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 تعالی بسمه

 پژوهی جهان اسالم مؤسسه آینده 

 35گزارش ویژه شماره 

 ”نفت و توسعه انسانی در امارت متحده عربی“

 لیال آدمزاد؛ کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

  1971این کشور در سال    است؛ای خشک و بی آب و علف  منطقه   ،های جنوبی خلیج فارس کشوری در کرانه امارات  

میلیون نفر دارد که فقط یک میلیون    هفت نشین ایجاد شده است. امارات جمعیتی در حدود  شیخ  هفتبا پیوستن  

ز کشورهای دیگر. بخش اعظم  های بومی و اصیل هستند و شش میلیون نفر دیگر مهاجرین انفر از آن اماراتی 

های شود. این کشور اقتصادی کامالً باز دارد و توانسته است با کمک برنامه درآمد این کشور از منابع نفتی تأمین می 

سازی اقتصادی میزان وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. امارات از لحاظ آزادی تجارت  بسیاری برای متنوع 

مند آسیا شناخته شده عنوان هفتمین اقتصاد قدرتر جهان دارد. همچنین این کشور به را د  پنجالملل نیز رتبه  بین

های عنوان یکی از شاخصاست. امارات متحده عربی ارتقای زندگی شهروندان و باال بردن سطح توسعه انسانی را به 

د کشورها را به چند  های ساالنه خواصلی در توسعه اقتصادی خود در نظر گرفته است. سازمان ملل در گزارش 

کشورهای با توسعه انسانی خیلی باال، باال، متوسط، پایین و سایر کشورها. کشور امارات   تقسیم کرده است: دسته

 جهان قرار گرفته است. وچهارسی در جایگاه  2018در رده کشورهای با توسعه انسانی خیلی باال در سال 

 

 سازی اقتصادی در امارات نفت و متنوع 

هایی چون رانتیریسم  رغم نظریه ؛ علی استامارات کشوری سرشار از درآمدهای نفت و گاز  ،طور که ذکر شد همان

امارات متحده   ، و بیماری هلندی که درخصوص عدم توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای نفتی وجود دارد
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سازی اقتصادی و کاهش وابستگی  متنوع برداری از درآمدهای نفتی برای های متعددی درصدد بهره عربی با برنامه 

به   1975( امارات را از سال GDPتوانیم روند تولید ناخالص داخلی)به نفت بوده است. در نمودار شماره یک می 

 بعد مشاهده کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( را در پیش گرفته است و از این طریق توانسته  RBI) ی صنایع متکی بر منابع در حقیقت امارات راهکار توسعه

های صنعتی در این کشور به برکت وجود انرژی و نیروی کار ارزان، قوانین  یابد. فعالیت است به رشد سریع دست 

های کوچک و متوسط بسیاری در  ثبات سیاسی رشد کرده است. امارات همچنین شرکت مالیاتی مناسب و 

های بسیاری  های ساخت و ساز و خدمات ایجاد کرده است و برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی خود برنامه زمینه 

 ریزی کرده است.اجرا و یا برنامه 

و    2001میلیون درهم در    50،413به    1975ر سال  میلیون درهم د   679بخش تولید امارات از    GDPبرای مثال  

   9،923از    1975همین امر برای بخش ساخت و ساز در سال    ؛رسیده است  2018میلیون درهم در سال    122،071
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 https://fred.stlouisfed.org: منبع  کایآمر دالر با (GDP)  امارات یداخل ناخالص دیتول:  1 نمودار 
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های  رسیده است. بخش 2018میلیون درهم در سال  121،894و  2001میلیون درهم در سال  35،753 به

درصد   22حدود  1975ها، فروردگاه، حمل و نقل، امور مالی، بیمه و .... در سال ها و هتلخدماتی مثل رستوران 

GDP  درصد  7/39به  1998دادند؛ همین بخش در را شکل میGDP  ین ترتیب افزایش یافت. بدGDP   بخش

رسیده است. یا   2018میلیون درهم در سال  32،493به  1993میلیون درهم در سال  3،826هتل و رستوان از 

GDP  رسید.   2018در سال  78،739به  1975میلیون درهم در سال  2،366بخش حمل و نقل و ارتباطات از

درصد تجارت کشورهای منطقه حاشیه    61در امارات  که بناتجارت در اقتصاد امارات نقش بسیار مهمی دارد؛ طوری 

  70های غیر نفتی در حال حاضر حدود دهد. بدین ترتیب بخش ( را به خود اختصاص می GCCخلیج فارس )

درصد و    GDP  ،50/29، سهم بخش نفت و گاز  2017طور کلی در سال  دهند. بهامارات را شکل می   GDPدرصد  

امارات GDPبخش های مختلف در

(نفت خام و گاز طبیعی) صنایع استخراجی تجارت خرد و کالن؛ تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت ها

امور مالی و بیمه ساخت و ساز و ساختمان

صنایع دگرگون کننده مدیریت عمومی و دفاع، تآمین اجتماعی اجباری

امالک و مستغالت حمل و نقل و ذخیره سازی

برق، گاز و آب اطالعات و ارتباطات

فناوری و فعالیت های علمی و حرفه ای صنایع اقامتی و غذایی

خدمات اداری و پشتیبانی سایر بخش ها 

 https://www.government.aeامارات؛ منبع:   GDP: سهم بخش های مختلف در 2 نمودار 
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امارات    GDPهای مختلف در  توانیم سهم بخش با نگاه به نمودار دوم می   ؛تدرصد اس   70ها حدود  سهم سایر بخش 

 را دریابیم.   

های اجتماعی و گذاری کالن دولت در زیرساختتوان گفت عوامل اصلی توسعه اقتصادی در امارات، سرمایه می 

جایی یت برای جابه فیزیکی، محیط اقتصادی باثبات با نرخ تورم پایین، در دسترس بودن سرمایه و عدم محدود

 سرمایه و فضای باز اقتصادی و در دسترس بودن نیروی کار ارزان بوده است.  

ای بر روند اقتصاد امارات و  تأثیر منفی عمده  2008-2009و  2006-2007های های مالی سالحال بحران با این

روی تجارت جهانی، تکیه به  اقتصاد خود به دالیلی از جمله باز بودن گذاشتند. امارات به  یجاخصوص دبی به به 

های بحران با مسائلی  توریسم و صادرات نفت، به شدت از این بحران ضربه خورد. بدین ترتیب امارات در سال

گذاران خارجی، کاهش جمعیت مهاجران، مشکالت بودجه  نشینی سرمایه همچون: کاهش درآمدهای نفتی ، عقب 

اهش اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد امارات و ... مواجه شد. بدین ترتیب رشد  ناشی از شرایط سخت نقدینگی، ک

GDP  درصد در   81/2کاهش یافت. نرخ بیکاری از  2008درصد در  3/5به  2007درصد در سال  6/6امارات از

های  ران داری، امالک، توریسم بیشترین آسیب را از بحهای بانکرسید. بخش   2008درصد در سال    4به    2007سال  

های امارات دیگر  داری امارات به شدت به بازار جهانی گره خورده است و در طول بحران، بانک مالی دیدند؛ بانک 

)چون بسیاری از   مریکا تأمین نمایند.آ توانستد منابع مالی خود را از بازارهای قبلی خود یعنی انگلستان و نمی

های داخلی  بودند(. تقاضا برای توریسم از طرف توریست هشد  های غربی خود با مشکالت مالی بزرگ مواجهبانک

های های داخلی بود؛ از طرفی ورود توریست جویی علت اصلی این امر برای توریست صرفه  و و خارجی کم شد 

های تجاری هستند.  های خارجی این کشور، توریستدرصد توریست  80چون    ، خارجی امارات به شدت کاهش یافت

 گر امکانات توریستی نیز کاهش یافت.  ساخت هتل و دی

مقامات امارات متحده عربی، سعی کردند    ؛کارهای مختلفی را برای جبران بحران خود اجرایی نموددولت امارات راه 

های ویژه دبی که فاقد وجه نقد کافی برای جبران بدهی )به  های خود در بخش بانکیبا افزایش نقدینگی و هزینه 
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المللی با بحران مالی خود مقابله کنند. بانک مرکزی امارات  کند کردن رشد و حتی کاهش اعتبار بین خود بود( و با  

میلیارد    ده ، دولت ابوظبی حدود  2009های مستقر در ابوظبی بیشترین سهام را خریداری کردند و در سال  و بانک 

های احتمالی بعدی،  بحران  ابرای مقابل ب حل نهایی دولتهایش داد. راه دالر وام اضافی به دبی برای جبران بدهی 

میلیون    2536های خارجی در امارات از  سازی اقتصادی بیشتر بوده است. نرخ جذب سرمایه گذاری بر متنوع سرمایه

درصد   6/40رسیده است و نرخ رشدی برابر با  2017میلیون دالر در سال  13956به  2012مریکا در سال آ دالر 

خود تجربه    GDPدر    2/4های سیاسی جهان عرب، اما امارات رشد  رغم بحران نیز علی   2011داشته است. در سال  

 کرد. 

های ایجاد  خصوص بعد از بحران سازی اقتصادی به های اصلی امارات برای متنوع همچنین یکی دیگر از سیاست

به نوسانات موجود و  محور بوده است. با این روش آسیب پذیر بودن اقتصاد شده، حرکت به سمت اقتصاد دانش 

               اثرات ناشی از آن با تولید صنایع با ارزش افزوده باال و افزایش صادرات کاالها و خدمات با تکنولوژی باال 

(high tech کاهش می ،)های تکنولوژیکی  دانیم اقتصادهای در حال رشد مدرن بر خالقیت طور که می یابد. همان

بدین ترتیب،   ؛اند عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی خود متمرکز شده های نوین به و تحقیق و توسعه تکنولوژی 

های اصلی  عنوان محرک بر توسعه دانش و تکنولوژی به   2020انداز  ای خود چون چشم های توسعه امارات در برنامه 

آموزش یافته یکی از منابع   و  کند. تأکید بر داشتن شهروندان و نیروی کاری سالم رشد اقتصادی خود تأکید می

که در این راستا شاخص توسعه انسانی امارات باال رفته که   استاصلی امارات برای ادامه رشد و توسعه اقتصادی 

 پردازیم. در ادامه به توضیح بیشتر این امر می 
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 توسعه انسانی در امارات 

بدین   ؛ وچهار دنیا قرار داده استکه آن را در جایگاه سی  است  863/0، 2017نرخ توسعه انسانی امارات در سال 

طور که ذکر  درصدی داشته است. همان  7/18امارات در توسعه انسانی رشد    2017تا    1990های  ترتیب، بین سال 

و در    استمحور  ش برای تقویت اقتصاد دانشسازی اقتصادی، تالهای اصلی امارات برای متنوع شد یکی از سیاست

( و ... در این  R&D)  سسات تحقیق و توسعهؤها، مهای آموزشی از جمله مدارس، دانشگاهاین راستا است که بخش

گذاری امارات  کشور تقویت شده که از عمده دالیل باال بردن سطح توسعه انسانی در امارات است. از لحاظ سرمایه 

  وهفت پنجاه به  1975مورد در سال  نوزدههای امارات از بهداشتی، باید اضافه کنیم که: تعداد بیمارستان بر امور 

دهد که حدود  رسیده است. سازمان بهداشت جهانی گزارش می  2018مورد در سال    صدوچهارو   1998مورد در 

)که    د. که اگر آن را با کشوری چون نروژهزار اماراتی وجود دار  دهپرستار و ماما به ازای هر  چهلپزشک، و  نوزده

ومیر به ازای هر هزار نفر  شود. مرگ( مقایسه نماییم، آمار خوبی محسوب می استاولین کشور در توسعه انسانی 

  وسهپنجاه رسید. به این ترتیب امید به زندگی در امارات از    1997نفر در سال    هزارنفر از هر    دوبه    7/ 3از    1975در  

های رسیده است. گفتنی است، در بین سال   2017در سال    26/77و    1997سال در    هفتادوچهاربه    1960سال در  

 درصد کاهش یافته است.   4/32ها ( اماراتی GNI) ، شاخص نابرابری جنیستی 2017تا   1990

ا در امارات  )رفاه( ر  های مختلف آموزش، امید به زندگی و سرانه درآمد ملینمودار دوم رشد توسعه انسانی در بخش 

 دهد:به بعد نشان می 1990از سال
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هایی بوده است؛ تقویت نظام آموزشی و پژوهشی در  گذاریدرآمدهای سرشار نفتی، منبع عظیم چنین سرمایه 

های تحقیق و  محور، باال بردن هزینه های بهداشت و درمان و سعی در ایجاد اقتصاد دانش کشور، توسعه بخش 

گذاری است. همچنین  زیون در این کشور در حال سرمایه یخصوص در دبی و تقویت رسانه و تلو( به R&Dتوسعه )

داده است. رشد تحصیالت  های جنسیتی بین زنان و مردان انجام  هایی را نیز در راستای کاهش اختالف امارات تالش 

های این کشور در راستای تقویت حقوق زنان و کاهش  زنان در این کشور و انجام برخی اصالحات سیاسی تالش 

ترین نرخ بیکاری جوانان را نیز  اند. امارات متحده عربی در بین کشورهای عرب کم های جنسیتی بوده نابرابری

 خود اختصاص داده است. به 

  های توسعه استراتژیک امارات شناخته شده است. برنامه شهر هوشمند دبی حلعنوان یکی از راه انسانی به توسعه 

(Smarty Dubai نیز که در سال )اقتصاد، دولت،  استبخش  ششاندازی شده است؛ شامل راه  2007 :

کیفیت زندگی مردم است  زیست، کیفیت زندگی، پویایی و مردم. در حقیقت هدف نهایی این برنامه ارتقای  محیط 

 شود. مند محسوب می که در این راستا تکنولوژی یک اهرم قدرت 

 : رشد توسعه انسانی در امارات؛ منبع: سازمان ملل متحد 3 نمودار 
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 گیری نتیجه

حال به نظر  که بررسی شد، منابع نفتی، عامل اصلی رشد اقتصادی و توسعه انسانی امارات بوده است؛ با این چنان

صورت جدی تالش نموده است تا از  دولت به   .ای از این امر بهره برده استطور هوشمندانهرسد دولت امارات به می 

عنوان منبعی برای باال بردن سطح سواد، دانش و فناوری، سالمت و امید به زندگی مردم استفاده  درآمدهای نفتی به 

های توسعه انسانی در آمارهای جهانی، خود به منبعی برای رشد و توسعه اقتصادی  نماید تا ضمن باال بردن شاخص

نده تبدیل گردد. بدین ترتیب منابع نفتی این کشور، منبع اصلی هم در توسعه انسانی و هم در  های آیدر سال

رغم تمام موارد نباید از  حال علیسازی اقتصادی بوده است. با این های عظیم برای رشد و متنوع گذاری سرمایه

منابع نفتی، نیروی کار کم آموزش دیده،  مشکالت و موانع توسعه اقتصادی در این کشور غافل شد؛ وابستگی به 

حال که عامل  . نفت در عین استکراسی دولتی از جمله مشکالت عمده این کشور  وقوانین کاری محدود کننده، بور

پذیر کردن اقتصاد این کشور نسبت به  توسعه در اقتصاد امارات بوده است اما به مانعی برای توسعه واقعی و آسیب 

حال باید در نظر داشته باشیم که فراوانی منابع طبیعی، در دسترس  گردیده است. در عین نوسانات جهانی نیز 

پذیر، در دسترس بودن نیروی کار ارزان،  های قوی، قوانین کار و استخدام انعطاف بودن سرمایه مالی، زیرساخت

رود بخش  تند. انتظار می سازی اقتصادی در امارات هسهای مهم توسعه و متنوع ثبات اجتماعی و سیاسی از محرک 

های صنعتی که در  خصوص با توجه به پروژه های آینده روندی رو به افزایش داشته باشد. به غیرنفتی بتواند در سال 

ها جایگزینی خالقیت، پژوهش، علوم و تکنولوژی در عصر اقتصاد  های آینده اجرا خواهند شد که هدف آن سال

رسد، امارات باید نظام قانونی خود را اصالح کند،  حال به نظر می هد بود. با اینبنیان خوارقابتی تولیدمحور و دانش 

 های پولی و مالی صحیح و شفاف اجرا نماید.اصالحات ساختاری انجام دهد و سیاست

 

های منتشر شده در سایت ها، مقاالت و مصاحبهمسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت**

 .های موسسه نیستنویسنده بوده و انتشار آنها الزاماً به معنی تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاهبه عهده 


