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 چکیده
 یجار یو روندها هایتسؤال است که با توجه به واقع ینمقاله در صدد پاسخ به ا ینا

شور قابل ک ینا یاسیو ثبات س یدر توسعه اقاصاد ییراتیچه تغ ی،در عربستاا  سعود 

  عربساا یاستت که و تم موجود در ساااار اقاصاد   ینمقاله ا یهاناظار استت  فر ت  

فت دولت به رانت ن یاسیو س یاقاصاد یه و وابستا  یافامدت تداوم حداقل در کوتاه

و هم کسب  یرفاه عموم یهم برا ینفا یاز درآمدها یعودقطم نخواهد شد  دولت س

ا ب معاقدند یاز مقامات سعود یا  عدهبردیبهره م یشاو یاسیو ثبات ست  یتمشتروع 

چندا  دور  نه اییندهکشور در آ یاسیو هم ثبات س یهم رفاه مل ،ادامه و تم موجود 

اقاصاد  یکگذار به  یطالزم استتت شتترا ین،در معرض اطر قرار اواهد گرفت  بنابرا

 را فراهم کرد   یمانوع و رقابا

تعادل  ی،نفا یاد، اعا90۹0انداز چشتتم یریستتم،رانا ی،عربستتاا  ستتعود: واژگان کلیدی

  یساااار

                                                                                                   
 یو مطالعات فرهن  یپژوهش اه علوم انسان المللینروابط ب یاردانش ghanbarloo1979@gmail.com 
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 مقدمه
 ،ت سیاسی و اجاماعی عربساا  سعودیفهم روند تحوال در شنااتیکی از ماغیرهای کلیدی 

ای گونهاست  ساااار اقاصادی عربساا  به این کشورهای اقاصادی ها و چالشو عیت توانمندی

توجهی براوردار است  این واقعیت پذیری قابلاست که با وجود ظرفیت و توا  باال، از آسیب

های اایر که های ماعددی میا  سرا  دولت سعودی بوده است  در سالباعث بروز ن رانی

  رسدتر به نظر میها محسوس رانیفشارهای جدیدی بر اقاصاد عربساا  وارد گردیده، ن

ترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در جها  است  تولید نفت این عربساا  در حال حا ر بزرگ

شود  میلیو  بشکه است که کمی بیش از هفت میلیو  بشکه آ  صادر می هکشور روزانه بیش از د

 ا  به سرعت در حال گسارشبرای برآوردها حاکی از آ  است که مصرف داالی نفت در عربسا

-Al) به واردکننده نفت تبدیل شوند دی رها تا کمار از دو دهه است و احامال دارد سعودی

Khatteed, December 30, 2015 )   با توجه به وابسا ی شدید تولید نااالص داالی عربساا

ه دنبال ها بیهای سن ینی برای سعودوا ح است که افت قیمت نفت هزینه ،به درآمدهای نفای

 دارد  

ت کند، یک دالر اف در هر بشکه با فرض تولید روزانه ده میلیو  بشکه نفت، اگر بهای نفت

نفت  اوسط بهایمگردد  اگر یل میمتح عربساا  ده میلیو  دالر اسارت بر اقاصاد ملیروزانه 

برای این  اسارتمیلیو  دالر  1۱0میلیارد و  ۹در طول یک سال یک دالر افت داشاه باشد، 

  شد اواهدایجاد  کشور

های دولت های اایر در بازار جهانی نفت از یک سو، و افزایش شدید هزینهتحوالت سال

ای هساند که سرا  عربساا  را به بازبینی در سیسام هشداردهنده عالئم ،سعودی از سوی دی ر

ت برای مساقل از نفپویا و اد اند  الباه ایده  رورت گذار به اقاصواداشاهشا  اقاصادی کشور

دهنده عمل کرده و های اایر به عنوا  عوامل شاابها جدید نیست  حوادث سالسعودی

 90۹0انداز چشم»اند  سند تحرک بیشار در این مسیر سوق دادهتأمل و گیرا  ریاض را به تصمیم

بررسی روندهای در این چارچوب تدوین شده است  این مقاله در صدد است از طریق « سعودی

به برآوردی کلی در مورد آینده توسعه اقاصادی و همچنین ثبات  ،اقاصادی جاری در عربساا 

های اقاصادی سیاسی عربساا  سعودی دست یابد  فر یه مقاله این است که با توجه به واقعیت
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ی تداوم و حاهای اقاصادی و سیاسی این کشور و سیاسی جاری در عربساا  سعودی، چالش

 عیف است  برای  90۹0انداز مندرج در چشم اهدافو احامال تحقق  یافتد ناواه افزایش

هایی اسافاده اواهد شد که از منابم مخالف گردآوری دفاع از این فر یه، از اطالعات و داده

 اند شده

 

 تعامل دولت و اقتصادالف. 
در کشورهای  گوناگو شرایط و عوامل  تحت تأثیر ،میزا  و نحوه داالت دولت در اقاصاد

مخالف تغییرپذیر است  سیسام اقاصادی عربساا  به نحوی شکل یافاه که نقش دولت در آ  

 ،ردهایی دابسیار پررنگ است  اینکه داالت گسارده دولت در اقاصاد چه شکل و اصیصه

 شود بدا  پرداااه می مقاله که در این قسمت است سؤالی

 

 اقتصاد باتعامل  مختلفی هاالگو. 1
ها در اقاصادهای ملی واقعیای رایج در جها  مدر  بوده، اما اقاصاددانا  داالت دولت هرچند

رت در غیر این صو ؛ چو اند که چنین داالای باید محدود و مشروط باشدلیبرال تأکید داشاه

ه وصی شود، بلکآثار مخربی به دنبال اواهد داشت  دولت نه تنها نباید مانم رشد بخش اص

اً تابم ها در عمل  رورتپذیری آ  کمک کند  الباه دولتمندی و رقابتبایسای به رشد، قاعدهمی

ورود دولت به  میزا  و نحوهها که در آ  اند  ال وهای مخالفی ایجاد شدهاین قاعده کلی نبوده

ود الف از عمق ورتوا  سه ال وی مخبندی کلی، میعرصه اقاصاد مافاوت است  در یک دساه

تحت  دارییهماسر ،1ت حداقلیداری شناسایی کرد: دولهای سرمایهدولت به اقاصاد را در سیسام

 ( Niblock and Malik, 2007: 5-9) ۹داری تحت مسؤولیت دولتو سرمایه 9یت دولتحما

  شودیها اشاره مدارند که به اهم آ  یاکنندهیزماما یهاسه ال و مشخصه یناز ا یکهر 

                                                                                                   
1. minimal state 

2. state-aided capitalism 

3. state-sponsored capitalism 
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ه های آزاداناز نامش پیداست، نقش دولت اساساً تسهیل فعالیت گونههما  دولت حداقلی:

ها هایی است که در آ های اقاصادی محدود به بخششهروندا  است  ورود دولت به فعالیت

ند و ککند  دولت اصول اقاصاد بازار آزاد را رعایت میدولت کاراتر از بخش اصوصی عمل می

کند  چارچوب از تالش برای بازتوزیم منابم با هدف کاهش سطح نابرابری اودداری می در این

هایک، رابرت نوزیک و میلاو  ش گرا مثل فریدریهای راستدر سده گذشاه، بیشار لیبرال

ت گفان از عدالها، سخندانساند  از نظر آ ناپذیر میبرابری را مخل آزادی و با آ  جمم ،فریدمن

(  در 92-9۱: 1۹51سازد )بشیریه، ها فراهم میمینه را برای سلب آزادی انسا اجاماعی ز

شاری رفاه بی ،چارچوب افکار این گروه، فقرا در جامعه مبانی بر بازار آزاد و مالکیت اصوصی

ای، اقاصاد به سرعت رشد کرده و با افزایش ثروت دارند تا جوامم دی ر  در یک چنین جامعه

 شوند  مند مینیز بهرهثروتمندا ، فقرا 

 رورت دارد، از داالت در بنا به دالیلی بنابراین، دولت باید جز در موارد اساثنایی که 

 ردهکاقاصاد پرهیز کند  وظیفه اصلی دولت این است که نظم، امنیت و اجرای قانو  را تضمین 

  از رقابت آزاد و حق مالکیت شهروندا  دفاع کند  ویژهو به

در این ال و، دولت در سیسام اقاصادی کشور به صورت  تحت حمایت دولت: داریسرمایه

های جای اینکه مساقیماً در بخشتوجه اما به شکل محدود و محااطانه داالت دارد  دولت بهقابل

سنده گرانه یا حمایای بتولیدی اقاصاد مشارکت یا اعمال مدیریت کند، به ایفای نقش تسهیل

ه اقاصادی بهای زیادی داده و به اهمیت نقش بخش اصوصی واقف کند  دولت به توسعمی

ولت بیند  داز داالت را الزم می میزانیاست  اما برای تضمین عملکرد مناسب بخش اصوصی 

کند، برای ایجاد ثبات در اقاصاد های حقوقی و نهادی الزم را فراهم می من اینکه چارچوب

در سیسام بانکداری ویژه بهشود که این داالت میهای اقاصادی کال  تا حدی وارد فعالیت

های اجاماعی مثل آموزش، بیشار قابل توجه است  دولت همچنین از طریق تدارک زیرساات

ولت کند  دمحیطی به رشد و توسعه اقاصادی کشور کمک میبهداشت و اساانداردهای زیست

سیسام عادل تتواند فقر و نار ایای می چو بیند، را الزم می گرایانههای بازتوزیماز داالت میزانی

 را مورد تهدید قرار دهد  



 45    یدر عربستان سعود یاسیو ثبات س یتحوالت اقتصاد

کنند  مشکالت مخالفی در جها  امروز، اغلب اقاصادهای جها  غرب با چنین مدلی کار می

ها را به این نایجه رسانده که حدی از داالت آ  ،های مخرب اقاصادیثباتی و بحرا بی مانند

 زناپذیر است دولت در اقاصاد  رورتی گری

 مثابه موتور اصلی رشد اقاصادیدر این ال و، دولت به لیت دولت:ؤوداری تحت مسسرمایه

در  گذاری و تولیدکند  دولت از نقش حمایای فراتر رفاه و سرمایهو توسعه صنعای عمل می

توسعه است و نه حفظ بازار آزاد  داالت  ،کند  هدف اصلی دولتاقاصاد کشور را مهندسی می

های قیمای ایجاد کند و بخش اصوصی را به رفاار ریفعت است است که ممکن به میزانیدولت 

گذاری در صنایم کلیدی و مهم شده وادارد  دولت  من اینکه سرمایههای مهندسیدر چارچوب

ی رقابت روز شده و از تواناییکی بهکند، مراقب است تا این صنایم به لحاظ تکنولوژرا تقویت می

شوند، المللی براوردار باشند  در کشورهایی که این سبک از توسعه اناخاب میدر سطح بین

ات یابد  در واکنش به اعارا شد  به اقادارگرایی تمایل میدولت حداقل در مراحل اولیه صنعای

د  امروزه شوسرکوب  روری تلقی می شوند، اسافاده از حربهو فشارهایی که از پایین ایجاد می

 شوند  شمار زیادی از اقاصادهای آسیایی با این روش اداره می

، طرفدارا  زیادی در میا  شودیاد میاز آ   1ایدولت توسعه ا عنوا بکه بعضاً این ال و 

برای  1220  بحرا  مالی آسیای جنوب شرقی در دهه پیدا کرده استکشورهای در حال توسعه 

ا این بدولت بدبین کرد  اما  یتتحت مسؤول دارییهاصاددانا  را در مورد کارایی ال وی سرمااق

به  چنین ال وییاند که در جریا  بحرا  مالی آسیا شماری از اقاصاددانا  بر این نظر بوده حال،

آسیا    مالی، بحرااست که جوزف اسای لیاز اسادالل کرده گونهآ   اشاباه مورد حمله قرار گرفت

های ها و آزادسازیکشید  دولتعقب دلیلهب ،بلکه برعکس ،هاااطر داالت دولتهبنه 

بای به دنبال ها آثار مثداالت قدرتمندانه دولت ،حساب و کااب اتفاق افااد  به نظر اسای لیازبی

اصادهای اق داری آمریکا این بود کهالمللی پول و ازانهصندوق بین مانندنهادهایی داشت و اشاباه 

  ( 192-115: 1۹12ز، ا)اسای لی ندآسیا را به آزادسازی سرمایه تشویق کرد

داالت  کمیتداری را در اصل با توجه به های اقاصادی سرمایهسیسام ال وهای فوق،

ال رشد دنبکنند  در سه ال وی مذکور چنین فرض شده که دولت بهها در اقاصاد مامایز میدولت

                                                                                                   
1. developmental state 
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های اقاصادی اودداری است و در این راساا ممکن است از ورود در فعالیت و توسعه اقاصادی

آ  را  روری بداند  اما نکاه مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این در حدی کرده یا اینکه 

جامعه یا ها با ها لزوماً رشد و توسعه اقاصادی نیست  تعامل آ است که ان یزه همه دولت

کن است به نحوی تنظیم شود که به فرایند رشد و توسعه آسیب بخش اصوصی مممشخصاً 

مشی دولت گردد  در مورد ان یزه تعامل بدو  اینکه موجب بازبینی در اط وارد کند؛جدی 

تواند مانوعی ایجاد کرد  اشاره به چند ال وی زیر می هایبندیتوا  دساهدولت با اقاصاد نیز می

  داز مو وع ایجاد کن یترفهم روشن

هایی است که در پی این ال و شامل کلیه دولت دولت مایل به پیشرفت و توسعه:

 اعم از اقاصادهای لیبرال، اقاصادهای دولت ؛شد ، توسعه و پیشرفت کشور اود هساندصنعای

ای  در این راساا، دولت به بخش اصوصی آزادی عمل یا اقاصادهای دولت توسعه و رفاهی

ی هاکرد  فعالیتبه محدودسازی یا مهندسیداند در حدی که الزم مییا اینکه  و حداکثری داده

به سه ال وی مهم تعامل دولت با بخش  ،گانه پیشینبندی سهکند  در دساهمیاین بخش اقدام 

ها، رسید  به رشد، مدرنیزاسیو  داری اشاره شد  در هر سه آ اصوصی در اقاصادهای سرمایه

آیند  به عبارت دی ر، دغدغه اساسی دولت، توسعه است اسی به حساب میو توسعه اهدافی اس

های اقاصادی آ  در این راساا تنظیم شده است  در میا  کشورهای در حال توسعه، و سیاست

ای است  دولت در ال وی ترین ال ویی که فرصت ظهور پیدا کرده، ال وی دولت توسعهمهم

زدیکی با بخش اصوصی دارد، اما ااایار تحمیل ای  من اینکه همکاری ندولت توسعه

 دارد ای را برای اود محفوظ میهای توسعهاولویت

برای تعیین عناصر  روری توسعه اقاصاد  الزم هایبوروکراسی حاکم از ابزارها و توانمندی 

های ااصی مانم ایجاد کند  اگر ملی براوردار است و احامال دارد در برابر منافم افراد یا گروه

 شودهای رقیب در جامعه قربانی دسایابی به کاالهای جمعی میالزم باشد، منافم برای گروه

(Rueschemeyer and Evans, 1985: 68)ازوکارها همیشه تحمیلی نیست    الباه این س

 گذارا  بزرگ بخشها و اهداف معموالً از طریق مذاکراتی که بین بوروکراسی و سرمایهسیاست

 ( Evans, 1995) دنگیرشود، مورد توافق قرار میاصوصی انجام می
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که در آ  دولت انرژی اویش را صرف رشد و توسعه  براالف ال وی فوق :1گریغمادولت 

نوعی رابطه اساثماری بین دولت و جامعه  ،در ال وی دولت یغماگر ،کنداقاصادی کشور می

یز دهند، همه چکه جیمز سایفر و جیمز دیاس تو یح می گونهجریا  دارد  در چنین ال ویی، آ 

هم ی  غیره آوری مالیات وگذاری، ارتش، سیسام جممیسام قانو ها، سرسد  دادگاهبه فروش می

گیرند  مدیرا  و کارگزارا  دولای از اقادار اویش به نحو به نحوی در معرض فروش قرار می

ترین زما  ممکن به انباشت ثروت بپردازند  ادارات سیاسی نه کنند تا در کوتاهاحسن اسافاده می

 Cypher) کنندلکه با هدف کسب منفعت فردی از جامعه فعالیت میبرای ارائه ادمات به ملت، ب

and Dietz, 1997: 226 )  در چنین سیسامی، دولت فاقد اراده و توانایی الزم برای منم

دارا  بزرگ از طریق اویش است  سرمایهشخصی کارگزارا  و ماصدیا  از پی یری منافم 

 کنند  ویش را تعقیب میهای ااهداف و برنامه ،جوییگری و رانتالبی

م شود دسا اه بوروکراتیک منسجشد  شدید دسا اه اداری سبب میگرایی و تجاریشخص

گرا  یابد که کنشو کارامدی شکل ن یرد  اودمخااری نسبی دولت عموماً تا آ  حد تحقق می

نیت داشاه والل داشاه و در برابر فشارهای طبقاتی مصقهای طبقاتی در جامعه اسادولای از گروه

 شود اودمخااری دولت به چالش کشیده شودگیرا  موجب میباشند  اما منافم شخصی تصمیم

(Niblock and Malik, 2007: 11-12 )   در عمل، دولت یغماگر به مفهوم االص آ  در جها

عناصری از رفاارهای یغماگرانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه  فعلی وجود ندارد  اما

 د دارد وجو

ای هایی از رفاارهای دولت توسعهدر دولت رانایر ممکن است هم مشخصه :2دولت رانتیر

ماغیر  ،با تکیه بر منبم رانت ساما  یافاه ی کهوجود داشاه باشد و هم دولت یغماگر  در اقاصاد

 های اقاصادیتنظیم فعالیتنقش مسلطی در  -اش بیرو  از دولت قرار داردکه ریشه -رانت

کند  درآمدهای نفای یکی از منابم مهم رانت هساند  اقاصاد رانای که بر بازی می دولت و جامعه

های مولد داالی ادامه حیات دهد  دولت تواند بدو  وجود بخشدرآمدهای نفای ماکی است، می

دولای است که  (1987) الویبدر اقاصاد رانایر نقش مهمی دارد  دولت رانایر به تعریف حازم ب

                                                                                                   
1. predatory state 

2. rentier state 
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شود  دولت به عنوا  واسطه بخش عمده درآمدش از یک منبم اارجی و به شکل رانت تأمین می

ولت شود  درآمدهای رانای توسط د( و بقیه اقاصاد فعال میرانت بین بخش نفت )یا منابم دی ر

گردد  دولت رانایر های عمومی به اقاصاد کشور کانالیزه میدریافت شده و به شکل هزینه

 کنندهکند که  رورتاً منعکسزیادی دارد و به همین ااطر اهدافی را تعقیب می اودمخااری

  نیساند  های اجاماعیمنافم یا تقا اهای گروه

های اجاماعی نیز برای دفاع از منافم اود در برابر دولت آزادی عمل در عین حال، گروه

رانت صاحب ثروت چندانی ندارند  درصد کوچکی از جمعیت کشور به واسطه دسارسی به 

 ردازندی ر بپیکدشوند و بقیه مجبورند برای رسید  به سهمی از رانت به رقابت با کال  می

(Beblawi, 1987: 53 )  به این ترتیب، فساد و اتالف منابم به ویژگی مهم اقاصاد رانای تبدیل

رانت قرار  رلهای مربوط به کناالشعاع سیاستشد  و توسعه تحتصنعای مانند  اهدافی شودمی

بات گویی مناسبی نیز به مطالدولت به درآمدهای مالیاتی وابسا ی ندارد، پاسخ چو گیرند  می

اید ها را انثی کند  الباه بکند نار ایایجامعه ندارد و از طریق تزریق رانت به جامعه تالش می

ادی به توسعه اقاص های رانایر با وجود اتکا به رانت ممکن است تا حدیدر نظر داشت که دولت

  نیستهای دولت از اهداف و سیاستبود  توسعه به معنی حذف آ  الشعاعتوجه کنند  تحت

بندی برساند که بایسای کشور را برای اقاصاد تواند دولت را به این جمممحاسبات درازمدت می

 بدو  رانت آماده کرد 

 

 جایگاه دولت در اقتصاد عربستانب. 
این اصاد کند که اقبه آسانی این واقعیت را آشکار می ،ار اقاصادی عربساا ن اهی کلی به سااا

درصد  20درصد تولید نااالص داالی و همچنین حدود  ۱0محور است  نزدیک به دولتکشور، 

 این بخش شود صادرات این کشور به طور مساقیم یا غیرمساقیم از بخش نفت و گاز تأمین می

ای بزرگ هقویاً تحت کنارل دولت قرار دارد  بخش عمده اقاصاد عربساا  در ااایار شرکت نیز

به نحوی  جدی،های  عف عالوه برقرار دارد و بخش اصوصی  1آرامکو و سابیک ماننددولای 

                                                                                                   
1. Saudi Arabian Basic Industries Corporation (SABIC) 
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ی سازاصوصی راساایهایی که در با وجود حرکت ،های اایروابساه به دولت است  در سال

واند در تر از آ  است که بابسیار  عیف از اقاصاد عربساا  بخشاین ا  صورت گرفاه، همچن

درصد تولید نااالص  20شود که حدود آمارها اعالم میدر  هرچندبرابر دولت عرض اندام کند  

گونه آمارها معموالً وابسا ی بخش داالی عربساا  مربوط به بخش اصوصی است، اما این

گیرند  این در حالی است که دولت وابسا ی ادیده میهای دولت را ناصوصی به حمایت

 چندانی به بخش اصوصی ندارد 

مخالف  هایروشدولت به  زیاد نبود ودرآمدهای مربوط به منابم رانت  1250تا پیش از دهه 

کرد  این و عیت آوری مالیات و عوارض گمرکی نیازهای اود را تکمیل میاز جمله جمم

تری از سوی دولت به بخش اصوصی وجود داشاه باشد  اما دیموجب شده بود وابسا ی ج

دی ر  ،کردکننده اصلی نیازها وارد عمل به عنوا  تأمینرا پس از وفور درآمدهای نفای که دولت 

ه ثروتمند شد ک ایاندازهدلیل چندانی برای وابسا ی دولت به جامعه باقی نماند  دولت به 

های مطلوب اود را به فرونشاند، اهداف و برنامه پول اتها را با پرداتوانست نار ایایمی

های الزم برای توسعه اقاصادی کشور با مشکالت آسانی پیش ببرد و برای ایجاد زیرساات

که تأمین نیازهای مالی  رورتاً به معنی اساقالل  کردکماری مواجه گردد  الباه باید ااطرنشا  

، جلب ر ایت نهادهای دینی برای دولت سعودی نمونهکامل دولت از جامعه نبوده است  برای 

 فصل گردید ودد نفت بسیاری از مشکالت دولت حلاهمیت زیادی دارد  اما به هر حال به م

ااب وی در ک  دری از محققا  اقاصاد سیاسی عربساا  تحلیل جالبی در این زمینه داردوچا

ل اسادال (Chaudhry, 1997) «ااورمیانهبهای ثروت: اقاصادها و نهادها در »با عنوا  معروفش 

 شورک آ  را به داالت در امور اجاماعی ،شد  دولت بر اقاصادکند که داالت مساقیم و سوارمی

دهد که در گذشاه نزاع مساقیم و مخربی بین فعاال  اقاصادی دری تو یح میودهد  چاسوق می

اما پس از  ،وجود نداشت -داشاندکه هر دو در دولت مرکزی نفوذ - دو بازرگانا  حجاز و نج

ول ها به قیمت افوفور درآمدهای نفای آزادی عمل پیدا کند، از نجدی در اثرآنکه دولت توانست 

های حجازی حمایت کرد  داالت جدی دولت سبب شد بخش اصوصی در اانوادهموقعیت 

هر ه گذارا  کبین مقامات دولای و سرمایه ،جای اه مماازی ارتقا یابد  در دولت سعودی نجد به

پیوندهای شخصی برقرار گردید  در نایجه، بسیاری از افرادی  ،عمدتاً از این منطقه بودند دو گروه
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های سیاست ای در امر تجارت نداشاند های تجاری شدند، سابقه جاافاادهکه وارد فعالیت

جرا گذاشاه شد، بیشار مبنای سازی که توسط دولت سعودی به اآزادسازی و اصوصی

 پروانه داشت  یماویشاوندی و حا

مندی طیف ااصی از جامعه قرار گرفت  ها در ادمت قدرتدر عمل نیز این سیاست

 ننیادیانجام اصالحات ب در برابراتحادی بین بوروکراسی و بخشی از جامعه برقرار شد که شدیداً 

سمی که پس از وفور درآمدهای نفای ید  رانایراصوصاً اصالح ساااار دولت مقاومت نشا  دا

بخش اصوصی تشویق  هرچنددر روابط بین دولت و جامعه انحراف ایجاد کرد   ،شکل گرفت

به نحوی که در نایجه آ  فعاال  و بازرگانا   ؛آمیز بودهشده و تبعیضشد، اما به صورت مهندسی

 ضعیف شدند در منطقه حجاز بودند، تو جاافااده که عمدتاً از جده 

توجهی که داشاه، با اناقادات اساسی مواجه بوده دری با وجود طرفدارا  قابلوتحلیل چا

های مخالف توسط محقق معروف ایاالیایی، جیاکومو ترین تحلیلشدهاست  یکی از شناااه

دری وای که چند سال پس از کااب چاارائه شده است  وی طی مقاله( Luciani, 2005) لوسیانی

شر شد، اسادالل کرد که بخش اصوصی در عربساا  به صورت تدریجی رشد کرده و به منا

وزنه تعادلی در برابر قدرت دولت تبدیل شده است  وفور درآمدهای نفای فرصای ایجاد کرد که 

ولت د ،بخش اصوصی توانست اساعداد اویش را بالفعل سازد  به نظر لوسیانی در اثر آ 

ا  های بانفوذ بازرگدی موقعیت و ثروت برای اانوادهمبه صورت تعدید که سعودی نیازی نمی

را ز ها عبدالعزیهای حجازی نه تنها تهدیدکننده نبودند، بلکه برای از آ را تخریب کند  اانواده

ها همچنا  از قدرت نقش داشاند  آ  ویو در به قدرت رسید   قرار دادهحمایت مالی تحت 

 های دولت براوردار بودند  زنی برای اثرگذاری بر سیاستچانه

ر د هرچنددر عین حال، در مورد وابسا ی بخش اصوصی به دولت نیز اغراق شده است  

 غازآبخش اصوصی عربساا   عیف بود، اما به نظر لوسیانی در  ،های پایانی سده بیسامدهه

از تقویت و اساقالل بیشار این بخش در برابر دولت پدیدار  وشنیر هاییکم نشانهوسده بیست

 شده است 

توا  گفت که هر دو ظاهراً در تعارض با یکدی ر قرار دارند، می تحلیل فوق ود اینکه با

الی که کااب اند  در ححاکم بر اقاصاد سیاسی عربساا  را به تصویر کشیده هایبخشی از واقعیت
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  در تصویری انجام شد 900۱مقاله لوسیانی در سال اناشار مناشر شد،  1225دری در سال وچا

های دولت دهد، دولت واجد برای اصیصهدری از اقاصاد سیاسی عربساا  ارائه میوکه چا

 مردا  اسافاده کرده وبرای بهبود موقعیت دولت اود رویهای پیشیغماگر است که از فرصت

دهد  این در حالی است که در تحلیل لوسیانی نشا  میبهای چندانی به کارایی بخش اصوصی ن

ای عهشد  به یک دولت توسهای باالیی برای تبدیلکه دولت عربساا  پاانسیل ه استداده شد

های کند که معموالً دولتلوسیانی بر آ  است که دولت عربساا  فرایندی را طی می ،دارد  در واقم

نی کند  لوسیاای اسافاده نمیحت از مفهوم دولت توسعهاند، هرچند به صراای طی کردهتوسعه

 کند که واقعی هساند و اساقالل بخشمدعی است که اقاصاد عربساا  اصالحاتی را تجربه می

 اصوصی از دولت در این کشور صرفاً یک حرکت نمایشی نیست 

در گذشاه رفاارهایی با بخش اصوصی داشت  سعودی واقعیت این است که دولت عربساا  

ت تری صورهای اصالحی جدیپرورانه در آ  پررنگ بود  اما به تدریج حرکتکه تمایالت حامی

های آغازین سده در سال ویژهگرفت و بخش اصوصی قدرتمندتر شد  این اصالحات به

ویکم شباهت بیست ربساا  با بخش اصوصی در سدهتر بود  تعامل دولت عویکم ملموسبیست

  ( Niblock and Malik, 2005: 23-25) کرده استپیدا ای های توسعهبیشاری به رفاار دولت

ماکی بر رانت است که در آ   یبا این حال، اقاصاد عربساا  سعودی در مجموع اقاصاد

  ادر کااب درباره عربسا «کار  هاوس» گونه کهآ کند  ای ایفا میکنندهدولت نقش تعیین

دهد، بخش اصوصی در عربساا  عمدتاً تحت کنارل تو یح می (House, 2010) سعودی

الراجحی قرار دارد که هم ی به نوعی به مخارج  الد ، محفوظ وچند شرکت بزرگ مثل بن

طی دو دهه اایر رشد اوبی  عربساا  بخش اصوصی در حالی کهدولای وابسا ی دارند  

درصد کارگرا   20ای درگیر بوده است  نزدیک به داشاه، اما به لحاظ کیفی با مشکالت پیچیده

بخش اصوصی موفق شد حدود  9002تا  900۱های   بین سالاندبودهاارجی ، این بخش

د  سپرده شنیروی کار سعودی به ها درصد آ  10اما تنها حدود  ،میلیو  شغل ایجاد کند 9/9

ازدهی های مولد اصوصی باند که در فعالیتهایی تحصیل کردهجوانا  سعودی بیشار در رشاه

امنیت شغلی  دهند وارد مشاغلی شوند که ساعات کار کماری دارد و ازترجیح می هاآ ندارند  

 دولای براوردار است 
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اند  دولای کشیده شده بخش مشاغلبه کار در  عربساانی از این رو، بخش زیادی از جوانا 

ثروت توسط بخش اصوصی تولید شده و دولت  ،یافاه غربیدر حالی که در کشورهای توسعه

مند شده است، در عربساا  هنوز دولت و صنایم تحت تملک از مالیات بخش اصوصی بهره

ند و بخش اصوصی به نحوی از ثروت دولت هسا دولت )مثل آرامکو( منبم اصلی تولید ثروت

ها و انعقاد قراردادها یارانهمندی از شود  بخش اصوصی در امور مخالفی چو  بهرهمند میبهره

های اصوصی با مشکل مواجه اواهند اگر دولت همکاری نکند، شرکت  به دولت وابساه است

نفای تواند در توسعه غیریوری بخش اصوصی پایین است و نمبهره ،شد  تحت چنین شرایطی

 باشد  ی چندانی داشاهآفریننقش داالی االصناتولید 

 

 روند توسعه اقتصادی و نسبت آن با ثبات سیاسیج. 
وسعه پیشرو در امر ت یکرد  کشورشا  به کشورمردا  عربساا  عالقه زیادی برای تبدیلدولت

با چنین اتفاقی هم مشروعیت و ثبات سیاسی کشور اساحکام  دارند ها اناظاراقاصادی دارند  آ 

فاه عمومی کنو  هم در ر المللی عربساا  افزایش یابد  درآمدهای نفای تاو هم اعابار بین پیدا کند

االست، اند  با اینکه ذاایر نفت عربساا  بثبات سیاسی عربساا  نقش کلیدی داشاه در حفظ و هم

د که نفت باواند در آینده نیز مشابه گذشاه در ادمت دولت قرار ها مطمئن نیساناما سعودی

بخشی به تولیدات و کاهش اتکا به درآمدهای های فراوانی برای تنوعگیرد  از این رو، تالش

  انددادهنفای انجام 

 

 روند جاری. 1
از وابسا ی به نفت در عربساا  سعودی به تازگی مطرح نشده است  از هما   اقاصاد ایده رهایی

های پنج ساله توسعه به باره درآمدهای نفای مواجه شد، برنامهکه دولت با وفور یک 1250دهه 

 های اقاصادیهای صنعای برای ایجاد تنوع در فعالیتشا  ساات شهرکاجرا درآمدند که هدف

های ای پیش رفت که با آرما گونهوانا  بود  اما روند تحوالت در عمل بهو اشاغال مولد برای ج

پیدا کرد که  دایای به درآمدهای نفای اعاگونهقبلی فاصله بسیاری داشت  اقاصاد عربساا  به

د  را با مشکل مواجه کر مافاوتمند برای گذار به فضای اقاصادی گیری اراده جدی قدرتشکل
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شد  لدتر میتر و مواقاصاد عربساا  چابک ،ی نیست که در صورت فقدا  نفتالباه این بدا  معن

اشت له نفت است  اما باید توجه دأشکی نیست که موانم توسعه اقاصادی عربساا  فراتر از مس

 شورکهای اقاصادی ها و توانمندیکه اعایاد به نفت عامل مهمی بوده که باعث شده از پاانسیل

ای ماهورانه هگذار به اقاصاد مساقل از نفت مسالزم حرکت چو ل نیاید  اسافاده درسای به عم

  ، اراده کافی برای کنار گذاشان رفاه نفای شکل ن رفتاستهای ریا ای از برنامه میزانیبا  همراه

درصد درآمدهای دولت سعودی به صنعت نفت وابساه است   20تا  10طور ماوسط بین به

شود  درصد تولید نااالص داالی عربساا  از طریق نفت تأمین می 2۱تا  20از سوی دی ر، بین 

آید  های دولای به دست میدرصد تولید نااالص داالی عربساا  از سایر بخش 90نزدیک به 

درصد است که آ  هم  20به این ترتیب، سهم بخش اصوصی در تولید عربساا  نزدیک به 

درصد  20به دولت وابسا ی دارد  نفت تقریباً  ویبه نحطور که طی گفاار پیشین ذکر شد، هما 

به حدی است که اقاصاد عربساا  را در  یدهد  درآمدهای نفاصادرات عربساا  را تشکیل می

ردیف اقاصادهای مرفه جها  قرار داده است  درآمد سرانه این کشور طبق شااص برابری قدرت 

رتبه دوازدهم جها  را به  لحاظ( است که از این 901۱هزار دالر )برآورد سال  ۱2ارید حدود 

ای به توانمندسازی بخش ژهیودهد  طی دو دهه اایر، دولت عربساا  توجه اود اااصاص می

ادمات کلیدی کشور مثل عر ه آب  است ، تالش شده900۹اصوصی داشاه است  از سال 

شهری، برق، ارتباطات، کنارل ترافیک، آموزش و بهداشت به بخش اصوصی سپرده شود که 

 بزرگی برداشاه شده است   هایدر این مسیر گام

آزادسازی و ادغام در اقاصاد جهانی  اساایدر رهای مهمی حرکت عربساا  همچنیندولت 

 900۱پذیرش این کشور به عضویت در سازما  تجارت جهانی از سال  ،انجام داده که از ناایج آ 

های پنج ساله در برنامه ( ۱-1: 1۹22های مجلس شورای اسالمی، اسفند است )مرکز پژوهش

شا  داده شده سازی اقاصاد ننفت و مانوع هبگرفان از اقاصاد ماکی ای به فاصلهاهامام ویژه ،توسعه

های غیرنفای کند که سهم بخش( تصریح می901۱-9012، برنامه دهم توسعه )نمونهاست  برای 

درصد برسد   11به  9012( باید در سال 9010در تولید نااالص داالی کشور )به قیمت ثابت سال 

درصد  1/۱0به  9012باید در سال  سهم بخش اصوصی در تولید نااالص داالی کشور ،همچنین

افزایش یابد  در این سند، همچنین تأکید زیادی روی توسعه ارزش افزوده در بخش نفت و گاز 



 69بهار  57فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   39

های صنعای تقویت شده و از اام فروشی جلوگیری به عمل آید  برنامه االمکا  بخششده تا حای

میلیارد ریال  ۹59یده است  های کشور را برای رسید  به اهداف  روری ددهم توسعه زیرساات

بینی شده که این رقم در مقایسه با رقم تخصیصی برنامه نهم ها پیشبه عنوا  مخارج زیرساات

 ( New Climate Institute, 2015: 3-4) دهددرصد افزایش نشا  می 51حدود 

گذاری در توسعه کنو  ارج افزایش سرمایه دولت بخش زیادی از درآمدهای نفای را تا

غیرنفای در تولید نااالص  هایهای عمومی کرده است  سهم بخشمنابم انسانی و زیرساات

یافاه شد، تحقق ناواساه می گونه کهآ تنوع صادراتی  هرچند ،تدریج افزایش یافاهبهداالی 

است  در حالی که صادرات غیرنفای افزایش داشاه، اما سهم کوچکی از کل صادرات را تشکیل 

که وابسا ی شدیدی به نفت دارند  الباه این  استشکل از کاالهایی اهم عمدتاً م دهد و آ می

مشکل محدود به عربساا  سعودی نیست  تجربه دی ر کشورهای صادرکننده نفت نیز نشا  

سازی اقاصاد فرایندی طوالنی و دشوار است  اعایاد به درآمدهای نفای کار توسعه دهد مانوعمی

سازد  دسامزدهای نسبااً باال در بخش عمومی که برای ولای را مشکل میهای غیردرقابای بخش

اشاغال جوانا  از جمله نیروی کار با مهارت پایین جذابیت دارد، اود چالشی برای رشد بخش 

ده کنندگا  را مرتفم کرتولید کاالها و ادماتی که نیاز مصرف ،هااصوصی است  برای شرکت

هایی است که تر از ورود به پروژهداال را برطرف کند، جذابگذاری در و نیازهای سرمایه

  ( Hegazy, 2015: 61) ریسک ناتوانی در برابر رقبای اارجی را به دنبال دارد

به عضویت در سازما  تجارت جهانی درآمده، در  900۱عالوه بر اینکه عربساا  از دسامبر 

 عرب -رس و حوزه تجارت آزاد پا فا ای یعنی شورای همکاری الیجشکل تجاری منطقهتدو 

افاه یفارس با تعدادی از اقاصادهای توسعه اینکه اود شورای همکاری الیج بافعالیت دارد  

جها  همکاری دارد، عربساا  به تنهایی با کشورهای مخالفی توافق تجاری امضا کرده است  

جاری عربساا  همکاری تاسارالیا، نیوزلند، روسیه، سوئیس و ترکیه کشورهایی هساند که با 

اساس شااص تجارت کاال، سهم عربساا  در کل صادرات جها  کمی بیشار  ترجیحی دارند  بر

درصد است که از این حیث در میا  کشورهای ااورمیانه و شمال آفریقا موقعیت دراشانی  9از 

نوبی، ای جنوظهور مثل آفریقدارد  عربساا  از این حیث حای در مقایسه با برای اقاصادهای 

از این شااص ارزیابی کیفی به عمل آوریم، نایجه تغییر  اگرو هند جای اه بهاری دارد  اما  برزیل
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در میا  کل صادرات این کشور بسیار پایین  1کند  سهم صادرات کاالهای تولیدی صنعایمی

 درصد( است   1۱)کمار از 

آفریقا از این حیث دست باالتری ست که برای کشورهای ااورمیانه و شمال ا این در حالی

دهد  سلطه شا  را کاالهای صنعای تشکیل میدرصد صادرات 50دارند، به نحوی که بیش از 

ی ر، به عنوا  یک شااص دگیر است  عربساا  بسیار چشم یصادراتمحصوالت نفت بر سبد 

ست که درصد ا 92/0حدود  9019سهم عربساا  در صادرات ادمات جها  طبق برآورد سال 

دهد و مابقی نیز عمدتاً به حمل و نقل سوم آ  را ادمات مسافرتی تشکیل می بیش از دو

 اااصاص دارد  از این نظر نیز نمره عربساا  در مقایسه با دی ر اعضای شورای همکاری الیج

  ( Hegazy, 2015: 69-70) فارس پایین است

اا  ست  بخش اصوصی عربسسازی اقاصاد مسالزم وجود بخش اصوصی قدرتمند امانوع

درصد  10وابسا ی دارد  بیش از  وارداتیشدیداً به نیروی کار  ،عالوه بر نیاز به حمایت دولت

درصد( از کارگرا  اارجی تشکیل  20شاغال  بخش اصوصی )و طبق برای برآوردها حدود 

ت  س اسست که مشکل بیکاری در میا  جوانا  عربساا  بسیار ملموا شوند  این در حالیمی

درصد  20دهند  نزدیک به سال تشکیل می ۹0درصد جمعیت عربساا  را افراد زیر  50حدود 

آیند  زنا  که تقریباً نیمی از جمعیت عربساا  سال بیکار به حساب می 92تا  90از جوانا  بین 

ند اهس تری مواجههای اقاصادی جدیبا ناکامی ،دهند، عالوه بر فشارهای اجاماعیرا تشکیل می

های اصوصی و از فرصت محدودتری برای فعالیت در بخش اصوصی براوردارند  شرکت

از نیروی کار بامهارت و  ،یمهارت و پرتوقم عربساانجای نیروی کار کمهدهند بترجیح می

مشکل این منظور رفم الباه دولت به(  House, 2012: 2-3) دسامزد وارداتی اسافاده کنندکم

ی جاههای اصوصی در صورتی که بشرکته کار گرفاه است  از جمله اینکهایی را به طرح

از شهروندا  سعودی اسافاده کنند، از برای امایازات ترجیحی ویژه  ،نیروی کار ارزا  اارجی

 شوند  براوردار می

میلیو  نیروی کار اارجی در عربساا   10  حدود چندانی نداشاه است اما این تدابیر موفقیت

 Rashad) دهنددسامزد را انجام میند که اغلب کارهای پرتحرک، پراطر و کمهسا مشغول

                                                                                                   
1. manufactured exports 
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and Paul, May 3, 2016 ) ها به جذب غیررقابای این ن رانی وجود دارد که با تشویق شرکت

 نیروی کار، انحرافات موجود در اقاصاد بخش اصوصی افزایش یابد 

هم به رفاه ملی کمک  ،ر نفت به جامعهدولت عربساا  تاکنو  با تزریق درآمدهای سرشا

های اجاماعی و سیاسی را کاهش داده است  عربساا  با وجود فقدا  ثباتیکرده و هم احامال بی

از ثبات سیاسی قابل توجهی براوردار بوده است   ،های توسعه سیاسیبراورداری از شااص

بات از طریق نفت در ه سنای ایجاد ر ایت و ثیبرداشت مقامات سعودی این است که رو

ساز اواهد بود  الزم است  من پیشبرد اصالحات اقاصادی با هدف اساقالل لهأبلندمدت مس

ه جامعه قانم شود که دولت صرفاً ب یدهای احامالی بود  بااقاصاد ملی از نفت، مراقب نابسامانی

یافاه وسعهد کشوری تاندیشد، بلکه به دنبال ایجاارید ثبات از طریق تزریق درآمدهای نفای نمی

سازی اقاصاد از های اایر دولت برای مانوعو دارای توا  رقابای در سطح جهانی است  طرح

رغم دسااوردهایی که داشاه، هنوز اقاصاد عربساا  بهبخش اصوصی و آزادسازی  طریق توسعه

طرح  را از وابسا ی به رانت نفت رها نکرده است  بر این اساس، اایراً مقامات سعودی

بخشی و اند که هدفش شاابتدوین کرده« 90۹0انداز سعودی چشم»بلندپروازانه دی ری به نام 

 ر در فرایند اصالحات اقاصادی و تا حدی اجاماعی است ایشبایجاد کارایی 

بن سلما ، جانشین ولیعهد عربساا   توسط محمد 9011جزئیات این طرح که در آوریل 

ر به اقاصاد مساقل از نفت است  با اینکه اید ریاض برای گذاعالم شد، حاکی از تمایل شد

و  بینانه ارزیابی کردهبسیاری از ناظرا  دسایابی به اهداف مندرج در سند را بیش از حد اوش

ل بن سلما  تقلی شاهزاده محمدمقاصد شخصی تبلیغاتی برای  یآ  را به ابزارارزش بعضاً 

بن سلما  ادعا  سیاری نسبت به آ  وجود دارد  اود محمدهای باند، در عربساا  امیدواریداده

که در سند به عنوا   -دالر ۹0ای انداز حای در قیمت نفت بشکهکرده که اهداف سند چشم

تری دالر شرایط مناسب ۹0قابل دسایابی است، هرچند در بهای باالی  -ای شناااه شدهقیمت پایه

ر د ،هاتواند  من پیشبرد برنامهاین، دولت میبرای تحقق اهداف وجود اواهد داشت  بنابر

 ( KAMCO Research, April 2016) تولید نفت اود کند توقفاقدام به  مقاضی شرایط

اه که الب -از و م موجود در اقاصاد عربساا  تصویری من ارائه  90۹0انداز در سند چشم

بینی شده که پیش 90۹0برآوردهایی برای سال  -وجود داردها نیز مالحظات اناقادی در مورد آ 
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اجاماعی و امنیای نیز کشیده  یهاها از حوزه صرفاً اقاصادی فراتر رفاه و به حوزهبرای از آ 

 کنونی درصد 2/9بینی شده که مخارج تفریحی و فرهن ی اانوارها از ، پیشنمونهشوند  برای می

ا  هدف این است که نرخ مشارکت نورد اشاغال زافزایش یابد  در م 90۹0در سال  درصد 1به 

درصد تغییر یابد  قرار است رتبه  ۹0به  99از  طی بازه زمانی مذکور کار کشور نیرویزنا  در 

  10و همچنین در شااص کارامدی دولت از  10به  91عربساا  در شااص سرمایه اجاماعی از 

یی در تولید نیازهای نظامی کرده و اناظار تأکید زیادی بر اودکفا 90۹0تغییر یابد  سند  90به 

اش را از طریق صنایم داالی درصد تجهیزات نظامی ۱0عربساا  باواند تا  90۹0دارد که تا سال 

 درصد است 9حدود  ی وابسا ی تجهیزات نظامی به صنایم داالینرای کنون  تأمین کند

(Saudi Gazette, April 26, 2016  ) 

های اقاصادی صرفاً محدود به تحول در شااص 90۹0ود که سند شبنابراین، مالحظه می

گیرد  برداشت مقامات سعودی این است که تأمین های دی ر را نیز در برمینیست، بلکه حوزه

 هاست چنین تغییراتی در شااص ایجادامنیت و ثبات کشورشا  در آینده مسالزم 

ان یزی تعریف شده است  های اقاصادی نیز اهداف بحثاما در مورد اود شااص

هدفی اساسی است که در این راساا بر تقویت نقش  همچنا های اقاصادی سازی فعالیتمانوع

کمار از  بینی شده، عر هترین حرکای که در این راساا پیششود  مهمبخش اصوصی تأکید می

ه به با توجبن سلما   درصد سهام شرکت آرامکو به سهامدارا  دی ر است که به گفاه محمد ۱

 تریلیو  دالری شرکت، نقش مهمی در چابک و کاراترشد  آ  اواهد داشت 9ارزش بیش از 

(KAMCO Research, April 2016 )  شایا  ذکر است که آرامکو با براورداری از حدود

رای ب میلیارد بشکه ذایره نفت اام اثبات شده، بیشارین ذاایر نفت جها  را دارد  طبق 910

ی تحت ااایار این شرکت بیش از ده برابر ذاایر اکسا  موبیل، نمنابم هیدروکربوبرآوردها، 

میلیارد بشکه  ۱/۹حدود  9012در سال  آرامکوبزرگارین شرکت نفت اصوصی جها  است  

 میلیارد آ  را صادر کرد  ۱/9د و میلیو  بشکه در روز( تولی ۱/2نفت )بیش از 

تواند نقش مهمی در درصد شرکت می ۱کمار از سازی حای با چنین عظمای، طبعاً اصوصی

المی، های مجلس شورای اسکرد  اقاصاد عربساا  بازی کند )مرکز پژوهشسازی و رقابایاصوصی

گذاری عمومی، جای اه این صندوق در جها  به شدت (  با اناقال عایدات به صندوق سرمایه22اسفند 
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های دولای و کاراتر یارانهطریق حذف بخشی از تقویت اواهد شد  اناظار دولت این است که از 

 توجهی اتفاق بیافاد در درآمد ملی کشور جهش قابل ،ها اصوصاً آرامکوسااان شرکت

میلیارد  100گذاری عمومی از صندوق سرمایه یهابینی شده که داراییپیش 90۹0در سند 

سهم بخش  90۹0شده تا سال افزایش یابد  همچنین قرار  1تریلیو  ریال 5کنونی به بیش از 

های درصد افزایش یافاه و سهم صادرات بخش 1۱به  20اصوصی در تولید نااالص داالی از 

درصد برسد  از سایر تغییرات  ۱0به  1/11 از غیرنفای کشور داالی غیرنفای در تولید نااالص

رد: نسبت توا  به این موارد اشاره کایجاد شوند، می 90۹0مهمی که قرار است تا سال 

درصد، درآمدهای غیرنفای  5/۱به  1/۹گذاری مساقیم اارجی به تولید نااالص داالی از سرمایه

های کوچک و ماوسط در تولید تریلیو  ریال، سهم شرکت 1میلیارد ریال به  11۹دولت از 

انداز میلیو  در سال، پس ۹0میلیو  به  1درصد، میزا  زوار عمره از  ۹۱به  90نااالص داالی از 

 12اقاصاد از  اندازهدرصد و رتبه کشور از نظر  10به  1اانوارها )نسبت به کل درآمدشا ( از 

 ( Saudi Gazette, April 26, 2016) 1۱به 
 

 انداز چشم. 2
وجود  بینی زیادیسیسام سیاسی عربساا  در مورد آینده روند توسعه اقاصادی اوش درو در 

انداز چشم استو انرژی زیادی صرف شده و حای تالش شده  هزینه 90۹0دارد  در تدوین طرح 

بینی گردد  این سند در حالی تدوین شده که قبالً های موجود پیشآینده مبانی بر واقعیت

ساله تمایل اویش مبنی بر گذر از اقاصاد های پنجها در اسناد مخالف اصوصاً برنامهسعودی

 هرچندد  انده و در این راساا اقدامات ماعددی انجام دادهیافاه را ابراز کرهنفای به اقاصاد توسع

تحقق نیافاه، اما قابل انکار نیست که تغییرات  گونه که مد نظر بودآ های دولت سعودی آرما 

توجهی در ساااار اقاصادی عربساا  اتفاق افااده است  نکاه دی ر اینکه تیم جدید حاکم بر قابل

ه های مربوط به توسعتری برای پذیرش ریسکناکافی، اراده قویرغم تجارب به دولت سعودی

 سلما  بن عبدالعزیز اایراً با ایجاد تغییراتی در سیسامپادشاه کنونی عربساا ،  اقاصادی دارد 

                                                                                                   
 دالر است   5۱/۹  هر ریال عربساا  هم اکنو  در حدود 1
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ها و رؤیاهای فرزندش اداری و مدیرا  کشور نشا  داده حا ر است برای پیشبرد برنامه

 های الزم را انجام دهد  همکاری

هده ولیت را بر عؤیش از دو دهه این مسبکه  -گیری علی النعیمی از پست وزارت نفتنارهک

رویدادی است که برای ناظرا  آ  را در راساای تغییرات سیاسای جدید ارزیابی  -داشت

دی ای جگیرا  عربساا  ارادهند که در میا  تصمیمهسا ها حاکی از آ اند  مجموع این گزارهکرده

جدی  هایای از پژوهششده نیز بر اساس مجموعهبینیر وجود دارد و تغییرات پیشبرای تغیی

 لحداقها به نحو صددرصدی تحقق نیابند، اند  بنابراین، حای اگر اهداف سعودیشده مطرح

 بازسازی ساااار اقاصادی عربساا  ایجاد اواهد شد  مسیرگیری در تغییرات چشم

 که در و م موجود اقاصاد عربساا  تغییرات معاقدنددر مقابل، ناظرا  و کارشناسا  بسیاری 

عالوه بر اینکه در اود طرح نواقص و مشکالت ها، از نظر آ توجهی اتفاق نخواهد افااد  قابل

جامعه عربساا  بسیار دشوار است  جامعه عربساا  به  مانندای وجود دارد، اجرای آ  در جامعه

 گونهپذیر نیست  آ ندگی با نعمت فراوا  نفت عادت کرده و گسست از آ  به سادگی امکا ز

سعودی  90۹0انداز گرا  امور عربساا  تشبیه کرده، حرکت به سمت چشمکه یکی از تحلیل

اش ب وید که وقت آ  است برای اود شغلی که یک پدر به فرزند چهل ساله این است مانند

بن سلما  در مقام یک شخص  مساقلی را شروع کند  شاید برای محمد پیدا کرده و زندگی

یر و دشواری تغیپیچیدگی  ی موجود ازهااما واقعیت ،تصور تغییر ساده به نظر بیاید ،جوا 

ر به نظ سیاسامدارا  عربساا  تغییراتی روی داده که امیدوارکننده اذها   در حکایت دارند

 اند که قبول دارند اقاصادشا  ناکارامد و فاسد است  ظهور کرده ی  سیاسامدارانرسندمی

داد  ساااارهای این شا  نیازمند تغییر است  اما تکا ها قبول دارند که اقاصاد و جامعهآ 

ن ب که اود محمد -ای نیست  درگیرشد  ریاض در مشکالتی چو  جنگ یمنکشور کار ساده

های اقاصادی تردیدها در مورد مانیبساو برای نا -  داشاهآو تداوم سلما  نقش زیادی در آغاز 

رات مورد برای تغیی یتوا  مطمئن بود که شرایط مناسبآینده را افزایش داده است  بنابراین، نمی

 ( The Economist, April 30, 2016) ها فراهم استنظر سعودی

  و نهادهای مناسب پیشبرد درست اصالحات پیش از هر چیز مسالزم وجود حکومت قانو

ها از این حیث و م قابل قبولی ندارند  در فرایند اجرای اصالحات نیز معلوم است که سعودی
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درصد سهام آرامکو به  ۱ حدودها پیش برود  تصور اینکه نیست او اع مطابق با اواست سعودی

ی روهای پیشرسد  گزینهنه به نظر میبیناگذارا  دی ر واگذار شود، اوشسرعت به سرمایه

ها کنند  گشایشمقامات سعودی تصور میبرای ند که هسا از آ  ترگذارا  اارجی مانوعسرمایه

  در نظر دارندها اواهند، بیشار از آ  است که سعودیگذارا  اارجی میهایی که سرمایهو مشوق

فت به رانت ن هبدهد که گذر از اقاصاد ماکی تجارب کشورهای دی ر تولیدکننده نفت نشا  می

ت ها قبل از اینکه اقاصادشا  به راننروژیمانوع و رقابای با موانم بزرگی مواجه است   یاقاصاد

ها نفت اعایاد یابد، سازوکارهایی طراحی کردند که از اثر مخرب آ  جلوگیری به عمل آورند  آ 

های لرا برای نس صندوقی تأسیس کردند تا با ذایره درآمدهای نفای در آ  ثروت حاصل از نفت

 نفت جلوگیری به عمل آورند  رانت آینده ذایره کرده و از اتکای اقاصاد کشورشا  به 

دولت نروژ همچنا  وابسا ی اساسی اویش به درآمدهای مالیاتی را حفظ کرد  و عیت 

 صندوق نیز برای مردم شفاف بود  اما اقاصادهای نفای دی ر که از رانت نفت برای جبرا  نیازهای

های اقاصادی کال  اسافاده کرده و ثبات اقاصادی اویش را به مالی دولت و تنظیم شااص

ها آمیزی برای گذار داشاه باشند  ایلی از آ ، ناوانساند تالش موفقیتگره زدنددرآمدهای نفای 

ند برای ناوانسااما در عمل  ،برآمدند ترفم مشکال دصد پی برده و در رانایبه مشکالت اقاصاد 

کند، می پک اسادالل که هوارد گونه  آ را بپذیرند به آ  های مربوطریسکموفقیت سایابی به د

شود قیمت واردات بیش از حد پایین صرف وابسا ی نرخ ارز به درآمدهای رانای که سبب می

گیری اقاصاد رقابای شود، مانم بزرگی بر سر گذار به اقاصاد مانوع و رقابای آمده و مانم شکل

ی رهایی ش دولت براکند که در آ  تالای اسافاده میوتسوانا به عنوا  نمونهتجربه بک از پاست  

 آمیز بود، اما به قیمت پذیرش نابرابری قابل توجهموفقیت هرچنداز وابسا ی به صادرات الماس 

ن بیاید شد مجموعاً سطح فقر پایی سبب رشد اقاصادی در این کشور تسریمالباه   تحقق یافت

(Knowledge@Wharton, May 18, 2016)  

، اقاصاد 90۹0انداز که فراتر از مسائل چشم بر این باورندگرا  عربساا  گروه دی ری از تحلیل

کنونی عربساا  درگیر مشکالتی است که ممکن است در آینده نه چندا  دور به و عیت بحرانی 

میلیو  بشکه  10حا ر بیش از  رسیده و ثبات سیاسی کشور را به چالش بکشد  عربساا  در حال

برآوردها  رسد  برایرصد آ  در داال به مصرف مید ۹0کند که حدود نفت در روز تولید می
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 که ایبه سرعت در حال افزایش است، به گونه نفت داالی تقا ایحکایت از آ  دارند که روند 

لی نیازهای داانفت ناواند از طریق تولید ای برسد که به نقطه 90۹0احاماالً در دهه  دولت سعودی

 (90۹9سال  در)اا  پیش از آنکه به صد سال ی تأسیس را تأمین کند  بنابراین، ممکن است عربس

ات اند که اقاصادشا  نیاز به اصالحها به درسای دریافاهسعودی برسد، نیازمند واردات نفت شود 

له أمثل بمب ساعای به سمت انفجار پیش اواهد رفت  اما مس ،اساسی دارد  در غیر این صورت

   کافی نیست 90۹0 اندازبه چشماین است که تدابیری چو  اصالحات مربوط 

تبدیل شده و عواملی چو  تحرکات  یشکل ماندگارمبه های اایر در سالکسری بودجه دولت 

ذاایر ارزی دولت سعودی به  ،کند  در نایجهماجراجویانه ریاض در منطقه به تشدید آ  کمک می

 ،آب و برق مانندسرعت در حال کاهش است  این دولت برای تأمین نیازهای ماعارف داالی 

ها ها بیشار شده و اکنو  سعودیاین هزینه ،دهد  با رشد سریم جمعیتهای فراوا  تخصیص مییارانه

قطعاً  و امنیای های دفاعیزینهتری بر عهده دارند  در این شرایط، افزایش سریم همسؤولیت سن ین

ای د بود  در صورتی که دولت برای بیکاری نسل پرجمعیت و پرتوقم جوا  چارهآفرین اواهمشکل

  رفتگاواهد قرار اطر  در معرضاش نیاندیشد، نه فقط اقاصاد بلکه ثبات سیاسی و امنیت ملی

 هاییوارد فعالیتعودی اایراً رانت  رورتی گریزناپذیر است  دولت س هاروج از اقاصاد ماکی ب

وع، در مجمبرای آینده کشور بسیار پرهزینه اواهد بود   آ  که ادامه شدهداالت نظامی در یمن  مانند

ای ا رویهجاست، اما بها بهتوسط سعودی یاقاصادیافا ی توسعهتشخیص  رورت گذار به  هرچند

 ( AL-Khatteeb, December 30, 2016) ، قابل تحقق نخواهد بودجریا  یافاهکه در عمل 
 

 یگیرنتیجه

 کند  در موردمی یکلیدی باز یاقاصاد عربساا  سااااری رانای دارد که در آ  دولت نقش

ده ای و یغماگرانه را مشاهتوا  ترکیبی از تمایالت توسعهمی سعودی، مشی اقاصادی دولتاط

 ،ازیسآزادسازی و چو  اصوصیهم هاییتالش دارد با سیاست سواز یک  عربساا کرد  دولت 

ها و از سوی دی ر، در تخصیص ارزش سعه اقاصادی کشور را مساحکم سازدهای توبنیا 

ااطر حفظ ثبات ه ب این دولت است  ای به منافم ااندا  سعودی و هوادارانش دادهاولویت ویژه

ااار هایی که درو  سارژیم سیاسی حا ر است منافم شهروندا  بسیاری را قربانی کند  تعارض
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تاکنو  ده  1250شود  از آغاز دهه اقاصادی عربساا  ایجاد شده، مانم از تغییرات بنیادین می

 ا مو وعهتدوین و به اجرا گذاشاه شده که در آ ها توسط سعودیبرنامه توسعه پنج ساله 

انداز  رورت گذار به اقاصاد مساقل از نفت بارها مورد تأکید قرار گرفاه است  اایراً سند چشم

و  درصدد است با جدیتدولت تدوین شده که با توجه به تغییرات در نخب ا  حکومای،  90۹0

 انرژی بیشاری اصالحات اقاصادی مطلوب را به انجام برساند  

سند مشابهی  هاسعودی 900۱  در سال سابقه نیستبیر عربساا  دها گونه حرکتالباه این

تدوین چنین به هر حال، به انجام برساند   909۱تدوین کردند که درصدد بود اصالحات را تا سال 

ها هم توسعه اقاصادی و هم ثبات سیاسی اویش را هایی حاکی از آ  است که سعودیاساراتژی

اساس شواهد و روندهای  بر اگر بخواهیم دانند میی بهار به و عدر گرو گذر از و م کنونی 

هد رسد و م کنونی فعالً ادامه اوابینی کنیم، به نظر میجاری آینده اقاصادی عربساا  را پیش

داشت  ممکن است برای تغییرات از جمله تقویت نقش بخش اصوصی تا حدی تحقق یابد، 

است   اهداشتوجهی رشد ربساا  به نحو قابلطی دو دهه گذشاه نیز بخش اصوصی ع گونه کهآ 

وعی هد شد یا نه، مو به اقاصادی پویا و مولد اوا اراما اینکه آیا این تغییرات محدود به معنی گذ

 عربساا درصد تولید نااالص داالی  20شود حدود است  با وجود اینکه گفاه می زان یمناقشه

 درصد صادرات کشور به نفت وابساه است   20شود، نزدیک به توسط بخش اصوصی تأمین می

به اشکال مخالف نیازمند حمایت دولت است و با وجود حجم  عربساا  بخش اصوصی

توجه بیکاری در این کشور، شدیداً به نیروی کار اارجی وابسا ی دارد  رانت نفت نه تنها قابل

شور ات سیاسی این کدر ساااار اقاصادی عربساا  ریشه عمیقی دارد، بلکه نقش مهمی در ثب

گرایانه و ماجراجویانه در گیری تمایالت مداالهدرآمدهای نفای در شکل ،همچنینکند  بازی می

یرات اقاصاد رقابای و مانوع مسالزم تغی سیاست اارجی سعودی نقش انکارناپذیری دارد  گذر به

ین اهای دولت و جامعه عربساا  است که با ن اه به و م کنونی اساسی در اناظارات و ن رش

فاه ملی و ر ینشود  بنابراین، نقش سنای نفت هم در تضمچنین تغییراتی احساس نمی ،کشور

و به احامال  واهد داشتمدت ادامه احداقل در کوتاه حکومت سعودی ثبات سیاسیحفظ هم 

  های امنیای در کشور همراه اواهد شدزیاد با افزایش چالش
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