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مقدمه

 امارات با ۸۳ هزار و 6۰۰ کیلومتر مربع از جمله کشورهای کوچک منطقه غرب آسیا 

محسوب می شود. دولت امارات از درآمدهای نفتی و همچنین جذب سرمایه خارجی برای توسعه 

این کشور به خصوص در بخش های ساخت و ساز، گردشگری و عمرانی بهره گرفته و چهره 

این کشور را تغییر داده است. در همین حال، دولت امارات به خصوص در یک دهه اخیر حضور 

پررنگی در سیاست های منطقه ای داشته که عامل اصلی این حضور نیز منابع اقتصادی آن است. 

مداخله امارات در یمن، مصر، لیبی، سوریه و عراق، ایجاد پایگاه نظامی در شاخ آفریقا بیش از 

همه ناشی از توانمندی اقتصادی این کشور کوچک عربی است. با این حال، با گذشت ۹ سال از 

آغاز قیام های عربی، تبعات جاه طلبی های سیاسی-نظامی امارات دامن اقتصاد این کشور را گرفته 

و ضمن بروز اختالف های داخلی در خصوص سیاست منطقه ای آن، نگرانی هایی را نیز برای 

مقامات ابوظبی رقم زده است. تالش شهروندان عرب ساکن کشورهای اروپایی برای متقاعد 

کردن شرکت های خارجی به عدم مشارکت در نمایشگاه بین المللی اکسپو ۲۰۲۰ که قرار است 

در امارات برگزار شود، نگرانی شرکت های صاحب سرمایه از وضعیت امنیتی امارات و تصمیم 

آن ها به خارج کردن سرمایه خود را می توان بازخوردی از سیاست مداخله گرایانه امارات در امور 

منطقه ای عنوان کرد. در این نوشتار به اختصار تأثیرات متقابل اقتصاد و سیاست خارجی امارات 

بررسی می شود.
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مروری بر ساختار و شاکله اقتصادی امارات

اقتصاد امارات به درآمدهای نفتی وابسته است. پیش از کشف نفت، اقتصاد امارات به 

ماهیگیری، صنعت دریانوردی و صنعت مروارید وابسته بود. نفت در سال ۱۹5۸ در امارات کشف 

و تولید نفت نیز از سال ۱۹6۲ با ۱۴ هزار بشکه کشف شد. در سال ۱۹۸۰ بخش نفت 6۳ درصد و 

 :۲۰۱۸ ,Shadab( .بخش غیرنفتی نیز ۳6 درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می داد

5۸( امارات اکنون هفتیمن ذخایر اثبات شده نفت و گاز دنیا را در اختیار دارد. امارات در سال 

۲۰۱۸، ۵٫۲ درصد صادرت نفت جهان معادل ۵۸٫۴ میلیارد دالر را داشته است. امروز یک  سوم 

اقتصاد امارات را بخش نفت وگاز تشکیل می دهد )Medleva, ۲۰۱۹: ۴( و بخش غیرنفتی نیز  

حدود 7۰ درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل می دهد که شامل صنایع تولیدی، هتل و 

بازرگانی، امالک، ساخت و ساز، حمل و نقل و فاینانس و بیمه است. متوسط رشد تولید ناخالص 

)۹-7 :۲۰۱۸ ,Al Hashimi( .داخلی امارات از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱6، ۴٫۶ درصد بود

 ,Al Hashimi( .رتبه ۱۳ جهانی در جذب سرمایه گذاری خارجی متعلق به امارات است

۲۰۱۸: ۱۲( توریسم نیز از جایگاه و نقش مهمی در اقتصاد امارات برخوردار بوده و دوبی بعد از 

لندن، پاریس و بانگوک، چهارمین شهر بزرگ به لحاظ جذب توریست است. برآورد می شود 

که صنعت توریسم در سال ۲۰۲۰ حدود۲۰۰ میلیارد درهم به اقتصاد امارات کمک کند و بیش از 

75۰ هزار شغل در این بخش ایجاد شود. )December ۳۱ ,John ۲۰۱۸(. امارات همچنین دو 

ایرالین در سطح جهانی به نام اتحاد و امارات دارد و صنعت هوانوردی این کشور با اختصاص ۱5 

درصد از تولید ناخالص داخلی به خود توانسته است نقش مهمی در اقتصاد امارات ایفا کند. اگرچه 

امارات متنوع ترین اقتصاد در شورای همکاری خلیج فارس را در اختیار دارد، اما با این حال هنوز 

وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد امارات اعالم کرد 
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)5 :۲۰۱۹ ,Medleva( .که اقتصاد این کشور تا سال ۲۰5۰ دیگر به نفت وابسته نخواهد بود

بررسی نقش اقتصاد در اتخاذ سیاست  توسعه طلبانه امارات

به طور کلی سیاست خارجی امارات متاثر از چند فاکتور است که عبارتند از: ثبات و 

امنیت داخلی، هویت عربی، ارتقاء روابط با دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس، تأمین 

منافع اقتصادی و سایز و موقعیت جغرافیایی. )Hellyer, ۲۰۰۱: ۱6۲-۱6۳( امارات متحده عربی 

به خصوص از سال ۲۰۱۱ به بعد سیاست منطقه ای فعال را اتخاذ کرد، اما راهبردهای سیاست 

خارجی این کشور با شرایط ذکر شده تناقض دارد. امارات از جمله کشورهای عربی است که 

سیاست منطقه ای آن همسو با سیاست منطقه ای عربستان سعودی است. امارات مانند عربستان در 

بحران مصر، حامی نظامیان این کشور بوده و در سال ۲۰۱۳ از کودتای نظامیان علیه دولت اخوانی 

حمایت و به دولت نظامی این کشور کمک مالی کرده است. امارات از مخالفان اصلی و مهم 

اخوان المسلمین در منطقه است. این کشور در بحران های لیبی، سوریه و یمن نیز نقش پررنگی 

دارد. در بحران لیبی در مقابل دولت وقت معمر قذافی و در جبهه ناتو قرار داشته، و اکنون نیز 

در بحران لیبی از خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی حمایت می کند. ابوظبی در بحران سوریه از 

حامیان اصلی گروه های تروریستی بوده و علیه نظام سوریه عمل کرده، اما این کشور اواخر سال 

۲۰۱۸ سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد تا به نوعی ناکامی در بحران سوریه را پذیرفته 

باشد.

امارات اصلی ترین متحد عربستان سعودی در جنگ علیه یمن محسوب می شود که از ۲6 

مارس ۲۰۱5 آغاز شد. اگرچه اختالف میان عربستان و امارات در تابستان ۲۰۱۹ علنی شد و این 
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کشور اعالم کرد نظامیان خود را از جنوب یمن خارج می کند، اما ابوظبی هم چنان نقش پررنگی 

در جنوب یمن دارد و توسعه نفوذ خود در یمن و تسلط بر مناطق راهبردی این کشور را پیگیری 

با عربستان  از ژوئن ۲۰۱7 همسو  امارات  مرداد ۱۳۹۸( در همین حال،  می کند. )عمادی، ۲۰ 

سعودی با دولت قطر دچار اختالف شده و روابط دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کرده است.

امارات بیش از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد، اما ۸۹ درصد از جمعیت این کشور را خارجی ها 

تشکیل می دهند. )Edarabia, ۲۰۱۹( بنابراین، امارات نیروی انسانی کافی برای نقش آفرینی 

در منطقه به خصوص در بحران های آنرا ندارد. در همین حال، اگرچه امارات از واردکنندگان 

اصلی سالح در جهان است، اما ارتش قوی ندارد و با آسیب پذیری زیادی مواجه است. مهم ترین 

دلیل حضور پررنگ و توسعه طلبانه امارات در بحران های منطقه غرب آسیا، اقتصاد قوی این کشور 

است. در واقع، امارات فاقد مولفه های قدرت منطقه ای است، اما از توانمندی اقتصادی خود برای 

مداخله در بحران های جهان عرب و همچنین برای تقویت نفوذ خود در کشورهای عربی بهره 

می گیرد.

نکته حائز اهمیت این است که نداشتن مولفه های یک قدرت منطقه ای و اقتصاد تجاری 

امارات که به شدت به امنیت وابسته است، عامل مهمی در شکل گیری اختالف میان امارات و 

عربستان در بحران یمن است چرا که امارات با درک تهدیدها به خصوص پس از افزایش تنش 

میان جمهوری اسالمی ایران و آمریکا و انفجار در الفجیره، تصمیم به خارج کردن نظامیان خود 

از جنوب یمن گرفته است. در واقع، امارات به این جمع  بندی رسید که نه تنها امکان پیروزی 

در این جنگ برای ائتالف سعودی فراهم نیست بلکه با توجه به تقویت توانمندی موشکی و 

پهپادی ارتش و کمیته  های مردمی یمن، امکان آسیب زدن به تأسیسات نفتی، فرودگاه ها و مناطق 

راهبردی امارات فراهم شده است. این وضعیت می تواند آسیب جدی به اقتصاد امارات وارد کند 
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زیرا اقتصاد این کشور، تجاری است و برقراری امنیت نیز شرط اصلی پیش بردن چنین اقتصادی 

است، در حالی که موشک ها و پهپادهای یمنی، سبب هراس امارات از کاهش امنیتش می شود. 

)عمادی، ۲۰ مرداد ۱۳۹۸(

ــر  ــارات ب ــه ای ام ــرب منطق ــت مخ ــرات سیاس ــاء تأثی ــی و احص بررس
ــور ــن کش ــاد ای اقتص

سیاست منطقه ای امارات از جمله مشارکت در جنگ یمن و تنش با قطر سبب کاهش 

امنیت به خصوص امنیت سرمایه گذاری در امارات شده است. به عبارت دیگر، سیاست مخرب 

منطقه ای امارات بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی داشته است. برخی از شاخصه ها و نشانه های این 

تاثیر منفی که به خصوص در سال ۲۰۱۹ بروز کرده، عبارتند از:

بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ کمترین تولید ناخالص داخلی امارات به سال های ۲۰۱5، ۲۰۱6 

و ۲۰۱۸ اختصاص دارد که این کشور درگیر جنگ علیه یمن شد. )Medleva, ۲۰۱۹: 6( به 

عبارتی، جنگ یمن سبب کاهش میزان تولید ناخالص داخلی امارات شده است.

انرژی و اجرای 5 درصد مالیات بیشتر بر  امارات برای کاهش سوبسید  تصمیم دولت 

کاالها و خدمات.

با  به کاهش شمار کارمندان شان که به خصوص در سال ۲۰۱۹  ناچار شدن شرکت ها 

شدیدترین سرعت از سال ۲۰۰۹ به بعد انجام شد.

سبب  که  عمرانی  پروژه های  به خصوص  اقتصادی  پروژه های  تکمیل  در  تاخیر  بروز 
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عقب ماندگی شرکت ها در اجرای تعهدات شان می شود.

در سال گذشته میالدی ۴۸6 شرکت از جمله در حوزه امالک در شیخ نشین دوبی تحت 

 5 ,Batrawy( .تاثیر مشکالت اقتصادی و هراس از ایجاد ناامنی به فعالیت خود پایان دادند

به خصوص  افزایش سرمایه گذاری  از  در همین حال، هراس سرمایه گذاران   )۲۰۱۹ March

 7  ,Emirates leaks( است.  یافته  افزایش  امارات  هوانوردی  و  امالک  بخش های  در 

November ۲۰۱۹( دولت امارات برای ممانعت از تعطیلی شرکت ها، مصوبه ای را تصویب 

کرده که به موجب آن صددرصد مالکیت مشاغل مستقر در امارات توسط سرمایه گذاران خارجی 

 )۲۰۱۹ March 5 ,Batrawy( .که در خارج از مناطق آزاد فعالیت می کنند، امکان پذیر است

یکی از دالیل این مصوبه دولت امارات این است که نگران خروج سرمایه از این کشور است 

و دولت تالش می کند با دادن امتیاز به سرمایه گذاران خارجی از خروج سرمایه جلوگیری کند.

بانک مرکزی امارات متحده عربی اعالم کرد دارایی های خارجی این کشور در سه ماهه 

سوم سال ۲۰۱۹، ۸ صدم درصد کاهش یافت و به ۳۷۴٫۳ میلیارد درهم )۱۰۱٫۹۱ میلیارد دالر( 

رسید.

کاهش بیش از 84 درصدی اوراق بهادار خارجی

سقوط سهام امالک و بانک ها به خصوص در بازار مالی دوبی و ابوظبی. ارزش سهام 

ابوظبی  بانک  بزرگ ترین  ارزش  است.  داشته  سقوط  درصد   ۲٫۲ امارات  بانک  بزرگ ترین 

سقوط ۸ صدم درصدی و ارزش سهام بانک اسالمی ابوظبی سقوط ۴٫۷ درصدی داشته است. 

)۲۰۱۹ November 7 ,Emirates leaks(

پائین ترین رشد تولید ناخالص داخلی دوبی از سال ۲۰۱۰ به بعد در سال ۲۰۱۸ با ۱٫۹ 
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)۲۰۱۹ November ۳۰ ,Saudi Gazette( .درصد رقم خورد

محیط  در  ناامنی  افزایش  از  ناشی  همه  از  بیش  امارات  در  اقتصادی  شاخص های  تنزل 

منطقه ای غرب آسیا، افزایش احساس ناامنی در محیط داخلی امارات به خصوص پس از انفجارهای 

الفجیره و هشدارهای ارتش و کمیته های مردمی یمن و همچنین تداوم تنش درون عربی میان قطر 

و چهار کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و امارات است.

پیش بینی آینده اقتصادی امارات

افزایش تنش ها در محیط منطقه ای  ائتالف سعودی علیه یمن،  به تداوم جنگ  با توجه 

غرب آسیا در قالب تنش میان ایران و امارات و افزایش تهدیدها علیه آمریکا از سوی گروه های 

مقاومت که »خون خواه« سردار سپهبد قاسم سلیمانی هستند، تداوم تنش درون عربی میان قطر و 

چهار کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و امارات و همچنین احتمال احیا یا افزایش قدرت 

گروه تروریستی داعش در پی شهادت سردار سپهبد سلیمانی، به نظر می رسد که اقتصاد امارات 

در سال ۲۰۲۰ متاثر از ناامنی و تهدیدها شاهد ادامه روند نزولی شاخص ها باشد. بنابراین، پیش بینی 

می شود که:

رشد بخش غیرنفتی امارات در سال ۲۰۲۰ نیز در سطح پائینی باشد.

رشد تولید ناخالص داخلی امارات هم چنان آهنگ کندی داشته باشد.

رکود در بازارهایی نظیر امالک و حمل و نقل در سال ۲۰۲۰ نیز ادامه داشته باشد.
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بخش توریسم در امارات متحده عربی هم چنان با چالش های ناشی از ناامنی منطقه ای و 

)۲۰۱۹ November ۳۰ ,Saudi Gazette( .تهدیدهای داخلی مواجه باشد

روند توقف فعالیت شرکت ها افزایش می یابد و یا روند فعالیت آن ها مانند سال ۲۰۱۹ با 

مشکل های جدی مواجه خواهد بود. )March 5 ,Batrawy ۲۰۱۹( توقف فعالیت شرکت ها 

به منزله خروج سرمایه از امارات خواهد بود.

پیش بینی می شود که قدرت رقابتی بانک ها در امارات کاهش یابد و بانک ها برای حفظ 

قدرت رقابت خود به روند ادغام شدن روی آورند.

این وضعیت می تواند با کاهش سیاست خارجی مداخله گرایانه و تهاجمی امارات از جمله 

خروج از ائتالف سعودی در جنگ علیه یمن، درک حاکمان این کشور از تهدیدهای ذاتی آن و 

همچنین اجتناب از همسویی با سیاست خارجی تنش زای عربستان سعودی تغییر پیدا کند و اقتصاد 

امارات به وضعیت قبل از سال ۲۰۱5 و رشد بیشتر بازگردد.
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