة ناتجة من السياسـة  ي خالل المدقتص اد اال
  .ة البحثمدخالل بالصادرات 

  Inflation ( INF )التضخم  .٥
. السـلع والخـدمات   العام ألسـعار  التضخم الحالة التي يرتفع فيها المتوسط يمثل

النوع األول  يسم :وذلك بحسب منشئه ،نوعين أساسين على تنقسم أسباب حدوث التضخمو
بسـبب تزايـد الطلـب     من التضخم الذي ينشأالطلب وهو ذلك النوع  بالتضخم الناجم عن
 نفت اح االالمحليـة وبدرجـة    يـة قتصاداال والخدمات ألسباب تتعلق بالبنية الكلي على السلع

نظام السوق ينشأ تزايـد   إلىتمر بفترات تحول  التي ياتقتص اد االففي معظم  ،يقتص اد اال
 أما النوع الثاني. ألسعارلالمستوى العام  متالحقة في ارتفاعات الكلي ينتج عنه في الطلب

تكلفـة   رتفـاع إ التضخم عن وينتج هذا النوع من ،زايد التكلفةالتضخم الناتج عن ت فيسمى
أسعار المواد الخام والتـي   أو مثالً نفطكأن ترتفع أسعار ال ،المنتجات المحلية والمستوردة

حدوث تغيـرات   لىإاإلشارة هنا  وتجدر. لألسعار عام في المستوى العام ارتفاعينتج عنها 
ـ  ،إحداث التضـخم  تسهم في محددة يةاقتصادمعينة في متغيرات   النفقـات زيـادة   دإذ تع

 إلىويكمن إرجاع هذا النوع من التضخم  ،حدوث التضخم في الحكومية مثالً عامالً أساسياً
 مـن الطلـب اإلجمـالي فـي     الحكومية جانباً هاماً لنفقاتتمثل ا حيث جانب الطلب الكلي
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 ،يادة الكتلة النقديةز :نذكر منها عوامل أساسية تسهم في حدوث التضخموهناك  .دقتص ا اال
 ،أسـعار الصـرف   انخفـاض ، أسعار المواد الخام رتفاعا ،الحكومية النفقاتالزيادة في 

مسـتوى   انخفـاض ، سوء اإلدارة النقديـة ، الزيادة في عدد السكان، يقتص اد اال نفت اح اال
المحـدد األول لنجـاح    دتع البلد أن السياسة النقدية في إلى وهنا تجدر اإلشارة .اإلنتاجية

إن التضخم كان من أهم التحديات التي  .والبطالة القضاء على مشاكل التضخم الحكومة في
أن  ١يالحظ من بيانـات الجـدول   ، حيث اإلمارات خالل السنوات الماضية دولة واجهت

 ،كانت متدنيـة جـداً  ) ٢٠٠٣-١٩٨٣(ة مدخالل الفي دولة اإلمارات التضخم مستويات 
، ولكن أرتفع التضخم بصورة كبيرة فـي السـنوات   %)٥.٥-%٠.٦(حيث تراوحت بين 

مما ترتب عليه ارتفـاع أسـعار    ،الدولة إلىلعمالة الوافدة لإلقبال الكبير االماضية نتيجةً 
 )٢٨(أعلى مستوياته منذ أكثر مـن   إلىوصل معدل التضخم حيث  ،اإليجارات والعقارات

فـي األعـوام    التضخم سريعاً أرتفعفقد  عموماً .٢٠٠٨عام %) ١٢.٢٦(حيث بلغ  ،سنة
كبر منطقة مصدرة للـنفط فـي   العربي والتي تعد أمنطقة الخليج  جميع دولةفي األخيرة 

منذ عـام   أمثالهانحو خمسة  إلىالنفط  أسعاربفضل ارتفاع  اتقتص اد اال نمتالعالم، حيث 
أقـل نسـبة    إلـى  معدالت التضخم سياسة جديدة لتقليل اراتدولة اإلموقد تبنت  .٢٠٠٢

فـي عـام    )%١.٥٦( إلـى معدل التضخم تراجع أثمرت هذه السياسة عن  حيثممكنة، 
  *%)٣(بحدود  ٢٠١٠أن يكون معدل التضخم في عام ، كما أنه من المتوقع ٢٠٠٩

ة علـى  يقتص اد االإن معدالت التضخم العالية تعكس حالة عدم استقرار في السياسة 
ية غير مؤكدة، وبذلك فان التضخم ال يشجع استثمارككل، مما يخلق بيئة  قتص اد االمستوى 

ستزداد بالمقابل،  قتص اد االن الكلف النسبية لإلنتاج في األجنبي المباشر الجديد أل س تثمار اال
ـ   ،يـة قتص اد االانكماش النشـاطات   إلىويؤدي انخفاض مستوى األسعار  ن إوبالتـالي ف

إفالس الشركات ويقوم المستثمرون المحليون ببيع مجوداتهم  إلىقود في النهاية ي نكماشاال
 س تثمار االوقد ينتج عن ذلك توسع في تدفقات  ،المستثمرين األجانب بأسعار منخفضة إلى

  .(Hemmer, 1973, 24) األجنبي المباشر
  
  Labor Power ( L )قوة العمل  .٦

في قطاعـات تتطلـب    س تثمار االعتمد على ن نمط النمو الذي ساد منطقة الخليج اإ
تزايد معدالت استقدام العمالة الوافدة بوتيرة متسارعة فـي   إلىعمالة كثيفة، وهذا ما أدى 

 )%٣١(مستويات غير مسبوقة في كل من دولـة اإلمـارات    إلىالقطاع الخاص، لتصل 
  .٢٠٠٨عام  )%١٧.٨(والبحرين 
ي قتص اد االاالزدهار  فضالً عن ماراتدولة اإلن االستقرار األمني والسياسي في إ

واحة آمنة  إلىالقوي الذي تشهده الدولة، أسهما في صقل صورتها عربياً وعالمياً لتتحول 
ن عـدد  إذ إ. أرضها من مختلف أنحـاء العـالم   إلىقادرة على استقطاب العمالة التي تفد 

ن غياب الضرائب وفـرص العمـل   كما أ، )%٦(المقيمين في الدولة ينمو بمعدل سنوي 
اإلقبـال   أنغير . تعد أهم العوامل التي تجتذب العمالة األجنبية الدولةالعديدة التي تقدمها 

                                                           
* http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=364881 
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الدولة، كانت لهما انعكاسـاتهما علـى    إلىونمو أعداد الوافدين  اإلماراتعلى العمل في 
ارتفاع حـاد   إلىلي المعيشة، إذ تسببا في رفع مستويات الطلب على المساكن ما أدى بالتا

ذلك، ارتفعت أسعار السلع األساسية والخـدمات مثـل المـواد     فضالً عن .في اإليجارات
  .**الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية

العمل في دولـة اإلمـارات،    قوةأن هناك زيادة مستمرة في  ١جدول اليتضح من 
مليون عامل بعـد  ) ٢.٨٨٤( إلى ٢٠٠٩حيث وصل إجمالي عدد العاملين في الدولة عام 

وهذا يعني أن حجـم  %) ٤٢٣(، وبنسبة نمو بلغت ١٩٨٠ألف عامل عام ) ٥٤٨(أن كان 
  .ة الثالثين عاماًمدالعمال في دولة اإلمارات قد تضاعف أكثر من أربع مرات خالل 

  
  ٢ جدولال

  اإلحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث

  المتغيرات
  القيمة العظمى  القيمة الصغرى

  متوسطال
االنحراف 
  السنة  القيمة  السنة  القيمة  المعياري

GDP ) 70,562.60 72,186.67 2008 294,170 1986 21,674  )$مليون 

G      ) 16,619.03 21,629.97 2009 78,667 1984 8,475 )$مليون 

FDI  ) 35,285.42 17,137.17 2009 126,946 1981 393  )$مليون 

OP  %47 1986 %87 2007 %68 %10 

INF %0.6 1990 %12.26 2008 %4.75 %2.99 
L   )١٠٠٠ 

  )شخص
548 1980 2,884 2009 1,478.90 766.74  

 SPSS بواسطة البرنامج ثينمن إعداد الباح  :المصدر
  
  األنموذجاألساليب القياسية المستخدمة لتحليل  .ج
  األنموذجتقدير  .١

تم تطبيـق طريقـة المربعـات     التابع تأثير المتغيرات المستقلة في المتغيرلمعرفة 
كما في الجدول  نموذجأأفضل  كانت نتائج تقديرو ،البحثعلى بيانات  عتياديةاالالصغرى 

  :اآلتي
  

  ٣الجدول 
  ةمدمتعدد بدولة اإلمارات خالل الالخطي ال نحداراالنموذج أل التقديرنتائج 

)٢٠٠٩-١٩٨٠(  

الخطأ المعياري  المعامل المتغير
مستوى  t  قيمة  للمعامل

 المعنوية
Constant  -3519.5 5279.711 -0.67 0.51 

FDI 1.396 0.076 18.47 0.00 

                                                           
** http://www.ameinfo.com/ar-36091.html 

http://www.ameinfo.com/ar
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INF 1744.25 589.15 9.25 0.00 

L 29.415 3.179 2.96 0.01 
        ٠.٩٩ Rالمتعدد  رتباطاالمعامل 

        %٩٩ R2معامل التحديد 
  SPSSاً على نتائج البرنامج اعتماد ينإعداد الباحث :المصدر

  

فضل النتائج وهـو  أعطى أقد  مقدرالعام الخطي ال األنموذجمن الجدول أعاله يتبين 
يتبين من الجدول أعاله  GDP = -3519.5 + 1.396*FDI + 1744.25*INF + 29.415*L :تيآلاك

  :يأتما ي
ي قتص اد اال نفت اح االعدم وجود تأثير معنوي من قبل كالّ من اإلنفاق الحكومي ودرجـة   •

وذلك ألن مستوى المعنوية لكل منهـا كـان أكبـر مـن      ،المحلي اإلجماليعلى الناتج 
)٥%.( 

ات س تثمار االفإنه كلمـا زاد رصـيد   من معدل التضخم وقوة العمل،  باستبعاد تأثير كٍل •
 الناتج المحلي اإلجمالي للدولـة قابله زيادة في تفس جنبية المباشرة بمقدار مليون دوالراأل

 .والرد مليون) ١.٣٩٦(بمقدار 
ات األجنبية المباشرة وقوة العمل، فـإن زيـادة   س تثمار االمن رصيد  باستبعاد تأثير كٍل •

 بـأكثر مـن  زيادة الناتج المحلي اإلجمالي للدولـة   إلىيؤدي ) %١(معدل التضخم بـ 
 .دوالر مليار) ١.٧٤٤(

 ات األجنبية المباشرة ومعدل التضخم، فإن زيادةس تثمار االمن رصيد  باستبعاد تأثير كٍل •
زيادة الناتج المحلي اإلجمالي للدولة بمقدار  إلىشخص يؤدي ) ١٠٠٠(حجم العمالة بـ 

 .مليون دوالر) ٢٩.٤١٥(
في الناتج المحلي اإلجمالي، نجد أن  المستقلةمتغيرات اللتأثير  tاً على قيم اختبار اعتماد •

ج المحلـي  ات األجنبية المباشرة هو أقوى المتغيرات تأثيراً فـي النـات  س تثمار االرصيد 
 .اإلجمالي، يليه معدل التضخم ثم قوة العمل

هناك  يظهر Multiple Correlation Coefficientالمتعدد  رتباطاالمن خالل قيمة معامل  •
ومعدل التضخم وقوة ات األجنبية المباشرة س تثمار االعالقة قوية جداً وموجبة بين رصيد 

رى، فزيادة قيم هذه المتغيرات معاً إلجمالي من جهة أخوالناتج المحلي ا، العمل من جهة
 .في الناتج المحلي اإلجمالي هانفسبمقدار ثابت يكاد يقابلها الزيادة 

أو ما يعرف بمربع معامـل   Coefficient of Determinationتشير قيمة معامل التحديد  •
من التغيرات التي تحصل في الناتج المحلـي اإلجمـالي   %) ٩٩(فإن المتعدد،  رتباطاال
ات األجنبية المباشرة ومعـدل التضـخم وقـوة    س تثمار االة اإلمارات سببها رصيد لدول

سـببها   من التغيرات التي تحصل في الناتج المحلي اإلجمـالي %) ١( في حينالعمل، 
بهذا تتضح القدرة التفسيرية العالية لنمـوذج  . األنموذجمتغيرات أخرى غير مضمنة في 

 .البحثالبحث في تفسير العالقة بين متغيرات 
  األنموذج ختبار معنويةإ. ٢

معنوي من الناحية اإلحصـائية عنـد مسـتوى    أنه المقدر  األنم وذج أظهرت نتائج 
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، بمعنى أن هناك تأثيراً معنوياً من قبل المتغيرات المستقلة الثالثة مجتمعـةً  )%١(معنوية 
غيـر التـابع   على المت) ات األجنبية المباشرة، معدل التضخم، قوة العملس تثمار االرصيد (
  :كما يظهر ذلك جدول تحليل التباين اآلتي) الناتج المحلي اإلجمالي(

  

  ٤ الجدول
  نموذج المقدرألجدول تحليل التباين لال

درجات  مجموع المربعات مصادر التباين
  الحرية

قيمة اختبار  التباينات
F 

مستوى 
 المعنوية

 47541395216.5 3 142624185649.5  نحداراال
٠.٠٠ ٦٩٨.٦٨ 

 68044174.3 26 1769148531.2 )البواقي(األخطاء 

    29 144393334180.7 الكلي
  SPSSاً على نتائج البرنامج اعتماد ينإعداد الباحث :المصدر

  
  عالقة المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع .٣

لمعرفة عالقة كل متغير مستقل بالمتغير التابع بصورة منفردة، تم حساب معامالت 
التي تبين العالقة بين متغيـر مسـتقل    Partial Correlation Coefficientالجزئية  رتباطاال

األخرى ذات التأثير المعنـوي فـي    المستقلة ومتغير تابع بثبات أثر أو استبعاد المتغيرات
  :يكانت النتائج كما في الجدول اآلت المتغير التابع، حيث

  
  ٥ الجدول

  مع نسب المساهمة المقدر األنموذجمتغيرات  الجزئية بين رتباطاالمعامالت 

  رتباطاالمعامل   المتغيرات المستبعدة  المتغيران
مستوى 
  المعنوية

  نسبة 
 المساهمة

GDP & FDI  INF & L  ٩٣ ٠.٠٠  ٠.٩٦% 
GDP & INF  FDI & L  ٢٥ ٠.٠٢  ٠.٥٠% 

GDP & L  FDI & INF  ٧٧ ٠.٠٠  ٠.٨٨% 
 SPSSمج بواسطة البرنا ينمن إعداد الباحث  :المصدر
  
  :تضح من الجدول أعاله ما يأتيي

لمحلي ات األجنبية المباشرة والناتج اس تثمار االتوجد عالقة قوية جداً وموجبة بين رصيد  •
من معدل التضخم وقوة العمل، وهي عالقـة معنويـة عنـد     اإلجمالي باستبعاد أثر كٍل

حلي اإلجمـالي  من التغيرات التي تحصل في الناتج الم%) ٩٣(، كما أن )%١(مستوى 
 التطابق ١األجنبي المباشر، حيث يتبين من الشكل  س تثمار االرصيد  إلىيمكن إرجاعها 

 .ة البحثمدالكبير بين تطور نمطي المتغيرين خالل 
بعاد توجد عالقة متوسطة القوة وموجبة بين معدل التضخم والناتج المحلي اإلجمالي باست •

لمباشرة وقوة العمل، وهي عالقة معنوية عنـد  ات األجنبية استثماراالمن رصيد  أثر كٍل
من التغيرات التي تحصل في الناتج المحلي اإلجمـالي  %) ٢٥(، كما أن )%٥(مستوى 

ـ   ٢معدالت التضخم، حيث يالحظ من الشكل  إلىيمكن إرجاعها  ة بـين  ضـعف العالق
لهـا  ن التقلبات الكبيرة في معدالت التضـخم لـم تقاب  إ ، إذ٢٠٠٠المتغيرين لغاية عام 
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النـاتج   في الناتج المحلي اإلجمالي بل كانت الزيادة شبه ثابتة فـي قـيم   هانفسالتقلبات 
يالحـظ أن نمـط    ٢٠٠٠، ولكن بعد عام )٢٠٠٠-١٩٨٠(ة المحلي اإلجمالي طيلة المد

 .التغير في قيم المتغيرين ساده كثير من التطابق
 لي اإلجمالي باستبعاد أثر كـلٍ توجد عالقة قوية جداً وموجبة بين قوة العمل والناتج المح •

ات األجنبية المباشرة ومعدل التضخم، وهي عالقة معنويـة عنـد   س تثمار االمن رصيد 
من التغيرات التي تحصل في الناتج المحلي اإلجمـالي  %) ٧٧(، كما أن )%١(مستوى 

أنه علـى الـرغم مـن الزيـادة      ٣ يالحظ من الشكل إذقوة العمل،  إلىيمكن إرجاعها 
ه الزيادة سار بنفس اإال أن اتج) ٢٠٠٩-١٩٨٠(ة البحث مدي قوة العمل طيلة الخطية ف

  .مسار زيادة الناتج المحلي اإلجمالي
  

  ١الشكل 
) مليون درهم(الناتج المحلي اإلجمالي مع ات األجنبية المباشرة ستثماراالتطور رصيد 

  )٢٠٠٩-١٩٨٠(ة خالل المد في دولة اإلمارات
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  Excelباستخدام البرنامج  ينإعداد الباحث :المصدر   
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  ٢ الشكل
في دولة اإلمارات خالل ) مليون درهم(الناتج المحلي اإلجمالي معدالت التضخم مع تطور 

  )٢٠٠٩-١٩٨٠(ة مدال
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  ٣الشكل 

في دولة ) درهم مليون(مع الناتج المحلي اإلجمالي ) شخص ١٠٠٠(قوة العمل  تطور
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  نموذج من المشكالت القياسيةلو األخ .٤
ـ   ألنموذج البحث، خلو اأكما أظهرت نتائج تقدير  نمـاذج   كالتنمـوذج مـن مش

نمـوذج الخطـي   حيث تظهر هذه المشكالت عند عدم تحقق شروط األ ،القياسي قتص اد اال
وعلـى  عدم دقة التنبؤات، كذلك يترتب عليها تحيزات التقديرات وعدم دقتها والعام، والتي 
  :النحو اآلتي

  
 Heteroscedasticity Problemمشكلة عدم تجانس التباين 

الخطي هو ثبـات أو تجـانس تبـاين الخطـأ      نحدارنموذج االأير أحد شروط تقد
ولضمان تحقق ذلك يجب أن ال تكون هنـاك عالقـة بـين قـيم     نموذج، العشوائي في األ

نموذج، بمعنى أن التباين في قـيم  المتغيرات المستقلة وقيم الخطأ العشوائي المقدر من األ
وعنـد   .نمـوذج تغير مسـتقل فـي األ  التباين في قيم كل م بسببالخطأ العشوائي ال ينتج 

نموذج تصـبح متحيـزة وغيـر كفـوءة، كمـا أن      حصول هذه المشكلة فإن مقدرات األ
 .unreliableعليهـا   عتماداالنموذج المقدرة ال يمكن االختبارات اإلحصائية لمعامالت األ

ومن االختبارات المستخدمة للكشف عن وجود مشكلة عدم تجانس التبـاين هـو اختبـار    
حيث يتم حساب معامل  Spearman Rank Correlationالرتب لـ سبيرمان  ارتباطل معام

نموذج وبـين قـيم كـل    الرتب بين القيم المطلقة لألخطاء العشوائية المقدرة من األ ارتباط
-٢٠٥، ٢٠٠٢براهيم، إ( رتباطااللمعنوية معامل  tمتغير مستقل ومن ثم استخدام اختبار 

٢٠٧(.  
  

  ٦الجدول 
  المقدر األنموذجسبيرمان بين المتغيرات المستقلة والخطأ العشوائي في  ارتباطمعامالت 

  مستوى المعنوية tقيم اختبار   مع األخطاء رتباطاالمعامالت   المتغيرات المستقلة
FDI 0.07  0.368 0.70 
INF  0.01  0.051 0.97 
L  0.09 0.461 0.63 

 SPSSبواسطة البرنامج  ينمن إعداد الباحث  :المصدر
  

غير معنويـة عـن مسـتوى     رتباطاالأن جميع معامالت من الجدول أعاله  يالحظ
نمـوذج البحـث   أ، مما يدل على عدم وجود مشكلة عدم تجانس التباين في %)٥(معنوية 
  .المقدر

  
 Multicollinearity Problemالخطي المتعدد  التداخلمشكلة 

سل الزمنية عندما تكون قـيم  تحصل مشكلة التداخل الخطي المتعدد في بيانات السال
ويترتـب  . ة زمنية معينة بنفس االتجاه والتغيرمدأو أكثر تتطور خالل  مستقلين متغيرين

كما أن تباينات هذه المعـامالت  ) الميول(على وجود المشكلة تحيز قيم المعامالت المقدرة 
المشـكلة فـي    تنشأ هذهو. نموذجعدم الوثوق بنتائج األ إلىمما يؤدي  ،ستكون كبيرة جداً

بيرسـون بـين كـل     ارتباطنموذج القياسي عندما يكون معامل أو أكثر من معامالت األ
، ومن األساليب التي تستخدم للكشف عن جود المشكلة )٠.٩٥±(متغيرين مستقلين يتجاوز 
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والذي يرمز له اختصاراً بـ  Variance Inflation Factorهي حساب عامل تضخم التباين 
VIF من المعادلة اآلتية والذي يحسب:  

 

وبـاقي   Xjفيه المتغير التابع هو  انحدارنموذج أمعامل التحديد في  حيث يمثل 
 زدواجاالذلك على وجود مشكلة  دّل VIF>10فإذا كانت  .المتغيرات هي متغيرات مستقلة

  .)٢٧٣-٢٧٢، ٢٠٠٢ ،إبراھیم وآخرون( نموذجالخطي المتعدد في األ
  
  ٧الجدول 

  نموذج المقدرألقيم عوامل تضخم التباين ل
  VIFقيم   المتغيرات المستقلة

FDI 3.03  

INF  1.33  

L  2.53  
 SPSSبواسطة البرنامج  ينمن إعداد الباحث  :المصدر

  
علـى خلـو    ّلمما يد) ١٠(هي أقل من  VIFيتبين من الجدول أعاله أن جميع قيم 

  .طي المتعددالخ زدواجاالنموذج البحث المقدر من مشكلة 
  

  Autocorrelation Problemالذاتي  رتباطاالمشكلة 
أكثر مما هـو عليـه    Time Seriesتحدث هذه المشكلة في بيانات السالسل الزمنية 

وتحصل هذه المشكلة نتيجةً لترابط قيم  Cross-Sectionي بيانات المقطع العرضي الحال ف
 نحـدار أنموذج االبناء  شروط أحدنص ي إذالمقدر،  نحدارنموذج االأالخطأ العشوائي في 

ومن نتائج وجـود   .الخطي على استقاللية قيم الخطأ العشوائي بعضها عن البعض اآلخر
لـيس لهـا أقـل    (نموذج المقدرة سوف لن تكون كفوءة هذه المشكلة هي أن معامالت األ

ومـن  . يحةنموذج سوف لن تكون صحوبالتالي فإن تنبؤات المتغير التابع في األ) التباينات
والذي  Durbin-Watsonواتسن -اختبارات الكشف عن وجود هذه المشكلة هو اختبار دربن

  :والذي يحسب من المعادلة اآلتية D.Wيرمز له اختصاراً بـ 
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م والذي يمثل الفرق ما بين القـي  األنموذجهو الخطأ العشوائي المقدر من  teحيث 

  .المقدر األنموذجمن الفعلية للمتغير التابع والقيم المقدرة له 
يـتم  القياسـي   قتص اد االالموجود في غالبيـة كتـب    Durbin-Watsonمن جدول و

اً على عدد المتغيـرات  اعتماد Udو Ldأي D-Wاستخراج الحدين األدنى واألعلى لـ 
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 D.Wقيمة ، تتم مقارنة )مستوى المعنوية( αو ) حجم العينة( nو  نموذجاألالمستقلة في 

  :)٢٤١-٢٣٨، ٢٠٠٢بسام واخرون، ( بحسب اآلتي Udو Ldبالقيمتين 

LdWDإذا كانت  .أ << ذاتـي   ارتبـاط (الـذاتي   رتبـاط االمشكلة فذلك يبين وجود  0.
  .)موجب

ULإذا كانت  .ب dWDd <<   .ذاتي ارتباط مشكلة فإنه من غير المؤكد وجود .

UUإذا كانت  .ت dWDd −<<   .الذاتي رتباطااللمشكلة فذلك يعني ال وجود  .4

LUإذا كانت  .ث dWDd −<<−  رتبـاط اال مشـكلة  فإنه من غير المؤكد وجـود  4.4
  .ذاتيال

4.4إذا كانت  .ج <<− WDd L  ذاتـي   ارتباط( ذاتيال رتباطاالمشكلة فذلك يعني وجود
  .)سالب

اً اعتمادو Durbin-Watsonمن جدول ، وD.W=2.46فإن  األنموذجومن نتائج تقدير 

αو  n=30و  3=على عدد المتغيرات المستقلة  Ud=42.1و Ld=01.1فإن 1%=
  :نجد أن

UU dWDd −<< 4. ϖ 1.42 < 2.46 < 2.58 
  .الذاتي رتباطاالنموذج البحث من مشكلة أمما تقدم نستنتج خلو  

  
  دقة التنبؤات .٥

نموذج من خالل قيمة معامـل التحديـد   مما تقدم الحظنا القدرة التفسيرية العالية لأل
، وكذلك من خالل تأثير كل متغير من المتغيرات المستقلة فـي المتغيـر   %)٩٩(غة البال

المقدر مـن جميـع مشـاكل     األنموذجخلو  فضالًالتابع، وتأثير هذه المتغيرات مجتمعةً، 
في أيـة  اإلجمالي  دقة التنبؤات بالناتج المحلي إلىالنماذج القياسية، كل هذه األسباب تقود 

ات األجنبية المباشرة، معدل س تثمار االرصيد : عد معرفة قيم كل منوذلك ب ،سنة مستقبلية
وعند محاولة التنبؤ بقيم الناتج المحلي اإلجمالي للفترة . التضخم، وقوة العمل في تلك السنة

المقدر نجد أن هناك تقارباً كبيراً بين هذه القيم والقيم  األنموذجباستخدام ) ٢٠٠٩-١٩٨٠(
ويتضح ذلـك مـن الشـكل    في عملية التنبؤ،  األنموذجاءة ودقة مما يدل على كف ،الفعلية
  :اآلتي
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  ٤الشكل 
مليون ) (٢٠٠٩-١٩٨٠(الناتج المحلي اإلجمالي بدولة اإلمارات خالل الفترة  تطور

 نموذج البحث المقدرأالفعلي والمقدر باستخدام ) دوالر

  Excelباستخدام البرنامج  ينمن إعداد الباحث :المصدر
  
  والتوصيات النتائج -رابعاً

  النتائج .أ
بلغت نسـبة   إذ، )٢٠٠٩-١٩٨٠(ة مدكان نمو الناتج المحلي اإلجمالي سريعاً خالل ال .١

الناتج المحلي اإلجمالي لدولة اإلمارات قد تضاعف مـا   بعبارة أخرى%) ٧٤٠(النمو 
 .ةمدالهذه يقارب من سبع مرات ونصف خالل 

) داخل الدولة وخارج الدولـة (جنبية المباشرة ات األس تثمار االالنمو الكبير في رصيد  .٢
مليـار دوالر  ) ١٢٧(ما يقـارب   إلى ٢٠٠٩ة البحث، حيث وصل في عام خالل مد

تج المحلي وهو ما يعادل أكثر من نصف النا) مليار درهم إماراتي ٤٦٦.٥أكثر من (
 .اإلجمالي للدولة في هذا العام

ي قتص اد اال نفت اح االالحكومي ودرجة من اإلنفاق  تأثير معنوي من قبل كٍل عدم وجود .٣
 .ة البحثمدعلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل 

 إذ ،ات األجنبية المباشرة أثراً قوياً على الناتج المحلي اإلجمـالي س تثمار االأن لرصيد  .٤
ن كل زيادة في هذا الرصيد سواء داخل أو خارج الدولة بمقدار مليون دوالر يقابلـه  إ

 .دوالر مليون) ١.٣٩٦(ج المحلي اإلجمالي للدولة بمقدار زيادة في إجمالي النات
زيادة الناتج المحلي اإلجمالي للدولة بـأكثر   إلىيؤدي ) %١(زيادة معدل التضخم بـ  .٥

 إلـى شخص يؤدي ) ١٠٠٠(بـ  لالعم قوةزيادة ، كما أن مليار دوالر) ١.٧٤٤(من 
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 .ن دوالرمليو) ٢٩.٤١٥(زيادة الناتج المحلي اإلجمالي للدولة بمقدار 
ات األجنبية المباشرة هو أقوى المتغيرات تأثيراً في النـاتج المحلـي   س تثمار االرصيد  .٦

 .اإلجمالي، يليه معدل التضخم ثم قوة العمل
 نتفسير العالقة بين المتغيرات، إذ إ نموذج البحث المقدر فيالقدرة التفسيرية العالية أل .٧

اإلجمالي لدولة اإلمارات سـببها   من التغيرات التي تحصل في الناتج المحلي%) ٩٩(
%) ١(ات األجنبية المباشرة ومعدل التضخم وقوة العمل، بينما فقـط  س تثمار االرصيد 

من التغيرات التي تحصل في الناتج المحلي اإلجمالي سببها متغيرات أخـرى غيـر   
 . األنموذجمضمنة في 

يث تظهـر هـذه   القياسي، ح قتص اد االمن مشكالت نماذج البحث المقدر نموذج أخلو  .٨
الخطي العام، والتي يترتب عليها تحيزات  األنموذجالمشكالت عند عدم تحقق شروط 

 .التقديرات وعدم دقتها وكذلك عدم دقة التنبؤات
  .نموذج البحثأدقة وكفاءة التنبؤات في الناتج المحلي اإلجمالي باستخدام  .٩
  
 التوصيات .ب
المتغيـرات ذات التـأثير الحقيقـي    القياسي للبحث باحتوائه علـى   األنموذجشمولية  .١

للتنبـؤات   األنمـوذج يمكن استخدام هذا  من هنااألساسي في الناتج المحلي اإلجمالي، 
مما يساعد على وضـع الخطـط    ،بالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية مستقبالً

 .ية بشكل سليم خصوصاً فيما يتعلق بسياسة اإلنفاق العامقتصاداال
 ذات العالقات القطاعات في وبالتحديد القطاعات مختلف في األجنبي ارستثماال تشجيع .٢

 في وكذلك ات،ستثماراالهذه  من المردود تعظيم بغرض األخرى القطاعات مع الترابطية
 .النفطية اإليرادات على عتماداالحدة  لتخفيف العالية؛ التصديرية القدرة ذات األنشطة
 والمشاريع تخصيصها يتم سوف التي طاعاتفي الق اتستثماراال هذه تشجيع فضالً

 المستثمر يتمتع بها التي والمالية واإلدارية للقدرة التقنية نظراً التحتية بالبنية المرتبطة
  .األجنبي

 بعض المؤشرات على تأثيره دراسة خالل من األجنبي ستثماراال من ستفادةاال مدى تقييم .٣
 والبحث التقنية العمالة، ونقل وتوظيف يبتدر الصادرات، وتنويع زيادة: مثل يةقتصاداال

 .والتطوير
 فإن ،دولة اإلمارات إلى المتدفق المباشر األجنبي ستثماراال حجم تنامي من الرغم على .٤

حول  عميقة أبحاث وجود دون تحول المباشر األجنبي ستثماراالب المتعلقة البيانات ندرة
 تحديد المحددات إلى للوصول حليليةت أبحاث إلى ماسة فالحاجة المعرفة، من المجال هذا

 .لإلمارة األجنبي ستثماراال لتدفق الرئيسة
القائمة  اتستثماراال على التركيز مع الصناعي ستثمارلال خاصة وميزات أولوية إعطاء .٥

 المحلية المالية الفوائض استيعاب: منها أهداف، عدة تحقق ألنها المال وذلك رأس على
 من والتقليل العالمية، األسواق في عليها متنام الطلب ألجنبي،ا ،المال رأس مع باالشتراك

 والتركيبة والعقارات الخدمات قطاع على عبئاً تشكل أصبحت التي األجنبية العمالة تدفق
 .السكانية
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  المستثمر يستفيد والمعلومات للبيانات متينة قاعدة تشكل متكاملة يةاستثمار خارطة إيجاد  .٦

وبنـاء   ية،سـتثمار اال للمشاريع السليم التوطين يضمن بما ستثماراال قرار اتخاذ في منها
يـتم   ومتكاملة، واضحة يةاستثمار قوائم وإعداد ات،ستثماراالب تتعلق التي للبيانات قاعدة

الجغرافيـة   المنـاطق  فيهـا  ويحدد .مستجدات من يطرأ ما ضوء في باستمرار تحديثها
 .وبالمطل ستثماراال نوع مع ستثمارلال المخصصة

 :ياآلت الوجه على األجنبي ستثماراال الدولة تجاه أهداف تحديد .٧
 .الصادرات وتنمية التصديري التوجه تحقيق §
 .األجنبي ستثماراال منتجات تطوير في المحلي والتطوير البحث من ستفادةاال §
 .البلدان النامية في األجنبية الشركة مال رأس في والمواطنين الخاص القطاع مشاركة §
 .اإلمارة في اإلنتاجية للقاعدة والمالئمة الضرورية تقنيةال نقل §
 .يةقتصاداال القطاعات مع تشابكات إيجاد §
 .األجنبي ستثماراال اجتذاب عند والبيئية جتماعيةاال الجوانب مراعاة §
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  .٢٠١٠ظبي  أبو
األجنبي المباشر لدولة اإلمارات  س تثمار اال، قتص اد االلعربية المتحدة، وزارة دولة اإلمارات ا .٥

 .٢٠٠٨م، ٢٠٠٦-٢٠٠٥العربية المتحدة 
ي واالجتماعي السـنوي،  قتص اد اال، التقرير قتص اد االدولة اإلمارات العربية المتحدة، وزارة  .٦

١٩٩٣.  
ي واالجتماعي السـنوي،  تص اد قاال، التقرير قتص اد االدولة اإلمارات العربية المتحدة، وزارة  .٧

٢٠٠١.  
ي واالجتماعي السـنوي،  قتص اد اال، التقرير قتص اد االدولة اإلمارات العربية المتحدة، وزارة  .٨

٢٠٠٩.  
األجنبي المباشر والتنمية،  س تثمار االوائتمان الصادرات،  س تثمار االالمؤسسة العربية لضمان  .٩

 .١٩٩٩، الكويت، ١/٩٩سلسلة الخالصات المركزة، السنة الثانية، إصدار 
االنجازات المتحققة : دولة اإلمارات العربية المتحدة اقتصاد، ٢٠٠٢، محمد سعيد عميرة .١٠

  .ي بين الدول اإلسالميةقتصاداالوالتطلعات المستقبلية، مجلة التعاون 
األجنبي المباشر، برنامج أعده المعهـد العربـي    س تثمار االتطوير ، ٢٠٠٤مصطفى بابكر،  .١١

-٢٤مع مركز المعلومات ودعم  اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بمصـر،  للتخطيط بالكويت 
  .يناير ٢٨
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